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Cert. No: -PAPA052103

IPO (PP) 52 Rev 1

نووسینگەی پاراستنی نێونەتەوەیی
ڕێنماییەکانی پاراستنی زانیاری گشتیی
یاداشتی تایبەت
 - 1ئەو زانیارییانەی کە تۆ دابینی دەکەی ،لە الیەن نووسینگەی پاراستنی نێونەتەوەیی ( )IPOلە فەرمانگەی کۆچ
و شارۆمەندی ئایرلەند ( ) INISکە ( بەشێکە لە وەزارەتی داد و یەکسانی ) کۆ دەکرێتەوە .ناونیشانی پە یوەندی
گرتن بە بەشی کۆنترۆڵی زانیارییەکان ئەوەی خوارەوەیە:

International Protection Office
Irish Naturalisation and Immigration Service
79-83 Lower Mount Street
Dublin 2
D02 ND99
 – 2ئەو زانیارییانەی کە تۆ دەیخەیتە بەر دەست نووسینگەی پاراستنی نێونەتەویی ،لە الیەن ئێمەوە بە مەبەستی
هەڵسەنگاندن بۆ ئەوەی کە ئایا تۆ شمولی پاراستنی نێونەتەوەیی دەکەیت ،بە کار دەهینرێت ،ئەگەر شیاو بێت لە
پلەی یەکەمدا بۆ ئیزنی مانەوەت لە چوارچێوەی یاسای پە ی وەندیداردا .ئەم زانیارییانە ئەوانەن کە خۆت لە کاتی پڕ
کردنەوەی پرسنامەی داواکاریی بۆ پاراستنی نێونەتەوەیی (  ) 2 IPOیان هەر زانیارییەکی تایبەتی خۆت کە لە هەر
فۆرمێکی دیکەدا خستووتە بەر دەستی نووسینگەی پاراستنی نێونەتەوەیی .ئەگەر پێویست بکات ،نووسینگەی
پارا ستنی نێونەتەوەیی و فەرمانگەی کۆچ و شارۆمەندی ئایرلەند /وەزارەتی داد و یەکسانی لەو زانیارییانەی کە تۆ
لە  2 IPOدا پێشکەشت کردوون ،لە داهاتوو دا وەك بەشێك لە هەر هەڵسەنگاندنێك کە سەبارەت بە دۆخی پەنابەری
یان شارۆمەندی تۆ بێت ،کەڵك وەرگرن.

 – 3بنەما یاسایی ەکانی ئێمە بۆ کۆکردنەوە و کار لە سەرکردنی زانیارییەکان ئەمانەی خوارەوەن:
.i
.ii
.iii
.iv
.v
.vi

یاسای ساڵی  ٢٠١٥ی پاراستنی نێونەتەوەیی و ڕێنماییەکانی پە یوەندیدار بەو یاسایە
یەکێتی ئە وروپا ( سیستمی دوبلن ) ڕێنماییەکانی ساڵی ٢٠١٨
کۆمەڵگەی ئە وروپی ( شمولی پاراستن بوون ) ڕێنماییەکانی ساڵی ٢٠٠٦
یەکێتی ئە روپا ( پاراستنی پلە دوو ) ڕێنماییەکانی ساڵی ٢٠١٣ی هەموار کراو.
یەکێتی ئە وروپا ڕێنماییەکانی دوبلن
یەکێتی ئە وروپا ڕێنماییەکانی یوروداك.
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 – 4هەروەها ئەگەری هەیە زانیارییەکان لە گەڵ ئەو واڵتانەی دیکە هاوبەش بکرێت کە بە یاسای یەکێتی ئە وروپا
ڕێنماییەکانی دوبلن و هەروەها یوروداك کار دەکەن ،ئەگەر بێتو داواکارییەکەت بۆ پاراستنی نێونەتەوەیی بکەوێتە
چوارچێوەی ئەو ڕێنماییانەی یەکێتی ئە وروپاوە.

 – 5زانیارییە کەسییەکان کە دابین کراوە ،بە شێوەیەکی پارێزراو لە سەر سێرڤەرەکانی بەشی ئایتی وەزارەتی داد و
یەکسانی هەڵدەگیرێت .جگە لە هاوبەش کردنی ناوخۆیی زانیارییەکان لە گەڵ فەرمانگەی کۆچ و شارۆمەندی
ئایرلەند /وەزارەتی داد و یەکسانی ،دەکرێت لە کاتی گونجاو دا زانیارییەکان لە گەڵ فەرمانگە و دەزگاکانی دیکەی
حکوومەتیدا وەكوو ئەمانەی خوارەوە بەش بکرێت:
.a
.b
.c
.d
.e

پۆلیس
لێژنەی یارمەتیدانی یاسایی
وەزارەتی کار و پاراستنی کۆمەاڵیەتی
توسال -دەزگای منداڵ و بنەماڵە
بەشی خزمەتگوزاری تەندرووستی

زانیارییەکان دەکرێت لە گەڵ ئەو الیەنانەش کە وەرگێری کەتبی و شەفەویمان بۆ دابین دەکەن ،بەش بکرێت.
 – 6زانیارییەکان لە گەڵ کۆمیسیونی بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ کاروباری پەنابەرانیش بەش دەکرێت لە پە
ی وەندی لە گەڵ ڕاسپاردەی ئەواندا بۆ پشتیوانی لە پرۆسەی پاراستنی نێونەتەوەیی.
 – 7بۆ هەر پرسیارێك لە سەر ئەم یاداشتە دەتوانن بەم ناو نیشانەی خوارەوە پێوەندی بگرن:

International Protection Office
Irish Naturalisation and Immigration Service
79-83 Lower Mount Street
Dublin 2
D02 ND99.
 - 8ئەم زانیارییانە بە گوێرەی زەمەنی دیاریکراو بۆ هەڵگرتن و پێویستییەکان ئەرشیفی نیشتمانی یاسای ساڵی ١٩٨٦
ی وەزارەتی داد و یەکسانی هەڵدەگیرێت.

 – 9دەتوانی داوای نوسخەیەكبکەیت لە زانیاری کەسیی خۆت کە لە الی ئێمە هەڵگیراوە  ،دەتوانی بە پڕ کردنەوەی
فۆرمی Subject Request Formکە لەم لینکەدا http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/DataProtection
یان لە نووسینگە گشتییەکانی وەزارەتی داد و یەکسانیدا دەست دەکەوێت و ناردنی بۆ ئیمەیل ئەدرەسی
 subjectaccessrequests@justice. ieیان ناردنی بە پۆست بۆ ناونیشانی فەرمانبەری پارستنی زانیاری وەزارەتی
داد و یەکسانی کە لە خوارەوەدا لە پاراگراڤی ژمارە  ١١دا هاتووە ،داوای نوسخەی زانیاری کەسی خۆت بکەیت.
بەرلەوەی کە هیچ زانیارییەکەت بۆ بنێردرێ داوات لێ دەکرێت کە ناسنامەی خۆت بسەلمێنی.
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 – 10مافی ڕاستکردنەوەی هەر هەڵەیەكت هەیەکە لە زانیارییەکانتدا ڕوویداوە هەیە .بۆ ئەم مەبەستە دەتوانی لە
ڕێگەی نووسینەوە بۆ نووسینگەی پاراستنی نێونەتەوەیی لە فەرمانگەی کۆچ و شارۆمەندی ئایرلەندی بەو
ناونیشانەی کە لە سەرەوەدا لە پاراگرافی ژومارە  ١دا هاتووە ،ئەم کارە ئەنجام بدەیت و ئاماژە بە هەر هەڵەیەك
یان نا ڕوونییەیەكبکەیت کە پێویستی بە راستکردنەوە هەیە.
 – 11مافی ئەوەت هەیە لە هەر کاتێکی گونجاودا دەستت بە سڕینەوەی زانیارییەکانت بگات /یان سنووردار کردنی
زانیارییەکانت لە بەڕێوەچوونی پرۆسەکەدا ،وە هەروەها مافی بەرهەڵستی کردنت هەیە لە دەستکاریکردنی
زانیارییەکانت .جگە لەمانەش تۆ مافی ئەوەت هەیە کە سکااڵ پێشکەشی کۆمیسیونی پاراستنی زانیاری بکەیت.
زانیاری و وردەکاری زیاتر لە سەر یاسای پاراستنی زانیاری وەزارەتی داد و یەکسانی لەم لینکەدا
http://www.justice. ie/en/JELR/Pages/DataProtection.دەست دەکەوێت.
هەروەها دەتوانی لە گەڵ فەرمانبەری پاراستنی زانیاری وەزارەتی داد و یەکسانی لە ڕێگەی پۆستەوە پە یوەندی
بگریت بە ناونیشانی:

The Data Protection Officer
Department of Justice and Equality
51 St. Stephen’s Green
Dublin 2
D02 HK52
یان
لە ڕێگەی ئێمەیلەوە :
dataprotectioncompliance@justice. ie
 – 12ئەم یاداشتی تایبەتە جێگەی زانیاری پاراستنی زانیارییەکان کە لە نامیلکەی زانیاری بۆ داواکارانی پاراستنی
نێونەتەوەییدا ( )IPOهاتووە ،دەگرێتەوە.

نووسینگەی پاراستنی نێونەتەوەیی
مانگى  7ى2018
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