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آپ کا آئرش رہائش کارڈ یہ ثابت کرے گا کہ آپ آئر لینڈ می
رسائ حاصل ی
ے
کرن می مدد فراہم کریں ےک جن ےک آپ حقدار ہوسکئے
اور آپ کو ایش رسکاری خدمات تک
ہی۔
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کرن یک ےضورت ہ؟
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اگر آپ ڈبلن ےک عال
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ہوجائ ےہ  ،آپ ےک آئرش رہائش اجازت نامہ
کارروائ
تفصیالت ہی۔ ایک بار جب آپ یک درخواست پر
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(آئ آر یئ) کارڈ آپ ےک فراہم کردہ ےپن پر پوسٹ کیا جان گا۔
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رسکت ےک ےلئ مالقات کریں ۔آپ کو اپن شناخت یک تصدیق ےک اپنا پاسپورٹ اپن ساتھ الن یک ضورت
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نہی ہویک لیکن اس پر مہر نہی لگ یک۔ ایک بار جب آپ یک درخواست پر
آفیرس آپ کو مشورہ دے گا کہ آپ اپنا آئرش رہائش اجازت نامہ ے
(آئ آر یئ) کارڈ کیےس حاصل کریں ےک۔
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براہ کرم ای میل موضوع الئن می ’نیا پاسپورٹ‘ کا عنوان شامل کریں۔
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رہ ہی تو آپ سفر
رجسٹیشن مالقات ےک لئ سفر کر ے
ر
ے
کرسکئ ہی۔ براہ کرم چیک پوائنٹ پر پوچھا گیا
کلومیٹ محدود ٹریول زون ےس باہر سفر
تو آپ موجودہ 5
ی
ر
رجسٹیشن دفاتر ےک لئے
ے
ی
تو گارڈا کو ظاہر کرن ےک لئ اپن امیگریشن تقرری یک تصدیق پرنٹ کرلی۔ مقایم
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دسمٹ  2020کو دوبارہ کھل جا ے
ن گا۔
ر
ر
رہن ہی تو  ،مالقات ےک ےلئ ی
اگر آپ ڈبلن ےس باہر ے
رجسٹیشن آفس ےس رابطہ کریں۔ اگر آپ اندراج
اپن مقایم
ر
ے
کرسکئ ہی۔ براہ کرم
کلومیٹ محدود ٹریول زون ےس باہر سفر
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ایک بار جب آپ یک درخواست پر
آئرش رہائش اجازت نامہ ے
(آئ آر یئ) کارڈ کیےس حاصل کریں ےک۔
آپ ےک تقرری واےل دن آپ ےک پاسپورٹ پر مہر لگ یک اور آپ کو واپس کردیا جا ے
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بایومیٹک
ن گا اور آپ ےک
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(آئ آر یئ) کارڈ آپ ےک فراہم کردہ پتہ پر پانچ ۔ دس کاروباری دنوں ےک اندر
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پوسٹ ےک ذریعہ آپ کو علیحدہ علیحدہ پوسٹ کیا جا ے
ن گا۔ ۔ براہ کرم ی
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میے کچھ سواالت ہوں تو کیا ہوگا؟
اگر ر
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اکٹ پوچھے ے
گئ سواالت ( ایف اے کیو) یک دستاویز تیار یک ےہ (لنک داخل کریں)۔ اگر آپ ےک سوال یک
طرف توجہ نہی دی ے
گن تو براہ کرم ہم ےس اس لنک رابطہ کریں۔
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