د تابعیت ویبینار،
 1اپریل 2021
ډورس
•

په کال  2000کې بنسټ ايښودل شوی چې په سیمه کې په مستقیم رسونه کې ژوند کوونکو پناه غوښتونکو لپاره مالتړ
چمتو کړي .زموږ دفترونه په لیمريک کې موقعیت لري.
زموږ نظر يوه داسې ټولنه ده چیرې چې د ټولو خلکو بشري حقونو لپاره مساوات او درناوی درک کیږي.

•

زموږ ماموريت دا د شخصي او همکار مدافع وکیل؛ قانون؛ د مختلف کلتورونو خبرو اترو ،مالتړ ،شمولیت
او پیاوړتیا؛ په محلي ملي او نړيواله کچه کار کول له الرې ترالسه کول دي.

•

د تابعیت لپاره عریضه ورکول

•

څوک عريضه ورکوالی شي؟

• څنګه عريضه ورکړو؟
•

مالتړ کوونکی اسناد؟

•

د انکار الملونه؟

• که ورکړل شي نو څه وکړو؟
• د کوويډ 19-تازه معلومات
•

د ډورس د اړيکې معلومات

.1

څوک عریضه ورکوالی شي

تاسو کولی شئ د تابعیت وركوني په واسطه د ایرلنډ تبعه شئ که تاسو ځانګړي معیارونه پوره کړئ:


غوښتونکی بايد د حساب وړ د اوسیدو شرايط پوره کړي .يا د کلونو صحیح شمیر لپاره سټیمپ  ،1سټیمپ  ،3يا سټیمپ
 4ولرئ .د زده کونکو ويزې او سیالنیان د حساب وړ اوسیدا نه السته راوړي.



هر هغه څوک چې د دكډوالو حیثیت يا مرستوني محافظت يي ترالسه کړی وي.



غوښتونکی بايد په دولت کې ژوند کوي او د ) GNIB (INISسره د پنځو کلونو لپاره راجستر وي.
* يوازې کډوال او هغه کسان چې د آيرلنډ اتباعو سره يي واده کړي وي ممکن د  3کلونو وروسته غوښتنه وکړي*

•

مخکې لدې چې غوښتنلیک جوړ شي د فوري کال لپاره (د مهاجرت په اجازه کې وقفه نه) بايد دوامداره اوسیدل ولري.



غوښتونکی بايد وزير مطمئن کړي چې دوی د ښه طبعیت دي.



غوښتونکی بايد وزير مطمئن کړي چې دوی د تابعیت وركوني څخه وروسته په آيرلینډ کې د ژوند کولو اراده لري.
*هیڅ ټاکلی وخت نشته په کوم کې چې تاسو بايد غوښتنلیک وسپارئ  -هیڅ وروستنۍ نېټه نشت*
*د اضافي وخت انتظار لپاره به جريمه نشي*

په دولت کې زیږیدلي ماشومانو لپاره د اتوماتیک تابعیت حق:


د آيرلینډ يا بريتانیي والدينو ته زيږيدلي زيږيدلي ماشومان په اتوماتیک ډول د آيرلینډ اتباع دي.



د غیر ای ای اي والدينو زيږيدلي ماشومان يوازې د اتومات تابعیت حق لري که چیرې والدين د ماشوم زيږون دمخه د
دريو کلونو لپاره سټیمپ  4ولري.

•

نور ټول ماشومان مستحق نه دي او يوازې وروسته لدې غوښتنه کولی شي چې والدين يې د ايرلنډ تابعیت ترالسه کړي.

د مهاجرت خدماتو د سپارنې ویب پاڼه کې بیالبیل څلور بیالبیل فورمي شتون لري:


فورمه  :8د ټولو هغو غوښتونکو لپاره چې عمرونه يې له  18څخه پورته وي



فورمه  :9د تابعیت وركوني کوچني ماشوم لپاره (ای-فورمه)



فورمه  :10د آيرلینډ نسل يا آيرلینډ انجمنونو د کوچني ماشوم لپاره (ای -فارمه)



فورمه  :11په دولت کې زيږيدلی کوچنی ماشوم د تابعیت پرته مستحق دی

 .2څنګه عریضه ورکړو؟
•

 allد ټولو غوښتنلیکونو لپاره د غوښتنلیک فیس  175€ديدا بايد يوازې د بانک ډرافټ له الري ورکړل شي

•

د غوښتنلیک فورمې او ټول مالتړ کوونکی اسناد بايد دي ته واستول شي:
Irish Citizenship Unit, Rosanna Road, Tipperary Town, County Tipperary

 .3مالتړ کوونکی اسناد


ستاسو د اوسني اصلي پاسپورټ  /ټی ډی او کوم پخوانۍ پاسپورتونه چې په دولت کې د اسیدو مودې په جريان کې
اعتبار لري ،د هر پاسپورټ بايومیټريک پاڼي عکس سره (پاسپورټ/ټی ډی به بیرته ورکړل شي).

*کډوال او هغه څوک چې مرستوني محافظت لري دوی دوی بايد يو رسمي لیکنه وسپاري چې پکې ويل کیږي چې
ولې دوی ملي پاسپورت نه ترالسه کوي او نه يې کولی شي.


ستاسو د زېږېدنې سند یوه تصدیق شوی کاپي ،او په انګلیسي کې د ژباړې کاپي که اړوند وي.
* که چیرې د زیږون سند شتون نلري د زیږون ادغامونه نشي سپارل کیدی دوه وروستي رنګین عکسونه (له 30
ورځو څخه ډير زوړ نه) شاته د شاهد لخوا السلیک شوي او نیټه شوي څوک چې قانوني اعالمیه السلیک کوي؛



د اوسني د آیرلینډ اوسیدنې جواز کاپي (پخوا د  GNIB – Garda National Immigration Bureauکارت په نوم
پیژندل شوی)؛



د اوسیدو هر کال لپاره د استوګنې درې مختلف ادعا شوې شواهد (ګاز ،بريښنا ،تلیفون يا کیبل/سیټاليټ تلويزيون)،
ټولنیزې ،له دندې لیک ،او داسې نور.



د اوسني کار ګمارونکي لیک چې د دندې پیل کولو نیټې ښیې؛ د  3وروستي تادیې سلیپونو کاپیاني (له  6میاشتو څخه
ډير زوړ نه) او ستاسو د  P60کاپیاني يا د استوګنې هر کال لپاره د عوايدو کمیشنرانو څخه د مالیې بیان



که چیرې اوس د ټولنیزه هوسایني تادیه نه وي يا په تیرو  3کلونو کې  -د سیمه ايز انټريو دفتر غټ ټکي تادياتو لخوا
لیک



لږترلږه د تیرو  6میاشتو  3میاشتو لپاره ستاسو ټولو بانکي حسابونو لپاره د بانک بیانونو کاپیاني؛



د واده ثبوت که اړوند وي (* د واده سند تصديق شوې کاپي)



ستاسو د آنالين اوسیدو بشپړ شوي کتوني کاپي



د عامه خدمت کارت کاپي ( )PSCکله چې د ټولنیز خونديتوب څانګې سره راجسټر کیږي صادر شوی.



د ای  -ټیکس تصفیه سند کاپي
*تصديق شوی کاپي = اصلي سند يا منښتلیك وکیل ته يوسئ .دوی به د سند يوه کاپي جوړه کړي او ستاسو لپاره به يې
السلیک /ټاپه کړي*.

 .4د انکار الملونه؟
• له دولت څخه غیر حاضریاني چې له  6اونیو څخه ډیرې وي
• جنایی جرمونه

•
•

ټول جرمونه بايد په يوه غوښتنلیک کې څرګند شي.

په اوسیدو کې ناغي

•

په کال کې سمدالسه د غوښتنلیک دمخه د  IRPکارت لپاره راجستریشن کې هیڅ ناغه نشي کیدای.

• نامکمل /په غلط ډول ډک شوی فورمي

•

د ډيری غلطیو يا غلطو ډک شوي قانوني اعالمیې پاڼو سره فورمې کیدای شي رد شي.

•  .5که تصویب ورکول څه باید
واستوئ.
 - €950بالغ

وکړو؟تاسو به اړتیا ولرئ مناسب فیس وسپارئ او خپل اوسني د  IRPکارت

 - €200کوچني
 - €200کونډه ،کونډه يا د آيرلنډ تبعه د مدنی ملګري ساتل
 - €0پیژندل شوی کډوال يا بې وطنه فرد

•

بیا به تاسو د تابعیت مراسمو ته بلل کیږئ چیرې چې تاسو به د خپل تابعیت ور کونګ سند ترالسه کړئ( .مراسم دا
مهال د کوویډ  19 -له امله ځنډول شوي)

•

ستاسو د تابعیت ور کونګ سند ترالسه کولو وروسته ،تاسو ممکن د آیرلینډ پاسپورت لپاره غوښتنه وکړئ.

 .5د کوویډ 19-تازه معلومات
•

موجوده د قضیو خورا لوی راغونډېدنه = له  20،000څخه ډير انتظار لري.
اداره له خلکو غوښتنه کوي چې غوښتنلیکونه مه سپارئ که دوی اړتیا ولري په نږدې راتلونکي کې سفر وکړي يا اصلي
اسنادو ته اړتیا ولري ژر تر ژره بیرته راشي.

•

د منلو او د اسنادو بیرته ستنولو لپاره د انتظار وخت لږترلږه  8اونۍ دی.
"که تاسو د بېړني الملونو لکه طبي الملونو لپاره خپل پاسپورت ته اړتیا لرئ ،تاسو بايد موږ ته الملونه په ګوته کولو
سره بريښنالیک وکړئ او د مالتړ کوونکی اسنادو رنګ سکین شوي کاپیاني چمتو کړئ لکه ستاسو د طبي مشاور لخوا
لیک .دا خدمت يوازې د بیړني سفر موخو لپاره دی" .
د تابعیت مراسمو پرځای د قانوني اعالنونو لنډمهاله سیستم که چیرې ورکړل شي.

•

هغه څوک چې په راتلونکو اونیو کې به ورته تابعیت ورکول کیږي د الرښوونو سره به ورته بريښنالیک واستول شي.

•

د آنالين تاديې سیسټم اوس د فیس ورکولو لپاره فعال دی

 .6اړیکه
Doras
Central Buildings,
51a O’Connell St,
Limerick
تلیفون+353 061 310 328 :
ګرځنده تلیفون /واټس اپ+353 083 080 2378 :

بريښنالیکinfo@doras.org :
ويب پاڼهwww.doras.org :

