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ن
بی االقوایم تحفظ سوالنامہ ےک (حصہ اے) اور (حصہ یب) مکمل
ن
کرن ےک لئ رہنما ہدایات
بی االقوایم تحفظ ر
آپ کو یہ سوالنامہ ن
دفت کو اس تاری خ تک بھیجنا ہوگا:

تاری خ:
ی
اپن درخواست پر ی
ی
بھرن ےس پہےل آپ کو ان رہنما ہدایات کو ی
ی
سمجھن یک
پڑھئ اور
تیی ےس عمل درآمد کرا ین ےک لئ آپ  ،سوالنامہ
یضورت ےہ۔ سوالنامہ اس دستاویز ےک حصہ ب می ےہ۔
کرن می آپ یک مدد کرنا ہ کہ آپ کو پہےل کیا کام ی
ان رہنما ہدایات کا مقصد یہ معلوم ی
کرن یک یضورت ےہ اور سوالنامہ کو صحیح
ے
طریق ےس کیےس پر کرنا ہ۔ ایسا ی
ے
کرن ےس آپ اور ہمارے لئ درخواست کا عمل آسان ہوجائ گا۔ ہم ان الفاظ یک وضاحت کرےک رشوع
ے
جانئ یک یضورت ہ۔ پھر ہم آپ کو بتا ے
ے
کرن ہی جن ےک بارے می آپ کو ی
ئ ہی کہ ہمارے سواالت (ہدایات) کا جواب کیےس دیں اور
ے
آپ ہمی سوالنامہ اور دستاویزات بھیج ین ےک بعد کیا ہوتا ےہ۔
آپ کو الزیم طور پر سوالنامہ ےک (پارٹ ب) کو مکمل کرنا اور واپس کرنا ہوگا  ،یا ہمی ایک معقول وضاحت دیں کہ آپ ی
ئ مذکورہ
رہ ہی  ،جو ایک بار پھر آپ
تاری خ ےس پہےل یا فورا" بعد ایسا کیوں نہی کیا ےہ۔ اس ےس ہمی پتہ چل جائ گا کہ آپ باہیم تعاون کر ے
یک مدد کرتا ےہ۔
براہ کرم فراہم کردہ فری پوسٹ لفا ی
ف کا استعمال ے
کرن ہون  ،مکمل شدہ سوالنامہ واپس کریں:
)International Protection Office (IPO
Immigration Service Delivery
79-83 Lower Mount Street
Dublin 2, D02 ND99

آپ ہمی تمام متعلقہ دستاویزات بھیجی
بی االقوایم تحفظ اور ریاست (آئر لینڈ) می ی
جب ہمی یہ سوالنامہ واپس بھیج رہ ہوں تو  ،براہ کرم ہمی ی
رہن یک اجازت ےک لئ
ے
ی
اپن درخواست ےک لئ تمام دستیاب متعلقہ دستاویزات ارسال کریں۔ ہم صفحہ  4پر پوائنٹ  2می جس قسم یک دستاویزات یک
یضورت ہی ان یک فہرست ے
دین ہی۔ ان می طن دستاویزات شامل ہی۔ اگر دستیاب ہوں تو ،براہ کرم ہمی اصیل دستاویزات ارسال
کریں۔
ی
ے
اگر آپ ان دستاویزات کو تالش کرن کا ارادہ رکھن ہی جو آپ ےک ملک ےس آپ ےک تحفظ یک درخواست ےس متعلق ہی تو آپ کو فوری
طور پر یہ کام کرنا چاہن  ،کیونکہ اس می وقت لگ سکتا ےہ۔
حوالہ نمی:
شخیص شناخت:
درخواست گزار کا نام:

اہم الفاظ یک وضاحت
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آپ اس دستاویز می اور اس ےک ساتھ کتابچ می مندرجہ ذیل الفاظ اور تفصیل دیکھی ےےک۔ ان کا مطالعہ ی
کرن ےک لئ وقت نکالی اور
ے
ے
ی
ی
پھر ان رہنما ہدایات اور سوالنامہ (پارٹ ب) کو سمجھن می آساب ہویک۔

ب وطن
ی
اگر آپ کیس بیھ ملک ےک شہری نہی ہی تو  ،آپ ئ وطن ہی۔

سابقہ رہائش گاہ
اگر آپ ئ گھر ہی تو ’ ،سابقہ رہائش گاہ‘ کا مطلب ہ کوب بیھ ملک جس می آپ ی
کاف وقت ےک لئ ے
رہن تھے۔
ے

مہاجر
ی
پہچانئ ےک لئ ،آپ کو الزیم طور پر ایک شخص ہونا چاہن جس می  ،مندرجہ ذیل می ےس ایک یا زیادہ وجوہات
مہاجر یک حیثیت ےس
یک بناء پر ظلم و ستم کا اندیشہ ےہ۔
• نسل
• مذہب
• قومیت
• سیایس ران یا
ے
ر
• کیس خاص معاشب گروپ یک رکنیت
آپ کا یہ ہونا بیھ یضوری ےہ:
ی
اپن شہریت ےک ملک ےس باہر ہوں اور اس قابل نہ ہوں یا ،خوف یک وجہ ےس ،اس ملک کا تحفظ قبول کرن پر ر ی
• ی
اض نہ ہوں
یا
• ایک ئوطن شخص  ،جو آپ یک سابقہ رہائش ےک ملک ےس باہر رہتا ےہ  ،یا خوف یک وجہ ےس  ،اس یک طرف لوٹنا نہی چاہتا ےہ۔

ماتحت تحفظ ( سبسیڈری پروٹیکشن )
ماتحت تحفظ فراہم کیا جاتا ہ جہاں کوب شخص مہاجر یک حیثیت ےس اہل نہی ہوتا ہ لیکن جہاں اس فرد کو ی
اپن اصیل ملک می
ے
ے
'سنگی نقصان' اٹھا ی
تی مختلف ی
ے
سنگی نقصان کا مطلب ی
ی
ی
ہوسکن ہی۔
چییں
ئ کا خطرہ ہوتا ےہ۔
ن
سنگی نقصان  -ن
سان موت یا پھانس
ی
’سنگی نقصان‘ کا مطلب موت یک ی
شا یا پھانیس کا خطرہ ہونا ےہ۔

ن
سنگی نقصان  -شدید بیمار عالج
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ی
سنگی نقصان کا یہ مطلب بیھ ہوسکتا ےہ کہ ان ےک آباب ملک یا سابقہ رہائش واےل ملک (جس یک وضاحت اوپر یک گن ےہ) می  ،اس
شخص کو یہ خطرہ الحق ہوسکتا ےہ:
• اذیت دینا
ی
انساب یا ہتک ی
آمی سلوک یا ی
• غی
شا۔
ن
سنگی نقصان  -ن
ن
اندروب مسلح تنازعہ
بی االقوایم یا
ی
سنگی نقصان کا یہ مطلب بیھ ہوسکتا ہ کہ ی
ی
اندروب مسلح تنازعہ یک صورتحال می بال امتیاز تشدد یک وجہ ےس کیس
بی االقوایم یا
ے
شہری یک جان یا فرد کو شدید اور انفرادی خطرہ الحق ےہ۔
.
بال امتیاز تشدد
بال امتیاز تشدد کا مطلب ےہ کہ وہ تشدد جو ئ ترتیب ےہ اور خاص طور پر کیس بیھ لوگوں کو نشانہ نہی بنایا جاتا۔

ن
خانداب اتحاد

ی
خانداب اتحاد کا مطلب یہ ہ کہ اگر آپ کو پناہ گزینوں کا اعالمیہ یا ماتحت تحفظ کا اعالمیہ مل جاتا ہ تو آپ ی
اپن خاندان ےک کچھ
ے
ے
افراد یک اجازت ےک لئ وزیر انصاف انصاف ےس  12ماہ ےک اندر درخواست دے ے
سکئ ہی:
رہ ہی
• داخل ہوں اور آئرلینڈ می رہی  ،اگر وہ کہی اور رہ ے

یا
• اگر وہ پہےل یہ یہاں موجود ہی تو آئرلینڈ می یہ رہی ۔
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سوالنامہ پر ن
کرن ےس پہےل یک ہدایات
سوالنامہ اس دستاویز کا حصہ ب ہ۔ یہ ریاست (آئر لینڈ) می ی
بی االقوایم تحفظ ےک لئ آپ یک درخواست کا مرکزی حصہ ےہ۔
ے
ی
ی
ی
آپ کو اےس پوری اور سچاب ےک ساتھ مکمل کرنا چاہن۔ ایسا کرن ےک لئ  ،آپ کو پہےل درج ذیل صفحات کو پڑھئ یک ضورت ےہ۔
ے
بھرن می مدد فراہم کریں ےےک۔ ے
ی
باف نقات بنیادی طور پر
وہ لمئ ہی لیکن وہ آپ یک مدد کریں ےک۔  1تا  15نقاط آپ کو سوالنامہ
اس بارے می ہی کہ ہم آپ یک معلومات کو کس طرح استعمال ے
ے
طریق ےس ے
بانٹئ ہی۔
کرن ہی اور مناسب
ے
ہم ے
ے
پوچھن ہی جن ےک بارے می آپ سوالنامہ
ہوسکن ےہ  ،لہذا ہم آپ ےس وہ زبانی
جانئ ہی کہ انگریزی آپ یک پہیل زبان نہی
سکئ ہی  ،اور ہم آپ ےک ساتھ ر
انیویو آپ یک ترجییح زبان می کر ے
می بول ے
سکئ ہی۔

ن
کرن ےس پہےل
 .1اس سوالنامہ کو مکمل
کتابچہ پڑھی
ی االقوایم تحفظ ےک لئ درخواست دہندگان ےک لئ معلومات کتابچہ' پڑھی جےس ہم ی
براہ کرم’ب ی
ئ اس دستاویز ےک ساتھ دیا ےہ .اس
ےس اہم الفاظ کا مطالعہ ی
کرن می مدد ے
ملن ےہ جنہی ہم پہےل بیان کر چےک ہی .
ن
قانوب مشورہ حاصل کریں
ی
قانوب امداد بورڈ (لیب) ب ی
ی االقوایم تحفظ ےک لئ درخواست دی ین واےل لوگوں کو مفت مدد فراہم کرتا ےہ .ان ےک رابےط یک تفصیالت
’ب ی
ی االقوایم تحفظ ےک لئ درخواست دہندگان ےک لئ انفارمیشن بک لیٹ' ےک ضمیمہ می شامل ہی .ضمیمہ کتابچہ ےک پیچھے ےہ.
ے
ے
ی
ے
کرسکئ ہی لیکن آپ کو اس ےک لئ ادائیگ کرنا پڑے یک۔
آپ کیس دوشے قانوب نمائندے یک خدمات بیھ استعمال

 .2آپ کو ہمی تمام متعلقہ معلومات دینا نضوری ہ
براہ کرم اس بات کو یقی ین بنائی کہ آپ سوالنامہ می آپ یک درخواست ےس متعلق تمام معلومات فراہم کریں .ی
اپن جوابات یک
حمایت ی
کرن ےک لئ ممکن حد تک زیادہ ےس زیادہ تفصیل دیں .کیس بیھ طرح یک دستاویزات شامل کریں  -خصوض طور پر اصل
دستاویزات  -جو آپ ےک جوابات یک حمایت ے
کرن ہی بشمعول:
• ے
ذاب کاغذات
ے
شناخن دستاویزات
•
• تصاویر
• طن دستاویزات
• دیگر دستاویزات
اپن ر
ی االقوایم تحفظ ےک لئ ی
مد نظر رکھی ےےک جب تک کہ آپ اےس ب ی
انیویو ےس پہےل یا اس ےک دوران ہمی دے دیں
ہم کیس بیھ چ یی کو ِ
ے
ےےک .ہم آپ یک طرف ےس ہمی دب گن کیس بیھ تحریری دستاویزات پر بیھ غور کریں ےک ،جب تک کہ ہم آپ ےک ر
انیویو ےس پہےل یا اس
ی
ےک دوران وصول ے
ر
ی
کرن ہی ( پوائنٹ  10دیکھی )  -بی االقوایم تحفظ انیویو۔
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کرسکئ ہی ،جیسا کہ ہمی ان کو ترجمہ ی
ے
ے
آپ ہمی ان تحریری دستاویزات کو جلد یہ ی
ہوسکن ےہ یا آپ
کرن یک یضورت
جتن جلدی
انیویو می ان پر بات ی
ےک ر
ے
ہوسکن ےہ۔
کرن یک یضورت
ہوسکئ ہی کہ اگر ہم ی
جن ہی تو ،ہم اس پر غور ی
اگر آپ اہم ر
ے
انیویو ےک بعد ہمی معلومات بھی ے
ئ پہےل یہ آپ یک
کرن ےک قابل
درخواست پر وزیر کو سفارش نہی یک ےہ۔

ن
مہرباب کس بھ سوال کو خایل نہ چھوڑیں یا اسکا جواب نہ دیں
 .3بران
اگر کوب سوال آپ پر الگو نہی ہوتا تو ،لکھی ’الگو نہی ھوتا‘ .کوب ایک سوال جواب دین بغی نہی چھوڑو۔
کرن یک یضورت ہ .اگر آپ کیس چ یی ےس متعلقہ نہی ذکر ے
آپ کو سوالنامہ می تمام حصوں کو پوری طور پر مکمل ی
کرن ہی لیکن
ے
کرن یک کوشش ے
بعد می اس معلومات پر بھروسہ ی
ی کرنا مشکل ہ کہ آپ ی
کرن ہی ،تو ہمارے لین یہ یق ی
اپن درخواست می جو
ے
کچھ ے
کہن ہی وہ سچ ےہ۔

 .4ہم آپ یک فراہم کردہ تمام معلومات پر غور کریں ےک
جب ہم آپ یک درخواست پر غور کررہ ہی تو ہم وہ ساری معلومات جو آپ سوالنامہ (حصہ ب) می فراہم ے
کرن ہی اور دوشی دستاویزات
ے
ے
ے
ی
ے
قانوب نمائندے ہمی دین ہی اےس آپ یک درخواست پر غور کرن وقت دھیان می رکھی ےک۔
جو آپ یا آپ ےک
ن
اگر آپ کو مزید جگہ یک نضورت ہو تو  ،اضاف صفحات منسلک کریں
آپ کو یہ بتا ی
ہوسکن ہ کہ آپ کو ی
ے
اپن اصل ملک یا سابقہ رہائش ےک ملک می کیا ہوا ےہ اور وہ
ئ ےک لئ زیادہ جگہ یک یضورت
ے
ی
وجوہات جن یک وجہ ےس آپ وہاں واپس نہی جا ے
اضاف صفحات
سکئ ہی۔ اگر ایسا ےہ تو  ،براہ کرم اس سوالناےم ےک آخر می
منسلک کریں۔
ان صفحات پر یہ شامل کریں:
• آپ کا آب یب او کا شخیص شناخت نمی (صفحہ  1ےک آخر می لکھا گیا ےہ)
• تاری خ
• آپ ےک دستخط
رہ ہی۔
• سوال کا نمی جسکا جواب آپ دے ے

 .5آپ یک درخواست پر غور ر
کرن وقت آپ یک معلومات کا استعمال کیےس ہوگا
ے
سوالناےم می جو معلومات آپ فراہم ے
کرن ہی وہ دو طریقوں ےس استعمال ہویک۔

ر
ب ن
کرن وقت
ی االقوایم تحفظ ےک لئ آپ یک درخواست پر سفارش اور اسکا تجزیہ
ہم آپ یک معلومات کو ان کا معائنہ ی
کرن اور ی
بی االقوایم تحفظ (مہاجروں یک حیثیت اور ماتحت تحفظ) یک درخواست ےک بارے
کرن ےک لئ استعمال کریں ےےک۔ ہم ی
منسی کو سفارش ی
ر
ئ صفحہ  2پر ان رشائط یک وضاحت یک ےہ۔
می
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ر
کرن وقت کہ آیا آپ کو آئرلینڈ می ن
رہن یک اجازت ن
ملن چاہن
یہ فیصلہ
ے
کرسکئ ہی کہ آپ کو مہاجر کا درجہ یا ماتحت ادارہ کا تحفظ فراہم نہ کیا جائ۔ تاہم  ،وزیر انصاف آپ یک معلومات کا
ہم تجویز
ے
استعمال اس پر غور ی
کرن ےک لئ کریں ےک کہ کیا آپ کو دیگر وجوہات یک بنا پر آئرلینڈ می ی
رہن یک اجازت ی
ملن چاہن۔

 .6آپ ےک اہل خانہ ےک بارے می معلومات
رہ ہی۔ ہمی ان معلومات یک یضورت ےہ اگر آپ کو مہاجر کا درجہ
ہم آپ ےک کنبہ ےک افراد ےک بارے می بیھ معلومات اکٹھا کر ے
ی
خانداب اتحاد ےک لئ درخواست ی
دین ےک مستحق ہی۔
یا ماتحت تحفظ فراہم کیا جاتا ےہ اور پھر آپ

 .7آپ پر انحصار ن
کرن والوں ےک بارے می
کرن والوں ےک بارے می معلومات یک یضورت ے
دین وقت  ،ہمی آپ ےس آپ ےک اور آپ پر انحصار ی
سوالناےم کا جواب ے
ہوب ےہ۔ آپ
ے
کو دو ہچ نظر آئی ےک :منحرص اور انحصار۔ آئر لینڈ می:
•’ ایک منحرص‘ اسم  ،ایک شخص ےہ (عام طور پر بچہ یا رشیک حیات  -بیوی یا شوہر)
• ’ انحصار ‘ صفت  ،کا مطلب ےہ پر انحصار (انحصار)۔

ر
سوچن ہی کہ آئرلینڈ می آپ ےک منحرص افراد کو تحفظ ملنا چاہن
آپ کیوں
ہمی آپ یک یضورت ہ کہ ہمی یہ بتائی کہ آپ کو کیوں لگتا ہ کہ آپ ےک منحرص افراد ی
بی االقوایم تحفظ (پناہ گزینوں یک
ے
ے
ر
بچ یا دوسے رشتہ دار ہوسکئ ہی۔
حیثیت یا ماتحت تحفظ) ےک حقدار ہی۔ منحرص ے
رہن یک اجازت دی ن
آپ کو کیوں لگتا ہ کہ آپ ےک منحرص افراد کو ریاست می ن
جاب چاہن
اگر ہم تجویز ے
کرن ہی کہ آپ ی
بی االقوایم تحفظ ےک مستحق نہی ہی تو  ،ہمی آپ یک یضورت ےہ کہ ہمی بتائی کہ اس ےک
عالوہ کون یس دوشی وجوہات ہی جس کا مطلب ہ کہ ہمی آپ پر منحرص افراد کو آئر لینڈ می ی
رہن یک اجازت ی
دین چاہن۔
ے

ن
متوسیلی)
منحرص (
 .8اٹھارہ سال ےس کم عمر
اکی  18ےس کم عمر ے
منحرص افراد ر
ہون ہی  -لہذا  17سال یا اس ےس کم عمر۔ اگر آپ کا منحرص بچہ ابیھ آئر لینڈ می ےہ اور ان یک
ے
عمر  18سال ےس کم ہی  ،لیکن وہ آئرش شہری نہی ہی تو ہم انہی آپ یک درخواست می شامل کریں ےک۔ ہم یہ اس صورت می
کریں ےےک جب تحفظ ےک لئ درخواست ے
دین وقت آپ کا بچہ آئرلینڈ می تھا۔ انھی سوالنامہ می شامل کرنا یاد رکھی۔
ی ی
ے
ی
بچ یک طرف ےس بیھ درخواست
اس کا مطلب یہ ےہ کہ اگر آپ بی االقوایم تحفظ ےک لئ درخواست دین ہی تو  ،آپ ئ اپن منحرص ے
بچ وہ ہی جو درج ذیل می ےس کوب ایک یا زیادہ ہی:
دی ےہ جو آئرش شہری نہی ےہ۔ آپ ےک منحرص بچہ یا ے
ی
رہ ہو  ،آئرلینڈ می ہوں اور اس یک عمر  17سال یا اس ےس کم ہو
• جب آپ اپن درخواست دے ے
یا
ے
• آئر لینڈ می اس وقت پیدا ہون ہی جب آپ درخواست دہندہ ہوں
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یا
• ے
سیہ سال یا اس ےس کم عمر ہی اور آئرلینڈ می داخل ہوں جب آپ درخواست گزار ہوں۔
ہم آپ یک درخواست ےک بارے می جو بیھ سفارش ے
کرن ہی اس کا اطالق ان پر بیھ ہوگا۔

ن
 .9درخواست ن
ہوب چاہن
دین یک آپ یک وجوہات می آپ ےک منحرصوں ےک بارے می تفصیالت شامل
ے
رہ ہی:
آپ کو ان تمام وجوہات کو شامل کرنا چاہن جن یک وجہ ےس آپ  ،آپ ےک ے
بچ اور کوب اور متعلقہ منحرص باف ے
• آپ کا اصل ملک
یا
ے
• اگر آپ ایک ئ ریاسن فرد ہی تو سابقہ رہائش کا ملک (صفحہ  2پر وضاحت یک گن ےہ)۔
آپ کو ان تمام وجوہات یک وضاحت ی
کرن یک یضورت ہ جہاں آپ وہاں واپس نہی جا ے
سکئ ہی اور آپ کو کیوں لگتا ےہ کہ آئرلینڈ می
ے
رہن یک اجازت دی ی
آپ کو ی
جاب چاہن۔

بی االقوایم تحفظ ر
 .10ن
انتویو
بھیجن ہی ،زیادہ تر معامالت می ہم آپ ےس ر
ے
ہمی آپ ےک مکمل سوالنامہ اور دیگر دستاویزات ی
انیویو لی
ملئ ےک بعد جو آپ ہمی
ے
ےک۔
انیویو می  ،آپ کو یہ واضح ی
بی االقوایم تحفظ ےک لئ کیوں درخواست دے رہ ہی۔ (اس ر
ر
کرن کا موقع مےل گا کہ آپ ی
انیویو کو
ے
سیکشن  35ر
انیویو کہا جاتا ےہ۔)

 .11ہماری سفارش

آپ ےک ر
بی االقوایم تحفظ ےک لئ آپ یک درخواست پر ایک سفارش کریں ےےک۔ اگر آپ کو ی
انیویو ےک بعد  ،ہم وزیر کو ی
بی االقوایم تحفظ
ے
ےس انکار کردیا گیا ہ تو وزیر  ،ریاست می ی
رہن یک اجازت ےک سلسےل می فیصلہ کریں ےک۔
ے

 .12آپ کو سچ اور درست ہونا چاہن
اہم دستاویز
ر
جھوب یا گمراہ کن معلومات ے
دین ہی یا جان بوجھ کر سوالناےم می (یا کیس اور مرحےل
یہ ایک بہت یہ اہم دستاویز ےہ۔ اگر آپ ہمی
اشیاک نہی ے
پر) معلومات کا ے
کرن ہی تو اس کا مطلب یہ ہوسکتا ہ کہ ہم آپ یک درخواست ےک سوالناےم می موجود معلومات پر ی
یقی
ے
ے
کرسکئ ہی۔
نہی
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دین ہی اور ر
اگر آپ سوالناےم می ہمی جو معلومات ے
انیویو ےک وقت آپ ےک جوابات مختلف یا متضاد ہی تو یہ ہمی حیت می ڈال
سچ ہی۔ آپ یک فراہم کردہ کیس بیھ دوشی معلومات ےک بارے می بیھ ایسا یہ ےہ۔ اس کا مطلب یہ ہوسکتا
سکتا ےہ کہ کیا آپ ے
ےہ کہ آپ اور آپ ےک منحرص افراد ےک لئ آپ یک درخواست ےس انکار کیا جاسکتا ےہ۔
اپن منحرص افراد ےسمتعلقہ معلومات کا ذکر نہی ے
اپن اور ی
اپن درخواست می ی
یکساں طور پر  ،اگر آپ ی
کرن ہی تو اس ےس ہم آپ یک
درخواست پر آ ی
ے
کرسکئ ہی۔ لہذا  ،آپ کو ان تمام متعلقہ معلومات کو شامل کرنا چاہن جن ےک بارے می آپ
ئ وایل سفارش کو متاثر
ئ ےک لئ استعمال ی
اپن کیس کو آ ےگ بڑھا ی
ی
چھوڑب چاہن جو آپ بعد می ی
ے
کرن یک کوشش
جانئ ہی  ،اور آپ کو اییس کوب معلومات نہی
کریں۔ متعلقہ معلومات کو چھوڑنا آپ ےک کیس کو نقصان پہنچا سکتا ےہ۔

 .13اگر ہمی پتہ چلتا ہ کہ آپ ن
ر
کرسکئ ہی
ب ہمی غلط معلومات دی ہی تو ہم آپ کا تحفظ ختم
بی االقوایم تحفظ یا اجازت دی ے
اگر آئرلینڈ می آپ کو یا آپ پر انحصار ی
کرن والوں کو ی
جاب ےہ  ،اور بعد می ہمی پتہ چلتا ےہ کہ آپ
ی
ئ ئ اعتمادی یا گمراہ کن معلومات فراہم یک ہی  ،خاص طور پر آپ یک شناخت ےک بارے می  ،آپ یک حفاظت یک حیثیت یا ریاست
می ی
ے
جاسکن ےہ۔
رہن یک اجازت ختم یک

 ’ .14محفوظ آباب ملک ‘
ہوسکتا ہ کہ آپ کو بتایا گیا ہو کہ آپ کیس نامزد محفوظ ملک ےس تعلق ر ے
کھن ہی ی
(بی االقوایم پروٹیکشن ایکٹ  2015ےک سیکشن
ے
ی
متعی)۔ اس کا مطلب یہ ےہ کہ وزیر انصاف کا خیال ےہ کہ آپ ےک ملک می عام طور پر اور مستقل طور پر موجود ےہ:
 72می
• کوب جی نہی
• کوب اذیت یا غی ی
انساب سلوک یا تذلیل یا ی
شا نہی
ی
• آپ ےک ملک می ی
اندروب مسلح تصادم یک صورتحال می بال امتیاز تشدد کا کوب خطرہ۔
بی االقوایم یا
یہ یضوری ےہ کہ آپ ہمی بتائی:
• کیوں آپ کو لگتا ےہ کہ آپ ےک مخصوص حاالت می یہ محفوظ ملک نہی ےہ
• کیوں ی
بی االقوایم تحفظ ےک لئ آپ ےک اطالق ےس حاالت مناسب ہی۔

ن
کرن ےک لئ ہدایات کا خالصہ
 .15سوالنامہ مکمل
ی
اضاف صفحات کا
اس سوالناےم می تمام سواالت کا جواب دیں .اگر یضورت ہو تو ،براہ کرم مزید متعلقہ معلومات ےک بارے می
ی
استعمال کریں .ان صفحات کو لیبل ی
کرن ےک لئ نقطہ نمی 4پہےل دیکھی .ی
اضاف دستاویزات دیں۔
جتن جلدی ممکن ہو ہمی کوب بیھ
چاہن ہی جو آپ یک درخواست یک حمایت ے
ے
کرن ہی تو ،آپ کو ان کو حاصل کرنا چاہن اور انہی
اگر آپ ہمی دستاویزات فراہم کرنا
ی االقوایم تحفظ آفس (آب ب او) یک طرف ےس مقرر کردہ اوقات می ی
ب ی
جتن جلدی ممکن ہو انہی بھیجی۔
ی

طن ثبوت
ی
آپ کو ہمی کوب بیھ طن ثبوت بھیجنا چاہن جو جلد از جلد آپ یک درخواست یک حمایت کرتا ہ .اگر ممکن ہو تو ،آپ کو آپ ی
اپن
ے
ے
اپن درخواست ےک انحصار ی
ر
انیویو ےس پہےل ہمی تمام دستاویزات بھیجنا چاہن جن پر آپ ی
کرن یک منصوبہ بندی کرن ہی ۔
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سوالنامہ ےک ساتھ تمام متعلقہ دستاویزات شامل کریں
سوالنامہ ےک ساتھ ،آپ کو ہمی بھیجنا چاہن :
• آپ ےک سفر اور شناخت یک تمام دستاویزات
ے
کرسکئ ہی
• آپ یک درخواست ےس متعلق کوب بیھ دوشی دستاویزات جو آپ ےک پاس ہی ،یا آپ حاصل

 .16آپ یک معلومات راز ہی

ے
اپن درخواست ےک سلسےل می فراہم ے
ہم وہ تمام تفصیالت جو آپ ی
کرن ہی انہی قانون ےک مطابق نیح رکھی ےک .ہم آپ یک معلومات،
ے
ےک ساتھ ے
اشیاک نہی کریں ےک:
• آپ ےک اصل ملک یا آپ ےک سابقہ رہائش ےک ملک ےک حکام ےس
• آئرلینڈ می آپ ےک سفارت خا ی
ئ می آپ ےک ملک ےک نمائندوں ےس

 .17ہم آپ یک کچھ معلومات کا متعلقہ تنظیموں ےک ساتھ ر
اشتاک کر ر
سکئ ہی
اشیاک جو آپ ہمی قانون ےک مطابق فراہم ے
ی
تاہم ،ہم ان معلومات کا ے
کمشی
کرن ہی ،اقوام متحدہ ےک پناہ گزینوں ےک ہاب
سکئ ہی .ہم آئرلینڈ می عوایم اداروں ےک ساتھ معلومات کا ے
ے
( ) UNHCRےک ساتھ کر ے
کرسکئ ہی
اشیاک بیھ
ے
ے
ے
ہوسکئ ہی:
حکومن محکموں اور اداروں سمیت یہ بیھ شامل
ہوسکئ ہی .اس می آئرش
جو آپ ےک ساتھ مرصوف
• امیگریشن شوس یک ترسیل اور امیگریشن حکام
• )گارڈا سیوچانا (آئرش پولیس
• مقایم حکام
بچ اور خاندان ایجنیس Tusla -
• ے
ہم ایسا ے
کرن ہی لہذا یہ تنظیمی ان کو ی
اپن کام بیھ شامل کر سکی ،بشمول غی قویم باشندوں ےک آئرلینڈ می اندراج اور اخراج ےس
متعلق قانون کو الگو ی
ے
کرسکئ ہی۔
کرن ےک قانون کو الگو
کو چال ی
ئ واےل دیگر ممالک کو کچھ معلومات فراہم
EURODAC

ہم یورب یون ی
ی ڈبلن ریگولیشن اور فنگر پرنٹنگ ریگولیشن
ی
ے
ی
ے
کرسکئ ہی ( .یہ قواعد و ضوابط ہمارے فیصلہ کرن می مدد کرب ہی کہ ایک پناہ گزین یک درخواست پر عمل درامد ےک لئ کونسا
ملک ذمہ دار ےہ )۔

ر
کرن ہی
 .18ہم آپ یک معلومات دیگر معامالت می استعمال
جب ہم دوشی درخواستوں یک جانچ پڑتال ے
ے
کرسکئ ہی اگر درخواست دہندہ آپ ےس
کرن ہی تو ہم آپ یک معلومات بیھ استعمال
متعلق ےہ ،یا اگر ان یک درخواست آپ ےک ساتھ کیس طرح منسلک ےس ےہ۔
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خاندان کا دوبارہ ملنا
 .19جن افراد کو ب ن
ی االقوایم تحفظ فراہم ہو چکا ہ ان یک خاندان ےک دوبارہ مالپ ےک لئ درخواستی

ہم ان معلومات کو استعمال کریں ےےک جو آپ ہمی ی
اپن خاندان ےک ارکان (سوالنامہ ےک سیکشن  2می) ےک بارے می مستقبل می
ے
خاندان ےک مالپ یک درخواستوں یک جانچ پڑتال کریں ےک۔
براہ کرم معلومات کا کتابچہ جو ہم ی
ئ آپ کو خاندان ےک مالپ پر مزید تفصیالت ےک لئ دیا اےس مالحظہ کریں ۔
ی االقوایم تحفظ ےک لئ آپ یک درخواست کامیاب ہوب تو ،آپ خاندان ےک مالپ ےک لئ درخواست دے ے
اگر ب ی
سکئ ہی .تاہم ،آپ کو
ے
ہمی تمام معلومات دینا یضوری ہ جو ہمی اب کیس خاندان ےک دوبارہ مالپ یک درخواست پر غور ی
کرن یک یضورت ہویک۔
ے

آپ ےک خاندان ےک دوبارہ مالپ ےک لئ درخواست دی نن ےک لئ  12ماہ ہی
ی
چاہن ہی ،تو آپ کو ی
ے
ہون ےک12
اپن پناہ گزین ےک اعالن یا ماتحت تحفظ ےک اعالن
اگر آپ خاندان ےک مالپ ےک وزیر کو داخواست دینا
ماہ ےک اندر اندر کرنا چاھین۔

 .20یہ سوالنامہ
سوالنامہ مکمل کریں (یہ اگےل صفچ پر رسوع ہوتا ہ)
آپ کو مکمل طور پر نیےل رنگ یا سیاہ سیایہ می سوالنامہ مکمل کرنا یضوری ےہ ،اس پر دستخط کریں اور آخر می اس یک تاری خ درج
ے
ی
بھرن یک یضورت ہویک۔
کریں .اگر کوب شخص اس سوالناےم ےک ساتھ آپ یک مدد کر رہا ےہ ،تو انہی ان یک تفصیالت
ن
کرن یک تاری خ آپ کو دی یک ہ
واپس
ف پر لکیھ تاری خ اور وقت پر واپس کرنا ہوگا .اگر آپ لفا ی
آپ کو اس سوالناےم کو پہےل ےس ٹکٹ شدہ فری پوسٹ لفا ی
ف کو کھو دی ےن ہی تو،
اس سوالناےم کو ان ہدایات ےک صفحہ  1ےک پتہ پر پوسٹ کریں
ر
سکئ ہی
دیر ےس ردعمل آپ ےک کیس کو نقصان پہنچا
ے
ے
ر
اگر آپ ہمی یہ سوالنامہ بھی ی
جن ےک لئ تاری خ اور وقت یک آخری تاری خ ےس گزر جائ ہی یا انیویو ےک لئ نہی آئ ہی ،جب آپ ےس کہا
ے
ے
کرسکئ ہی کہ جب ہم آپ یک درخواست یک جانچ پڑتال کریں ےک کہ آپ 'تعاون نہی کررےھ ہی'  -ہمارے ساتھ کام
جائ ،ہم یہ فیصلہ
نہی ے
کرن .یہ آپ ےک کیس کو نقصان پہنچا سکتا ےہ۔
’ب ی
ی االقوایم تحفظ ےک لئ درخواست دہندگان ےک لئ ‘معلومات کا کتابچہ آپ کو آپ یک درخواست ےک نتائج ےک بارے می بتاتا ےہ اگر
جانئ ہی کہ آپ ’ تعاون نہی ے
ہم ے
کرن ہی ‘۔
کرن اور کیس بیھ متعلقہ دستاویزات یک شناخت ی
کرن ہی کہ یہ ہدایات آپ کو سوالنامہ مکمل ی
آخر می ،ہم امید ے
کرن می جو آپ کو
ہمی بھی ی
جن یک یضورت ےہ می مددگارہی۔
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سوالنامہ ۔ حصہ یب
 .1سبراہ درخواست دہندہ ےک بارے می معلومات
 1.1براہ کرم ذیل ےک حصہ کو جتنا ھو سےک مکمل پر کریں .ن
اپن جواب سفید خانوں می لکھی
ے
شناخن نمی ( آب ڈی نمی ۔ صفحہ  1یک ھدایات دیکھی )
آب یب او شخص کا
نام :
ی
خانداب نام :
جنس :
مرد
تاری خ پیدائش :
پیدائش کا قصبہ یا شہر :
پیدائش کا ملک :
قومیت :
نسل  ،ذات یا قبیلہ :
مذہب :
آئر لینڈ می موجودہ پتہ :

ای میل ایڈریس :
فون نمی :
موبائل نمی :
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 1.1براہ کرم ذیل ےک حصہ کو جتنا ھو سےک مکمل پر کریں .ن
اپن جواب سفید خانوں می لکھی

 1.2رہائش کردہ دوسے پتہ
اپن ملک می ے
براہ کرم اپنا مرکزی پتہ اور کوب دوشے ےپن درج کریں جہاں آپ ی
رہن تھے ،یا آپ ےک جہاں سابقہ رہائش ےک ملک می
ی
رہن تھے .سفید خانوں می ن
مہرباب مکمل پتہ دیں .وہ تاریخی دیں جب آپ وہاں ے
ے
اپن جواب لکھی .اگر آپ کو
رہن تھے .براہ
ی
یضورت ہو تو اضاف صفحات کا استعمال کریں۔
مکمل پتہ :
تاری خ ےس  :مہینہ

سال

تاری خ تک :مہینہ

سال

مکمل پتہ :
تاری خ ےس  :مہینہ

سال

تاری خ تک :مہینہ

سال

مکمل پتہ :
تاری خ ےس  :مہینہ

سال

تاری خ تک :مہینہ

سال

مکمل پتہ :
تاری خ ےس  :مہینہ

سال

تاری خ تک  :مہینہ

سال

 .2خاندان
ن
مہرباب ن
ر
اپن جوابات کو سفید بکس
چاہن ہی .براہ
 2.1اس حصہ می ہم آپ ےک خاندان ےک بارے می کچھ سواالت پوچھنا
می بھریں.
ے
یک حیات (شوہر یا بیوی) ،ساتیھ یا سول پار یٹی ےک بارے می آپ ےس پوچھی ےک۔
ہم آپ ےک رش ِ
ئ ہی جو ھم جنیس جوڑے یک حیثیت کو تسلیم ے
رجسییشن اسکیم یک طرف ےس سول پار یٹی بن جا ے
ر
کرب ہی .آپ ی
یک
لوگ
اپن رش ِ
حیات  ،ساتیھ ،یا سول ی
پارٹی ےک ساتھ درج ذیل می ےس ایک یا زیادہ ےک ذریےع شامل ہون ہو ے
سکئ ہی :
• مذہن رسم ( رسم ایک تقریب ےہ یا ایکٹ ےہ)
ے
رواین رسم
•
ی
• ِسول تقریب ( شادی )  ،سمیت سول پارٹیشپ تقریب
ی
پراکیس شادی ( یہ وہ ہ جہاں شادی ی
جسماب طور پر شادی می نہی ہی۔ دوشے لوگ عام طور پر
کرن واےل ایک یا دونوں افراد
ے
ے
نمائندیک ے
کرن ھی ۔)
ان یک

 12سوالنامہ  ،حصہ ب

Urdu

)IPO Questionnaire IP02 (2021

ن
مہرباب ن
ر
اپن جوابات کو سفید بکس
چاہن ہی .براہ
 2.1اس حصہ می ہم آپ ےک خاندان ےک بارے می کچھ سواالت پوچھنا
می بھریں.
ی
مہرباب ہمی ی
اپن رشیک حیات ،ساتیھ یا سول پار یٹی ےک بارے می مندرجہ ذیل معلومات دیں
بران
رسیک حیات ،ساتھ یا سول ن
پارٹت کا نام :
ان یک تاری خ پیدائش :

دن

سال

مہینہ

پیدائش کا ملک :
پیدائش کا شہر :
قومیت :
یہ کس قسم یک شادی یا سول ی
پارٹی شپ یک تقریب تیھ؟
آپ ی
ئ آخری بار کب ی
اپن رشیک حیات  ،ساتیھ یا سول پار یٹی ےک ساتھ رابطہ کیا ےہ؟
آپ کا رشیک حیات  ،ساتیھ یا سول پار یٹی اب کہاں ےہ
کیا آپ کا رشیک حیات  ،ساتیھ یا سول ی
پارٹی اب بیھ زندہ ےہ؟
کیا آپ ےک پاس ی
اپن شوہر ےک ساتیھ یا سول پار یٹی اے آب یب او حوالہ نمی

N
N

Yes
Yes

ھاں

نہی

ھاں

نہی

ےہ؟
اگر 'ہاں' براہ کرم یہاں درج کریں:
اپن رشیک حیات  ،ساتیھ یا سول ی
براہ کرم ی
پارٹی کا آخری معروف پتہ بھریں

 2.2آئرلینڈ می خاندان ےک افراد
ی
مہرباب ذیل می تفصیالت فراہم کریں
کیا آئر لینڈ می آپ ےک خاندان ےک کوب ارکان ہی؟ اگر 'ہاں' ،تو براہ
ان کا نام کیا ےہ؟

ان کا آپ ےس کیا رشطہ ےہ؟

ان یک عمر کیا ےہ؟

1۔

1۔

1۔

2۔

2۔

2۔

3۔

3۔

3۔
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 2.2آئرلینڈ می خاندان ےک افراد
ان کا پتہ کیا ےہ؟
ریاست (آئرلینڈ) می ان یک امیگریشن یک حیثیت کیا ےہ؟
 2.3ن
اپن بچوں یک تفصیالت فراہم کریں
براہ کرم ہمی معلومات دیں ی
اپن :
ے ے
بچ
• سگ ذاب ے
بچ
• سوتیےل ے
بچ
• گود لئ ے
بچ
• آپ یک دیکھ بھال می کیس دوشے ےک ے
اگر آپ ی
اپن بچوں ےک ساتھ رابطہ کھو چےک ہی تو ،آپ کو اب بیھ ذیل می ان یک تفصیالت بھرنا چاہن۔
بچہ نمی 1

بچہ نمی 3

بچہ نمی 2

نام :
جنس :
تاری خ پیدائش :

پیدائش یک جگہ اور ملک :
قومیت :
اب وہ کہاں ہی :
آپ ےس رشتہ :
آپ ی
ئ آخری دفعہ ان کو کب
دیکھا یا ان ےس رابطہ کیا؟
ے
دونوں سگ والدین ےک نام :
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بچ ہی؟
کیا آپ ےک اور ے
ی
اضاف بچوں یک مزید تفصیالت فراہم ی
کرن ےک لئ زیادہ جگہ یک یضورت ہو تو ،براہ کرم علیحدہ صفحہ پر جاری رکھی .ہر
اگر آپ کو
ی
رہ ہی
اضاف شیٹ پر اپنا مکمل نام اور آب یب او ریفرنس نمی لکھی .ہمی اس صفحہ پر بتائی کہ آپ سوال  ( 2.3اوپر ) کا جواب دے ے
اور اس پر دستخط کریں۔
ن
ن
بچ
آپ یک درخواست ےک بعد پیدا ہون واےل یا آئرلینڈ آب واےل ے
ی االقوایم تحفظ ےک ے
آپ کو فوری طور پر ب ی
دفی کو بتانا چاہن اگر:
• آپ کا بچہ آپ یک ب ی
ی االقوایم تحفظ ےک لئ درخواست دی ین ےک بعد پیدا ہوا ےہ
• آپ کا منحرص بچہ آپ یک ب ی
ی االقوایم تحفظ ےک لئ درخواست دی ین ےک بعد آئرلینڈ می آیا ےہ۔
آپ کو دوسے بالغ خاندان ےک ارکان ےک بارے می بھ بتانا نضوری ہ
جبکہ خاندان ےک تمام بالغ ممیان ( 18سال ےس زائد عمر) ،بشمول آپ ےک رشیک حیات یا ساتیھ سمیت ،انہی ی
اپن انفرادی درخواستی
الزیم دینا چاہین ،آپ کو اب بیھ اس سوالنامہ پر انگ تفصیالت فراہم کرنا یضوری ےہ۔
 2.4انحصار یک تفصیالت
ی
ی ی
اضاف
بچ آپ پر منحرص ہی .اگر یضورت ہو تو
اس ےس پہےل آپ ئ اپن بچوں کو درج کیا ،براہ کرم ہمی بتائی کہ کیوں اور کیےس یہ ے
صفحات کا استعمال کریں۔
بچہ نمی 1

بچہ نمی 2

بچہ نمی 3

 2.5آئرلینڈ ےس تعلق
کیا آپ یا آپ ےک کیس بیھ منحرص ،یا دونوں می ےس کیس کا آئر لینڈ ےس کوب تعلق ےہ؟ مثال ےک طور پر ،آپ ہی :
• ایک آئرش شہری ےس شادی شدہ
بچ ےک والد ۔ والدہ
•ایک آئرش پیدا ے
• ایک یورب یون ی
ی ےک قویم ےس شادی شدہ؟
ی
ی
ھاں
صحیح خائ پر ٹک کریں۔

نہی

ی
مہرباب ہمی یہاں تفصیالت دیی ۔
اگر 'ہاں' ،تو براہ
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آپ ےک والدین
ن
مہرباب ن
اپن والدیں یک تفصیالت مہیا کریں
 2.6بران

والد

ی
خانداب نام :
نام:

موجودہ پتہ :
تاری خ پیدائش:

دن

سال

مہینہ

قومیت :
نسل ،ذات یا قبیلہ :

شہریت :

والدہ

ی
خانداب نام :
نام:
موجودہ پتہ :
تاری خ پیدائش:

دن

سال

مہینہ

قومیت :
شہریت :

نسل ،ذات یا قبیلہ :

کیا آپ ےک والدین ذندہ ہی یا وفات پا چےک ھی؟
آپ ےک والد
کیا آپ ےک والد وفات پا چےک ھی؟
ی
مہرباب ان یک موت یک تاری خ دیں
اگر 'ہاں' ،تو براہ

ھاں
دن

مہینہ

نہی
سال

اگر یہ دستیاب ےہ تو براہ کرم ہمی انگ موت کا شٹیفکیٹ بیھ دیں
کیا آپ ی
ئ ی
اپن والد یک اصل موت کا شٹیفکیٹ شامل کیا ےہ؟

ھاں

نہی

آپ یک والدہ
کیا آپ یک والدہ وفات پا چگ ھی؟
ی
مہرباب ان یک موت یک تاری خ دیں
اگر 'ہاں' ،تو براہ

ھاں

نہی

دن

سال

مہینہ

اگر یہ دستیاب ےہ تو براہ کرم ہمی انگ موت کا شٹیفکیٹ بیھ دیں
کیا آپ ی
ئ ی
اپن والدہ یک اصل موت کا شٹیفکیٹ شامل کیا ےہ؟
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آپ ےک بھاب بہن ( بھاب ،بہن ،نصف بھاب اور نصف بہنی )
 2.7آئرلینڈ می رہائش ( رہنا )
آپ ےک علم ےس ،آپےک بھاب ،والدین یا خاندان ےک دیگر ارکان آئرلینڈ می ے
رہن ہی؟

ھاں

نہی

ی
ہون یک اجازت ےہ ۔
اگر 'ہاں' ،کیا آپ ےک خاندان ےک رکن کو آئرلینڈ می

ھاں

نہی

اگر 'ہاں' ،توکن بنیاد پر (وجوہات) پر؟

 2.8ن
اپن بھائیوں اور بہنوں یک تفصیالت دیں ( بشمول انےک جن یک وفات ہو چیک ےھ )
برادران اور بہنوں کو شامل کریں ( اور نصف بھائیوں ،نصف بہنوں ،سوتیےل بھاب ،سوتیےل بہنی  ،اگر قابل اطالق ہو) .یہ بہن بھاب
ہی .اگر یضورت ہو تو مزید صفحات کا استعمال کریں (ہر صفچ پر اس سوال کا نمی [ ]2.8شامل کریں)۔
بھاب \ بہن 1

بھاب \ بہن 3

بھاب \ بہن 2

ی
خانداب نام:
نام:
جنس:
مذیب:
قومیت:
شہریت:
ذات ،یا نسل یا قبیلہ:
تاری خ پیدائش :

اب وہ کہاں ھی؟

والد کا نام:
والدہ کا نام:
آپ ےس رشطہ:
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دیگر منحرص
ن
 2.9اضاف منحرص افراد
کرن واےل ہی ،تو براہ کرم اس خا ی
اگر آپ پر کوب دوشے انحصار ی
ئ می ان یک پوری تفصیالت دیں اور ان ےس ی
اپن تعلقات یک تفصیالت
دیں .ان انحصار ی
ے
ہوسکئ ہی
کرن والوں می یہ شامل
• دادا دادی \ نانا ی
ناب
• خاله \ پھوپ یھ
• ماموں \ چچا تایا
• کزن
• آپ یک دیکھ بھال می کوب اور
ن
اضاف منحرص 1

ن
اضاف منحرص 3

ن
اضاف منحرص 2

ی
خانداب نام:
نام:
جنس:
مذیب:
قومیت:
شہریت:
ذات ،یا نسل یا قبیلہ:
تاری خ پیدائش :

دن

دن

دن

مہینہ

مہینہ

مہینہ

سال

سال

سال

اب وہ کہاں ھی؟
آپ ےس رشطہ:
وہ آپ پر منحرص کیوں ہی؟
مثال ےک طور پر،
وہ عمر رسیدہ ہی ،بیمار یا
معذور ہی
نمت [ ]2.9کو ن
اپن شیٹ پر شامل کریں اور اس پر دستخط
اگر نضوری ہو تو مزید صفحات کا استعمال کریں ( اس سوال ےک ی
کریں )۔
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ر
مالزمن سگزشت
 .3تعلییم اور
 3.1باظابطہ تعلیم یا ٹریننگ یک مدد
براہ کرم ہمی بتائی کہ آپ یک حاصل کردہ تعلیم کس سطح یک ےہ :مثال ےک طور پر ،بنیادی ( 12سال یک عمر تک) ،سیکنڈری
(تقریبا  18سال یک عمر تک) یا تیرسی سطح ( 18ےس زائد عام طور پر)؟
ی
مہرباب ان کو شامل کریں
اگر آپ ےک پاس کوب اسکول یا کالج یک اہلیت ےہ ،تو براہ
اسکول یا کالج کا نام اور پتہ جہاں آپ ی
ئ رشکت یک
اس  :مہینہ

سال ےس

اس  :مہینہ

سال تک

حاصل کردہ قابلیت:

اسکول یا کالج کا نام اور پتہ جہاں آپ ی
ئ رشکت یک
اس  :مہینہ

سال ےس

اس  :مہینہ

سال تک

حاصل کردہ قابلیت:

اسکول یا کالج کا نام اور پتہ جہاں آپ ی
ئ رشکت یک
اس  :مہینہ

سال ےس

اس  :مہینہ

سال تک

حاصل کردہ قابلیت:

کیا آپ ےک پاس اصیل اسناد ھی؟
ھاں

نہی

نمت [ ]3.1کو ن
اپن شیٹ پر شامل کریں اور اس پر دستخط
اگر نضوری ہو تو مزید صفحات کا استعمال کریں ( اس سوال ےک ی
کریں )۔
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 3.2مالزمت یا اپنا کام
براہ کرم ی
اپن تمام مالزمتوں یا خود روزگار یک فہرست دیں .سب ےس حالیہ ساتھ رشوع کریں .اگر آپ ےک پاس دستاویزات ہی تو ان
مالزمتون ےک ثبوت دیں ،انہی اس سوالناےم ےک ساتھ ہمی دے دیں۔
کمپن یا مالک کا نام اور پتہ جہاں آپ ی
ی
ئ مالزمت یک :
اس  :مہینہ

سال ےس

اس  :مہینہ

سال تک

کام یک نوعیت :
کمپن یا مالک کا نام اور پتہ جہاں آپ ی
ی
ئ مالزمت یک :
اس  :مہینہ

سال ےس

اس  :مہینہ

سال تک

کام یک نوعیت :
کیا آپ ی
ئ ان مالزمتوں ےک ثبوت ےک طور پر کچھ دستاویزات شامل یک ھی؟
ھاں

نہی

نمت [ ]3.2کو ن
اپن شیٹ پر شامل کریں اور اس پر دستخط
اگر نضوری ہو تو مزید صفحات کا استعمال کریں ( اس سوال ےک ی
کریں )۔

 .4براہ کرم ہمی بتائی کہ آپ آئر لینڈ می ب ن
ی االقوایم تحفظ ےک لئ درخواست کیوں کر رہ ہی
 4.1پانچ وجوہات می ےس ایک
پناہ گزین کنونشن کو یضورت ے
ہوب ےہ کہ ایک شخص جو ظلم و ستم ےس خوفزدہ ہو وہ ان پانچ می ےس ایک یا ایک ےس زیادہ
وجوہات یک وجہ ےس خوفزدہ ےہ۔
ن
پریشاب ےک ایک اچھ طرح ےس قائم خوف کا دعوی کرنر
ن
کن بنیادوں (وجوہات) پر آپ ،یا آپ پر انحصار کرن واےل یا دونوں،
ہی؟
مہرباب مندرجہ ذیل نیچ بکسوں یک تمام وجوہات می ےس جو مناسب طور ےس آپ پر الگو ے
ی
ہوب ہی ان کو منتخب کریں .آپ
براہ
ے
کو ایک ےس زیادہ باکس کو منتخب ی
ے
ہوسکن ےہ۔
کرن یک یضورت
 .1نسل

 .2مذہب

 .3شہریت

 .4سیایس ران

 .5کیس خاص سماج گروپ یک رکنیت

ان می ےس کوب بیھ نہی

براہ کرم اگےل صفچ پر آپ یک ی
اپن وجوہات یک وضاحت کریں :
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 4.1پانچ وجوہات می ےس ایک

اپن شیٹ پر شامل کریں ی
اگر یضوری ہو تو مزید صفحات کا استعمال کریں ۔ اس سوال نمی [ ]4.1کو ی
اپن دستخط اور آب یب او ےک
نمی ےک ساتھ ۔
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ی
سماج گروہ
 4.2خاص
ی
کیا آپ ے
ہون پر ی
مبن ےہ ؟
جانئ ہی کہ آپ یک درخواست کیس خاص سماج گروہ ےس

ھاں

نہی

ی
اگر 'ہاں' اور آپ ے
مہرباب یہاں تفصیالت درج کریں
جانئ ہی ،تو براہ

ی
ہون یک بنیاد پر ےہ ،ہم اےس آپ کیلن زیرغور الئی
اگر 'نہی' ،آپ کو پتہ نہی ےہ کہ آپ یک درخواست کیس خاص سماج گروپ ےس
ےےک ان معلومات ےک ذریےع جو آپ فراہم ی
کرن ےک قابل ہی۔

 4.3وجوہات کیوں آپ ےک متو ن
سلی شدید خطرہ ےس دوچار ہں
براہ کرم ی
ی
متوسلی یک وجوہات یک وضاحت کریں کہ وہ کیوں شدید خطرہ ےس دوچار ہی اگر ان یک وجوہات آپ یک ( اوپر ) 4.1
اپن
می دی گن وجوہات ےس مختلف ہی۔ اگر یضوری ہو تو مزید صفحات کا استعمال کریں ۔ اس سوال نمی [ ]4.3کو ی
اپن شیٹ پر
شامل کریں ی
اپن دستخط اور آب یب او ےک نمی ےک ساتھ ۔
ی
متوسلی کا نام :
ٹھوس وجہ جس ےس آپ کو ی
یقی ےہ کہ انہی ظلم کا خوف ےہ :

ی
متوسلی کا نام :
ٹھوس وجہ جس ےس آپ کو ی
یقی ےہ کہ انہی ظلم کا خوف ےہ :

 4.4آپ کو شدید خطرہ ہ
اپن آباب ملک واپس جا ے
مانئ ےک ٹھوس ثبوت ہی کہ اگر وہ ی
ایک شخص کو سبسیڈری پروٹیکشن یک یضورت ہ ،اگر یہ ی
ئ ھی تو،
ے
انہی شدید خطرہ ےس دوچار ی
لین ےک قابل نہی یا انہی حفاظت ی
ہون کا خدشہ ہ۔ وہ اس ملک می حفاظت ی
لین ےک لئ بہت زیادہ
ے
خطرہ ہو۔
ن
ن
ر
ن
کرن
سنگی نقصان کا خطرہ ہ .آپ کو ایک یا زیادہ ٹک
کرن ہی کہ آپ کو
مہرباب ہمی بتائی کہ آپ کیوں دعوی
براہ
ر
ہوسکن ہ۔
یک نضورت
می موت یک ی
شا یا پھانیس ےس ڈرتا ہوں۔
ی
انساب یا ذلت ی
می ی
آمی سلوک یا ی
شا ےس ڈرتا ہوں
اپن ملک می تشدد یا غی
ے
ی
اندروب مسلح تنازعات یک صورت حال می ئ حد تشدد یک وجہ ےس ی
می ب ی
اپن زندیک یا شخص کو
ی االقوایم یا
شدید اور انفرادی خطرہ ےس ڈرتا ہوں۔
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ن
متوسیلی کو شدید خطرہ ہ
 4.5آپ ےک
ن
ن
ن
سنگی نقصان کا دعوی کیا جا رہا ہ
مہرباب ہمی بتائی کہ کیوں
متوسیلی شامل ہی تو ،براہ
اگر آپ یک درخواست می کوب
ی
متوسلی کا نام :
ی
ٹھوس وجہ جس ےس آپ کو یقی ےہ کہ انہی ظلم کا خوف ےہ :

ی
متوسلی کا نام :
ٹھوس وجہ جس ےس آپ کو ی
یقی ےہ کہ انہی ظلم کا خوف ےہ :

اپن شیٹ پر شامل کریں ن
نمت [ ]4.5کو ن
اپن دستخط اور آب یب او
اگر نضوری ہو تو مزید صفحات کا استعمال کریں ۔ اس سوال ی
نمت ےک ساتھ ۔
ےک ی
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 4.6نضوری سواالت جن کا جواب آپ کو دینا ہ
بی االقوایم تحفظ ےک لئ آپ یک درخواست کا ایک بہت اہم حصہ ہی .براہ کرم ہمی ن
اس حصہ می سواالت ن
اپنبارے می اور
ن
ن
متوسیلی ( اگر کوب ) ےک بارے می ذیل می سفید بکس می درج ذیل معلومات فراہم کریں۔
اپن
• اگر آپ ے
جانئ ہی تو براہ کرم تاری خ شامل کریں۔
• احتیاط ےس ذیل ےک سواالت پڑھی اور اس بات کو ی
یقین بنائی کہ آپ ہر ایک کا جواب دیں ۔
اپن شیٹ پر شامل کریں ی
اگر یضوری ہو تو مزید صفحات کا استعمال کریں ۔ اس سوال نمی [ ]4.6کو ی
اپن دستخط اور آب یب او ےک
نمی ےک ساتھ ۔
( )1آپ کو کیا ڈر ےہ کہ اگر آپ وہاں واپس گئ تو کیا ہو گا:
• ی
اپن آباب ملک  ،یا
• ی
ر
رہائیس ملک؟
اپن سابقہ

ی
توسیلی یا دونوں ےک ساتھ آپ ےک ملک می
( )2براہ کرم ہمی مخصوص واقعات یک تفصیالت بتائی جو آپ ےک ساتھ ،آپ ےک م
ئ ےس ے
توسیلی گھر جا ی
ی
ڈرن ہی۔
پیش آئ ،جن یک وجہ ےس آپ یا آپ ےک م

( )3آپ ےک اور آپ ےک خاندان ےک ارکان ےک خالف کیس بیھ دشمن ےک عمل یا رو ین ےک بارے می ہمی بتائی (اگر مناسب ہو).
ہمی بتائی کہ کیس بیھ عمل یا رو ین کو کس طرح کیا گیا ےہ۔

ی
متوسیلی یا دونوں ی
ی
چھوڑن کا فیصلہ۔
ئ
( )4ہمی تفصیالت دیں جس وجہ ےس آپ  ،آپ ےک

متوسیلی یا دونوں  ،یا خاندان ےک دوشے ارکان ی
ئ ی
ی
ی
سنگی نقصان کا
ماض می شدید خطرہ یا
( )5ہمی بتائی کہ آپ  ،آپ ےک
سامنا کرنا پڑا ےہ.
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 4.6نضوری سواالت جن کا جواب آپ کو دینا ہ
اپنملک می ایک مخصوص شخص ،تنظیم یا گروہ ےس ے
متوسیلی یا دونوں  ،ی
ی
ڈرن ہی ،تو ہمی ان ےک نام اور
( )6اگر آپ ،آپ ےک
ی
ی
ی
زیادہ تفصیل ےک طور پر آپ ان ےک بارے می بتا ے
سکئ ہی .آپ کو ہمی بتائ یک کوشش کرب چاہن کہ انہوں ئ کیا کیا ےہ
متوسیلی کو گھر واپس جا ی
(اگر کچھ بیھ) جس ی
ی
ئ ےس ڈرا دیا ےہ۔
ئ آپ کو یا آپ ےک

( )7آئرلینڈ ےک ر ے
ی
متوسیلی یا دونوں  ،ےک ساتھ جو کچھ بیھ ہوا اس یک تفصیالت بتائی۔
اسئ پر ،آپ ،آپ ےک

متوسیلی ی
ئ ی
ی
اپن ملک ےس آئر لینڈ کا سفر کیےس کیا؟ ( کس نقل و حمل کا استعمال کیا اور کن ممالک ےک ذریےع
( )8آپ اور آپ ےک
سفر کیا )

( )9کیس بیھ ی
ی
متوسیلی یا دونوں ،آئرلینڈ می پہنچ ین ےک بعد،
چی یک تفصیالت دیں جو آپ ےک ساتھ ہو چگ ہی ،آپ یا آپ ےک
متوسیلی کو گھر واپس آ ی
جس ی
ی
ئ ےس ڈر دیا ےہ۔
ئ آپ کو یا آپ ےک

متوسیلی ےک لئ جو خوف ہ ،جو آپ ےک ی
( )10آپ کو ی
ی
اپن ےس مختلف ےہ  ،اےس لکھی ۔
اپن
ے

ی
( )11اگر آپ نامزد کردہ محفوظ ملک ےس آ ے
اپن  ،ی
اپن ملک کو ی
مہرباب ہمی بتائی کہ آپ کو ی
ی
متوسیلی یا دونوں
اپن
ئ ہی ،تو براہ
ی
سمجھن ےک لئ کیا سنجیدہ تشویش ےہ۔
کیلن غی محفوظ ملک

اپن شیٹ پر شامل کریں ن
نمت [ ]4.6کو ن
اپن دستخط اور آب یب او
اگر نضوری ہو تو مزید صفحات کا استعمال کریں ۔ اس سوال ی
نمت ےک ساتھ ۔
ےک ی
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ر
ریاسن تحفظ )
 .5تحفظ یک درخواست کیلن عمویم معلومات (
 5.1واقعات یک رپورٹنگ
کیا آپ ی
ی
متوسلی یا دونوں ،ےک ساتھ پیش آئ ،اپ ین ملک می یا
ئ کیس بیھ ایےس واقعات یک اطالع حکام کو دی جو آپ ےک ،آپ ےک
سابقہ رہائش ےک ملک می ؟
براہ کرم ایک باکس ٹک کریں.

ھاں

اگر 'ہاں' ،تو لکھی اور جو اطالع آپ ی
ئ انہی دی ےہ؟
حکام ی
ئ کیا اقدامات کئ ہی؟
براہ کرم کوب دستاویز جو اس معامےل ےک حق می دستیاب ےہ ،اےس شامل کریں۔

ئ ایےس واقعات یک اطالع نہی دی ،واضح طور پر بتائی آپ ی
اگر 'نہی' ،آپ ی
ئ کیوں نہی کیا۔
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 5.2جرم کا ر
اعتاف
کیا آپ ی
ئ کبیھ کس ملک جرم کیا یا کبیھ کیس بیھ جرم کا الزام عائد کیا گیا یا جرم کا مجرم قرار دیا گیا ےہ
براہ کرم ایک باکس ٹک کریں اور ملک کا نام بتائی اگر جواب

ھاں

ھاں ےھ.

نہی

اگر ھاں ،تو کون سا ملک ___________________:

ی
مہرباب ذیل می تفصیالت دیں .ہر جرم ےک لئ ایک بھریں .تمام جرائم شامل کریں ،جن می کوب بیھ جرائم شامل
اگر 'ہاں' ،تو براہ
ہی جن ےک لئ آپ کو ( مجرم نہی پایا گیا ) ،مجرم قرار دیا گیا یا ی
معاف دی گن۔
جرم 1
کس جرم (جرائم) ےک ساتھ آپ کو چارج کیا گیا تھا

دن

آپ کب مجرم قرار دین گئ تھے؟

سال

مہینہ

کیا آپ جرم ےک مجرم قرار دین گئ تھے؟

ھاں

نہی

کیا آپ ی
ئ اس جرم ےک لئ ایک قیدی (جیل) یک ی
شا حاصل یک؟

ھاں

نہی

ی
مہرباب ی
شا یک رشوعات اور رہاب یک تاری خ
اگر 'ہاں' ،تو براہ

تاری خ رشوع  :دن

سال

مہینہ

فراہم کریں
A

تاری خ رہاب  :دن

سال

مہینہ

جرم 2
کس جرم (جرائم) ےک ساتھ آپ کو چارج کیا گیا تھا ؟

آپ کب مجرم قرار دین گئ تھے؟

دن

سال

مہینہ

کیا آپ جرم ےک مجرم قرار دین گئ تھے؟

ھاں

نہی

کیا آپ ی
ئ اس جرم ےک لئ ایک قیدی (جیل) یک ی
شا حاصل یک؟

ھاں

نہی

ی
مہرباب ی
شا یک رشوعات اور رہاب یک تاری خ
اگر 'ہاں' ،تو براہ

تاری خ رشوع  :دن

مہینہ

سال

فراہم کریں
تاری خ رہاب :

دن

مہینہ

سال

اپن شیٹ پر شامل کریں ن
نمت [ ]5.2کو ن
اپن دستخط اور آب یب او
اگر نضوری ہو تو مزید صفحات کا استعمال کریں ۔ اس سوال ی
نمت ےک ساتھ ۔
ےک ی
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 .6ویزا ،رہائش اور دیگر سفری معلومات
 6.1سفر یک سگزشت
کیا آپ ی
ئ پہےل ےس یہ سابق رہائش گاہ ےک ملک ےک ملک یا ملک ےک ملک ےس باہر سفر کیا ےہ؟
براہ کرم ایک باکس ٹک کریں.

ھاں

نہی

ن
متوسیلی ےک سفر یک سگزشت
 6.2آپ ےک
متوسیلی ی
اپن ملک ےس باہر یا ی
ئ پہےل کبیھ ی
ر
ی
رہائیس ملک ےس باہر سفر کیا ےہ؟
اپن سابقہ
کیا آپ ےک
براہ کرم ایک باکس ٹک کریں.

ھاں

نہی

 6.3پاسپورٹ یک درخواست
متوسیلی ی
اپن ملک ےس یا ی
ئ پہےل کبیھ ی
ر
ی
رہائیس ملک ےس پاسپورٹ ےک لئ اپالب کیا ےہ؟
اپن سابقہ
کیا آپ یا آپ ےک
براہ کرم ایک باکس ٹک کریں.

ھاں

نہی

 6.4کس وجہ ےس کس درخواست دہندہ ن
ب پاسپورٹ ےک لئ درخواست نہی دی
متوسیلی ،یا دونوں ،ی
ر
ی
رہائیس ملک یا اصیل ملک می ،حکام ےس ایک پاسپورٹ ےک لئ ایک درخواست
ئ آپ ےک سابقہ
اگر آپ یا آپ ےک
ی
نہی دی ،تو براہ مہرباب وضاحت کریں کہ کیوں نہی۔

 6.5پاسپورٹ کا اجراء
ر
ی
رہائیس ملک یا اصیل ملک می ،حکام ےس ایک پاسپورٹ جاری کیا گیا؟
متوسیلی ،یا دونوں ،کو آپ ےک سابقہ
کیا آپ یا آپ ےک

براہ کرم ایک باکس ٹک کریں.
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 6.5پاسپورٹ کا اجراء
ی
مہرباب ذیل کو پر کریں ۔ اگر یضوری ہو تو مزید صفحات کا استعمال کریں ۔( اس سوال نمی [ ]6.5کو شامل کریں
اگر ’ ھاں ‘ تو براہ
ی
اپن دستخط اور آب یب او ےک نمی ےک ساتھ ) ۔
شخص 1
شخص کا نام جےس پاسپورٹ جاری کیا گیا ےہ :
جاری ک ی
رن یک جگہ :
جاری ی
کرنیک تاری خ :

دن

مہینہ

سال

تاری خ جب اس یک معیاد ختم ہو ے
جاب ےہ (تاری خ ےس باہر ہو جائ گا ) :

دن

مہینہ

سال

پاسپورٹ نمی:
اب پاسپورٹ کہاں ےہ؟
شخص 2
شخص کا نام جےس پاسپورٹ جاری کیا گیا ےہ :
جاری ک ی
رن یک جگہ :
جاری ی
کرنیک تاری خ :

دن

مہینہ

سال

تاری خ جب اس یک معیاد ختم ہو ے
جاب ےہ (تاری خ ےس باہر ہو جائ گا ) :

دن

مہینہ

سال

پاسپورٹ نمی:
اب پاسپورٹ کہاں ےہ؟
شخص 3
شخص کا نام جےس پاسپورٹ جاری کیا گیا ےہ :
جاری ک ی
رن یک جگہ :
جاری ی
کرنیک تاری خ :

دن

مہینہ

سال

تاری خ جب اس یک معیاد ختم ہو ے
جاب ےہ (تاری خ ےس باہر ہو جائ گا ) :

دن

مہینہ

سال

پاسپورٹ نمی:
اب پاسپورٹ کہاں ےہ؟
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 6.6ویزا یا ورک پرمنٹ
متوسیلی جو آپ یک درخواست می شامل ھی ی
ی
ئ کبیھ بیھ ویزا یا کام پرمٹ ےک لئ کیس ملک می درخواست دی
کیا آپ یا آپ ےک
ےہ ،بشمول آئرلینڈ ےک ؟
براہ کرم ایک باکس ٹک کریں.

ھاں

نہی

ئ ،یا دونوں ی
ئ یا انہوں ی
اگر 'ہاں' ،کب اور کہاں آپ ی
ئ درخواست دی

 6.7سفر ،ر
اینتی ویزا یا ورک پرمنٹ
ی
متوسیلی  ،یا دونوں ،جو آپ یک درخواست می شامل ہی ،کبیھ بیھ آئرلینڈ سمیت کیس بیھ ملک ےک لئ ایک
کیا آپ یا آپ ےک
سفری یا ا ر
ینیی ویزا یا ورک پرمٹ کا اجازت نامہ تھا؟
براہ کرم ایک باکس ٹک کریں.

ھاں

نہی

ی
ہون یک
اگر ہاں ،تو براہ کرم مکمل تفصیالت فراہم کریں بشمول کہاں جاری کیا گیا اور کس کو ،اس یک معیاد کیا ےھ (ختم
تاری خ ) اور کوب دوشی متعلقہ معلومات ۔

ر
چھوڑن وقت استعمال کردہ دستاویزات
 6.8ملک
ی
متوسیلی  ،یا دونوں ،ی
اپن ملک ےس ی
ئ ی
ی
ھون ےک لئ کن دستاویزات کا استعمال کیا؟
نکلئ اور آئرلینڈ می داخل
آپ یا آپ ےک
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ر
چھوڑن وقت یک تاری خ
 6.9ملک
متوسیلی  ،یا دونوں ،ی
ی
ئ آخری دفعہ ملک چھوڑا
کس تاری خ کو آپ یا آپ ےک
• اپنا یا ان کا آباب ملک ؟ یا
ر
رہائیس ملک؟
• اپنا سابقہ
دن

مہینہ

سال

ن
پہنچنیک تاری خ
 6.10آئتلینڈ
ی
ی
پہنچنیک تاری خ کیا تیھ؟
متوسیلی یا دونوں یک آئیلینڈ
آپ یک یا آپ ےک
دن

مہینہ

سال

 .7ن
رہن یک اجازت
بی االقوایم تحفظ ےک لئ آپ یک درخواست یک جانچ پڑتال ےک بعد ،ہم سفارش ے
اگر ،ہم ی
کرن ہی کہ آپ پناہ گزین یک حیثیت یا
رہن یک اجازت دے ے
سبسڈری تحفظ ےک حقدار نہی ہی ،تو وزیر ابیھ بیھ آپ کو آئرلینڈ می دیگر وجوہات (بنیادوں) پر ی
سکئ ہی ،لہذا
سب متعلقہ معلومات شامل کرنا یضوری ےہ۔
رہن یک اجازت د یین کا شعبہ وزیر یک طرف ےس اس معامےل کا جائزہ ل گا .وہ آپ ےک خاندان ےک اور ے
ی
ذاب حاالت اور آپ ےک نیح اور خاندان
ے
ے
ے
مدنظر رکھ کر غور کریں ےک۔
یک زندیک کا احیام ےکحق کو ِ
رہن یک اجازت ی
یونٹ ی
دین کا شعبہ مندرجہ ذیل کو ذھن می رکھے گا
ے
• آپ یک آئر لینڈ ےک ساتھ کس قسم یک وابستگ ےھ  ،اگر کوب
ی
انساب لحاظ ( جیےس صحت ےک معامالت )
•
• آئرلینڈ می آپ ےک کردار اور طرز عمل (رو ین) ،جن می مجرمانہ ی
شا بیھ شامل ہی
ے
کرسکئ ہی ،بشمول مجرمانہ ی
شا سمیت
• آئرلینڈ ےک باہر آپ کا کردار اور چلن  ،جہاں متعلقہ ہو اور ہم اس ےک بارے می معلوم
ے
سالمن اور عوایم نظم ( عوام می رویہ )
• قویم
دلچسن) پر اثر انداز کر سکتا ےہ
• کچھ اور جو ریاست ےک تمام لوگوں یک اجتعمایع بھالب (فوائد اور
ی
ے
وزیر 'ریفائولمنٹ' ےک معامےل پر بیھ غور کریں ےک .ریفائولمنٹ کا مطلب یہ ےہ کہ لوگوں یک واپیس کیس ایےس ملک می جہاں وہ مصیبت
کرسکئ ہی .وزیر آپ یک کیس بیھ بات پر غور کریں ےےک جو آپ ی
ے
ی
ئ اس مسئےل ےس متعلق اٹھاب ےہ .خاص طور
سنگی نقصان کا سامنا
یا
ے
ی
ی
ی
ی
پر ،وزیر آپ ےک کیس بیھ خوف پر غور کریں ےک جس ظلم یا سنگی نقصان کا اظہار آپ ئ اپن اصل ملک می واپس آئ یک صورت ےک
سلسےل می کیا ےہ۔
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رہن یک اجازت دی ن
 7.1دیگر وجوہات جن یک بنا پر آپ کو ن
جاب چاہن
متوسیلی ( 18سال ےس کم) ،یا دونوں ،کو آئرلینڈ می ی
ی
رہن
براہ کرم ہمی کیس دوشی وجوہات ےک بارے می بتائی کہ آپ ،یا آپ ےک
یک اجازت دی جا یب چاہین اگر آپ یک حفاظت یک درخواست ےس انکار کردیا جائ؟

اگر یضوری ہو تو مزید صفحات کا استعمال کریں۔(اس سوال نمی [ ]7.1کو ی
اپن دستخط اور آب یب او ےک نمی ےک ساتھ شامل کریں).

ر
 7.2دیگر وجوہات جن یک بنا پر آپ اصل یا سابق رہائش ےک ملک می واپس جا ن
ڈرن ہی
ب ےس
اپن اصل ملک یا سابق رہائش ےک ملک می واپس جا ی
اب تک ےک مسائل ےک عالوہ ،کیا وہاں موجود کوب اور وجوہات ہی جو آپ ی
ئ
ےس ے
ڈرن ہی؟ براہ کرم ممکنہ طور پر زیادہ ےس زیادہ متعلقہ تفصیالت دے کر وضاحت کریں۔

اگر یضوری ہو تو مزید صفحات کا استعمال کریں۔(اس سوال نمی [ ]7.2کو ی
اپن دستخط اور آب یب او ےک نمی ےک ساتھ شامل کریں).
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طن مسئےل
 .8ی
ن
طن حاالت
8.1
سنگی ی
ی
ی
متوسیلی یا دونوں ،دوچار ہی .جب آپ اس سوالنامہ
سنگی طن حالتوں ےک بارے می بتائی ،جن ےس آپ یا آپ ےک
ہمی کیس بیھ
واپس ال ے
ئ ہی یا جیےس یہ جلدی ےس آپ کر ے
سکئ ہی تو آپ کو طن حالت (حالتوں) ےک بارے می ہمی ثبوت دینا چاہن .یہ سب
اپن ر
ےس ے
بہی ہ کہ آپ ی
انیویو ےس پہےل یہ ثبوت ھمی مہیا کریں۔
ے
آپ کو کیس بیھ ی
ی
متوسیلی یا دونوں،
ذہن صحت یک دیکھ بھال یا آپ یک مدد یک تفصیالت بیھ شامل کرنا چاہن ،جو آپ یا آپ ےک
رہ ہی۔
وصول کر ے

انتویو (سیکشن  35ر
بی االقوایم تحفظ ر
 .9ن
انتویو)

انیویو ےک دوران ،ہم آپ ےس پوچھی ےےک کہ آپ ی
سیکشن  35ر
ئ ی
بی االقوایم تحفظ ےک لئ کیوں درخواست یک ےہ۔
کرن می ہماری مدد ی
آپ کو آپ یک درخواست پر غور ی
کرن ےک لئ متعلقہ معلومات فراہم کرنا یضوری ہ .ہم ے
جانئ ہی کہ آپ ےک
ے
انیویو ی
کرن واےل اور ے
تجرن ےک کچھ حصوں ےک بارے می بات کرنامشکل ہوسکتا ہ .آپ کیس ر
میجم مرد یا عورت ےس زیادہ آرامدہ اور
ے
پرسکون رہ ے
سکئ ہی۔
انیویو ی
کرن واےل ،یا ے
اگر آپ مرد یا عورت ر
میجم یا دونوں کو ترجیح ے
دین ہی تو ،اور پہےل ےس اسگ درخواست نہی یک ےہ ،تو آپ کو ہمی
ے
ئ یک یضورت ہ .ہم اس کا بندوبست ی
بتا ی
کرن ےک لئ ی
اپن پوری کوشش کریں ےک۔
ے
انتویو ن
کرن واال اور ر
 9.1ر
متجم
انیویو ی
کیا آپ کو ایک مرد یا عورت یک طرف ےس ر
ہون ےک بارے می کوب ترجیح ےہ؟

ھاں

نہی

اگر 'ہاں' ،تو براہ کرم مندرجہ ذیل خانوں می ےس ایک کو ٹک کریں
ج ہاں ،می ایک آدیم ےس بات کرنا پسند کرتا ہوں
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 9.2خصویص سہولیات
دفی می آپ ےک ر
بی االقوایم تحفظ ےک ے
کیا آپ کو طن حالت یا معذوری یک وجہ ےس ی
انیویو
ےک لئ کیس خاص سہولیات یک یضورت ےہ؟

نہی

ھاں

ی
مہرباب ہمی بتائی کہ آپ کو کیا یضورت ےہ۔
اگر 'ہاں' ،تو براہ

 9.3ذبانی
آپ یک پہیل زبان کیا ےہ؟
بی االقوایم تحفظ ےک ر
ے
آپ کونیس زبان ی
چاہن ہی؟
انیویو می کرنا
کیا آپ کوب دوشی زبانی بیھ ے
بولن ہی؟

ھاں

نہی

ی
مہرباب ہمی بتائی کہ وہ کون یس زبانی ھی۔
اگر 'ہاں' ،تو براہ
مہرباب ہمی بتائی کہ آپ کو اس یا ان زبانوں می کس طرح یک ی
ی
رواب ےہ۔
اگر 'ہاں' ،تو براہ

ن
کرن وایل ستاویزات
 .10آپ یک درخواست یک حمایت
ے
ہوسکن ہی
اس سوالناےم ےک ساتھ ساتھ ،آپ کو ہمی تمام دستیاب دستاویزات دینا چاہن جو آپ ےک لئ آپ یک درخواست ےس متعلق
• بیناالقوایم تحفظ
• ریاست می ی
رہن یک اجازت
ی
مہرباب ہمی اصل دستاویزات دیں اگر آپ ایسا کر ے
سکئ ہی تو  .دستاویزات جو آپ کو ہمی دینا چاھین ان یک مثالی مندرجہ ذیل
براہ
ھ ی۔
کارڈ جن می آپ یک شناخت شامل ہو
• پاسپورٹ
ے
شناخن کارڈ
• قویم
• سفر یک دستاویزات
• ڈرائیونگ الئسنس
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سٹیفکیٹ اور ریکارڈ
• پیدائش
• موت ،شادی یا سول رشاکت داری کا شٹیفکیٹ
• اسکول ےک ریکارڈ
• تعلییم شٹیفکیٹ۔
رکنیت
تنظیموں ےک رکنیت کارڈ مثال"
• سیایس جماعتوں یا گروہوں ےک
ی
یونی یا کلب
•
• دیگر گروہ
پولیس ےک ساتھ کتابت
کیس بیھ ملک می آپ یک ملک می پولیس حکام ےس کتابت اور وارنٹ
طن خطوط
ی
• آپ ےک ر
ے
ہوسکن ہی)
ڈاکی ےس کتابت ( یہ خط یا طن رپورٹس
• آئرلینڈ اور آپ ےک اصل ملک یا سابق رہائش ےک ملک یک طن رپورٹی
کوب بھ دوسی دستاویزات
آپ یک درخواست ےس متعلق کوب بیھ دوشی دستاویزات جیےس
• فون یا بینک ریکارڈ
• آپ ےک ی
ماض یک امیگریشن یک شگزشت ےک بارے می کوب بیھ دستاویزات
اب ہمی کوب بھ متعلقہ دستاویزات بھیجی
اپن درخواست یک تائید ی
جیسا کہ ہم ی
ئ اس دستاویز می پہےل کہا ہ ،آپ کوب بیھ دستاویزات کو حاصل کرنا چاہن جو آپ ی
کرن ےک لئ
ے
استعمال ے
کرن ہی اور جلد ےس جلد ان کو آب ب او می ہمی بھیجی جیےس آپ کو ے
ملئ ہی۔
ی
کرن یک منصوبہ بندی ے
اس می طن ثبوت شامل ہی .اگر آپ طن ثبوت پر بھروسہ ی
کرن ہی تو ،انہی تاخت ےک بغت ےل کر اور جلد ےس

جلد ی آپ ان کو آب ب او می ہمی بھیجی جیےس آپ کو ر
ملئ ہی۔
ی
ے
اپن پاس ر ے
اگر آپ دستاویزات کو ی
سمجھن ہی.
کھن ہی ایسا کرنا نقصان پہنچا سکتا ےہ کہ ہم آپ یک درخواست می معلومات کو کیےس
یہ آپ یک درخواست ےک خالف جا سکتا ہ اور ہمی آپ یک درخواست ےس انکار ی
کرن یک طرف ل جا سکتا ےہ۔
ے
مثایل طور پر ،ہمی آپ ےک ر
انتویو یک تاری خ ےس پہےل کم از کم ن
تی کاروباری دن پہےل دستاویزات کو ملنا چاہن .براہ کرم تمام دستاویزات
رہ ہی
درج کریں جو آپ ذیل می بھیج ے
کس بھ دستاویز ےک ساتھ آپ کا پرسن آب ڈی اور آپ کا نام شامل کرنا یاد رکھی۔
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اپن درخواست یک حمایت ی
ی
 10.1کیا آپ ےک پاس ی
بھیجن ےک لئ کوب دستاویزات ہی؟
کرن ےک لئ ہمی
ی
مہرباب ایک خانہ ٹک کریں
براہ

ھاں

نہی

رہ ہی اور ان ےک بارے می مندرجہ ذیل معلومات درج کریں .اگر یضورت ہو
براہ کرم تمام دستاویزات درج کریں جو آپ ہمی بھیج ے
ی
رہ ہی
تو اضاف صفحات شامل کریں اور سوال نمی شامل کریں جسکا آپ جواب دے ے
 .1دستاویز کیا ےہ .

 .2اگر دستاویز یک تاری خ ےہ
تو ،تاری خ شامل کریں

 .3دستاویز آپ یک

 .4زبان جس می لکھا ےہ

مخصوص درخواست ےس
کیےس متعلق ےہ

 .11ڈیٹا پروٹکشن نوٹس
امیگریشن شوس یک ترسیل ےک ی
بی االقوایم تحفظ آفس (آب یب او) ،انصاف ےک سیکشن کا حصہ ےہ .آب یب او آپ یک رازداری
ےک طور پر فراہم کردہ تمام معلومات اور ے
ذاب معلومات کو رازدار رکھے گا .ی
بی االقوایم تحفظ ایکٹ  2015ہمی اس بات یک
ی
ی
یونی ےک
یورب
تلقی کرتا ےہ کہ ھم تمام قابل عمل اقدامات کریں تاکہ ہم درخواست دہندگان یک شناخت کو رازدار رکھی .ہم ی
عام ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشن اور ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ 2018 ،بیھ پیوی ے
کرن ہی۔
ہم انصاف ےک محکمہ کو فراہم کردہ معلومات کا ے
ی
قوانی ےک مطابق کریں
اشیاک ضف دیگر منظور شدہ تنظیموں ےک ساتھ
ے
ےک۔
آپ آب ب او ےک مکمل ی
ے
کرسکئ
جیل ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشن پرائیوییس نوٹس (آب یب او ی(ب یب)  )52کو اس ویبسائٹ پر تالش
ی
: www.ipo.gov.ie.ہی
ے
کرسکئ ہی:
آپ انصاف ےک محکمہ یک مکمل ڈیٹا پروٹیکشن پالییس کو یہاں تالش
www.justice.ie/en/JELR/Pages/Data_Protection.
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ن
بھرن می مدد
 .12سوالنامہ می
 12.1کیا آپ ی
ئ سوالنامہ ی
اپن آپ کو مکمل کیا؟
ی
مہرباب ایک خانہ ٹک کریں
براہ

ھاں

نہی

).اگر 'نہی' ،جو آپ کو سوالنامہ مکمل ی
کرن می مدد میل ےہ؟ (جو شخص اس می بھرا ہوا ےہ اس حےص کو مکمل کر سکتا ےہ
نام :
پتہ :

درخواست دہندگان ےس تعلق :
براہ کرم بتائی کہ درخواست دہندگان ی
ئ سوالنامہ ی
اپن آپ مکمل کیوں نہی کیا۔

ن
.13
قانوب نمائندہ کا بیان اور دستخط
ن
قانوب نمائندہ کو اےس بھرنا چاہن
13.1
ئ اس سوالناےم کو مکمل ی
می اعالن کرتا ہوں کہ می ی
کرن ےک لئ درخواست دہندگان یک مدد یک ےہ۔
ی
قانوب نمائندہ ےک دستخط :
تاری خ:
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 .14داخواست دہندہ کا بیان اور دستخط
 14.1براہ کرم ذیل کو پڑھی اور دستخط کریں
ی
نیچ لکھی۔
براہ کرم جہاں مناسب ہو اس خانہ کو ٹک کریں ،اور اپن نام اور تاری خ کو ے
می سمجھتا ہوں :
اپن آپ اور ی
• می اس سوالناےم کو ی
ی
متوسیلی یک طرف ےس مکمل کر رہا ہوں
اپن

ھاں

ی
متوسیلی کو اس درخواست می شامل کیا جائ گا۔
• میے تمام

نہی

می ی
ئ اس سوالناےم ےک نقطہ  11می آب یب او ےک اعداد و شمار ےک تحفظ ےک نوٹس کو پڑھا اور تسلیم کیا ےہ
ھاں

نہی

می سمجھتا ہوں کہ می ی
ئ ی
اپن منحرص بچوں یک جانب ےس ب ی
ی االقوایم تحفظ ےک لئ ایک درخواست یک ےہ
جو آئیش شہری نہی ہی .میے منحرص بچوں می شامل ہی جو:
•جب می درخواست کر رہا ہوں ،آئرلینڈ می موجود ہی اور  18سال ےس کم عمر ہی
• می ایک درخواست دہندہ ہوں جبکہ آئر لینڈ می پیدا ہون ہی

ھاں

•  18سال ےس کم عمر ےک ہی جب آئر لینڈ می داخل ہون جب می ایک درخواست دہندہ ہوں۔

نہی

مجھے معلوم ےہ کہ میی فراہم کردہ معلومات کو دوشے معامالت یک جانچ پڑتال ےک لئ بیھ استعمال
کیا جا سکتا ےہ اگر درخواست دہندہ مجھ ےس متعلق ےہ یا جہاں کیس ےس کیس طرح ےس میا تعلق ےہ۔

ھاں
نہی

می وعدہ کرتا ہوں کہ اس سوالناےم می فراہم کردہ معلومات مکمل،سچ اور درست ہی
دستخط درخواست دہندہ :

تاری خ :

درخواست دہندہ کا نام :

تاری خ :
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ضف ے
دفیی استمعال کیلن
Applicant’s name:

Country of origin:

Reference number:

: نس نمی

Person ID:

: ن آب ڈی

Language used in questionnaire:

: ردہ ذبان

Number of questionnaire pages:

:ےک صفچ

Any extra material:

Total number of extra pages:
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