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IPAS Newsletter 
ة إخبار�ة خاصة بخدمة إقامة الحما�ة الدول�ة   IPAS��ش

 

/ يناير  خدمة إقامة الحما�ة الدول�ة ي
2021كانون الثاين  

 ع��زي المق�م

ة اإلخبار�ة األو� لعام  ي الن�ش
ا بك �ن  .بع�د الم�الد ورأس السنة الجد�دة استمتعت. نأمل أن تكون قد 2021مرحب�

ا من منتصف ل�ل  أع�  5�مثل المستوى   . 19-ال�وف�د من "خطة التعا�ش مع 5إ� المستوى  إيرلندا وافقت الحكومة ع� انتقال ، 2020 كانون األول/ د�سم�ب   30اعتبار�
الرابط   المتاحة ع�  -19-ال�وف�د لتعا�ش معل" IPAS ير�ب الرج�ع إ� خطة لم��د من المعلومات حول ك�ف�ة تأث�ي ذلك عل�ك، . 19-ال�وف�د مستوى من قيود

/19-www.accommodationcentres.ie/covidhttps:// 

ا من األول من   ن التنف�ذ اعتبار� ي دخلت ح�ي ي المعاي�ي الجد�دة لمرا�ز اإلقامة اليت
ة اإلخبار�ة �ن / ستنظر هذە الن�ش ي

إ� توف�ي معلومات مف�دة ، باإلضافة 2021يناير كانون الثاين
 .19-حول ال�وف�د المهمة رسائلالحول الدعم المتاح لرعا�ة األطفال و 

ا أن نقدم  ف�ه الخف�ف لألطفال. ، Kids Zoneاألطفال منطقةل�م �سعدنا أ�ض� ة اإلخبار�ة مخصص لتوف�ي بعض ال�ت  و�ي قسم من الن�ش

 أط�ب التح�ات،

 خدمة إقامة الحما�ة الدول�ةف��ق 
 

Like (0) 
 

 . 19-ال�وف�دإ� المستوى الخامس من خطة التعا�ش مع  إيرلندا  لقاانت

ا من منتصف ل�ل -ال�وف�د خطة التعا�ش مع"من  5إ� المستوى  إيرلندا  انتقالوافقت الحكومة ع� ، 2020د�سم�ب كانون األول/   30 ةاعتبار�
ا أن تظل هذە القيود سار�ة  . 19ضد كوف�د  قيود ال، وهذا هو أع� مستوى من "19 كانون   31حيت منتصف ل�ل المفعول من المقرر حال��

 / ي
 .2021يناير الثاين

ا من منتصف ل�ل ، وهذا هو أع� مستوى "19-ال�وف�د خطة التعا�ش مع"من  5إ� المستوى  إيرلندا  انتقالوافقت الحكومة ع� ، 2020د�سم�ب كانون األول/   30 ةاعتبار�
ا أن تظل هذە القيود سار�ة حيت منتصف ل�ل هنا �مكن االطالع ع� التفاص�ل ال�املة لما تعن�ه هذە القيود بالنسبة للبلد   . 19ضد كوف�د  قيود المن   31. من المقرر حال��

 / ي
 .2021يناير كانون الثاين

ة طول  .للتغي�ي  قابلةطب�عة القيود نفسها و هذە القيود  ف�ت

، IPAS Living with COVID-19  19-للتعا�ش مع كوف�د خدمة إقامة الحما�ة الدول�ة تأث�ي هذە القيود عل�ك، ير�ب الرج�ع إ� خطة لم��د من المعلومات حول ك�ف�ة
 . هنا  المتوفرة

 

 

ي ظل جائحة  التباعد االجتما�ي 
 . 19-كوف�د �ف

 
 
ي منع انتشارالتّ   ب�ت ي

 .19-كوف�د  باعد االجتما�ي أحد أقوى أدواتنا �ن
  
  
 



ي منع انتشار ب�ت ي
 .19-كوف�د  التباعد االجتما�ي أحد أقوى أدواتنا �ن

 
 

 

ي منع انتشار ب�ت ي
 19-كوف�د  التباعد االجتما�ي أحد أقوى أدواتنا �ن

 

 (كمامة) ارتِد غطاًء للوجه - 19-للوقا�ة من كوف�د 

�ن كمامةمن المهم ارتداء   ي األما�ن العامة ح�ث �صعب الحفاظ ع� مسافة م�ت
 . 19-كوف�د ع� حما�ة الجميع من   ال�مامات. �ساعد عن اآلخ��ن عندما تكون �ن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

�ن كمامةمن المهم ارتداء   ي األما�ن العامة ح�ث �صعب الحفاظ ع� مسافة م�ت
 . 19-كوف�د ع� حما�ة الجميع من   ال�مامات. �ساعد عن اآلخ��ن عندما تكون �ن



 
 

 

COVID-19 - Hand Hygiene 

 . 19-للوقا�ة من كوف�د نظافة ال�دين

ي 
 . 19-كوف�د غسل ال�دين، فهذا س�ساعد ع� حمايتك وحما�ة األشخاص الذين تتواصل معهم منبالنظافة الج�دة  المحافظة ع�استمر �ن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي 
 . 19-كوف�د غسل ال�دين، فهذا س�ساعد ع� حمايتك وحما�ة األشخاص الذين تتواصل معهم منبالنظافة الج�دة  المحافظة ع�استمر �ن



 
 

ي 
 مخطط رعا�ة الطفل الوطيف

ي  ي  (NCS) مخطط رعا�ة الطفل الوطين
ي لرعا�ة األطفال �ن

ن نتائج المخطط . يهدف الدولةهو استحقاق قانوين األطفال، ودعم إ� تحسني
 .التعلم مدى الح�اة، والحد من فقر األطفال وتقل�ل تكلفة رعا�ة األطفال الج�دة

 

ي  ي  (NCS) مخطط رعا�ة الطفل الوطين
ي لرعا�ة األطفال �ن

ن نتائج األطفال، ودعم التعلم مدى الح�اة، والحد من فقر المخطط . يهدف الدولةهو استحقاق قانوين إ� تحسني
 .فة رعا�ة األطفال الج�دةاألطفال وتقل�ل تكل

 
ي لرعا�ة الطفل؟

   ك�ف�ة عمل المخطط الوطيف
 

ي لرعا�ة الطفل عم�د ن  NCS المخطط الوطين اوح أعمارهم بني ي لديها أطفال ت�ت ا و  24العائالت اليت ون أي خدمة رعا�ة أطفال مسجلة  15أسبوع� ا والذين �ح�ن لدى عام�
ي ذلك أي ، Tuslaوكالة الطفل و األ�ة

ي بما �ن
 . الوكالة م���ة أطفال مسجلة �ن

 

  search-v.ie/en/childcareo.ncs.gww://whttps/ �مكن العثور ع� قائمة كاملة بمقد�ي رعا�ة األطفال المتعاقدين هنا 
 

 ر الدعم المتوف
ي إطار 

: م��د من المعلومات حول هذە األنواع من الدعم ال: الدعم الشامل و�عانة تقدير الدخل. المخططهناك نوعان من الدعم المتاح �ن  متوفرة ع� الرابط التا�ي
 ./subsidy-of-w.ncs.gov.ie/en/types://wwhttps 
 

، PPSN رقم ،للخطة الوطن�ة لرعا�ة األطفال. للحصول ع� حساب تم التحقق منه، تحتاج إ� حساب أسا�ي تم التحقق منه  MyGov.ie ع� مطلوب حسابال
ي ، و�طاقة الخدمات العامة

. إذا لم �كن ل التأ��د وهاتف تم التحقق منه لتل�ت ي ، فهناك مسار تطد�ك وصول إ� هاتف تم التحقق منهالن�ي
للخطة الوطن�ة بيق ور�ت

الرعا�ة األطفال   .أ�ض�
 

 ما هو الدعم الذي أنا مؤهل للحصول عل�ه؟
ي ذلك حاسبة اإلعانة ع�، مثل دخل أ�تك وعمر طفلك. تتوفر موارد مفي �ستحقه ع� ظروف أ�تك الفرد�ة�عتمد ن�ع الدعم الذ

 www.ncs.gov.ie.. �دة بما �ن
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؟ ي  ك�ف سأتل�ت الدعم الخاص ىب

 

ن  ي �مكن تطب�قها ع� ساعات الرعا�ة المتفق عليها بني اآلباء ومقد�ي الرعا�ة. ستستمر  تم تصم�م النظام لالستجابة الحت�اجات رعا�ة األطفال من خالل تقد�م اإلعانات اليت
ي تحد�د الرسوم الخاصة بها وجلساتها وتق��ر س�اسات القبول الخاصة 

، حيت الحد ع� ساعات الرعا�ة المتفق عليها  بها. �مكن بعد ذلك تطبيق الدعمالخدمات �ن
 .األق� للمبلغ المتاح بموجب حدود المخطط

 

ا �س�، طلبك بعد الموافقة ع� ا ف��د� ي المخطط مفتاح رمز مُ (  CHICK ستتل�ت رمز�
عرف رعا�ة الطفل). كل ما �حتاجه مقدم الرعا�ة الخاص بك لتسج�ل طفلك �ن

ي لرعا�ة األطفال هو مفتاح رمز مُ  ستدفع اإلدارة ، باإلضافة إ� اسم طفلك وتار�ــــخ م�الدە. بعد تأ��دك لساعات رعا�ة األطفال الخاصة بك، عرف رعا�ة الطفلالوطين
. ال تبدأ المدفوعات حيت يتم اتباع جميع اإلعانة ن�ابة عنك. س�قوم مقدم الخدمة الخاص بك بعد ذلك بط�ح اإلعانة الخاصة بك من فاتورة رعا�ة الطفل الخاصة بك

ي 
 خطة الوطن�ة لرعا�ة األطفالال الخطوات المذكورة أعالە و�تم �سج�ل الطفل بال�امل بموافقة الوالدين �ن

  

 ك�ف�ة التقد�م
 
 

نت ع�  NCS خطة الوطن�ة لرعا�ة األطفالالخدمات  �مكن تقد�م طلبات الحصول ع� الذي تم التحقق منه أو  MyGovIDباستخدام  www.ncs.gov.ieع�ب اإلن�ت
 . ي

  باستخدام التطبيق الور�ت
 

ي  للعبا مكان  My Place to Play الخاص ىب

وع IPAS خدمة إقامة الحما�ة الدول�ة أ�ملت وع إ� تع��ز أهم�ة اللعب  "My Place to Play". الجولة الثان�ة من م�ش يهدف هذا الم�ش
ي ذلك وقت 

ن الوالدين والطفل األ�لوز�ادة األ�شطة التنم��ة لألطفال بما �ن ابط بني  .والنمو الح�ي و�شجيع ال�ت

 

وع IPAS خدمة إقامة الحما�ة الدول�ة أ�ملت وع إ� تع��ز أهم�ة "My Place to Play". الجولة الثان�ة من م�ش اللعب وز�ادة األ�شطة التنم��ة لألطفال  يهدف هذا الم�ش
ي ذلك وقت 

ن الوالدين والطفل األ�لبما �ن ابط بني  .والنمو الح�ي و�شجيع ال�ت

ي مرا�ز اإلقامة حصائر  250تم توز�ــــع ما �قرب من ، 2020خالل ص�ف 
من كجزء من الجولة الثان�ة  IRPP. و IPAS التابعة للحما�ة للدول�ة لعب لألطفال الذين �ع�شون �ن

نامج ي  ، هذا ال�ب
 .2020د�سم�ب كانون األول/ تم توز�ــــع حصائر إضاف�ة �ن

ي جميع أنحاء  My Place to Play يوفر
ا للعائالت المستهدفة �ن ا داعم� ا تعل�م�� دين والمرا�ز  إيرلندا مصدر� ي مسا�ن غ�ي مالئمة مثل مسا�ن الم�ش

مع أطفال �ع�شون �ن
 .العائل�ة وأما�ن الحما�ة الدول�ة

وعحصل  ي حفل توز�ــــع جوائز "Child Health and Wellbeing" ع� جائزة My Place to Play م�ش
 .2019لعام  Irish Healthcare Center Awards �ن

 
 

ي عام  IPAS إقامة الحما�ة الدول�ة من مرا�ز  انتقلوا  أشخاص
 2020�ف

ا  1.135انتقل  ي عام  IPASإقامة الحما�ة الدول�ة �ز ا مر  منشخص�
عندما انتقل   2019٪ عن عام 36. و�مثل هذا ز�ادة بنسبة 2020�ن

ا لهم وضع 837 ي أحدثها جائحةثابت شخص� ة اليت  .19-كوف�د  . تم تحقيق ذلك ع� الرغم من التحد�ات ال�ب�ي
 
 

ا  1.135انتقل  ي عام  IPASإقامة الحما�ة الدول�ة �ز ا مر  منشخص�
 . 2020�ن

 
ا لهم وضع 837عندما انتقل  2019عن عام ٪ 36و�مثل هذا ز�ادة بنسبة  ي أحدثها جائحةثابت شخص� ة اليت  .19-كوف�د  . تم تحقيق ذلك ع� الرغم من التحد�ات ال�ب�ي

 
ي 

ي المجتمع. يوفر  Peter McVerry Trust و Depaul فسوف �دعمك، إيرلندا إذا كنت قد حصلت ع� وضع إقامتك �ن
لك �ن ن ي م�ن

ن �ن ا  األخصائيون إلعادة التوطني دعم�
 . ن والتكامل المجتم�ي ي كل من إعادة التوطني

ا �ن ي توص�لك بالدو مكثف�
ا المساعدة �ن ي مجاالت �شمل الصحة العقل�ة، واإلدمان، والتعل�م، والتدر�ب، �مكنهم أ�ض�

عم �ن
 .، حسب الحاجةوالتوظ�ف، والقانون، وما إ� ذلك

 
  Peter McVerry Trust و DePaul �مكن العثور أدناە ع� معلومات االتصال الخاصة بكل من

 
   ulDePa /us-https://ie.depaulcharity.org/contact ديبول

 
ي ترست  Peter McVerry Trust -  /us-https://pmvtrust.ie/contact بي�ت ما�ف�ي

 
 

ات�ج�ة التطع�م  وخطة التنف�ذ COVID-19 اس�ت

وس كورونا المستجد أعلنت وزارة الصحة والسالمة والبيئة ووزارة الصحة عن  ات�ج�ة التطع�م الوطن�ة ضد ف�ي ي تحدد خطة ، اس�ت  إيرلندا واليت
 .، مع الحفاظ ع� استمرار توف�ي خدمات الرعا�ة الصح�ة واالجتماع�ةللسكانرف�عة المستوى للتطع�م اآلمن والفعال 

 
ات�ج�ة التطع�م  وس كورونا المستجد أعلنت وزارة الصحة والسالمة والبيئة ووزارة الصحة عن اس�ت ي تحدد خطة إيرلندا رف�عة المستوى للتطع�م ، الوطن�ة ضد ف�ي واليت

 اآلمن والفعال للسكان، مع الحفاظ ع� استمرار توف�ي خدمات الرعا�ة الصح�ة واالجتماع�ة. 
 

ي جمهور�ة 
ا عند التسل�م. تم إجراء أول تطع�م �ن ي  إيرلندا س�كون التطع�م مجان��

. وقد خضعت جميع اللقاحات لدراسات صارمة للتأ�د 2020�سم�ب دكانون األول/   29�ن
ي 

 .وأورو�ا ومن قبل منظمة الصحة العالم�ة إيرلندا من أنها آمنة وفعالة قبل ترخ�صها. تتم مراقبتها باستمرار من قبل السلطات التنظ�م�ة الطب�ة �ن
 

ات�ج�ة التطع�م وخطة الت  . هنانف�ذ �مكن االطالع ع� النص ال�امل ل�ل من اس�ت
 

 معاي�ي جد�دة لمرا�ز اإلقامة
ي األول من  

ن التنف�ذ �ن ي دخلت ح�ي / توفر المعاي�ي الوطن�ة لمرا�ز اإلقامة اليت ي
ا للتط��ر المستمر للخدمات والدعم  2021يناير كانون الثاين إطار�

ي مرا�ز اإلقامة ع� الشخص وعا�ي الجودة واآلمن والفعال المرتكز 
ن �ن  .للمق�مني

  



 
/ يناير  توفر  ي

ي األول من كانون الثاين
ن التنف�ذ �ن ي دخلت ح�ي ا للتط��ر المستمر للخدمات والدعم المرتكز ع� الشخص وعا�ي  2021المعاي�ي الوطن�ة لمرا�ز اإلقامة اليت إطار�

ي مرا�ز اإلقامة
ن �ن ن جودة الرعا�ة وضمانالجودة واآلمن والفعال للمق�مني  .اال�ساق ع�ب مرا�ز اإلقامة . الغرض من المعاي�ي الوطن�ة هو تحسني

 
 

ا ألي تقي�مات ي مركز اإلقامة وستوفر إطار�
ة إقامتهم �ن  حول ما �جب أن يتوقعوە خالل ف�ت

ً
ن دل�� ا للمق�مني ي ذلك عمل�ات التفت�ش ، مستقبل�ة توفر المعاي�ي الوطن�ة أ�ض�

بما �ن
ي تج��ــها مفتش�ة مستقلة ن لتقي�م ما إذا كان مقدمو الخدمات �قدمو ، اليت  .ن خدمات ودعم عا�ي الجودة وآمن وفعال للمق�مني

 
ا من يناير من هذا العام ن التنف�ذ اعتبار� ي طرحها ، لقد تم إنجاز ال�ث�ي من العمل لتطبيق المعاي�ي قبل دخولها ح�ي ا للتحد�ات اليت ن قضا�ا أخرى و�اء كوف�د ول�ن نظر� لن ، من بني

ن طوال عام  العمل IPAS يتم تنف�ذ جميع الجوانب بعد. ستواصل  .لضمان تلب�ة المعاي�ي إ� أق� حد ممكن 2021مع مقد�ي الخدمات والمقاولني
 

 . هنا  متوفر النص ال�امل للمعاي�ي الوطن�ة 
 
 

ف   ، وزارة الصحةالرئ��ي الطب�ب ، نائب Dr. Ronan Glynnب�ان من الدكتور رونان جلني
ن  " 'read more'"انقر فوق "قراءة الم��د نائب الطب�ب الرئ�س نائب  Ronan Glynn أدناە للحصول ع� ب�ان أد� به الدكتور رونان جلني

ا من  ي وزارة الصحة اعتبار�
ي الصمود 19-كوف�د  ف�ما يتعلق بتط��ر لقاح 2020د�سم�ب كانون األول/   14�ن

 .والحاجة إ� االستمرار �ن
 

ا للغا�ة بالنسبة للجميع. كان   2020عام  ا صعب� ا من اإلنجازات الطب�ة والعلم�ة الهامة للغا�ةعام� ا عام� ن مرض جد�د ، ول�ن كان هذا أ�ض� و�سلسل الجينوم ، ح�ث تم تمي�ي
 .وتم تط��ر التشخ�ص والعالج، الخاص به

 

ن ع� األقل من لقاح إيرلندا فإن ، بعد الحصول ع� إذن من وكالة األدو�ة األورو��ة، واآلن ي  19-كوف�د ع� وشك ��ش لقاحني  .كجزء من برنامج التطع�م الوطين
 

ون اآلن ء ،  يتساءل ال�ث�ي ي
ي ، والتأ�د من سالمته وفعاليته، سنوات 10نعلم أن تط��ر لقاح جد�د �ستغرق حوا�ي ، ك�ف حدث كل هذا بهذە ال�عة؟ بعد كل �ش

وتوف�ي ما �ك�ن
 .منه ل�ل من �حتاج إل�ه

 

ي   .19-كوف�د  بالفعل بالنسبة لمرش�ي لقاحهناك عدة أسباب وراء تقل�ص هذا الجدول الزمين
 

ي تط��ر اللقاحات، كانت هناك مست��ات هائلة من االستثمار والبحوث العلم�ة والطب�ة،  أو�ً 
 .ع� نطاق لم �سبق له مث�ل �ن

 

ا  ا الرتفاع عدد الحاالت الجد�دة من، ثان�� ي جميع أنحاء العالم 19-كوف�د نظر�
ن أولئك الذين تلقوا تمكنت تجارب اللقاح من ق�اس ا، �ن ي مخاطر المرض ��عة بني

الختالفات �ن
 .اللقاح والذين حصلوا ع� اللقاح الوه�ي أو اللقاح الوه�ي 

 

ا  ي تط��ر اللقاح بالتوازي. ع� سب�ل المثال العمل�اتالعد�د من  تمت، ثالث�
ي تحدث عادة واحدة تلو األخرى �ن توفر نتائج  بدأ تصنيع اللقاحات ع� نطاق واسع حيت قبل، اليت

ا من العمل�ة حيت كان المنظمون ع� درا�ة بالتطورات و�التا�ي ، تجارب المرحلة الثالثة. و�المثل ي وقت مبكر جد�
 بدأ المنظمون وأولئك الذين �طورون اللقاحات محادثاتهم �ن

خ�ص اآلن ��عة قدر اإلمكان  .�مكن أن تكون عمل�ة ال�ت
 

 .أو أنه تم اتخاذ طرق مخت�ة، السالمة أو السالمة العلم�ة أو األخالق�ة للخطر  ال �ش�ي أي من هذە العوامل إ� تعرض
 

 � ا كب�ي نامج س�شكل تقدم� ي نهجنا تجاە هذا ال��اء. ومع �جب أن �حصل الناس ع� �شجيع كب�ي من هذە التطورات و�مكننا أن نكون ع� ثقة من أن التنف�ذ الناجح لهذا ال�ب
ا �ن

ن التغلب عليهاال يزال هناك ال�، ذلك ي يتعني  .ث�ي من الشكوك والحواجز اليت
 

ء  ي
نا بحثنا أن الغالب�ة قد قررت بالفعل أنها ستأخذ بالتأ��د (، أوً� وقبل كل �ش  .٪) اللقاح عند تقد�مه لهم28٪) أو ر�ما (45�جب أن �كون الناس ع� استعداد للتلقيح. �خ�ب

 

نت. لمواجهة ذلك، سيواجهون إشاعات ومعلومات خاطئة كث�ي من الناس لديهم أسئلة. ال شك أنهم،  بالطبع �جب أن تكون الشفاف�ة والثقة حجر الزاو�ة ، خاصة ع�ب اإلن�ت
ي الرعا�ة الصح�ة  ي اللقاحات. س�كون ألخصائيي

ن و�ناء الثقة �ن ي نهجنا لمعالجة أوجه عدم ال�قني
ن لدينا تأطبائنا وممرضينا وص�ادل -�ن اء الصحة المتحالفني ي  -نا وخ�ب

جميع  �ن
ي هذە العمل�ة

ا كما كانوا األساس الذي ارتكزت عل�ه االستجابة ال�املة لـ، أنحاء البالد دور مركزي �لعبونه �ن  . حيت اآلن 19-كوف�دتمام�
 

ابنا من ع�د الم�الد ورأس السنة الجد�دة ي تدعو إ� األمل، مع اق�ت واستعدادنا لالستماع إ� نصائح الصحة العامة ل�س أقلها تضامننا الواضح ، هناك العد�د من األسباب اليت
ي جميع أنحاء أورو�ا ع� مدار الشه��ن  19-كوف�د تجنبنا إ� أق� حد ممكن التأث�ي المدمر الذي أحدثه، و�التا�ي حما�ة أنفسنا واآلخ��ن. من خالل الجهود الجماع�ة لألفراد 

�ن
ن  ي شهدناها ، الماضيني ي  مع مست��ات وف�ات أع� من تلك اليت

ي ال��يع الما�ن
 .�ن

 

ا. ال يهم أننا تعبنا أو أننا بحاجة ماسة لرؤ�ة عائالتنا وأ وس ال يهتم بما حققناە �شكل ج�د مؤخر� صدقائنا. إنها ل�ست أقل خطورة اآلن مما كانت ل�ننا لم نمر بهذا بعد. هذا الف�ي
ي ع� مسار ه . لن �كون للقاح أي تأث�ي إ�جايب ي

ي آذار (مارس) الما�ن
ي غضون ذلكعل�ه �ن

ي التمسك ؛ ، ذا المرض ألشهر قادمة. �ن
، قول ما�ك را�ان و� حد �جب أن �ستمر �ن

ي وسعنا إلنقاذ األرواح اآلن
ي نعد ب�نقاذها العام المقبل. دعونا نرى هذا معا، نحتاج إ� مواصلة بذل كل ما �ن  .ول�س األرواح اليت



 
 

ن لل�الم من �سخ   .ف�ديو رونان جلني
ن  EMA تلقت وكالة األدو�ة األورو��ة أو كة  19ضد كوف�د طلبات الحصول ع� لقاحني كة واآلخر من Pfizer /BioNTech أحدهما من �ش لن تتم الموافقة  Moderna .�ش

ي بجميع المتطلبات المتعلقة بالجودة والسالمة والفعال�ة
 .ع� هذە اللقاحات إال إذا كانت ت�ن

 

ي   أثناء تقي�م هذە اللقاحات؟ EMA سيبحثها إذن ما �ي الب�انات اليت
 

ي اللقاح من قبل
�جب أن �مر ع�ب عمل�ة تج��ة ����ة من ثالث مراحل. المرحلة األو� عبارة عن تج��ة أول�ة تضم ، وكالة األدو�ة األورو��ة قبل وقت ط��ل من النظر �ن

ن  ا ما بني . تتضمن المرحلة الثان�ة عدة مئات من متط�ع سل�م وتتطلع لمعرفة ما إذا كان  100إ�  20عموم� ي المخت�ب
اللقاح يت�ف كما هو متوقع بناًء ع� االختبارات �ن

ي أفضل الجرعات الستخدامها 
ن وتبحث �ن ي غضون ذلك، المتطوعني

ا وعدد الجرعات الالزمة. �ن . ، واآلثار الجانب�ة األ��� شيوع� ن تضم دراسات المرحلة الثالثة آالف المتطوعني
. لذلك �حصل بعض األشخاص ع� اللقاح وا�قومون بجم لبعض اآلخر ال ع الب�انات حول السالمة والفعال�ة من خالل مقارنة اللقاح مع اللقاح الوه�ي أو اللقاح الوه�ي

. إذا كان ن ي كال المجموعتني
ە المسارات وأن فوائد اللقاح أ��ب من أي مخاطر عن الب�انات الواردة من هذ ةراض�وكالة األدو�ة األورو��ة  ت�حصلون عل�ه ثم تتم مقارنة النتائج �ن

ي ، فسوف �سمح باستخدامه. بعد ذلك بوقت قص�ي ، معروفة أو محتملة مرتبطة به
ي استخدام اللقاح �ن

 .إيرلندا�مكننا بعد ذلك البدء �ن
 

 .يناير ع� أبعد تقدير 12ولقاح موديرنا بحلول د�سم�ب  29قالت وكالة الطاقة األورو��ة إنها تتوقع االنتهاء من تقي�مها للقاح فايزر بحلول 
 

ا  � ا باستخدامه، أخ�ي ن أو كليهما م�ح� ي ، إذا كان أحد هذين اللقاحني
فستكون هناك مرحلة رابعة تحدث بعد ترخ�ص اللقاح. �ستمر هذە المرحلة طالما يتم استخدام اللقاح �ن

ا جانب�ة نادرة أو نادرة جد�  ي المجتمع و�مكن أن تلتقط آثار�
ي التجارب ال����ة. ستقود هذە المرحلة هيئة تنظ�م المنتجات الصح�ة الخاصة بنا �ن

بالتعاون  إيرلندا ا قد ال تظهر �ن
ا. وكالة األدو�ة األورو��ة مع   والسلطات المماثلة دول��
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ة اإلخبار�ة باللغة الصومال�ة    هنا ير�ب النقر ، Somaliلعرض هذە الن�ش
ة اإلخبار�ة باللغة الفر�س�ة   ير�ب النقر هنا، Frenchلعرض هذە الن�ش

ة اإلخبار�ة باللغة الع���ة   ير�ب النقر هنا  ، Arabicلعرض هذە الن�ش
ة اإلخبار�ة باللغة الجورج�ة   ير�ب النقر هنا ، Georgianلعرض هذە الن�ش

ة اإلخبار�ة باللغة األلبان�ة   الرجاء النقر هنا، Albanianلعرض هذە الن�ش
 

 تل��ن -منطقة األطفال 

 !�ستمتع أن�مكنك طباعة هذە الصفحة وتل��ن الصورة مع أصدقائك. نتمين 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 !�ستمتع أن�مكنك طباعة هذە الصفحة وتل��ن الصورة مع أصدقائك. نتمين 



 
 

 حسب األرقام تل��ن –منطقة األطفال 

 األرقام.  التل��ن حسبمن خالل هذا النشاط نأمل أن �ستمتع ب 
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  المتاهة –منطقة األطفال 
 
 

ي العثور ع� ط��قه 
 المتاهة؟ للخروج منهل �مكنك مساعدة األرنب �ن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي العثور ع� ط��قه 
 المتاهة؟ للخروج منهل �مكنك مساعدة األرنب �ن

 



 
 

ن النقاط –منطقة األطفال    ال��ط بني

 
ن النقاط هذا  نأمل أن �ستمتع بنشاط  . ال��ط بني
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 ال�لمات المتقاطعة - األطفالمنطقة 
 
اتهل �مكنك معرفة   ة؟حول اوحل ال�لمات المتقاطعة  المؤ�ش  لحيوانات الصغ�ي
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  اتصل بنا    

�ب االتصال بنا ع�، بذلك كان األمر كذلكللعدد القادم؟ إذا   موض�ع�سعدنا أن �سمع منك. هل لد�ك    ipasnewsletter@equality.gov.ie ف�ي
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