
 

Classified as Public (Green) 

 درخواست کنندگان برای محافظت بین المللی 

 

 قسمت خالصه 

در مرکز سالمت مالی تضمین مالی وجود   ما در حصه ارتقاء رفاه مالی تمام مشتریان خود در بانک ایرلند، به خود افتخار میکنیم. 

المللی ذریعه ارائه دسترسی به ما   دارد که به معنی دسترسی به محصوالت بانکی اساسی برای همه است. بخاطر محافظت بین 

محصوالت بانکی و ضرورت خدمات ترجمانی، از درخواست کنندگان حمایت میکنیم تا مطمئن شویم که آنها حمایت های خدمات  

 مالی مورد ضرورت را بدست می آورند. 

ت کنندگان محافظت بین المللی مناسب باشد؛ یکی  ما برای ضروریات بانکداری روزانه دو محصول داریم که میتواند برای درخواس

حساب جاری شخصی و یکی دیگر حساب بانکی اساسی، که هردوی اینها یک محل مصئون و ایمن برای نگاهداری و دسترسی به 

ائه  جزئیات هریک از این حساب ها و یک لست از اسناد مورد ضرورت برای افتتاح حساب، ار  پول شما را به شما ارائه میکند. 

  شده است.

زمانیکه شما اسناد مورد ضرورت خود را آماده کردید، میتوانید به هر یک از شعبه های بانک ایرلند بیایید و ما میتوانیم پروسه 

  افتتاح حساب بانکی جدید را برای شما شروع کنیم. 

یا ممکن است احساس کنند که مهارتهای  ما درک میکنیم که بعضی از مشتریان ممکن است بلدیت به لسان انگلیسی نداشته باشند  

اگر این مورد درباره شما   انگلیسی آنها برای اینکه بتوانند در جریان بازدید از یک شعبه بانکی به سواالت جواب بدهند، کافی نباشد.

  ورید.صدق میکند، خوشحال میشویم که با خود یک دوست، همکار یا یک ترجمان را که بتواند برای شما ترجمه کند بیا

عالوه براین، اگر شما کسی را ندارید که برایتان ترجمه کند، چندین نفر از همکاران بانک ایرلند به چند لسان صحبت میکنند و ما  

  فقط از مشاور تشریفات و خوش آمدگویی خود در شعبه سوال کنید.  خوشحال خواهیم شد تا به شما کمک کنیم.
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