می ذیادہ تر پوچھے ے
گئ سواالت
آن الئن تجدیدات ےک ےنئ عمل ےک سلسےل ں
دسمب 2020
2
ر
ے
می ے
کروات وقت ،
رہن یک اجازت ےک اندراج یک تجدید ےک ےلئ آن الئن درخواست جمع
سوال 1۔ ریاست ں
کیا مجھے اپنا پاسپورٹ جمع کرانا ہوگا؟
دسمب  2020ےس  ،ڈبلن ےک رہائشیوں کو آن الئن تجدید ےک عمل ےک حےص ےک طور پر اپنا
A۔2
ر
ی
ے
ر
ے
ے
ے
نہی ہویک۔ اس ےک بجائ آپ کو اپن پاسپورٹ کا بائیو میبک صفحہ
پاسپورٹ بھیجن یک ضورت ں
ی
کرن اور اپ لوڈ ے
اسکی ے
ے
ںے
کرن یک ضورت ہویک (آپ یک تصویر اور شناخت یک تفصیالت واال صفحہ) اور
ے
آپ ےک موجودہ ے
اسکی یک ں ے
ںے
جائ گا کہ مطلوبہ تمام
کائ۔ اندراج اس بنیاد پر دیا
آئ آر یئ کارڈ ےک
رنگی ی
می ںہی۔
متعلقہ دستاویزات ترتیب ں
ے
ے
ر
مبے پاس نیا پاسپورٹ
می ن اپنا پاسپورٹ تبدیل کرلیا ےہ یا آخری رجسب ہوت ےک بعد ےس ں
سوال 2۔ ں
ے
ے
ے
ے
ے
ےہ۔ کیا مجھے اپن اجازت تجدید کرت ےک لئ جمع کرات یک ضورت ےہ؟
اپن امیگریشن یک اجازت یک تجدید کر رہ ہی اور آپ ے
 A۔ ہاں  ،اگر آپ ے
ئ نیا پاسپورٹ تبدیل کر لیا
ے ں
ہ یا آپ ےک پاس  ،آپ کو پہےل آن الئن تجدید یک درخواست کو مکمل کرنا ہوگا اور پھر آپ کو ے
اپن
ے
ے
لگائ ےک ےلئ شخیص طور پر ے
حاض ہونا پڑے گا۔ آپ ےک
امیگریشن یک اجازت ےک ساتھ پاسپورٹ پر مہر
ی ی
تقرری ےک دن آپ ےک پاسپورٹ پر مہر لگ یک۔
ر
می ے
رجسبیشن آفس ےس
کن
اگر آپ ڈبلن ں
رہن ںہی تو  ،آپ کو برگ ں
ی
 burghquayregoffice@justice.ieپر رابطہ کرنا ہوگا اور مالقات یک درخواست کرنا ہویک۔
 COVID-19یک سطح  5پابندیوں یک وجہ ےس ےف الحال یہ ے
دفب بند ےہ اور  COVID-19پر موجودہ سطح
ی
ے
ے
مہربائ ہماری ویب سائٹ
جائی ےک۔ بر ےان
 5یک پابندیاں ختم ہون پر وہ دوبارہ کھل ں
ر
ے
دیکھی۔
می تازہ ترین معلومات ےک ےلئ
رجسبیشن آفس کو دوبارہ
www.inis.gov.ie
ں
کھولن ےک بارے ں
ر
ے
رہن ںہی تو  ،مالقات ےک ل ےئ آپ کو ے
اگر آپ ڈبلن ےس باہر ے
چاہن۔
رجسبیشن آفس ےس رابطہ کرنا
اپن مقایم
ر
ے
کرسکئ
کلومیب حد ےک ٹریول زون ےس باہر سفر
اگر آپ اندراج یک تقرری ےک سفر پر ںہی تو آپ موجودہ 5
ے
ںہی۔ براہ کرم اگر چیک پوائنٹ پر پوچھا گیا تو گارڈا کو دکھائ ے
کیلن ے
اپن امیگریشن تقرری یک تصدیق پرنٹ
کریں ۔ براہ کرم مزید معلومات ےک ےلئ Garda websiteکو چیک کریں۔
ی ی
ے
ے
ہوجائ تو ،
کارروائ
آپ ےک تقرری ےک دن آپ ےک پاسپورٹ پر مہر لگ یک۔ ایک بار جب آپ یک درخواست پر
ے
ی
جائ گا۔
رہائش اجازت نامہ ( )IRPکارڈ فراہم کردیا
آپ کا آئرش
ے
سوال 3۔ می ے
کرت ےک ےلئ ے
اپن
ن اندراج یک تجدید ےک ےلئ پہےل یہ درخواست دے دی ےہ اور مہر ثبت
ں
پاسپورٹ بھیج دیا ےہ۔ اب کیا ہوگا ؟

ی
ے
ر
رجسبڈ پوسٹ
کارروائ ہوریہ ےہ اور آپ ےک پاسپورٹ پر مہر ثبت ہویک اور
 A۔آپ یک درخواست پر
ے
ے
می  ،اگر آپ کو تجدید یک اجازت یک ضورت ہو تو ،
ےک ذریعہ آپ کو واپس کردیا جائ گا۔ مستقبل ں
نہی بھیجنا ہوگا۔
آپ کو اپنا پاسپورٹ ں
می ے
بغب کس طرح یہ ثبوت پیش کرسکتا ہوں کہ مجھے آئرلینڈ
می مہر ےک ں
اپن پاسپورٹ ں
سوال 4۔ ں
می یہ ے
رہن یک اجازت ےہ؟
ں
ے
ی
می
 A۔آپ کا آئرش رہائش اجازت نامہ ( )IRPکارڈ اس بات کا ثبوت پیش کرے گا کہ آپ ئ ریاست ں
ر
ے
رجسب کریل ہ اور ے
رہن ےک ےلئ ے
اپن امیگریشن یک اجازت اور اس یک
اپن موجودہ امیگریشن اجازت
ے
اہلیت یک مدت یک تصدیق کردی ےہ۔
ے
نہی ےہ۔ کیا اےس رہائش ےک ثبوت ےک طور پر قبول
می کہا گیا ےہ کہ یہ
شناخن کارڈ ں
سوال 5۔  IRPکارڈ ں
ے
جان گا؟
کیا
ر
ے
نہی ےہ۔ یہ رجسبیشن کا رسٹیفکیٹ ےہ۔  IRPکارڈ اس بات یک تصدیق کرتا
 A۔  IRPکارڈ شناخن کارڈ ں
ے
ر
ے
می رہائش پذیر
ےہ کہ آپ آئرش امیگریشن
ں
اتھارٹب ےک ساتھ قانوئ طور پر رجسبڈ ںہی  - ،جبکہ ریاست ں
ے
ے
وغبہ۔
ںہی اور امیگریشن یک اجازت یک تفصیالت فراہم کرن ںہی یعن اسٹیمپ  1یا  4ں
ے
ے
ے
می مدد فراہم کرے گا جس ےک
آئ آر یئ کارڈ آپ کو کش بیھ رسکاری خدمات تک رسائ حاصل کرن ں
ہوسکئ ہی۔ یہ دوبارہ داخےل ےک ویزا یک ےضورت کو پورا ے
کرن ےک ےلئ بیھ کام کرتا ےہ۔
آپ حقدار
ے ں
نوٹ :آپ کو اپنا ے
ے
آئ آر ئ کارڈ ہر وقت ے
چاہن اور اگر درخواست یک ے
گن ہو تو اےس
اپن ساتھ ےل جانا
ی
می جب بیھ آپ ریاست
امیگریشن آفیرس یا کش گارڈا سیووچنا (پولیس) ےک ر
ممب کو پیش کریں۔ اس ں
ی
ی
می شامل ںہی۔
چھوڑیں ےک یا دوبارہ داخل ہوں ےک اس ں
ے
ی
رہائش اجازت نامہ (آئ آر یئ) کب مےل گا؟
سوال 6۔ مجھے اپنا آئرش
رہائش ںہی اور آن الئن درخواست ے
ی
دین ںہی تو  ،ایک بار جب آپ یک درخواست
 A۔ اگر آپ ڈبلن ےک
ے
ایکسبیس پوسٹ ےک ذریعہ
کامیائ ےک ساتھ عملدرآمد ہو جاتا ےہ  ،تو آپ کو اپنا آئ آر یئ کارڈ
پر
ی
ر
ر
ے
می مل جائ گا۔ اس ٹائم الئن کو چوئ یک مانگ ےک وقفوں پر اور کوویڈ 19
تقریبا  10کام ےک دنوں ں
ے
ے
ے
می تبدیل کرنا پڑتا ےہ۔
جیش ابھرئ ہوئ وبائ صورتحال ں
رجسبیشن آفس می جا رہ ہی تو  ،آپ یک درخواست پر کام ے
ر
کرن واال
اگر آپ ڈبلن ےس باہر کش
ے ں
ں
ی
رہائش اجازت نامہ ( )IRPکارڈ کو کب اور
امیگریشن آفیرس آپ کو یہ مشورہ دے گا کہ آپ آئرش
ی
کس طرح وصول کریں ےک۔
می ے
می یہ کیےس ثابت کرسکتا ہوں کہ
اپن  IRPکارڈ یک فراہیم کا منتظر ہوں تو ں
سوال 7۔ جب ں
مجھے اجازت ےہ؟
ر
دین ںہی تو  ،آپ کو ے
 A۔جب آپ آن الئن تجدید ےک ےلئ درخواست ے
رجسبیشن آفس ( )OREGےک
اپن
ے
تصدیق ای میل موصول ہوگا۔ یہ آپ ےک امیگریشن یک اجازت یک
نمب ےک ساتھ ایک
درخواست ر
ے
ے
تجدید یک درخواست کو آئ ایس ڈی ےک پاس پیش کرن ےک ثبوت ےک طور پر استعمال کیا جاسکتا
ےہ۔

ے ے
ے
اعباف ای میل اس بات کا ثبوت دے گا کہ
ہوگن ےہ تو  ،آپ کا
اگر آپ ےک کارڈ یک میعاد ختم
تجدید یک درخواست یک ے
گن ےہ۔

ر
کب ےیب
نہی ےہ تو کیا انبنیشنل ں
می سفر کر رہا ہوں تو  ،اگر ں
مبے پاس پاسپورٹ پر مہر ں
سوال 8۔ اگر ں
مبا  IRPکارڈ قبول کرے گا؟
ں
بی االقوایم کب ےیب بشمول ے
ایب ے ے
الئب اور ںفبیوں کو ں ے
 A۔ ہاں  -تمام ں ے
بی االقوایم سفر ےک ےلئ ایک درست
ں
پاسپورٹ درکار ہوتا ہ۔ ں ے
کب ےیبز اور امیگریشن ےک ےلئ ایک درست پاسپورٹ بیھ  IRPکارڈ
بی االقوایم ں
ے
ےک ساتھ ہونا ےضوری ےہ کش شخص یک موجودہ اجازت اور ویزا مقاصد ےک ل ےئ اگر آپ کو قویم ویزا
درکار ےہ تو ۔
ے
نوٹ :آپ کو ے
چاہن کہ سفر ےس پہےل آپ ےک پاس درست تاری خ کا  IRPکارڈ موجود ےہ۔
یقین بنانا
سوال 9۔ اگر مبے پاس اپنا  IRPکارڈ نہی ہ اور مجھے ہنگایم حاالت می سفر ے
کرت یک ےضورت ےہ
ں
ں
ں ے
تو کیا ہوگا؟
 A۔ اگر آپ ے
آئ آر ئ کارڈ ےک اہل ںہی تو آپ کو ے
اپن حاالت اور سفر یک فوری ےضورت یک وضاحت
ی
ے
ے
ر
رجسبیشن آفس ر(ئ کیو آر او) ےس اس پتہ پر ای میل ےس رابطہ کریں۔
ہون برگ ک ںن
کرن

burghquayregoffice@justice.ie
آپ سفر کا ثبوت پیش کریں  ،مثال ےک طور پر ے
اپن فالئٹ بکنگ اور ہنگایم صورتحال یک وجہ اور آپ
ے
جائ گا۔
ےک معامےل ےس نمٹا

ے
می  IRPکارڈ ےک انتظار
سوال 10۔ کیا اس ےس ں
می کام کرت یک اجازت پر اثر پڑتا ےہ جب ں
مبے آئر لینڈ ں
می ہوں ؟
ں
 A۔ اگر آپ یک اجازت یا پرمٹ آپ کو آئرلینڈ می کام ے
کرن یک اجازت دیتا ہ تو  ،آپ ے
اپن ےنئ  IRPکارڈ
ں
ے
ے ے
ےک منتظر رہ کر کام ے
ے
کرن ےک اہل ںہی۔ آپ یک اعباف ای میل کو اس بات کا ثبوت فراہم کرنا چاہن کہ
ر
رجسبیشن یک تجدید یک درخواست یک ے
گن ےہ۔
می مہر یک ےضورت یک جگہ  ،آپ یک امیگریشن یک اجازت ظاہر کرتا ےہ۔
 IRPکارڈ آپ ےک پاسپورٹ ں
می ے
اپن قابل حساب
سوال 11۔ اگر ں
می مستقبل ں
نہی ےہ تو ں
می امیگریشن یک مہر ں
مبے پاسپورٹ ں
رہائش کا حساب کیےس کروں گا؟
 A۔ آئر لینڈ می رہائش ےس قطع نظر  ،رہائش گاہ یک توثیق ے
درخواستی؛
کرن ےک ےلئ تمام
ں
ں
ے
سبنٹنڈنٹ  ،گارڈا نیشنل امیگریشن بیورو ر
(ج این آئ رئ)  14/13 ،برگ کوے  ،ڈبلن 2۔
چیف ی
می آن الئن تجدید ےک نظام پر خود بخود کش بیھ اجازت یک تجدید کرسکتا ہوں؟
سوال 12۔ کیا ں
نہی  -اسٹیمپ  ، 0اسٹیمپ  ، EUfam 4اسٹیمپ  5اور اسٹیمپ  6اجازتوں یک تجدید ےک ےلئ
A۔ ں
ے
جائی۔
درخواستی براہ راست ڈپارٹمنٹ کو ارسال کردیں  ،تفصیالت ےک لئ  www.inis.gov.ieپر ں
ں

ے
کارروائ ے
ے
ے
براہ کرم ے
کرن ےک ےلئ کاف وقت
ہون ےس پہےل درخواست پر
اپن موجودہ اجازت یک میعاد ختم
دیں۔ ایک بار جب نیا اجازت نامہ جاری ہوجاتا ےہ تو آپ آن الئن تجدید ےک نظام ےک ذریعہ ےنئ IRP
کارڈ ےک ےلئ درخواست دے ے
سکئ ںہی۔
آن الئن تجدید کا نظام  ،اجازت یک تمام دیگر تجدید درخواستوں کو قبول کرے گا  ،بشمول اجازت یک
ر
کامیائ ےس تکمیل ےک بعد اسٹیمپ
رجسبڈ اسٹیمپ  2ڈگری کورس یک
می تبدییل (جیےس سابقہ
قسم ں
ر
ے
ے
ے
 1 Gگریجویٹ اسکیم ےک لئ درخواست دینا)  ،یہ تمام ضوری معاون دستاویزات فراہم کرن ےک
تابع ےہ۔
ے
ے
می ے
کرت یک کوشش کر رہا
(یعن اسٹیمپ  2ےس  ) 1 Gتبدیل
اپن امیگریشن یک حیثیت
سوال 13۔ ں
ے
ے
می اپن آن الئن درخواست ےک لئ اپنا پاسپورٹ جمع کرسکتا ہوں؟
ہوں۔ کیا ں
اپن پاسپورٹ ےک بائیو ر
نہی  -آپ ے
میبک صفےح ے
(اپن تصویر اور شناخت یک تفصیالت واال
A۔ ں
ے
ے
کائ اپ لوڈ کرسکئ ںہی۔ مثال ےک
صفحہ) اور اس ےس متعلقہ تمام معاون دستاویزات یک
ں
اسکی شدہ ی
ے
می متعلقہ حکام یک جانب ےس اجازت نامہ درکار ہوگا۔
طور پر  ،آئ ایس ڈی ں

