
 

 مجلس عاملہ یک تفصییل رپورٹ 1

  
 مجوزہ نئے ماڈل کا جائزہ

 غپں منافع یہ وائٹ پیپر حکومت ےک براہ راست فراہیم ےک خاتےم ےک پروگرام میں عہد کو پورا کرنے اور اس یک جگہ
ے االقوایم تحفظ یک رہائش یک ننی پالییس' ےک ے کرتا ساتھ حکومت ےک نقطہ نظر کا  بخش نقطہ نظر پر مبنے ایک بیں تعیں

۔ ہ    
  

ہ  کہ نیا نظام رہائش ، صحت ، تعلیم ، آمدنے یک معاونت اور  کاوشاس اصالح پر روشنے ڈالنا ایک  
وریات دیگر یک خدمات  دونوں یور اور بنیادوارانہ کو فراہم کرے گا اور یہ انسانے حقوق ےک نقطہ نظر ےس پیشہ  ضے
ہوگا۔ سطح پر   

  
ے ےک ایک رکن یک حیثیت ےس ، جنگ ، ایذا رسانے اور ہجرت ےک دباؤ یک وجہ ےس آئرلینڈ ، اقوام متحدہ اور یورو نر یونیں

۔  تحفظ تالش کرنے والوں کو محفوظ اور دیرپا پناہ دینے ےک لئی پرعزم ہ 
  

ے االقوایم تحفظ حاصل کرنے والوں ےک لئی رہائش اور مدد کا نیا مستقل ، پیشہ ورانہ اور درخواست  یہ وائٹ پیپر بیں
ے االقوایم وعدوں کو پورا کرنے ےک  اپنے نظام ےط کرتا ہ  ، جو ریاست کو اب اور مستقبل میں  یمرکز ےک لئی دگان دہن بیں

 قابل بنائی گا۔
  

ے االقوایم تحفظ یک افراد کو رہائش سمیت امداد یک فراہیم ےک بارے میں  ےک تحتعمل   فراہیم ےکوائٹ پیپر کو بیں
جس یک صدارت ڈاکپر کیتھرین ڈے ئے یک تیھ اور اس ےک بعد اےس  -گیا ہ  مطلع کیا  ایڈوائزری گروپ ےک کام ےک ذریعہ 

ے المحکمہ جان  گروپ گروپ' کہا جائی گا۔   مشاورن  ' ے االقوایم محکمہ۔بیں  بیں
ایڈوائزری گروپ یک رپورٹ ئے یہ  برانی

جاسکتا ہ  جو  نافذ کیا  متبادلبطور  ظاہر کیا کہ موجودہ ماڈل کو کس طرح ختم کیا جاسکتا ہ  اور ایک ایسا نظام
ہوگا۔واال زیادہ الگت     

  
۔ تلفنظام ےس مخ ہتا ہ  جو اس وقت موجوداکر تعارف  پیپر ایک نیا ماڈل موہائٹ  جیسا کہ ذکر کیا گیا ہ  ، اس  ہ 

 کلیدی کو یقینے بنائے ےک لئی   مساواتآزادی ےک ساتھ  ماڈل کو انسانے حقوق ےک نقطہ نظر پر مرکوز رکھا جائی گا۔
 حمایت ےک ساتھ۔

  
 مراحل

ے االقوایم تحفظ ےک تحت درخواست دہندگان یک  فراہیم رہائش ےک لئی دو مرحلہ یک تجویز پیش یک   نئی ماڈل میں بیں
 گنی ہ  

  
نمبر ایک مرحلہ  

 میں رکھا جائی  پھےل مرحلہ میں 
پھےل  گا۔رہائش، درخواست دہندہ کو چار مہینوں تک استقبالیہ اور انٹیگریشن سینپر

یک وضاحت ، اور درخواست دہندگان کو مناسب خدمات ےس منسلک کرنے   وںات یک شناخت ، راستلوازممیں مرحلہ 
۔توجہ مرکوز یک جائی پر 

ی
یک  

  
ے ون ےک لئی رہنما اصول ایک نقطہ نظر ہوگا جو پہےل دن ےس یہ   کرنا ، آئرلینڈ میں لوگوں    مساواتفپں

یک حوصلہ افزانی
 یک سمت کامیاب ترین راہ پر گامزن کرنے ےک لئی کوشاں ہ  ، 

ی
ان یک درخواست کامیاب ثابت جس ےس کو آزادانہ زندیک

۔
ی

 ہویک
  

 ، نند ہو  ے ےک مالوگوں ےک لئی اپنا کمرتنہا استقبالیہ اور انضمام مراکز میں رہائش اہل خانہ ےک لئی اپنے دروازے اور 
ی

یک
 نہو  انتظاماتجس میں شناخت شدہ خطرات ےک حامل افراد ےک لئی مخصوص 

ی
ے  ۔گ درخواست دہندگان ےک ذریعہ بیں

ئی تمام درخواست دہندگان ےک ل االقوایم تحفظ ےک عمل ےک بارے میں جامع معلومات فراہم یک جاریہ ہیں جو فراہم   



 

 ، جو عام زبانوں میں لسانے اعتبار ےس
ی
۔ یک جائیں یک

ی
اس میں لیگل ایڈ بورڈ خدمات ، صحت یک  قابل رسا ہوں یک

۔
ی

 خدمات ، تعلیم یک معاونت ، چائلڈ کیپی ، روزگار یک رسگریم ےس متعلق معلومات شامل ہوں یک
  

پروگرام فراہم کیا جائی گا۔ےس متعلق مکمل زبان انگریزی   
  

ور  رہائش اور خدمت یک ے کا تع  اتیضے   یک  صیتشخ یک  کرنے ےک لئی کیم  یں
ی

ےک لئی مناسب  افراد  کمزور   اور انتہانی  ،جائی یک
 یک   فراہممدد  یں معاون راستوں م

ی
۔جائی یک   

 درخواست گزار کو مناسب خدمات ےس منسلک کیا جائی گا ، بشمول روزگار یک خدمات۔
  

مہیا کرایا جائی گا.   (HA)  ے االقوایم تحفظ ےک تمام نئی درخواست دہندگان ےک لئی ے ون میں بیں    ہیلتھ اسسمنٹفپں
  

۔
ی

وریات پر خصویص توجہ ہویک  آئرلینڈ آئے واےل بچوں یک ضے
  

 میں رہن  ہونی کو درخواست گزار  
 الحال   وظیفہ ملتا رہ   مطلوبہاستقبالیہ اور انٹیگریشن سنپر

ے
گا ، جیسا کہ ف

 نر اے ایس( رہائش میں لوگوں ےک لئی فراہم کیا 
نیشنل پروٹیکشن رہائش رسوس )آنی ۔اتا ہ  ج انپر  

  
 اور انھیں اس ےک بارے میں معلومات فراہم  

ی
درخواست دہندگان بینک اکاؤنٹ کھولنے ےک لئی درخواست دے سکیں ےک

۔
ی

 یک جائیں یک
  

ے درخواست گزار ف ۔ نے یالئسنس ےک لئی درخواست دنگ ور یرہن  ہونی آئرش ڈرائ یں ون م پں
ی
ےک اہل ہوں ےک   

 
 اورمجمویع طور پر ، چھ استقبال اور انضمام 

ی
 جو ریاسن  ملکیت ہوں ےک

ی
ے االقوایم  ننی  مراکز قائم کئں جائیں ےک بیں

  پروٹیکشن سپورٹ رسوس ےک
ی
 جائیں ےک

۔ ذریعہ ریاست ےک لئی چالئی  
  
  

 مرحلہ نمبر دو

  کیےک اندر ا وننر یکم  یں مدورسے مرحےل 
ی

۔ ا یگ  ا یپر زور د نے ید روغفکو   آزاد زندیک ہ    

 
 جو رازداری ، 

ی
ے ٹو میں تمام رہائش گھروں ےک ذان  دروازے ، خود ساختہ مکانات یا گھروں ےک لئی اپارٹمنٹس ہوں یک فپں

  اور آزادی فراہم کریں شناخت
ی
باہم  سنگل لوگوں کو یا تو اپنے دروازوں یا اپنے کمرے میں رہائش میں رکھا جائی گا۔ ۔ےک

۔ بنے  یہ ات برادری ےک اندر مربوط ہونے یک حوصلہ افزانی ےک لئی مکان
ی
ہوں ےک    

  
 ، یہاں توقع یک جاریہ ہ   

ی
ے ٹو میں درخواست دہندگان کو مختلف راستوں ےک ذریعہ رہائش یک پیش کش یک جائی یک فپں

 
ی
وریات فراہم کریں ےک ورت یک ضے ے بہت زیادہ ضے  :کہ یہاں پہےل دو آپشپے

  
o  حاصل کئں / 

ی
 جائیں ےک

مکانات / اپارٹمنٹس منظور شدہ ہاؤسنگ باڈیز یا مساوی تنظیموں ےک ذریےع بنائی
۔
ی
افراد ےک لئی استعمال ہوگا۔ سنگل معذور یہ اختیار خاندانوں اور سنگل افراد خصوصا  جائیں ےک  

  
o  لوگوں ےک لئی  سنگلتاکہ شہریوں یک تجدید ےک اقدامات ےک تحت عمارتوں کو از رس نو تشکیل دیا جائی گا

ہو۔ کا انتظامرہائش    
  

   یں جائ بنائے ےک لئی استعمال یک عہیےک لئی کچھ رہائش کا ذر  سنگل افراد  میاسک پر کمرے یک ہیکرا
ی

۔یک   
 

o ورت ےک مطابق کنبوں ےک لئی رہائش ےک ذریعہ استعمال کیا جائی گا۔  نجی کرایہ داریوں کو ضے

  
 ۔

ی
ے قویم رہائش تمام کاؤنٹیوں میں واقع ہویک ایک  آبادکاری ےک درخواست دہندگان یک جگہ اور ہر کاؤننر میں جگہ لینے کا تعیں

کیا جائی گا جو سٹیٹ اینڈ کاؤننر منیجرز ایسویس ایشن ےک ذریعہ تیار کیا جائی گا ، محکمہ بچوں ، مساوات ،  نمونہ ےک مطابق ایےس



 

وتھ ےک تعاون ےسمعذوری ، انضمام اور ی  DCEDIY)  وریات ، آبادی یک کثافت ، رہائش یک ، اور اس میں درخواست دہندگان یک ضے
ورت اور ہر کاؤننر میں متعلقہ عوایم خدمات یک دستیانی کا حساب لیا جائی گا۔  ضے

  
 ۔

ی
 فراہم کردہ رہائش گاہ پر انحصار کرن  ہونی حمایت ےک مختلف اختیارات الگو ہوں ےک

  
o  ۔کمزور

ی
ان تنظیموں کو کیس خاص  لوگوں ےک لئی غپں منافع بخش تنظیموں ےک ذریعہ امداد فراہم یک جائی یک

مقام / رہائش یا اپارٹمنٹ کمپلیکس میں خدمات فراہم کرنے ےک لئی بچوں ، مساوات ، معذوری ، انضمام اور یوتھ 
۔
ی

 ڈیپارٹمنٹ ےک ذریعہ معاہدہ اور مایل اعانت فراہم یک جائی یک
  

o ں درخواست دہندہ کو کمزور نہیں سمجھا جاتا ہ  ، وہاں آباد کاری ےک کارکنان ، محکمہ بچوں ، جہا
مساوات ، معذوری ، انضمام اور یوتھ ےک زیر نگرانے ، درخواست دہندگان کو تعاون اور خدمات ےس منسلک کرنے ےک لئی  

۔
ی
   کاؤننر یک سطح پر کام کریں ےک

  
o خانہ کو تعلیم اور صحت ےس متعلق مرکزی دھارے میں شامل خدمات  درخواست دہندگان اور ان ےک اہل

۔ تک رسانی حاصل کرنے کا حق حاصل ہوگا۔
ی

صحت کا  زیادہ گہری انگریزی زبان یک معاونت تک رسانی فراہم یک جائی یک
 ایک نیا ماڈل متعارف کرایا جائی گا۔

  
 جب وہ فییل ٹو رہائش گاہ میں درخواست گزار کو محکمہ چلڈرن ، مساوات ، انضمام اور یوتھ ےس

ی
 موصول ہویک

ی
 انکم سپورٹ یک ادائیگ

۔ ے  ہیں ، یا اگر ان یک اجرت کیس ےس کم ہ  دہلپں
 ہیں جب وہ ابیھ مالزمت میں داخل نہیں ہونی

خواست بچوں ےک ساتھ در  [1]منتقل ہون 
۔
ی

 موصول ہویک
ی

 دہندگان کو بیھ بچوں یک امدادی ادائیگ

  
o  ے االقوایم تحفظ ےک لئی درخواست دینے ےک چھ ماہ ےک اندر درخواست دہندگان مالزمت تک رسانی ےک بیں

۔
ی
 حقدار ہوں ےک

  
o   درخواست دہندگان کو روزگار یک ایکٹیویشن سپورٹ تک رسائ حاصل کرنے اور آجر ےک نیٹ ورکس ےس لنک

ے االقوایم تحفظ ےک ل رنے کا حقدار ہوگا۔ک اگر وہ بیں  their  ان یک درخواستوں پر مثبت فیصےل لین  ہیں تو وہ بزنس
۔
ی
پرینیورشپ سپورٹ ےس منسلک ہوں ےک  اسٹارٹ اپ اور انپر

  
 بچ  

ے ٹو دونوں میں ، بچوں یک فالح و بہبود اور بچوں ےک تحفظ پر زور دیا جائی گا۔ ے ون اور فپں اینڈ ینگ پیپلز چلڈرن  فپں
  
ی

 ذییل گروپ ےک ڈھانچے ےک ایک حےص ےک طور پر اس بات کو یقینے بنائیں یک
 نر ایس یس( اپنے

رسورسے کمیٹیاں )یس وانی
وریات پر خصویص توجہ  ے االقوایم تحفظ رہائش یک ترتیبات میں بچوں ، نوجوان افراد اور ان ےک اہل خانہ یک ضے کہ بیں

اکت داری اور دی جاریہ ہ  ، جس ےک اہم عالقو  ۔ فراہیم ، روک تھام ، رسر ں میں ٹسال ےک ان پٹ ےک ساتھ ہ 
۔  خاندانے مدد اور تعلییم مدد یک خدمات شامل کرنے ےک لئی

ے االقوایم تحفظ یک درخواست ےک دوران درخواست  والدین یک حمایت اور بچوں یک نشوونما ےس متعلق خدمات بیں
۔ دہندگان ےک بچوں کو بچوں یک نشوونما میں 

ی
بچوں یک نگہداشت والدین کو انگریزی زبان یک   مدد فراہم کریں یک

۔ to کالسوں میں جائے ےک قابل بنائے ےک ل
ی

 فراہم یک جائی یک
  

 صحت یک دیکھ بھال

ے   ڈی / صحت ےس آئے واال می 
  

ن یک صحت  خواتی 

ے   ڈی / صحت ےس آئے واال می 
  

 صحت
ن

 دماغ
ے   ڈی / صحت ےس آئے واال می 

  
 کمزوری

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn1
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پائلٹ خطرے یک اسکریننگ اور تشخییص عمل یک تشکیل ےک ساتھ یہ ، کمزوری یک تشخیص کا عمل عمل موجودہ 
۔ HSE DCEDIY میں آئی گا جس ےک ساتھ ے االقوایم تحفظ ےک لئی درخواست دینے ےک  اس میں  یک حمایت کررہا ہ  بیں
 مرحےل میں 

ے االقوایم تحفظ یک درخواست ) ابتدانی  نر او آفس میں بیں
ےک عمل ےک متوازی طور پر انجام دیا   جو آنی
( خطرے کا جائزہ لینا گیا اس اسکریننگ کا نتیجہ صحت یک ٹیم ےک لئی ایک معاون حوالہ ہوگا ، جہاں  ۔ شامل ہ   ہ 

وری ہو۔ ے کرے گا۔ ضے ے  خطرہ تشخییص عمل درخواست دہندہ کو پیش کردہ رہائش اور امدادی اختیارات کا تعیں فپں
ے کریں کہ درخواست دہندگان  ون میں درخواست دہند ہ کو تفویض کردہ کیس ورکر کا یہ کردار ہوگا کہ اس بات کا یقیں

وریات ےک مطابق رہائش یک نوعیت اور اس یک مدد یک سطح یک تیع ن میں کمزوریوں کو مدنظر رکھا determin یک ضے
۔  ہیں  جائی

، وہاں تفویض کردہ کیس ورکر  ابتدانی اسکریننگ اور تشخیص ےک بعد جہاں مزید کمزوریاں سامئے آن 
ورت ےک مطابق مزید جائزہ لینے کا انتظام کرے گا۔ کمزوریوں کا جاری جائزہ  مناسب خدمات کو مطلع کرے گا اور ضے

مجمویع عمل کا ایک اہم حصہ ہ  اور کیس ورکر معامےل ےک انتظام ےک عمل میں اور خدمات یک فراہیم ےک لئی مربوط 
۔  میں اہم ثابت ہوگانقطہ نظر کو یقینے بنائے   

  
  

 گھریلو ، جنیس ، صنف پر مبنن تشدد اور اسمگلنگ کا شکار

۔  جنھیں ناجائز یا ُپرتشدد تعلقات ےس دور ہونا پڑتا ہ 
ی
 نظام ےک اندر ماہر پناہ یک رہائش ان لوگوں ےک لئی مہیا یک جائی یک

  
نیشنل پروٹیکشن درخواست دہندگان جو بدسلوکیوں ےس دور  ے دالیا جائی گا کہ ان یک انپر  ہیں انہیں یقیں

ہوجائ 
 
ی

۔ درخواست متاثر نہیں ہویک  

  

 تعلیم
 رہ   

مرکزی دھارے میں شامل پرائمری اور سیکنڈری اسکولنگ تمام بچوں ےک درخواست دہندگان کو فراہم یک جان 
۔
ی

چگ ہیں ، ایس یو ایس آنی موجودہ درخواست دہندگان ےک لئی جو تیس سال یا اس ےس زیادہ عرصہ نظام میں رہ  یک
۔
ی

 میں آسانے ہویک
 سپورٹ یک طرح ایک خصویص مایل اعانت اسکیم ےک تحت تیرسی سطح یک تعلیم تک رسانی

  

 تنوع

وریات ےک لئی جوابدہ ہوگا جس میں خدمات فراہم کرنے واےل تمام افراد  نیا نظام مختلف شناختوں اور متنوع ثقافن  ضے
۔ےک لئی ثقافن  قابلیت یک تر 

ی
لوگوں ، بوڑھوں اور معذوری ےک شکار لوگوں ےک لئی  + LGBTIQ بیت یک فراہیم ہویک

۔
ی
 فراہم کئں جائیں ےک

۔ مخصوص راسئ 
ی

مختلف مذہنی طریقوں کو حساس طریق  ےس جگہ دی جائی یک  

  

 مساوات
ے ف ے ب یں م کو مربوط کرنے ےک لئی ہر کاؤننر   فراہیم درخواست دہندگان کو خدمات یک یں دو رہائش گاہ م پں  جنیسیا یں

۔ یں ورکنگ گروپ قائم کئی جائ
ی
ےک  

  
ے ثقافن  کارکنوں کا موجودہ نظام جو آئرش ریفیوجی پروٹیکشن پروگرام ےک تحت مخصوص   آبادکاری کارکنوں اور بیں
کاؤنٹیوں میں مہاجرین یک مدد ےک لئی مقرر کیا گیا ہ  اس میں توسیع کرےک درخواست دہندگان کا احاطہ کیا جائی گا 

۔ ہر کاؤننر میں  جہاں رہائش ےک آپشن میں غپں منافع بخش تنظیموں ےک ذریعہ فراہم کردہ سہولیات شامل نہیں ہیں
ے ثقافن  کارکنوں کو تقویت دی  ایک نیا مستقل نظام قائم کیا جائی گا جس ےک تحت دوبارہ آباد کاری ےک کارکنوں اور بیں

ورتوں ےک حامل   جان  ہ  تاکہ وہ درخواست دہندگان ےک لئی معاملہ کارکن یک حیثیت ےس کام کریں جو مدد یک کم ضے
 ہوں۔

  
ے ےک ساتھ ایک نیا مشاورن  عمل  کیس خاص جگہ پر استقبالیہ اور انٹیگریشن سنپر کا پتہ لگائ  وقت متعلقہ کمیونٹپں

وع کیا جائی گا۔ ے دو رہائش گاہ تعمپں  رسر  میں فپں
 
ے ایجنیس کا ورکنگ گروپ جب کیس خاص عالق ے بیں  یا لپں

، حاصل کرنے
 ڈھانچے کو مطلع کرنے کا فریم ورک فراہم کرے گا۔

 پر لینے کا فیصلہ کرن  ہو تو عوایم حکام اور کمیوننر
  



 

 
ن
برائے فالح و بہبود نگران  

ی ےک اشارے   ے االقوایم تحفظ میں لوگوں ےک لئی بہپ  بچوں ، مساوات ، معذوری ، انضمام ، اور نوجوانوں کا محکمہ بیں
مجموعہ تیار کرے گا ، جس کا باقاعدہ وقفوں ےس ایک آزاد ادارہ ےک ذریعہ جائزہ لیا جائی گا۔ کا ایک  

اس نئی ماڈل ےک  درخواست دہندگان یک گنجائش ےک لئی گورننس اور عملدرآمد کا ماڈل تیار کیا جائی گا۔ 3،500ساالنہ 
ے  تیار کررہا ہ  جس پروگرام اصالحان   ایڈوائزری گروپ یک سفارشات پر مبنے  ساتھ ، محکمہ انصاف کا مقصد بیں

۔  االقوایم تحفظ یک درخواستوں ےک پروسیسنگ ےک اوقات کو کم کرنا ہ 

 یک رہنمانی کرے گا جو فروری 
 
 2021بچوں ، مساوات ، معذوری ، انضمام اور نوجوانوں کا محکمہ نئی ماڈل یک ترف

میں آئی گا۔ نئی ماڈل پر عمل درآمد یک نگرانے ایک پروگرام ےک درمیان ایک مرحلہ وار بنیاد پر عمل  2024اور دسمپی 
بورڈ کرے گا جس میں متعلقہ رسکاری محکموں اور ایجنسیوں ، غپں رسکاری تنظیموں ، کم از کم ایک شخص جو براہ 

۔
ی
زیر  پروگرام بورڈ یک راست فراہیم ےک نظام ےک ذریےع منتقل ہوا ہ  اور متعلقہ ماہرین ےک نمائندے شامل ہوں ےک

ایڈوائزری گروپ ےس پیدا ہونے وایل  صدارت شعبہ بچوں ، مساوات ، معذوری ، انضمام اور یوتھ شعبہ ہوگا۔
۔ بچوں ،  اصالحات ےک نفاذ یک نگرانے ےک لئی محکمہ انصاف ےک ذریعہ ایک الگ پروگرام بورڈ تشکیل دیا گیا ہ 

کہ طور پر اپنے پروگرام بورڈ ےک کام اور  مساوات ، معذوری ، انضمام اور نوجوانوں ےک وزیر اور انصاف ےک وزیر مشپ 
کہ طور پر رپورٹ   مجوزہ اصالحات ےک نفاذ ےک بارے میں سماجی امور اور مساوات ےس متعلق کابینہ یک کمینر کو مشپ 

۔
ی
 کریں ےک

  
ے آ  ےک لئی بچوں ، مساوات ، معذوری ، انضمام اور یوتھ ےک ذریعہ تیں

ونے نئی ماڈل ےک نفاذ یک نگرانے زاد افراد ےک بپں
فت اور پیدا ہونے واےل خدشات کو اجاگر کرنے ےک لئی وقتا  مشاورن  گروپ کا تقرر کیا جائی گا۔ وہ اصالحات یک پیرسر

۔
ی
 فوقتا رپورٹس شائع کریں ےک

  
م بورڈ ایڈوائزری گروپ ےس پیدا ہونے وایل اصالحات ےک نفاذ یک نگرانے ےک لئی محکمہ انصاف ےک ذریعہ ایک الگ پروگرا

۔ ن  امور اور مساوات کو اس یک اصالحات ےک نفاذ ےک بارے میں بیھ رپورٹ   تشکیل دیا گیا ہ  کابینہ کمینر برانی معارسر
۔  ہیں

 اور ان پر عملدرآمد کو متاثر کرن 
 
 کیونکہ وہ رہائش اور اس ےک اس نئی ماڈل یک ترف

ی
 کرے یک

  
تجویز کردہ کثپں  محکمہ نئی ماڈل میں منتقیل یک نگرانے کرے گا۔بچوں ، مساوات ، معذوری ، انضمام اور نوجوانوں کا 

 مرحےل میں اس سوال 
ورت ہ  اس ےک پیش نظر ، ابتدانی  اور مہارت یک جس حد تک ضے

ی
 نقطہ نظر یک پیچیدیک

 
الخالف

۔ ورت ہ  یا نہیں  پر غور کیا جائی گا کہ آیا نئی ماڈل کو سنبھالئے ےک لئی کیس ایجنیس ےک قیام یک ضے
  

 وائٹ پیبر کا خالصہ

براہ راست فراہیم کا خاتمہ: آئر لینڈ میں پناہ ےک خواہاں لوگوں یک حمایت کرنے ےک لئی ایک نیا نقطہ نظر صہ اول: ح               

اور خطرہ نظام حکومتنفاذ ،                حصہ دوم:   

اصالح کا پس منظرحصہ سوم:                

  

ن االقوایم  بی 
۔ حصہ اول نن تحفظ ےک متالشی افراد یک مدد کرئن ےک لئے نیا طریقہ کار ےط کیا ہے   

 جو اطالق اور قویم تصفیہ کا  3باب 
ی
ے کیا گیا ہ  جو نئی ماڈل ، ان معیارات کا اطالق کریں ےک میں ان اصولوں کا تعیں

۔
ی
ے کریں ےک امداد یک تفصیالت بتانی گنی اس میں رہائش اور اس ےک ساتھ ملئے وایل  نمونہ ہیں جو رہائش یک جگہ کا تعیں

 میں پیش  
ہیں جو درخواست دہندہ کو اس عمل ےک پہےل مرحےل )پہےل چار ماہ( ےک دوران استقبالیہ اور انٹیگریشن سنپر

۔
ی

اڈ رہائش اور اس ےک ساتھ ہونے وایل معاونت یک بیھ تفصیل دی گنی ہ  جو چار ماہ  یک جائیں یک اس میں ملنر اسپر
۔ےک بعد ہونے واےل عم

ی
ے ٹو میں درخواست دہندگان کو پیش یک جائی یک ے االقوایم تحفظ ےک لئی درخواستوں  ل ےک فپں بیں

 ےک سلسےل میں جن اصالحان  پروگراموں کا تصور کیا گیا ہ  اس یک ایک خاکہ بیھ 
ےک عمل ےک اوقات کو مخترص کرنے

۔  فراہم کیا گیا ہ 



 

وریات کو پورا کرے گا۔میں یہ بتایا گیا ہ  کہ نیا طریقہ کس طرح درخ 4باب  اس میں ان  واست دہندگان یک ضے
 جائیں 

ی    ح اور معلومات یک فراہیم ےک معیار کو بہپ  بنائے ےک لئی اٹھائی اقدامات یک وضاحت یک گنی ہ  جو ترسر
۔
ی
صحت یک دیکھ بھال یک فراہیم ےک سلسےل میں تجویز کردہ اصالحات کا خاکہ بیھ پیش کیا گیا ہ  ، جو  ےک

ورت یک درخواست دہ وریات ےک مطابق اپروچ یک ضے ندگان یک متنوع اور اکپر صحت ےس متعلق پیچیدہ صحت یک ضے
۔  ہیں

وریات ےک مطابق رہائش اور امدادی  عکایس کرن  خطرہ تشخیص کا نیا عمل جو درخواست دہندہ یک ضے
ے کرے گا۔ صورتحال ےک مطابق مختلف پیپر ئے پہچان لیا ہ  کہ مختلف لوگوں کو ان یک وہائٹ  اختیارات کا تعیں

۔
ی

ورت ہویک وریات یک ضے  کمزور بچوں ےک لئی ، غپں منسلک  ضے
اس سلسےل میں ، یہ وہ راسئ  ےط کرتا ہ  جو انتہانی

، سب ےس زیادہ کمزور افراد ےک لئی الگو  apply افراد ، بوڑھوں اور معذور افراد ےک ل + LGBTIQنابالغ بچوں سمیت ، 
۔
ی
 اور درخواست دہندگان ےک ساتھ کام کرنے والوں کو ثقافن  یہ تسلیم کرتا ہ   ہوں ےک

ی
ورت ہویک  کہ ثقافن  مدد یک ضے

۔
ی

  قابلیت یک تربیت درکار ہویک

ے کرتا ہ  جو انگریزی زبان یک تربیت ، تعلیم اعانت کا ان 4باب  ،  الئسنس ےک ، روزگار یک رسگریم ، ڈرائیور بیھ تعیں
  ےکبینک اکاؤنٹس اور بچوں یک دیکھ بھال 

ی
اس میں انکم سپورٹ انتظامات یک تفصیل  ۔ سلسےل میں فراہم یک جائیں یک

 ، بشمول بچوں ےک ساتھ۔
ی
یہ ان لوگوں ےک لئی مرکزی دھارے میں شامل خدمات ےک ل دی گنی ہ  جو الگو ہوں ےک  

transition  ے االقوایم تحفظ ےک لئی ان یک درخو استوں پر مثبت منتقیل ےک انتظامات کا تیع .ن کرتا ہ  جن کو بیں
۔  فیصلہ موصول ہوتا ہ  اور ساتھ یہ ان لوگوں ےک انتظامات جن یک درخواستیں ناکام ہیں

 کو کس طرح انجام دیا جائی گا۔ 5باب 
ی

اس میں ان ڈھانچے کا بیھ خاکہ  میں یہ بتایا گیا ہ  کہ مقایم سطح پر ہم آہنگ
ے کرنے ےک لئی کہ نئی ماڈل کو موجودہ کمیوننر  پیش کیا گیا ہ  جو کمیوننر یک شمولیت کو آسان بنائے اور  اس بات کا یقیں

۔ SICAP ڈھانچے جیےس  میں شامل کیا گیا ہ 

اس اصول کو قائم کرتا ہ  کہ صحت مند ہونے ےک کلیدی اقدامات کو باقاعدہ رپورٹنگ ےک ساتھ تیار کیا جائی گا  6باب 
۔
ی

 اور آزادانہ طور پر ان یک نگرانے یک جائی یک

  بتایا گیا ہ  کہ درخواست دہندہ ےک نقطہ نظر ےس نیا ماڈل کیےس تجربہ کرے گا۔میں  7باب 

  

۔  حصہ دوم نن نئے سسٹم یک فراہیم کو یقینن بنانن ےک لئے عمل درآمد کا منصوبہ مرتب کیا ہے

۔ 8باب 
ی
ے کیا گیا ہ  جو نئی ماڈل پر الگو ہوں ےک  ےک ڈھانچے کا تعیں

 ایک پوری یہ حکومت یک میں نفاذ اور حکمرانے
روش ہ  جس یک رسبرایہ محکمہ بچوں ، مساوات ، انضمام ، معذوری اور نوجوانوں ےک پاس ہ  لیکن اس میں بہت 

۔  جس میں سابق  سارے رسکاری محکےم اور ایجنسیاں شامل ہیں
ی

 کیس پروگرام بورڈ میں یک جائی یک
ی
ان یک نمائندیک

۔درخواست دہندگان اور این جی اوز ےک عالوہ ماہرین  
ی

 بیھ شامل ہویک
ی

یک نمائندیک   

۔ 9باب 
ی

ورت ہویک نافذ العمل منصونی ےک بنیادی عناض کا تیع .ن کرتا ہ  جنھیں نئی ماڈل میں منتقیل یک ضے   

۔ 10باب  ان میں رہائش ےک لئی دارالحکومت اور موجودہ الگت ،  میں نئی ماڈل ےک لئی ممکنہ الگت کا تیع .ن کیا گیا ہ 
۔امداد یک فراہیم ، ا نکم سپورٹ ، صحت یک دیکھ بھال ، بچوں یک نگہداشت اور دیگر خدمات شامل ہیں  

  

۔حصہ سوم  ن کرتا ہے مجوزہ اصالحات ےک پس منظر اور پالییس تناظر کا تعی   

ے یک ذمہ داریوں کا خاکہ پیش کرتا ہ  جس ےک ساتھ آئرلینڈ کو عمل   11باب  ے االقوایم تحفظ ےس متعلق یورنر یونیں بیں
۔کرنا  اس میں گذشتہ اصالحات ےک اقدامات کا خاکہ بیھ پیش کیا گیا ہ  جو وائٹ پیپر میں تجویز کردہ ماڈل   چاہنی

۔  ہیں
(  2015جج برائن میک میمن ) ورکنگ گروپ شامل ہ  جس میں  ےس متعلق تحفظ ےک عمل ان میں  کو آگاہ کرن 

جی ای ای ایس اسپینڈنگ  ، آنی  ون شامل ہ  پناہ ےک متالشیوں ےک لئی براہ راست فراہیم اور تعا زیرصدارت یک
ے  ، (2019) ریویو اوریچاس جوائنٹ کمینر براہ راست فراہیم پر پر  ، (2019) گروپ شعبیہ براہ راست فراہیم کا بیں

ے االقوایم تحفظ ےک عمل میں افراد کو رہائش سمیت سپورٹ یک  اور (2019) انصاف اور مساوات یک رپورٹ بیں
  .(2020) ڈاکپر کیتھرین دن یک زیر صدارت  ٹیم یک رپورٹ،فراہیم، ماہر مشپں یک

۔  ہیں
کہ موضوعات گذشتہ اصالحات ےک اقدامات میں تجویز کردہ سفارشات میں سامئے آئ 

یہ شامل ہیں  مشپ  : 

 ے طریقہ کار ، درخواست دہندگان ےک لئی کارروانی ےک اوقات کو کم کرنا  reducing منصفانہ اور تپں



 

  
  کرنا جنہیں جلد ےس جلد براہ راست فراہیم ےس ہٹ جائے ےک لئی تحفظ یک حیثیت دی گنی ہو۔  ان افراد یک مدد  

  
 درخواست دہندگان کو کام کرنے کا حق دینے ےس پہےل وقت یک حد کو کم کرنا؛ 

  
 ہنگایم رہائش ےک استعمال کو جلد ےس جلد کم کرنا۔ 

  
  مراکز یک تعداد میں اضافہ۔رسکاری سطح پر چالئی جائے واےل / مراکز ےس حاصل کردہ  

  
 جلد از جلد خطرے ےس متعلق تشخیص پیش کرنا؛ 

  
 میں رہنے وایل مقایم برادریوں ےک ساتھ مشغولیت اور مشاورت کو بہپ  بنانا؛ 

 
 موجودہ یا منصوبہ بند رہائیسر مراکز ےک عالق

  
  جائے واےل افراد ےک لئی مزید مکانات یک رہائش ےک درخواست دہندگان کو خاص طور پر انسانے سمگلنگ اور جنیس استحصال ےس بچ

 انتظامات یک پیش کش؛

  
  نر او ےک 

پورے ملک میں مختلف عالقانی مراکز کا استعمال اور ویڈیو کانفرنسنگ ٹکنالوجی کا استعمال ، وکندریقرت انداز میں آنی
ویوز کا انعقاد۔  انپر

  
 مرحےل میں درخواست دہندگان کو وسیع تر آ 

ے میں ضم کرنا؛ابتدانی ئرش معارسر  

  
  منظور شدہ ہاؤسنگ باڈیوں کو درخواست دہندگان کو زیادہ ےس زیادہ رہائش فراہم کرنے یک اجازت ، خاص طور پر پیچیدہ

ورتوں ےک حامل افراد  to ضے

  
 ے االقوایم تحفظ ےک عمل میں لوگوں کو فراہم کردہ رہائش ےک لئی قویم معیارات کا مراکز میں مستقل طور پر تمام رہائیسر  اطالق بیں

 ، قطع نظر اس ےس قطع نظر کہ قطع انتظام ےک۔
  

ے کیا گیا ہ  جو آج تک  11باب   میں ان اصالحات کا بیھ تعیں
 
۔ باف یہ شامل ہیں  ہیں : 

  
• ائط ہدا ہیکاسٹ استقبال  یر  تیرسر  (2013/33/EU)  ائط ےک لئی  یک  ہیہم منصبوں ےک ساتھ استقبال ورنر یکا آپٹ ان ہمارے رسر

؛ میفر  ےک قانونے  نڈ یآئرل ورک ےس ہم آہنگ ہ    

 
  ماہ ےک اندر اپنے دعوے پر پہال  9کا تعارف پیش کرنا جنہوں ئے   ورکمیں رائٹ ٹو  2018تمام درخواست دہندگان ےک لئی جون

۔  فیصلہ نہیں لیا ہ 
  

   نر اے ایس رہائش ےک رہائشیوں ےک لئی آزادانہ رہائش )سیلف 
نگ( یک سہولیات کا تعارف اور اس طرح یک سہولیات واےل مراکز آنی کیپر

 ےک تناسب میں بتدری    ج اضافہ کرنا۔
  

 رہائشیوں ےک لئی اپنے دروازوں یک رہائش کھولنا اور نظام ےک اندر اندر گھر واےل رہائش ےک تناسب میں بتدری    ج اضافہ کرنا۔ 

  
 ےک وقت کو کم کرنا؛ پہیل اور دورسی مثال ےک فیصلوں ےک لئی پروسیسنگ  

  
  . ح میں اضافہ ، بڑوں ےک لئی  نر اے ایس مراکز ےک مکینوں کو ادا کئں جائے واےل براہ راست فراہیم االؤنس یک رسر

اور بچوں  38.80آنی
 ہفتہ. 

ے
29.80ےک لئی ف  

  
 ے اور محتسب ےک دفاتر ےک ترسیل میں توسیع کرنا رہائش گاہوں ےک رہائشیوں کو فراہم یک جائے وایل   بچوں ےک لئی اومبڈسمیں

 خدمات ےس متعلق شکایات شامل کرنا۔
  

 ے االقوایم تحفظ ےک عمل میں لوگوں کو پیش کردہ رہائش ےک لئی قویم معیارات یک ، جو مرکز ےک رہائشیوں کو فراہم   اشاعت بیں
۔  ہیں

 الحال ان معیارات یک نگرانے  کردہ رہائش ےک لئی کم ےس کم معیارات یک تیع .ن کرن 
ے
ےک لئی ایک آزاد معائنہ کرنے وایل حکومت ف

۔  تیار یک جاریہ ہ 



 

  

ی    ح ، آنی نر سسٹم ، مستقل فراہیم ےک نظام ےس باہر یک حیثیت رکھنے واےل افراد ،  12باب  ان رہائش ، تعلیم ، ترسر
سفارشات کا ع ےک شعبوں میں گذشتہ رپورٹس یک رہائش یک نگرانے ، کام کرنے کا حق ، حمایت ، منتقیل ، غپں مواق

 ےک اوقات میں کیم۔
۔ نابالغ افراد ، اسمگلنگ کا شکار ، خطرہ تشخیص اور کارروانی  موضویع خاکہ فراہم کرتا ہ 

  
 کو آگاہ کرنے ےک لئی ہوا تھا۔ 13باب 

 
میں اسٹیک ہولڈر یک مشاورت کا خالصہ پیش کیا گیا ہ  جو وائٹ پیپر یک ترف  

  
 ےس آگاہ کرنے ےک

 
وع کیا گیا تھا۔  نئی ماڈل یک ترف اس میں غپں رسکاری تنظیموں ےک  لئی کثپں الجہن  مشاورت کا عمل رسر

ے االقوایم دو  ۔ ےک رہائشیوں ےک ساتھ مشاورت ےک واقعات شامل تھے پروٹیکشن رہائیسر خدمت مراکز ساتھ اور بیں
ے ےک س اتھ اور آئرش ہیومن رائٹس طرفہ میٹنگیں رسکاری محکموں اور ایجنسیوں ےک ساتھ اور بچوں ےک لئی اومبڈسمیں

۔ رہائشیوں اور این جی اوز ےک ساتھ مشورے میں اٹھائی گئی اہم امور ےط کئں گئی  اینڈ مساوات کمیشن ےک ساتھ ہونی
۔  ہیں

آخر میں ، ضمیموں کا ایک مجموعہ شامل کیا گیا ہ  جو محکمہ صحت ےک ذریعہ پیش کردہ صحت یک فراہیم ےک 
۔نئی ماڈل یک تفصیل فراہم کر  ان میں محکمہ انصاف ےک ذریعہ فراہم کردہ درخواستوں پر کارروانی کرنے ےک  تا ہ 

۔ ان میں فرانس اور سویڈن ےک ذریعہ عمل درآمد ےک بارے میں بیھ معلومات  اعدادوشمارات کو شامل کیا جاتا ہ 
ئی تجویز کیا تھا۔شامل ہیں جو تقابیل ممالک تھے جن کو یورنر سیایس پناہ یک حمایت ےک دفپ  ئے غور ےک ل  

 

اصویل طور پر ، اور تفصییل انتظامات پر معاہدے ےک تحت ، محکمہ سوشل پروٹیکشن ئے محکمہ بچوں ، مساوات ، معذوری ،  [1]

۔انضمام اور نوجوانوں ےک شعبہ یک جانب ےس ایج  ےک انتظام پر اتفاق کیا ہ 
ی

نیس یک بنیاد پر اس ادائیگ  
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftnref1

