
 

(انالین پروګرامویبنار) کورنی یو ځای کیدونکې  

۲۰۲۱مه نیټه ۱۵د اپریل   

 

 ډوراس

ترڅو په سیمه کې د پناه غوښتونکو څخه مستقیم مالتړ وکړي. زموږ تاسیس شو، الدې کال کې یم ۲۰۰۰په  •

 افسران په لیمریک کې موقعیت لري.

یوي ټولنې رامنځ ته کول دی، چیرته چې د ټولو بشري حقوقو لپاره احترام او مساوات  داسېزموږ موخه د  •

 موجود وي. 

کول دې چې د الندې الرو په ذریعه یي ترالسه کوو، قانون، د شخصي او همکاري دې ترالسه  زموږ مقصد د •

 کار کول. شمولیت او ځواک ورکونه، په محلې، ملي او بین المللي سحطهفرهنګې خبري، مالتړ، 

 

 د کورني یوځای کیدنې لپاره وړاندیز

 څوک غوښتنه کولی شي؟ •

 څه ډول غوښتنه کوالی شو؟ •

 ؟اسناد تمویل کوونکې •

 و علت؟لدکې ردد  •

 وروسته څه باید ترسره کړو؟څخه  قبول کېدلوله  •

 د کرونا ویرس نوي جزیات •

 سره د اړیکه نیونې معلومات ډوراسله  •

 

 څوک غوښته کوالی شي؟ .1

 

 تمویلونکې؟مستحق 

  وي.)قبول شوی( هر هغه څوک چې د مهاجرت مقام لري یا مرستونې حافظت کې 

  غوښتنه وکړي.باید پیل کېږې،  څخهتر السه کولو  قبولې لیکد کې، چې وخت میاشتو  ۱۲په دوی 

  نیټه  ۲۰۲۲/۰۵/۳۱نیټه لیک ترالسه کړی وي، باید په  ۲۰۲۱/۰۵/۳۱د بیلګې په توګه، که چیرې تاسي په

 وښتنه وکړئ.غ



 مستحق نه دي. که ویزه ولرې ۴ )مهر( سټامپبل کوم د چې اجازت وکړل شوي وي، یا  و تههغه کسان ،

 څه هم، تاسي ممکن د اوږدې مودې ویزه غوښتنې لپاره مستحق ووسئ.

 

 .د کورنۍ مستحق غړي:

  خوندیتوب د غوښتنلیک په وخت د نړیوال  له،لرمو واده یا مدنې ملګرتیا  چېرېکه  –میرمن یا د ژوند ملګري

 کې.

  کم عمر ولري او واده شوي نه وي.څخه کلونو  ۱۸هغه ماشومان چې له 

 منل شوي وي.ستاسو توګه  يپه قانونیا خپل وي، او  ستاسو ماشومان باید 

  کلونو څخه کم عمر ولري، باید د خپلو والدینو لپاره هم غوښتنه وکړي. ۱۸ضامن له  چېرېکه 

  کلونو څخه کم  ۱۸کلونو کم عمر ولري، باید د هغه خویندو او ورونو لپاره چې د  ۱۸ضامن له  چېرېکه

 عمر ولري او واده شوي نه وي، غوښتنه وکړي.

 

 کورنۍ نور ټول غړي مستحق نه ديله دی څخه عالوه 

 

 مهاله ویزه اوږدد 

 مستحق ضامن؟

  يلې وایرو ګټ ۴۰۰۰۰د غوښتنلیک لیک څخه دري کاله وړاندې  تابعت لرونکي،د ایرلیند.  

  ۳۰۰۰۰مهر( د غوښتنلیک څخه دوه کاله وړاندې هر کال یعنې  ۴د سټامپ  ځېغیر ایرلینډې ضامن )یواد 

 ایرو ګتي.

 

د ضامن ویزه لرونکې کوونکې سیل ، او ویزه لرونکې ۳ مهرد پناه غوښتونکې، د نوی ، ویزه زده کوونکې

 لیک لپاره په شرایطو برابر نه دې.غوښتن

 هغه افراد چې معلولیت لري، د عایداتو اړتیاو څخه معاف دي.

 

 د کورنۍ مستحق غړي؟

  د کورنۍ د هر غړي لپاره ممکن غوښتنه وشي: که څه هم، څومره چې اړیکې نږدي وي، معلومات او اسناد

 باید ډیر وي.

  ضامن یي باید ثابت وي.کلونو په شاوخوا کې وي،  ۱۸هغه ماشومان چې د 

 

 ؟کوالی شید اوږدمهاله ویزي لپاره څه ډول غوښتنه 

  دINIS  چې باید تکمیل شي. دیانالین فورم د په ویپاڼه کې 

  نټ شي، او د غوښتونکې یپر بایدیا حواله ورکړل شوی لنډه پاڼه سپارلو وروسته، فورم تکمیل او د فورم له

 السلیک شي.باید لخوا 

  باید د ویزي د پته شي. ولېږل سفارت ته اړوند پاڼه، د ویزي لګښت، او ټول اړین اسناد باید حواله د ویزي د

 .ېلیکل شولنډیز پاڼې په پای کې 



نه نالین غوښتنلیک باندې پیل د آچې ټول اړین اسناد مو نه وې چمتو کړي،  ،مخکې له دېدا دیره اړین ده چې 

 .کړي

 

 څه ډول غوښتنه وکړو؟ .2
  ته په برخې کېدنې یوځای د بیا د کورنې تحوېلی ته، مهاجرت خدماتي د باید  ،ایرلینډ کې موجود ضامنپه

 .وکړيغوښتنه لیکلې ډول 

  معلومات ولري:الندېني دا لومړنی لیک باید 
o  ستاسې د دچې ، )منسټر خط(لیک شوی  لڅخه را لېږ ېڅانګ پرېکړې یرد وزکاپي چې،  لیکهغه 

 .ی حفاظت قبولېریډسبسیا د او دی، کېدل قبول غوښتن لیک مهاجرت 
o ریزیډنټ پرمیټ( په ایرلینډ کې د اوسیدنې د جواز کاپي( 
o .د ټولو غوښتونکو نومونه، د زیږیدنې نیټه، او د ضامن سره اړیکه 
o  ته یو تاسې څانګه به  دلود کورنۍ یوځای کېله هغه څخه ورسته دا معلومات وسپارل،  تاسېکله چې

 ورځو په جریان کې تکمیل او بیرته وسپارل شي. ۲۸باید د دا پوښتن لیک چې  ،ولېږېپوښتن لیک 

  

 تمویل کوونکې اسناد؟ .3

 شي:ولېږل ټول اسناد  اباید د وی لپارههغ ،وېهغه کسان چې په غوښتنلیک کې یي نومونه لیکل شوي هر 

 د زیږدنې کارت •
 تذکره •
 پاسپورت •
عکس یي هغه نېټه چې نیټه، او  زیږدنې) نوم، د هر عکس پر شا دوه تازه د پاسپورت سایز عکسونه، چې  •

 .وېلیکل شوي اخیستلی( باید 

 نه دي. وړ قبول د اسناد کاپي شوې اصلې اسناد باید واستول شي،  زېیوایادونه: 

 .واخلې کاروڅخه په وخت کې ثبت شوي پوست استولو د اسناد  کوو، چې تاکید تاسې ته په کلکهموږ 

 

 :ېاړتیا ولر ته الندېنی اسنادو د بهتاسې د میرمن یا د ژوند د ملګري لپاره غوښتنه کوئ،  چېرېکه 

ودونه کړي وي، نو چیرې تاسې د یو څخه زیات که  –سند نکاح د اړونده چارواکو لخوا مهر شوی د  •

نکاح د  :توګهاسناد شریک کړئ. او نور ټول شواهد، د بیلګې په  نکاحد مهربانې وکړي د دواړو یا د ټولو 

 توافقنامه.خط یا 
نکاح د ټولو ودونه نو مو ډیر ودونه کړي وي،  چېرېکه  –وي کړې ترالسه چېرې تاسې ، که نکاح سندد  •

 وړاندې کړئ.خط یعنې کتابونه 
 فیس که چیرې تاسې وکړې وېد واده د ثبت  •
 رسي وړ وي. الس د اسنادو شواهد یا شریک شوي سرچنې )د یوځای بانکې حسابونو په شمول( که د •
 د ژوند ملګري ته پیسي لیږل شوي وي. ېستاسلخوا ستاسې  چېرې،د اسنادو شواهد، که  •
 پته ستاسېد اسنادو شواهد، د واده په وخت کې  •
 د واده په وخت کې پتهیا د خاوند، او ښځې د ستاسې د اسنادو شواهد،  •

 

 د ژوند د ملګري یا میرمن لپاره غوښتنه کوئ، تاسي به اړتیا ولرئ: چېرېکه 

 که اړوند وي:



  یا د لغوه کیدو پاڼهلیک طالق حکم 

  د ژوند د ملګري د طالق حکم یا لغوه کیدو پاڼه ستاسېد 

  خاوند د مرګ سند/ښځود پخوانۍ 

 د ستاسو د ښځو/خاوند د پخوانۍ ژوند ملګری مرګ سند 

 سند قانوني د اقتباس 

  شواهد پتهاوسني خاوند د  /میرمند 

 د مرګ اصلي سند 

 

 اړونده څانګه ممکن د نورو اسنادو غوښتنه هم وکړي د بیلګې په توګه:

  قانونې سندد اقتباس د ماشومانو 

  یی ورکړي ويلیک چې ماشومانو د سفر کولو اجازه ساتونکو د نورو والدینو یا 

 د پیسو د انتقال کاپي 

 ټیست ممکن په هر وخت کې د اړونده څانګې لخوا وغوښتل شي( DNA)د ډې این ای  •

 Cellmarkټیست اړین وي، اړونده څانګه په ډوبلین کې د سیلمارک  (DNA) د ډې این ای چېرېکه   •

ي 
 څخه استفاده کوي.کمپن 

 تر هغه چې ټیست منفي نه وې راغلی، هیڅ لګښت شتون نه لري.

 

 علتونه؟ د کېدلود ر .4
 غوښتل شوو اسنادو نه شتون )پرته له وضاحت څخه(د اړین یا  •
 د کورنۍ نامستحق غړي •
 محدود وختشوی تیر څخه د غوښتنې  •
 د مهاجرت یا مرستونې مقام څخه وروسته واده •
 منفي ټیسټ (DNA) د ډې این ای •

 بې اعتباره معلومات یا نه موافق اسناد •

 هیڅ پروسه شتون نه لريعریضه د ردیدو څخه وروسته د 

 

 منل کیدو څخه وروسته باید څه وشي؟له  .5
 میاشتي لري ترڅو هیواد ته داخل شي. ۱۲، د کورنۍ غړي یوازي ېشقبول کله چې  •
 ایرو ارزښت في نفر( ۶۰په تاسي باید د کورنۍ د هر غړي لپاره ویزه ته غوښتنلیک واستوئ ) •
 د ویزه غوښتنلیکونه او پاسپورت باید ډوبلین ته واستول شي. •

o  باید د قبول کیدو په لیک کې وي. پتهصحیح 
o  کې کله چې هیواد ته داخل شي، باید په برګ دویBurgh Quay  یا بل کوم محلي دفترGNIB  کې ځان

 ثبت کړي

  او  سره صلیب )ریډ کراس(ایرلینډېIOM د سفر مرسته کوونکې بودیجه اداره کوي 

  وړاندې څخه غوښتنه وکړئ، مخکې له دې غواړئ دا بودیجه ترالسه او وکاروئ، باید له تاسې  چېرېکه

 چې ویزي لپاره غوښتنلیک واستوئ

  سره په الندې پته اړیکه نیوالی شئ: لیبصسره ایرلینډې 

  Merrion Square, Dublin 2, D02 XF85, Ireland 16 پتهد عمومي دفتر 



 

 4600-642-1(0) 353+عمومي څیړنې: 

 info@redcross.ieبریښنالیک: 

 

  د کورنې وصل خدماتو څخه لیدنه سره صلیبایرلینډې 

  ،چې په بهر کې پاتې وي.دوی کولی شي د کورنۍ د هغه غړو په لټون کې مرسته وکړي 

 ئ:ددې خدماتو په اړه د نورو معلوماتو لپاره، کولی شئ ددوي له ویبپاڼې څخه لیدنه وکړ 

https://www.redcross.ie/programmes-and-services-in-ireland/find-missing-family/ 

 

 د کرونا ویروس تازه جزیات .6

لیکونه او چې ، ممکن ده وړي، که څه هم د کورنۍ یوځای کیدنې څانګه اوس هم خپل فعالیتونه پرمخ •

 .ېځنډول شوغوښتنلیکونه 

 بریښنالیک واستوي. FRU_IPA@justice.ieغوښتونکې کولی شي اړونده څانګې ته په  •

 کله چې غوښتنلیک ومنل شي.د  کورنۍ د یو ځای کیدنې ویزي ممکن وځنډول شې،  •

 شي.کړل د کورنۍ غړي د رارسیدو په صورت کې، ممکن په هوټل کې په جبري توګه قرنطین  •

 

 اړیکه .7

Doras 

Central Buildings, 

51a O’Connell St, 

Limerick  

 

 328 310 061 353+تلیفون شمیره: 

 2378 080 083 353+وټساپ: 

 info@doras.orgبریښنالیک: 

 www.doras.orgویبپاڼه: 
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