کډوالې :حالت او مهرونه (ټاپې) د انالین معلوماتو جلسه
 ۰۱جون۱۲۰۲ ،
فیونا مککول & راچیل برمینګهم ،د  Dorasدراس قانونی چارواکي


د کډوالی سیستم معرفی کول



په آیرلینډ کې پناه غوښتنه



ټاپې او د دوی مستحق



معلومات او نورې سرچینې



د کوویډ ۹۱-تازه معلومات

 مونږ سره اړیکه






د کډوالی پیژندګلوي


په آیرلینډ کې د کډوالی د مهاج رت خدماتو تحویلی ډیپارتمنت کې د عدلیی ریاست له الری ادا ره کیږي.



د ګرده ملی کډوالۍ ادا ره ) (GNIBد ډوبلین څخه بهر د کډوالۍ اجا زه لیکونه راجسټر کوی او  ISDپه ډوبلین کې
د دوی د بورغ کیي دفتر کې اجازه لیکونه راج سټر کوي.



د بهرنیو چارو ریاست د پاسپورتونو لپاره غوښتنلیکونه اداره کوی او همدارنګه د سفر د اسنادونو چاپول هم په
غاړه لري.



د سرحد مدیریت واحد د ګمرګونو او کډوالۍ سره د بندرونه په دخول کار ل ري لکه د ډوبلین هوایی ډګر.



غیر ویزی ته اړتیا لرونکو اتباع کوالی شي د  ۰۹ورځو پورې بغیر له ویزي داخل شي.



ویزي ته د اړتیا لرونکو اتباعو لست په مکرر ډول بدلیږي او د کډوالی په ویب سایټ پوست کیږي.
د اروپایی اتحادیی اتباع آی رلینډ ته د داخلیدو یا میشته کیدو لپاره ویزو ته اړتیا نلري.



په آیرلینډ کې د پاتې کیدو لپاره ستاسو د دلیل پر اساس ډیری مختلفی اجازی شتون لري.



هر کله چې یو کس اجا زه ترال سه کړی باید خپل ځایی کډوالۍ دفت ر ته الړ شې او خپل پاسپورټ ټاپه کړي ( د
لومړي ځل ثبت لپاره) او خپل د  ( IRPآیرلینډ د اوسیدو اجا زه) کارت ورک ړل شې.


 ۰۲دسمب ر  ۰۲۰۲څخه و روسته به په پاسپورټ ټاپه نه وهل کیږي ځکه چې د کډوالۍ اجازه لیک نوی کیږي.










د نړیوال محافظت سیستم
د نړیوال مالتړ په( لټه کې څه) معنی لري؟
د نړیوال محافظت لټه ،چې اکثره د پناه غوښتنې ) (Asylumپه نامه یادیږي ،د خوندیتوب غوښتنلیک یو عمل دی.
هغه څوک چې د پناه به لټه کې دی د خپل ژوند لپاره ویره لري او د خپل اصلی هیواد څخه کډه کولو ته اړ شوی دی.

څوک درخواست کوالی شي؟


هر څوک کوالی شي چې به آیرلینډ کې د نړیوال محافظت لپاره غوښتنه وکړي ،پرته لدې چې دوی څنګه ایالت ته
داخل شوي یا څومره وخت دوی په ایالت کې اوسیدلې دي.



ټول پناه غوښتونکي په آیرلینډ کې بدون له دی چې له کومي نقطی داخل شوی دی باید ځان په فزیکي ډول د نړیوال
محافظت دفتر ته د پناه ِغوښتولو لپاره حاضر کړی .د دفتر موقعیت

 ۳۸-۹۷لور ماونټ سینټ )(79-83 Lower Mount St.
ډوبلین (Dublin 2) ۲
D02ND99


له درخواست کوونکی څخه به په یو لنډه مرکه کې د پناه اخیستول د دالیلو به اړه پوښتنه وشې.



دلته به له دوی څخه ګوتي ولګول شې او د  Eurodacسیستم په وړاندي په چیک کړل شې.



غوښتونکی ته به د کډوالۍ د قانونی خدمت له ال ری د وړیا وکیل مرسته او په مستقیم تدارکاتو کط د هستوګنې
وړاندیز وشې او که دوی غواړي له دوا ړو څخه ګټه واخلي.


هغوی به د دوی عکس هم واخلی چې د  ( TRCلنډ مهاله استوګنی سند) سره خپور شې چې نیلی کارت دی چې
دا په ډاکه کوی چې دوی پناه غوښتونکې دي.

پوښتنلیک
 هر کله چې درخوا ست کوونکی د پناه غوښتني په سیستم کې وم نل شې دوی ته به د دوی د نړیوال محافظت
 غوښتنلیک پوښتنلیک واستول شې .دا هغه څه دی چیری چې دوی د پناه غوښتنی لپاره خپل دالیل لیکی ،بشمول د
کومکی اسنادونو.

 پوښتنلیک په انګلیسی او د درخواست کوونکی په خپله ژبه کې لیږل کیدای شي .دا چې دا پوښتنلیک په د د رخواست
 کوونکی د ادعا لپاره اساس جوړوی نو دا ض روری ده چې د ډکولو لپاره یې قانونی مرسته ترال سه کړي.

مرکه
 وروسته له دی چې د رخواست کوونکی پوښتنلیک بشپړ او IPOته یې وسپارې دوی به لږ ته لږه د یوې مرکط
 لپاره راوغوښت ل شي .د دوی وکیل باید د دوی سره د مرکی لپاره به چمتو کولو کې مرسته وکړي او دوی ته به
د ژبا ړونکی وړاندیز وشي.



کډوال


کډوال هغه خلک دی څوک چې د خپل هیواد څخه بهر دی او د دوی ژوند او بشری حقونه د جدی خط ر سره مخ
دی له دی وجی چې دوی څوک دی او یا په یو څه عقیده لري؟



د دوی دولتونه نه غواړی یا نشې کوالی محافظت یی وکړي



د  ۱۵۹۱کال د کډوالو په اړه کنوانسیون ( جنیوا کنوانسیون) وایی چې کډوال هغه څوک دی هغه چې لري:

تابعیت ،د یو ځانګړی ټولنیزي ډلې یا سیاسی نظر غړیتوب دالیلو له امله د تعقیب کیدو یو قوی

ب،
“ د نژاد ،ذمه

لپخ تابعیت له هیواد څخه بهر دی ،او نشی کوالی ،او یا داسی ډار له امله ،چمتو نه دی ددیویره لري ،هغه د
هیواد محافظت د ځان لپاره ترال سه کړی”
فرعی محافظت
فرعی محافظت د ا روپایی اتحادیی به کچه خوندیتوب دی چې په ا روپایی اتحادیی کې دننه په رسمیت پیژندل شوی.
 هغه څوک چې فرعی خوندیتوب ترال سه کوی د مرګ له سزا یا اعدام ،شکنجی یا غی ر انسانی یا تخریبی چلند څخه
د جدی زیان ویره لري.
 دوی د نړیوال یا داخلی وسله والی شخړي په حالت کې د بې توپیره تاوتریخوالی له امله د هغه په اصلی هیواد کې
د یو کس د مجازات کیدو یا د ملکی ژوند یا فرد لپاره جدی او انفرادی ګواښ له امله ویره لري.
پاتې کیدو اجازه



که چیری د کډوالۍ حالت یا ضمنی محافظت رد شی نو وزیر به په ایالت کې د پاتې کیدو لپاره غوښتنلیک وګوري.
دا به د کورنۍ او شخصی شرایطو او همدا رنګه ستاسو د شخصی او کورنۍ ژوند ته د درناوی حق باندی غور
او تکیه وکړي.



وزیر به په پام کي ونیسي :له آیرلینډ سره د اړیکو ماهیت ،بشر دوستانه مالحضات ( ناروغی ،ځانګړي ا ړتیاوی
او نور) او په بهر کی خوی او چلند؛ د ملي امنیت او عامه نظم مالحظي او د م شترک ښه والی کوم نور نظرونه.

پریکړه یا آپیل (اعتراض کول)


له مرکی وروسته به درخواست کوونکی د  IPOد سپارښتنی له ل یکلو کې رسمی خبرتیا ترالسه ک ړي .ورو ستې
پریکړه به د وزیرانو د پریکړي څانګې لخوا په لیکلی بڼه خپری ږي.



که رد شی نو دوی حق لري چې په پریکړه باندی آپیل (اعتراض) وکړي.



که چیرته ټول غوښتنلیکونه او عریضی رد شي نو درخواست کوونکی په د بیرته ستنولو له خبرتیا سره صادر
شي.

د کډوالۍ ټاپي (مهرونه)
 د هغو کسانو لپ اره بیالبیلې ټاپې دی څوک چې غواړي د خپلو انفرادی شرایطو پر اساس په آیرلینډ کې اوسیدل
غواړي.
 د کدوالۍ هرې اجازي ته به د ا ړونده ټاپې شمیره ورک ړل شي :د بیلګی په ډول د کډوالۍ حالت ته به ټاپه  4ورک ړل
شي.
 د کډوالی اجازه معموال مستقیم د کډوالۍ خدماتو تحویلۍ لپاره پلی کیږي ،په هر صورت داسې مثالونه شتون لري
چیري چې د محلی  GNIBاجا زه لیک ورکوی.

ورکول کیږي

ټاپه

هغه اشخاص چې د یو ځانګړي ،موقت او محدود هدف لپاره په آیرلینډ کې د پاتي کیدو اجازه لري ،د
0
بیلګی په توګه ،د اکادمیکانو لیدنه
هغه اشخاص چې د کاری جواز ،د سوداګری اجازه یا د رخصتی کاری اجازه ترالسه کړي ده
1
هغه اشخاص چې د پوره وخت پر اساس د اس توګني اجازه لري ،د ټاکلی مودی لپاره د محاسبي روزنه
1A
(د نومول شوی سازمان سره ) تادیه کړي.
هغه اشخاص چې خپلې زده کړي یې په آیرلینډ کې پای ته رسولی او د دریمی درجی فراعت سکیم الندی
1G
د کار دلته کار موندلو اجازه لري .د مهم کاری جواز لرونکی ښځه یا خاوند.
هغه زده کوونکی چې لږ تر لږه د یو کال ل پاره پیژندل شوي بشپړ وخت کورس کې برخه اخلي .دوی ته
2
اجازه ورکړل شوی د کورس په وخت کې په هفته کي  ۰۲ساعته کار وکړي او په جون ،جوالی ،آګسټ،
سپتمبر او د دسمبر  ۵۱حخه تر جنوری  ۵۱پوری پوره وخت کار وکړي
هغه زده کوونکی څوک چې یو داسې کورس کې برخه اخلی چې د تعلیم او هنرونو له ډیپارتمنټ څخه نه
2A
دی پیژندل شوی .دوی د کار کولو اجازه نلري.
3
هغه خلک چې د کار اجازه نلري ،پدی که شامل دی زیارت کوونکی؛ د خپلواکو وسیلو متقاعد خلک ،د
دین وزیران او د دینی احکامو غړي ،ښځه یا خاوند ،مدنی شریکان او نور د ټاپي  4لرونکو پوری
اړوند دی.
4
د آیرلیند تابعیت لرونکی ښځه یا خاوند او مدني ملګری ،کنوانسیون او برنامی کډوال؛ د کنوانسیون او
برنامی کډوال؛ د فرعی محافظت اجازه /بشری پاتی کیدو اجازه؛ د کورنی یو ځای کیدونکی ،د آیرلینډ
تابعیت لرونکی ماشوم والدین د دوی لپاره پاتی کیدو اجازه ورکړل شوی .دوی د کار جوز یا د سوداګری
جواز ته د کار کولو لپاره اړتیا نه لري.
د اروپایی اتحادیی اتباعو د کورنی غړی چې په آیرلینډ کې د کډوالۍ او ژوند کولو د حق څ خه استفاده
4
) (EUFAMکوی .دوی ته د کار کولو لپاره د کار جواز یا د سوداګری جواز ته اړتیا نشته.
هغه اشخاصو ته اجازه ورکړل شوی چې د یو څه وخت لپاره پرته له شرایطو په آیرلینډ کې پاتې شې.
5
ټاپه به ستاسو په پاسپورټ کې د ختمیدو نیټې پوری اعتبار ولري.
هغه اشخاص چې د آیرلینډ تبعه دی او دوه ګوني تابعیت لري
6

د کار جواز لیکن ( ټاپه ) 1


د کار جواز هغو اشخاصو ته ورکول کیږي چې د کار جواز ،د سوداګری اجازه یا د رخصتی کاری اجازه ترالسه
کړي وي.



د کډوالی اجا زه له دندی سره تړلي ده.



هغه څوک چې ټاپه  1کې وي د ټولنیزي هوساینې تادیاتو یا طبی کارتونو مستحق ندي.



د کار جوازونه د سرمایه ګذا ری ،سوداګ ری او کارموندني ریاست لخوا ترسره کیږي.



ځانګړي عاید او دندی اړتیاوي



کوالی شی د کورنی لپاره غوښتنه وکړي چې د دوی سره په ایالت کې یوځای شیږ



د تابعیت لپاره د حساب وړ

د زده کوونکی اجازه ( ټاپه ) 2A ،2 ،1G ،1A


ټاپه  1د هغه چا لپاره ده چې د محاسبوی رو زني برنامه کي وی.



دا په کار پوری تړلی ده.



د ټولنیزي هوساینی تادیات ته السرسی نشی پیدا کوالی.



ټاپه  1Gد هغه ک سانو لپاره ده چې په آیرلینډ کې یې خپلی زده ک ړي پای ته رسولي او د دریمی د رجي فراعت
سکیم (پالن) الندی دلته د کا ر موندلو اجازه ل ري.



دوی ممکن تر  ۲کالو پورې د محدودیتونو پرته کارموندني ته السرسی ولري ( د زده کړي کچي پوري اړه لري)



د ټولنیزي هوساینی تادیات ته السرسی نشی کوالی.



ټاپه  2د هغه زده کوونکو لپاره ده چې ل ږ ته لږه د یو کال لپا ره په یو پیژندل شوی بشپړ وخت کورس کې برخه
اخلی.


دوی ته اجازه ورکړل شوی چې د کورس د مودی په وخت کې په هفته کي  ۰۲ساعته کار وکړي او په جون،
جوالی ،آګسټ ،سبتمبر او د دسمبر  ۵۱څخه تر جنوری  ۵۱پوری پوره وخت کار وکړي.



د ټولنیزی هوساینی تادیات ته السرسی نشی کوالی.



ټاپه  2Aد هغه زده کوونکو لپاره ده چې په هغه کورس کې برخه اخلي چې د تعلیم او مهارتونو ریاست لخوا نه
دي پیژندل شوی.

 دوی ته د کار اجازه نشته


معموال د هغه زده کوونکو لپاره چې په بهر کې د سمستر زده ک ړي کوی.



د زده کوونکو ټول اجازه لیکونه د تابعیت لپاره د پام وړ ندی.


ټاپه ( 3د کورنی متکی غړي)


پدی کې شامل دی زیارت کوونکی ،د خپلواکو وسیلو متقاعد خلک ،د دین وزیران او د دینی احکامو غړی ،همسر
( ښځه یا ځاوند) ،ملکی شریکان او د ټاپه  4لرونکو اړوند.

 اشخاص چې د کا ر کولو اجا زه نلري.


د تولنیزی هوساینی تادیات حق نلری



د تابعیت لپاره د پام وړ دي.


ټاپه 4


د آیرلینډ تابعیت لرونکي همسر او مدنی همکاران



د کنوانسیون او برنامی کډوال



فرعی محافظت



اجازه/بشری اجازه د پاتی کیدو لپاره



د کورنی یو ځای کیدونکی



د آیرلینډ تابعیت لرونکی ماشوم والدینو ته اجازه ورکول کیږي چې پدی اساس پاتي شي.



خپلواک حالت ( د  DVقربانیان)



د آیرلیند تابعیت لرونکی متکی ماشومان



کوالی شی د کا ر جوا ز پرته کا ر موندنی ته السرسی پیدا کړی.



ممکن ډ ټولنیزی هوسایني تادیات ،HAP ،طبی کارتونو لپاره غو ښتنه وکړي.



د تابعیت لپاره د پام وړ دی.



کیدای شی چې د ځانګړي اجازی سره سم د سوسی ) (SUSIاو نورو سکیمونو مستحق شی.



کوالی شي د غی ر ا روپایی اتحادیی او اروپایی اقتصادی ساحی ) (Non-eeaکورنی غړو لپاره غوښتنه وک ړي
چې د دوی سره په آیرلینډ کې یوځای شي (د شرایطو سره سم).

ټاپه 6 ،5 ،0


ټاپه  0د هغه اشخاصو لپاره ده څوک چې د یوې ځانګړي ،موقت او محدود هدف لپاره په آیرلینډ کې د پاتې کیدو
 اجازه لري ،د مثال به توګه ،دا اکادمیکانو لیدنه ،همدارنګه د هغه زړو متقاعدو اشخاصو لپاره چې دلته خپلواکه




ژوند کوي.



دوی ته د کار اجازه نشته

نیزی هړسایني تادیات حق نلري
د ټول


باید شخصی طبی بیمه ولری




ټاپه  ( 5پرته له شرطه تر یو وخت ) WCATA
دا ټاپه هغه چاته ویل کیږي چې د مخه ټاپه  4ولري .دا د اوږد مهاله استوګنی لپاره اجازه ورکوی پرته له دی چې
 ټاپه په دوامداره توګه نوی کړي.


ټاپه 6


هغه وګړی چې د آی رلینډ تبعه دی او دوه ګونی تابعیت



لري ځینی ایالتونه د دوه ګونی اتباعو لپاره په خپل ملی پاسپورټ کې ټاپه
غواړي














د آیرلینډ اوسیدني جواز (  IRPکارت)

نوی کول


د کډوالی اجازه لیک پوری ا ړه لری یو ف رد کوالی شي په مستقیم ډوله د دوی ځایی کډوالۍ کی نوی کړي یا ممکن
د اجازه لیک دوباره ترالسه کولو لپاره  ISDته د لیکلو اړتیا ولري.



که یو څوک اجازه لیک ولري نو پدی خط کې د اجازه د نوی کولو څرنګوالی په ګوته شوی دي.



نوی کیدل به هر ځای کې د  ۶میا شتو څخه ت ر  ۵کلونو پوری ورکول کیږي دا د کډوالۍ اجا زی پوری اړه لري.



د دسمبر  ۱۲۰۲ ،۰۲راپدیخوا په پاسپورټ کې نوی کیدل نه ټاپه کیږي (پرته لدی چې د ورو ستی راجستریشن نه
وروسته پاسپورت ترال سه شوی وی)

د معلوماتو سرچینی


د کډوالۍ خدماتو تحویلۍ


http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/Home



د نړیوال محافظت دفتر


http://ipo.gov.ie/



د بهرنیو چارو ریاست (پا سپورټ غو ښتنلیکونه)


https://www.dfa.ie/passports/



د سرمایه ګذاری ،سوداګری او کارموندنی ریاست


https://enterprise.gov.ie/en/

د کوویډ ۹۱-تازه معلومات


محلی  GNIBدفترونه یواځې د وخت اخیستلو پر اساس کا ر کوي.



د لیمریک دفتر د راج ستریشن بریښنا لیکlimerick.registration@garda.ie :



اوس مهال ټولې اجا زي د سبتمبر  ۱۲۰۲ ،۰۲پورې په اتومات ډول نوي کیږي.



د اوسني حالت نوی کول مهم دی ( به ځانګړي ډول د لیکل شویو نوی کیدونکي)



د دورس  Dorasسره تماس


ادرسDoras, Central Buildings, 51a O’Connell St, Limerick :



تیلیفون+353 061 310 328 :



موبایل( :زنګ ،پیغام یا واټس آپ) +353 0830802378

info@doras.org :بریښنالیک



www.doras.org :ویب سایټ



