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الویب نسخة -إیمیل تجریبي   
  اقرأ في متصفح الویب

 
 

)IPAS( اإلقامة الخاصة بالحمایة الدولیةمراكز 
 

 النشرة اإلخباریة
  الیوم ، الشھر ، السنة - 22العدد 

 

 (IPAS) الدولیة الحمایةبرسالة من فریق اإلقامة الخاصة 
 

  المقیمین، أعزاءي
 

 من رسالتك اإلخباریة. كجزء من نقل إصدارمرحبًا بك في أحدث 
 اإلقامة الخاصةت مراكز بین اإلدارات الحكومیة، أصبح المسؤولیات 
 األطفال والمساواة وزارةاآلن جزًءا من (IPAS) بالحمایة الدولیة 
 لن یؤثر ھذا التغییر على خدمة أو  واإلعاقة واالندماج والشباب. 

 .تشغیل مراكزنا
 
 
 

یسلط ھذا اإلصدار من النشرة اإلخباریة الضوء مرة أخرى على اإلجراءات البسیطة التي یمكننا جمیعًا اتخاذھا لحمایة عائالتنا 
 .في مجتمعاتنا (COVID-19) 19وأصدقائنا ومنع انتشار فیروس كوفید 

 
إیمیل إلى البرید  لعبر إرسالتي ترغب أن نقوم بتضمینھا في الرسائل اإلخباریة المستقبلیة یرجى إعالمنا بالموضوعات ا

  ipasnewsletter@equality.gov.ieاإللكتروني

 Newsletter" والصومالیة تحت عنوانیمكنك مشاھدة ھذه النشرة باللغات الفرنسیة والعربیة والجورجیة واأللبانیة 
Translations"   ")ترجمة النشرة اإلخباریة") أدناه. 

 .وفي األخیر، نود أن نشكرك على تعاونك المستمر ونتمنى لك ولعائلتك الصحة الجیدة

   IPAS لحمایة الدولیةبافریق اإلقامة الخاصة 
 
 

اآلن جزء من وزارة  أصبحت (IPAS) اإلقامة الخاصة بالحمایة الدولیة مراكز
  األطفال والمساواة واإلعاقة واالندماج والشباب

 
إلى  والمساواة،التي كانت تقع في السابق ضمن اختصاص وزارة العدل واإلقامة الخاصة بالحمایة الدولیة،  مراكزتم نقل وظائف 

 .وزارة األطفال والمساواة واإلعاقة واالندماج والشباب
.كبیرة ومع ذلك فإن عملیة االنتقال یسیر بشكل جید للغایة حتى اآلن مھمة إداریةإن نقل ھذه الوظائف إلى وزارة جدیدة ھو 

mailto:ipasnewsletter@equality.gov.ie
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ینبغي أن یكون لھ أي آثار على الخدمات المرتبطة في حین ان ھذا التغییر ال 
بالمراكز أو العملیات الیومیة أو طلبك للحصول على الحمایة الدولیة. إال أنھ 

من المھم أن تكونوا جمیعًا على درایة بالتغییر حیث قد تالحظ بعض 
 justice.ie@ التغییرات الطفیفة، مثل تغییر عناوین البرید اإللكتروني من

، من ضمنھا البرید التواصل اإللكتروني لتقدیم equality.gov.ie@  إلى
 .الطلبات إلى ھذه النشرة اإلخباریة

 
إذا  تحدیثكم حول التقدم المحرز في ھذا التغییر في حالة ظھور ما فيسنستمر 

 .ذو أھمیة بالنسبة لك كمقیم ءشيحدث أي 
 
 
 
 

 19من خطة التعایش مع كوفید  3إلى المستوى  إیرلنداانتقلت 
" على الصعید الوطني اعتباًرا 19من "خطة التعایش مع كوفید  3إلى المستوى  5قررت الحكومة االنتقال تدریجیاً من المستوى 

 .دیسمبر 1من 
أنھ بإمكاننا أن نتقاعس في حمایة  بعید المیالد المجید. ولكن ھذا ال یعني لالحتفالتم تصمیم استثناءات شھر دیسمبر لدعم الناس 

. یظل الھدف الوطني ھو البقاء آمنًا والحفاظ على معدل اإلصابات منخفضة بحیث یمكن الحفاظ على أدنى مستوى ممكن من أنفسنا
 .القیود في العام الجدید

اإلقامة الخاصة  لمراكز" 19ع كوفید تم شرح المعلومات التفصیلیة حول كیفیة تأثیر ھذه التغییرات علیك كمقیم في خطة "التعایش م
 - ویمكن العثور علیھا على موقع مراكز اإلقامة .بالحمایة الدولیة

http://www.accommodationcentres.ie/wpcontent/uploads/2020/10/IPAS-Living-With-Covid-
Plan-Levels-1-5.pdf 
 :ینصح األشخاص بما یلي

 
 تخطیط األنشطة مسبقاً؛

 ؛التواصل طوال ھذه الفترة الحد من 
 اجعل االحتفاالت صغیرة؛

 تذكر أن األماكن الخارجیة أكثر أمانًا من األماكن المغلقة؛ 
 .أشخاص آخرین عندتأكد من وجود تھویة جیدة في األماكن المغلقة 

 
لمزید من اإلرشادات حول ما یعنیھ تغییر المستوى بالنسبة لخدمات التجزئة 

  Gov.ie في المجتمع، یرجى االطالع علىوالخدمات األخرى 
/3-level-s://www.gov.ie/en/publication/ad569phtt - 

 
 
 
 

 ترجمة الرسائل اإلخباریة
 .الضغط ھنا الرجاء-لعرض ھذه النشرة اإلخباریة باللغة الفرنسیة 

 
.الضغط ھنا الرجاء- العربیةلعرض ھذه النشرة اإلخباریة باللغة 

https://ipascomms.newsweaver.com/49mk303cfi/blymkvcpmv4/external?a=6&amp;p=121319&amp;t=68653
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 .الضغط ھنا الرجاء- الجورجیةلعرض ھذه النشرة اإلخباریة باللغة 
 

 .ط ھناالضغ الرجاء- األلبانیةلعرض ھذه النشرة اإلخباریة باللغة 
 
 

 .الضغط ھنا الرجاء- الصومالیةلعرض ھذه النشرة اإلخباریة باللغة 
 
 
 

 مكتب أمین المظالم
 

مكتب أمین المظالم ھو خدمة مجانیة متاحة للجمیع، بما في ذلك أي شخص یتقدم للحصول على الحمایة الدولیة سواء كان مقیًما في 
 .غیر متحیزھو أمین المظالم مستقل عن الحكومة و إن أم ال. مراكز إقامة

 
 :یمكن ألمین المظالم فحص الشكاوى المتعلقة بجمیع الخدمات التي یقدمھا مقدمو الخدمات العامة تقریبًا بما في ذلك

 
 

الوزارات الحكومیة (مثل وزارة شؤون العمل  
  والحمایة االجتماعیة) ؛

دبلن أو السلطات المحلیة (مثل مجلس مدینة 
 مجلس مدینة كورك)؛

 ؛(HSE) الھیئة التنفیذیة للخدمات الصحیة 
 ؛مباشر توفیرمراكز اإلقامة / 

   اإلقامة الخاصة بالحمایة الدولیة مراكز
 

 .أمین المظالم فحص الشكاوى المتعلقة بطلبات الحمایة الدولیة ال یستطیع
 

تقدیم شكوى إلى مزود الخدمة العامة الذي أثر علیك إجراءه أو قراره. في بعض أمین المظالم، یجب علیك أوالً قبل تقدیم شكوى إلى 
 .جب علیك استخدامھ أوالً توالحاالت، سیكون ھناك نظام استئناف محلي ی

 
 مراكز، یرجى تقدیم شكوى إلى مدیر المركز أوالً. یمكنك تقدیم شكوى إلى بمركز إقامةعلى سبیل المثال، إذا كانت شكواك تتعلق 

إذا لم تكن راضیًا عن استجابة مدیر المركز. ویمكنك بعدھا تقدیم شكوى إلى أمین المظالم إذا لم و إلقامة الخاصة بالحمایة الدولیةا
 .IPAS تكن راضیًا عن كیفیة استجابة فریق اإلقامة الخاصة بالحمایة الدولیة

 
طلب النقل صة بالحمایة الدولیة، على سبیل المثال إذا تم رفض إذا كانت شكواك تتعلق بإجراء تم اتخاذه بواسطة فریق اإلقامة الخا

أوالً ویمكنك بعدھا تقدیم شكوى إلى أمین المظالم إذا لم  ، فیرجى تقدیم شكوى إلى فریق اإلقامة الخاصة بالحمایة الدولیةذي قدمتھال
 .تكن راضیًا عن الرد الذي تتلقاه منھم

 : لم ھيأفضل طریقة لتقدیم شكوى إلى أمین المظا

  www.ombudsman.ieعلى الموقع  عبر االنترنت

 یمكنك أیًضا الكتابة إلى أمین المظالم على العنوان التالي
 The Office of the Ombudsman, 6 Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 W773. 

 :أو ارسال إیمیل إلى البرید اإللكتروني 5600 01639 أو یمكنك االتصال على الرقم
directprovision@ombudsman.ie

https://ipascomms.newsweaver.com/49mk303cfi/1ltj28fpqg6/external?a=6&amp;p=121319&amp;t=65621
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لك ورقة معلومات حول "أمین المظالم واإلمداد للحصول على مزید من المعلومات بما في ذ www.ombudsman.ie قم بزیارة

 .المباشر" متوفر باللغات الفرنسیة والروسیة واألردیة والعربیة
 

 مجلس المساعدة القانونیة
 

 ما ھي الخدمات التي یقدمھا مجلس المساعدة القانونیة لمقدمي طلبات الحمایة الدولیة؟

بالتسجیل معھم، أو بالحصول على المشورة القانونیة بشكل خاص، قبل استكمال ینصح مجلس المساعدة القانونیة مقدمي الطلبات  
استبیان االكتتاب. یقدم مجلس المساعدة القانونیة خدمات قانونیة سریة ومستقلة لألشخاص المتقدمین للحصول على الحمایة الدولیة 

 .ة في مسائل الترحیلواإلذن بالبقاء في أیرلندا. كما یتم تقدیم المساعدة والمشورة القانونی

ل مجلس المساعدة القانونیة جزء من وزارة األطفال والمساواة 
 واإلعاقة والشباب؟

مجلس المساعدة القانونیة ھو ھیئة قانونیة مستقلة تقدم خدمات قانونیة 
 .في الشؤون المدنیة

 ھل سیتم التعامل مع الحاالت بسریة تامة؟

 .یة لجمیع األشخاص المؤھلین الذین یتقدمون بطلب إلیھایوفر مجلس المساعدة القانونیة خدمة سر

 كیف یمكن للمتقدمین التسجیل في الخدمات؟
یجب على المتقدمین إكمال نموذج الطلب واستمارة الموافقة المرتبطة بھ وإعادتھ إلى أحد المراكز القانونیة أدناه. إذا تم منح 

 في دبلن )Smithfield( سمیثفیلدالقانوني فسیتم تمثیلھم إما من قبل مركز المتقدمین المساعدة والمشورة القانونیة المدنیة، 
)Dublin(بوبس كاي الو سنتر المركز القانوني ، أو Popes Quay Law Center في كورك )Cork( القانوني مركز ال، أو

 .)Galway(في غالواي  Seville House Law Centerسیفل ھاوس 
 

موعًدا فوریًا، اعتماًدا على الخطوة التالیة لكل طلب حمایة دولیة فردي. قد یتعین على المتقدمین دفع قد یوفر المركز القانوني 
 یورو للمساعدة القانونیة والمشورة. ویمكن التنازل عنھا في بعض الحاالت إذا كان دفعھا یسبب مشقة. 10مساھمة قدرھا 

 :یجب إعادة النماذج المكتملة إلى
 (Smithfield) سمیثفیلد يمركز القانون

48/49 North Brunswick Street 
Smithfield 
Dublin 
D07 PE0C 

 6469600 (01): الھاتف
 6710200 (01): الفاكس

 lawcentresmithfield@legalaidboard.ie : اإللكتروني البرید

 (Pope's Quay) كاي بوبس القانوني المركز
North Quay House 
Pope's Quay 
Cork 
T32 HV26 

 1686 455 (021)  :الھاتف
 4551690 (021)  :الفاكس

mailto:lawcentresmithfield@legalaidboard.ie
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 lawcentrecorknorth@legalaidboard.ie اإللكتروني:  البرید

 (Seville House) ھوس سوفیل القانوني المركز
Seville House 
New Dock Road 
Galway 
H91 CKVO 

 562 (091) : الھاتف
 599 562 (091): الفاكس

 lawcentresevillehouse@legalaidboard.ie اإللكتروني:  البرید
 

 منك مجلس المساعدة القانونیة؟ماذا یطلب 

 .)(ما لم یتم التنازل عنھا دفع المساھمة
 .إبقاء مجلس المساعدة القانونیة على إطالع دائما بالعنوان الحالي لمقدمي الطلبات

جمیع المواعید مع العامل على القضیة أو المحامي. تطبق قیود زمنیة صارمة في جمیع مراحل عملیة  على حضور احرص
 .الحمایة الدولیة وقد یؤدي عدم حضور المواعید في الوقت المناسب إلى عدم قدرة مجلس المساعدة القانونیة على تقدیم الخدمة

على ابقاء مجلس المساعدة القانونیة مطلعا في جمیع األوقات فیما یتعلق بأي تغییرات في الظروف أو أي معلومات  احرص
 .جدیدة تتعلق باالستمارة

 
 

 2021في سبتمبر  یبدؤوا الدراسةل المقرر أن األطفا
 

سواءا في السنة األولى إبتدائي أو السنة األولى في المدرسة   2021إذا كان من المقرر أن یبدأ طفلك الدراسة في سبتمبر 
 .اإلعدادیة، فیجب أن یكون مسجالً اآلن في المدرسة المحلیة

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تسجیل طفلك في المدرسة، 
فسوف یقدم لك مدیر المركز المساعدة. یمكنك أیًضا إرسال 

اإلقامة  مراكزبرید إلكتروني إلى مكتب المساعدة في 
 :IPAS الخاصة بالحمایة الدولیة

ipasinbox@equality.gov.ie 
 
 

من المھم أن تقدم طلبًا عن طریق ملء استمارة التسجیل / التقدیم 
 فیرجى في المدارس. إذا كنت بحاجة إلى االتصال بالمدرسة،

 .القیام بذلك كتابیًا واالحتفاظ بنسخة من أي نماذج أو خطابات ترسلھا أو تتلقاھا من المدرسة
 

سي، فیرجى إبالغ مدیر المركز بالمدرسة التي یوجد فیھا لطفلك مكان مدرسي مؤكد بالنسبة لألطفال الذین یحتاجون إلى النقل المدر
 .Bus Éireann والسنة الدراسیة، حتى یمكن تقدیم طلب النقل المدرسي إلى

 
 
Spirasi 
 

Spirasi  ھو المركز الوطني في إیرلندا إلعادة تأھیل ضحایا التعذیب ومقره في دبلن، مع عالج التوعیة والدعم النفسي
 .Waterford ووترفورد  Galwayوجالواي  Limerickولیمریك  Corkواالجتماعي في كورك 

الخدمات

mailto:lawcentrecorknorth@legalaidboard.ie
mailto:lawcentresevillehouse@legalaidboard.ie
mailto:ipasinbox@equality.gov.ie
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نھًجا شامالً ومتعدد التخصصات (طبي  Spirasi یقدم 
ونفسي اجتماعي) للمساعدة في إعادة تأھیل وعالجي 

األشخاص الذین عانوا من التعذیب والمعاملة القاسیة أو 
 .الالإنسانیة والمھینة

 
 :ویقدم

 )العالج (بما في ذلك العالج األسري 
 الدعم النفسي واالجتماعي

  تقاریر طبیة قانونیة لعملیة الحمایة 
 دروس اللغة اإلنجلیزیة

 اإلحاالت
 :عن طریق Spirasi إحالة المتقدمین إلى یمكن

 الذي یقدم اإلحاالت لخدمات إعادة التأھیل العامة ،الطبیب العام
 ، الذي یطلب تقریر طبي قانونيالمحامي

 
 :معلومات االتصال

 :، یمكن االتصال بھم علىSpirasi  للحصول على مزید من المعلومات حول ما یمكن أن تقدمھ

 9664 838-01 : الھاتف
 info@spirasi.ie : اإللكتروني البرید

 

  irasi.iepwww.s اإللكتروني Spirasi لمزید من المعلومات راجع موقع
 
 

 !االنتقال
 

، فإن الوقت الحالي أصبح مناسبا للغایة النتقال المقیمین 19مع زیادة عدد المساكن المتاحة في قطاع اإلیجار الخاص بسبب كوفید 
 .IPAS من مراكز اإلقامة الخاصة بالحمایة الدولیة إیرلنداالذین تم منحھم اإلقامة للعیش في 

 
 اإلنتقال؟من سیساعدني على  

 Peter McVerry Trust بیتر ماكفیري ترست

 

بیتر  ستساعدك خدمة إعادة التوطین في المنطقة الجنوبیة التابعة لـ
ولكنك تقیم حالیًا  إیرلنداإذا تم منحك قرار للعیش في  ماكفیري ترست

 ودبلن Cork كورك و Clare كلیر في مراكز الدعم المباشر في
Dublin كیريو Kerry كیلدیر و Kildare الویس و Laois و 

 و Offaly أوفاليو Longford ولونجفورد Limerick لیمریك
 ویكلو و Waterford وواترفورد Tipperary تیبیراري

Wicklow ویستمیث وWestmeath  وویكسفورد Wexford.  
 

یساعدونك أیًضا على تطویر عالقة مع المالك سیساعدك موظفو إعادة التوطین لدیھم في العثور على منزل أو شقة مناسبة. سوف 
 .ووكالء العقارات

 ؟)Peter McVerry Trust( بیتر ماكفیري ترست كیف أتواصل مع
 ، یرجى إرسال برید إلكتروني إلىبیتر ماكفیري ترست لالتصال بخدمة إعادة التوطین في المنطقة الجنوبیة التابعة ل

 asresettlement@pmvtrust.ie 
 
 

mailto:info@spirasi.ie
https://ipascomms.newsweaver.com/49mk303cfi/15gy4ggzba8/external?a=6&amp;p=121319&amp;t=66933
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 Cosán Nua نواكوزان 

 
سوف یساعدونك إذا تم منحك  )Depaul (دیبول ھي خدمة إعادة التوطین واالندماج المجتمعي التابعة لـ Cosán Nuaكوزان نوا

  Meathمیث و Dublin دبلن في IPAS قرار للعیش في أیرلندا ولكنك تقیم حالیًا في مراكز إلقامة الخاصة بالحمایة الدولیة
سیفعلون ما في وسعھم لمساعدتك .  Louthالوث  و Mayoو Monaghanموناغان  و Galwayغالواي و  Sligoسلیجوو

 .إیرلنداعلى االنتقال إلى منطقتك المفضلة في جمھوریة 
 

 ؟دیبول لالتابعة  كوزان نوا كیف أتصل ب
أیًضا إرسال برید إلكتروني من مدیر مركزك. ویمكنك  دیبول یرجى طلب تفاصیل االتصال بالموظف المسؤول على قضیتك في

 cosannua@depaulcharity.net إلى
 

 The Jesuit Refugee لخدمة الالجئین الیسوعیة الھیئة خط المساعدة
Service 

ھي منظمة دولیة غیر حكومیة مھمتھا "مرافقة  )The Jesuit Refugee Service (JRS)(الیسوعیة لخدمة الالجئین  الھیئة
 ."الالجئین والمشردین قسراً في جمیع أنحاء العالموخدمة ومناصرة قضیة 

خط مساعدة الیسوعیة لخدمة الالجئین  الھیئة وتدیر
سري لجمیع المقیمین في مراكز اإلقامة الخاصة 

 .بالحمایة الدولیة
 

نحن نتفھم أنھ ال یشعر الجمیع بالراحة في االتصال 
بالقسم مباشرة حتى یتمكن من استخدام خط المساعدة 

لمناقشة المشكالت التي تقلقھم أو المشكالت التي ھذا 
 .تواجھھم في مكان إقامتھم بكل ثقة

 
 .1800929008رقم االتصال لھذه الخدمة ھو 

 
 19تعرف على أعراض كوفید 

ھو فیروس شدید العدوى یمكن أن یسبب مرًضا خطیرا. من المھم أن تعرف األعراض حتى تتمكن من حمایة نفسك  19إن كوفید 
 .واآلخرین

 :وھي
 

 )حمى (ارتفاع في درجة الحرارة 
  یمكن أن یكون ھذا أي نوع من السعال، ولیس فقط جاف - سعال  

  أو صعوبات في التنفسضیق في التنفس 
 فقدان أو تغیر حاسة الشم أو التذوق 

  اعراض تشبھ اعراض االنفلونزا
 

   . 19إلجراء تحلیل الكوفید واالتصال بطبیبك على الفورعزل نفسك إذا كانت لدیك أي أعراض، فیجب علیك 

https://ipascomms.newsweaver.com/49mk303cfi/nbadt5jruko/external?a=6&amp;p=121319&amp;t=61653
https://ipascomms.newsweaver.com/49mk303cfi/dgwsrmiwzcw/external?a=6&amp;p=121319&amp;t=61653
https://ipascomms.newsweaver.com/49mk303cfi/z73cg1z6vio/external?a=6&amp;p=121319&amp;t=61653
https://ipascomms.newsweaver.com/49mk303cfi/z73cg1z6vio/external?a=6&amp;p=121319&amp;t=61653
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 19نصائح لمنع انتشار كوفید 
 :. وھي تشمل19ھناك عدد من الخطوات التي یمكنك اتخاذھا لمنع انتشار الكوفید 

اغسل یدیك بشكل متكرر بالماء والصابون أو باستخدام مطھر للیدین یحتوي على الكحول إذا لم تكن یدیك متسخة 
 مرئي؛

 
ثم قم بالتخلص  -أو مندیل قابل للرمي عند السعال والعطس مارس النظافة التنفسیة الجیدة، أي قم بتغطیة فمك وأنفك بمرفق 

من المنادیل فوًرا في صندوق مغلق ونظف یدیك بفركھما بالكحول أو بالماء والصابون؛
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حافظ على التباعد الجسدي، أي اترك مسافة ال تقل عن مترین 
أقدام) بینك وبین اآلخرین، وخاصة أولئك الذین یعانون من  6(

  والعطس والحمى؛ والسعال 
 

قمت بلمس عینیك أو أنفك أو  إذا-تجنب لمس عینیك وأنفك وفمك 
فمك بیدیك الملوثة، فإنك بذلك یمكنك نقل الفیروس من األسطح 

 .إلیك
 

ھو  19أھم إجراء یمكن أن نتخذه جمیعًا لحمایة أنفسنا من الكوفید 
غسل الیدین بانتظام والنظافة التنفسیة الجیدة. لمزید من المعلومات، 

یرجى االطالع على دلیل تفصیلي من الھیئة التنفیذیة للخدمات 
 .حول كیفیة تنظیف یدیكالصحیة 

 
 
 

 ماذا یجب أن أفعل؟
 

 ... یوًما و 14في آخر لقد زرت منطقة متأثرة 
 

 لدي أعراض
 ابتعد عن اآلخرین .1
 اتصل بطبیبك العام دون تأخیر .2
 999أو  112بالرقم   فاتصلإذا لم یكن لدیك ھاتف الطبیب العام  .3

 
 لیس لدي أعراض

 19للحصول على المشورة، قم بزیارة الصفحة الرئیسیة لمنظمة الصحة العالمیة حول الكوفید 
==== 

 
 ... الماضیة و 14(فیروس كورونا) في األیام الـ  19اتصال بحالة مؤكدة أو محتملة لكوفید لقد كنت على 

 لدي أعراض
 ابتعد عن اآلخرین .4
 اتصل بطبیبك العام دون تأخیر .5
 999أو  112بالرقم   فاتصلإذا لم یكن لدیك ھاتف الطبیب العام  .6

 
==== 

 
 األقنعة الطبیة

یحمي  -من أي نوع  -الكمامة الطبیة في حالة عدم ظھور األعراض، حیث ال یوجد دلیل على أن ارتداء الكمامة ال یشترط ارتداء 
األشخاص غیر المرضى. ومع ذلك، فإنھ وفي بعض الثقافات، قد یتم ارتداء األقنعة بشكل شائع. إذا كنت ترید ارتداء األقنعة، فمن 

.ارتدائھا وإزالتھا والتخلص منھا وكذلك بشأن نظافة الیدین بعد إزالتھاالضروري اتباع أفضل الممارسات حول كیفیة 
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إذا كان ھناك أي  ipasnewsletter@equality.gov.ie اتصل بنا على
شيء ترید تضمینھ في النشرات اإلخباریة. نرجو أن تكون المعلومات المقدمة ھنا 

 .مفیدة
 

الخاصة بالحمایة الدولیة ووزارة األطفال مع كل االماني الطیبة من فریق اإلقامة 
 والمساواة واإلعاقة واالندماج والشباب
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