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ون يد اإللكبر إصدار الويب  -اختبار البر  

 

ة اإلخبارية ل    (IPAS)   الدولية  الحماية إقامةخدمة النشر
 
 

اير/شباط   الدولية الحماية إقامة خدمة   2021فبر

 عزيزي المقيم،

ة اإلخبارية لخدمة إقامة الحماية الدولية اير/شباط  من النشر ي إصدار فبر
   .مرحًبا بكم ف 

. لمزيد من المعلومات حول كيفية تأثبر ذلك عليك، يرجر زيارة  2021  آذار حتى الخامس من مارس/   19الخاصة بالكوفيد    5كما تعلمون دون أدن  شك، قامت الحكومة بتمديد قيود المستوى  

- Plan'-g with COVID'IPAS Livin  -www.accommodationcentres.ie/covidttps:// h 19 (19)خطة خدمة إقامة الحماية الدولية للعيش مع كوفيد    موقع مراكز اإلقامة ومراجعة
/19 

ة اإلخبارية لهذا الشه  من ا بصحتنا العقلية. تحتوي النشر
ً
ي االهتمام ليس فقط بصحتنا الجسدية، ولكن أيض

ر عىل بعض النصائح المفيدة حول كيفية االعتناء األهمية بمكان أن نستمر جميًعا ف 
 .19-بصحتنا العقلية بينما نعيش مع قيود كوفيد 

ا عىل معلومات مفيدة
ً
ي ألذونات الهجرة والحماية الدولية وكذلك كيفية تجديد بطاقة اإلقامة المؤقتة يحتوي هذا اإلصدار أيض

 .(TRC) حول التمديد المؤقت اإلضاف 

ة اإلخبارية باللغات األلبانية والعربية والفرنسية والجورجية والصومالية واألردية متوفرة أدناه  .ترجمات هذه النشر

 أطيب التحيات، مع 

 الحماية الدولية. إقامة فريق خدمة 
 

Like (0) 

 

 19تم تمديد قيود المستوى الخامس للكوفيد  
ي يوم الثالثاء  

ي أعلنت الحكومة أن قيود كوفيد  26سوف تعلم أنه ف 
 .2021ستظل سارية حتى الخامس من مارس  19يناير/كانون الثان 

صحتكم ورفاهيتكم هي شاغلنا األساسي وسنواصل العمل عن كثب مع مسؤولي الصحة  يود فريق خدمة إقامة الحماية الدولية طمأنة جميع المقيمير  بأن 
 .العامة لمواصلة حماية رفاهية جميع المقيمير  

ي يوم الثالثاء  ون سوف تعلم
ي أعلنت الحكومة  26أنه ف 

 .2021حتى الخامس من مارس  19قيود كوفيد  عن استمرار يناير/كانون الثان 

الصحة  يود فريق خدمة إقامة الحماية الدولية طمأنة جميع المقيمير  بأن صحتكم ورفاهيتكم هي شاغلنا األساسي وسنواصل العمل عن كثب مع مسؤولي 
 .العامة لمواصلة حماية رفاهية جميع المقيمير  

 'IPAS Plan for Living with COVID-19' )خطة خدمة إقامة الحماية الدولية(  من القيود الحكومية عليك، يرجر االطالع عىل 5لمستوى للحصول عىل إرشادات كاملة حول كيفية تأثبر ا
 .المتاحة عىل موقع مركز خدمة إقامة الحماية الدولية

 
ي يمكن أن يكون لها أكبر تأثبر عىل المقيمير   5إقامة الحماية الدولية المناسبة لقيود المستوى لتسهيل الرجوع إليها، يرجر االطالع أدناه عىل األجزاء ذات الصلة من خطة خدمة 

 .والتى
ي حاالت الطوارئ

ي جميع مراكز خدمة إقامة الحماية الدولية وأماكن اإلقامة ف 
 :يتم تطبيق التداببر التالية ف 

 ( 5الزيارات )المستوى 

 األصدقاء والعائلة 

 .5يسمح بالزوار طيلة مدة قيود المستوى  ال 

 زوار آخرون 

ي خدمة إقامة الحماية الدولية
ي ذلك موظف 

 .فقط العمال األساسيون بما ف 

 ( 5الغياب ليال )المستوى 

 الغياب العام ليال 

ة أو من خال ُيسمح ي حاالت الطوارئ )مثل حاالت الطوارئ العائلية( وعبر تقديم طلب لخدمة إقامة الحماية الدولية إما مباشر
ل إدارة المركز. ال حاجة للحجر الصحي عند بالغياب ليال فقط ف 

.العودة

http://www.accommodationcentres.ie/covid-19/
http://www.accommodationcentres.ie/covid-19/


 الغياب ليال ألسباب طبية 
ي منشأة طبي

ي يتم قضائها. ال حاجة للحجر الصحي عند العودةُيسمح بالغياب ليال للحصول عىل الرعاية الطبية ف 
ف بها بدون حد لعدد الليالي التى

 .ة معبى

 
ي منشأة عزل تابعة لخدمة إقامة الحماية الدولية خارج   14يرجر مالحظة أن أي شخص يتغيب عن مركزه طوال الليل دون موافقة مسبقة سُيطلب منه القيام بالحجر الصحي لمدة 

الموقع  يوًما ف 

 .قبل العودة إل إقامة خدمة إقامة الحماية الدولية

 

 ( 5التحويالت )المستوى 

  :تم تعليق عمليات التحويل باستثناء الحاالت التالية

ي مؤهل؛  • ورية من قبل ممارس طتر
 عندما تكون معتمدة عىل أنها ض 

؛ أو  بناء •  من المقيمير 
طة ألسباب تتعلق بسالمة وأمن واحد أو أكبر  عىل طلب من الشر

ي ذلك أغراض لم شمل األشة  •
ورية بناءا عىل أسباب تشغيلية عاجلة بما ف   .عندما ترى خدمة إقامة الحماية الدولية أنها ض 

 .يوًما  14قد يخضع الذين يقومون بعمليات التحويل للحجر الصحي لمدة 

 

 ( 5)المستوى  المدارس

 .المدارس مغلقة حالًيا لجميع الطالب ويتم التعليم عن بعد

 ( 5العمل ))المستوى 

 .عليك وعىل مكان عملك 5لمعرفة كيف تؤثر قيود المستوى  gov.ie الموقع ُيطلب من المقيمير  التحقق من أحدث اإلرشادات الحكومية عىل

 اغسل وانطلق   -  19-كوفيد  

ي اتباع إرشادات غسل اليدين للمساعدة عىل منع انتشار كوفيدمن األهمية بمكان أن  
 .19-نستمر جميًعا ف 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي اتباع إرشادات غسل اليدين للمساعدة عىل منع انتشار كوفيد
19-من األهمية بمكان أن نستمر جميًعا ف 



 
 

وس   -19كوفيد    نصائح للحد من انتشار الفبر

 .. من المهم أن يكون الجميع عىل دراية بكل هذه األمور19عديدة للحد من انتشار الكوفيد هناك طرق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. من المهم أن يكون الجميع عىل دراية بكل هذه األمور 19هناك طرق عديدة للحد من انتشار الكوفيد 



 
 

 األشخاص الضعفاءو  –  19-كوفيد  

تبة عن الكوفيد  60أعمارهم عن األشخاص الذين تزيد  ات المبى ا معرضون بشكل خاص للتأثبر
ً
 .19عاًما والذين يعانون من حاالت طبية موجودة مسبق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تبة عن الكوفيد  60األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  ات المبى ا معرضون بشكل خاص للتأثبر
ً
.19عاًما والذين يعانون من حاالت طبية موجودة مسبق



 
 

ي بأقنعة وجهك 
 كيف تعتن 

ي يمكنك غسلها  
 read'   وارتداءها بشكل متكرر. الرجاء النقر فوقسيحصل جميع المقيمون األن عىل ثالثة أقنعة وجه قابلة إلعادة االستخدام، والتى

more'  (ي جاءت فيها ) قراءة المزيد
ا عىل ظهر الحزم الفردية التى

ً
للعثور عىل معلومات حول كيفية العناية بقناع وجهك. هذه المعلومات موجودة أيض

 .األقنعة

 
 
 
 

 
ي بها  معلومات حول العناية بقناع وجهك ، ستجد أدناهقنعة وجه قابلة إلعادة االستخدامألن جميع السكان قد تلقوا اآلن ثالثة أ نظًرا 

ي تأنى
ا عىل ظهر العبوات الفردية التى

ً
، والذي يوجد أيض

 .األقنعة
 

  .األنف بأطراف إصبعيك من المنتصف إل الجانبير   بتشكيله حول ، ثم قمافتح العبوة، وأخرج القناع .1
ي  .2  .نحو الداخل حتى يالئم أنفك ووجهك القناعاضغط ببطء عىل جانتر

 .اضبط أحزمة األذن لجعل القناع مناسًبا بشكل مري    ح أكبر  .3

ئ والصابون وجففه بالهواء بعد  .4  .ارتداء القناع، قم بشطفه بالماء الداف 
ي الغسالة. وال تستعمل المبيض .5

 .ال يغسل ف 

 تمديد مؤقت لألذونات

ي 
 .، أعلنت وزارة العدل أنه سيكون هناك تمديد مؤقت آخر لتصاري    ح الهجرة والحماية الدولية2020كانون األول/ديسمبر   22ف 



 
 

ي  2020 كانون األول/ديسمبر   22بتاري    خ 
 .عن تمديد مؤقت آخر لتصاري    ح الهجرة والحماية الدولية ،Helen McEntee, T.D  أعلنت وزيرة العدل، هيلير  ماكنتى

 

بير    الجديد  صالحيته  انتهاء  وتاري    خ  سابقة،  تمديد  بإشعارات  تجديده  تم  إذن  أي  أن  التمديد  ي 
/يناير   21يعت  ي

الثان  حتى  2021  نيسان/أبريل   20و  2021  كانون  تلقائًيا  تجديده  سيتم   ،20 
 .2021نيسان/أبريل 

 
 .19-، لألذونات المنفذة منذ بدء جائحة كوفيدنهائيا هذا هو التمديد السادس، والمتوقع أن يكون 

نت فقط وسيستمر قبول طلبات التجديد ي منطقة دبلن عن طريق اإلنبى
 .تتم اآلن معالجة جميع التجديدات ف 

 
ي برغ كواي19لقيود المفروضة بسبب كوفيد ل نظرا 

ة من  Burgh Quay ، تم إغالق مكتب التسجيل ف  حتى إشعار آخر. سيم االتصال بالعمالء الذين لديهم مواعيد للتسجيالت ألول مرة مباشر
ي اقبل دائ

 .الفتح بأمان لمواعيد بمجرد أن يتمكن مكتب التسجيل من إعادة رة الهجرة وسيتم منحهم األولوية ف 

ي بالهجرة
ي المعت 

طة الوطت  طة (Garda National Immigration Bureau) تتم معالجة التسجيالت خارج منطقة دبلن من قبل مكتب الشر  .(Garda Station) من خالل شبكة مراكز الشر
طة الوطنية تتوفر معلومات عن تفاصيل االتصال لجميع مكاتب التسجيل خارج دبلن عىل موقع  (Garda) الشر

 كيفية تجديد بطاقة اإلقامة المؤقتة

ي أن المتقدمير  لم يعودوا بحاجة إل السفر إل مكتب الحماية الدولية (TRC) يجب اآلن تجديد تجديد بطاقة اإلقامة المؤقتة  
نت مما يعت   عبر اإلنبى

(IPO) ي دبلن لتجديد بطاقة اإلقامة المؤقتة
 .ف 

 
 
 

ي أن المتقدمير  لم يعودوا بحاجة إل السفر إل مكتب الحماية الدولية (TRC) بطاقة اإلقامة المؤقتةيجب اآلن تجديد تجديد 
نت مما يعت  ي دبلن لتجديد بطاقة اإلقامة   (IPO) عبر اإلنبى

ف 
 .المؤقتة

 
 :لتجديد بطاقة اإلقامة المؤقتة، يجب عىل المتقدمير  

ي مع التفاصيل األساسية بما  .1
ون  ي العنوان  أكمل النموذج اإللكبى

ي باإلضافة إل أي تغيبر ف 
ون  يد اإللكبى ي ذلك رقم هوية الشخص واالسم ورقم الهاتف وعنوان البر

 ف 

ي إل  .2
ون  يد اإللكبى   rcrenewals@ipo.gov.ie tأرسل النموذج بالبر

 
سال بطاقات اإلقامة المؤقتة إل المراكز  سيقوم مكتب الحماية الدولية بمعالجة النموذج وسيتم إرسال بطاقة إقامة مؤقتة جديدة لألشخاص الذين يحق لهم الحصول عىل واحدة. يتم إر 

يد المسجل المتعقب  .السكنية لخدمة إقامة الحماية الدولية كل يوم جمعة عن طريق البر
 

ي اقرأ قصة  
 
 صوف

ي مركز سانت باتريك
ي مقيمة سابقة ف 

ي موناغان  (St. Patricks)  صوف 
ا  (Monaghan) ف 

ً
ي عملية الحماية الدولية. "نحن نستمتع حق

تشارك تجربتها ف 

ي   -بكل يوم من حياتنا الجديدة ونشعر باالمتنان الشديد لألشخاص الرائعير  الذين حققوا ذلك." 
 صوف 

 
 
 

ي 
ي مقيمة سابقة ف 

ي موناغان  (St. Patricks)  مركز سانت باتريكصوف 
ي عملية الحماية الدولية.  (Monaghan) ف 

 تشارك تجربتها ف 

 

ي جورج وطفلينا منذ  ي إيرلندا مع زوجر
. وأعيش ف  ي

ي 2019 آذار   مارس/  21اسمي صوف 
 .إيرلندا. نحن من جورجيا وكان علينا مغادرة بلدنا وطلب الحماية الدولية ف 

 

ة زمنية ي فبى
ي من مكتب الحماية الدولية ف  . تمكنا من الحصول عىل قرار إيجانر ي ت حياتنا بشكل كببر بشكل إيجانر ا هي  منذ وصولنا إل هنا، تغبر

ً
ة جد أشهر ونحن مقتنعون بأن كل شخص   10قصبر

ي مركز إقامة سانت باتريك مشارك 
ي تحقيق ذلك. عشنا ف 

ي ف  ي هذه العملية لعب دوره اإليجانر
شهًرا وخالل   19لمدة  (Monaghan) (، موناغان Drumgoask، درامقوسك )(St. Patricks)ف 

ي هذا المركز قصارى جهدهم لجعل عائلتنا تشعر بالراحة
ة، بذلت اإلدارة وجميع الموظفير  ف   .تلك الفبى

 

ام واللطف، وهو   ي وتوجيههم وساعدوا عائلتنا بأي طريقة ممكنة. كما أظهروا لنا كرم الضيافة والرعاية واالحبى
ي المركز. لقد شجعونا لقد أظهروا دعمهم الحقيفى

ك تجاه كل مقيم ف  موقفهم المشبى
ي إعداد الكثبر من األشياء مثل البطاقات ا

ا. لقد ساعدونا ف 
ً
ء وتمسكوا بنا حق ي

ي كل سر
ي بطاقات ترصي    ح اإلقامة  ف 

 االيرلنديةلطبية، والعثور عىل وظيفة، والدورات التعليمية، وتحديد موعد لتلفى
(IRP)  ي تحقيق أهداف

ي مركز وبشكل عام فقد كانوا مستجيبير  للغاية مع استفساراتنا. نحن نحب هؤالء األشخاص ونشعر باالمتنان لكل جهودهم لمساعدتنا ف 
إقامتنا ف  اإلقامة   نا. لقد جعلوا 

 .ممتعة للغاية وذات مغزى

 
ي عملية التنشئة االجتماعية والتعرف عىل الم 

ي عشنا بها مما ساعدنا ف 
ة التى ي البلدة الصغبر

. لقد تمكنت من العثور عىل وظيفة جيدة  االيرلنديجتمع  لقد ساعدوا عىل فتح الكثبر من الفرص لنا ف 

ي نظام  
ي العيش ف 

. تجربتنا ف  عىل    االيرلنديوإدارة مركز سانت باتريك والمجتمع    االيرلنديةمليئة بالذكريات الطيبة ونحن ممتنون للحكومة    ةالمباشر   اإلعالةوكسبت الكثبر من األصدقاء الداعمير 

ام ولطف وكر   .امة، وكنا آمنير  ومحميير  ما قدموه لنا. لقد عوملنا باحبى

mailto:rcrenewals@ipo.gov.ie


ية الخبر المدير من المنظمة  ، قام  ئ الالجر السكنية DePaul بعد حصولنا عىل وضع  المتعلقة بالمساعدة  ورية  المعلومات الرص  ي توفبر جميع 
وساعدنا عىل تشي    ع  (HAP) بعمل رائع ف 

ي أقرص وقت ممكن بمساعدة مدير خدمة إقامة الحماية
ي كانت أثمن هدية يمكن أن نحصل عليها   األمور لتلقيها ف 

الدولية. لقد منحنا هذا الفرصة لالنتقال إل دبلن منذ حوالي شهر، والتى

ي هذا البلد الجميل. 
ي مساعدتنا عىل بدء حياة طبيعية ف 

ي عيد الميالد. ال يمكننا التعببر بالكلمات عن مدى امتناننا لكل شخص شارك ف 
اف 

ً
  .لن ننىس لطفهم أبد

ا بكل يوم من أيام حياتنا الجديدة ونشعر باالمتنان الشديد لألشخاص الرائعير  الذين حققوا ذلكنحن ن
ً
 .ستمتع حق
 مع أحر التمنيات، 

ي وجورج 
 صوف 

 

ي وجورج 
ل صوف   مب  

 

 نصائح للحفاظ عىل الصحة العقلية والبدنية  5أهم  

لت جائحة كوفيد   
ّ
ا للجميع وقد يكون لها    19شك ً تأثبر عىل صحتك العقلية ورفاهيتك. ومن المفهوم تماًما ما إذا كان هذا الموقف غبر المسبوق  تحدًيا كببر

ي المزيد من التوتر أو القلق أو الخوف. يرجر النقر فوق قراءة المزيد للحصول عىل بعض النصائح المفيدة حول كيفية العناية ب
صحتك العقلية  قد تسبب ف 

 .خالل هذا الوقت

 
 
 
 
 

 
 صال  ابق عىل ات .1

 
ا للدعم خالل أوقات التوتر. لذلك من المهم أن تظل عىل اتصال معهم ومع األشخاص اآلخرين

ً
ي حياتك يمكن أن يكون األصدقاء والعائالت مصدًرا جيد

 ف 

ي يمكنك من خاللها البقاء عىل اتصال 
  هناك العديد من الطرق التى

ي  •
ون  يد اإللكبى  البر

 االجتماعي وسائل التواصل   •
 مكالمات فيديو  •
 المكالمات الهاتفية  •
 الرسائل النصية •

العديد من تطبيقات مكالمات الفيديو إجراء مكالمات فيديو مع عدة أشخاص   الوقتتتيح لك  ي 
القلق أو   ذاته. تذكر   ف  ي تقليل 

التحدث عن األشياء مع شخص ما يمكن أن يساعد ف  أن 
 .التوتر. ليس عليك أن تبدو قوًيا أو تحاول التعامل مع األشياء بنفسك

  حاول الخروج إذا استطعت وواصل الحركة  .2

ي أفض
ا. بعض النشاط البدن 

ً
ا، ومن السهل أن تبدأ ولم يفت األوان أبد

ً
ي تحصل عليها. قم يمكن ألي شخص أن يصبح نشط

ء، وكلما زاد نشاطك زادت الفوائد الصحية التى ي
ل من ال سر

نت لتتبع تقدمك. استمتع بالتحدي وتذك ا عبر اإلنبى
ً
ي أو استخدم تطبيق

 .ر أن تتقدم ببطءبوضع هدف واقعي لنفسك من أجل تحقيقه. احتفظ بمفكرة أو رسم بيان 

  أحصل عىل قسط كاف من النوم .3

ق خاء  االسبى بأنشطة  القيام  حاول  النوم.  لوقت  منتظم  روتير   الحفاظ عىل  كبر  عىل 
البى حاول  العقلية.  الصحة  ي 

ف  أساسًيا  دوًرا  النوم  إل  يلعب  االستماع  مثل  الفراش،  إل  الذهاب  بل 

ي بعض األحيان قد تتبادر إل الذهن أفكار مقلقة  
خاء أو تمارين اليقظة. ف  ء يناسبك، وحاول االعتياد عىل القيام به  قم    -الموسيفى أو االسبى ي

ي الصباح. ابحث عن سر
بتدوينها وعد إليها ف 

 .كل ليلة

ا لألخبار ووسائل التواصل االجتماعي مطلعا ابق   .4
ً
  ولكن ضع حدود



ي تختار تلقيها ومتى    19  قد يكون التدفق المستمر للمعلومات حول الكوفيد 
ا. ويمكنه أن يجعلك تشعر بالقلق بدون داع. إذا كان األمر كذلك، فابحث عن طرق لتعديل المعلومات التى

ً
تتلقاها. عىل سبيل المثال، يمكنك  أمًرا مربك

ة كل يوم أو يومير  للبحث عن التحديثات المهمة ة زمنية قصبر
 .تخصيص فبى

ا فصل ال
ً
 .حقائق عن المعلومات الخاطئة. تأكد دائًما من الحصول عىل معلوماتك من مصادر موثوقة ومعتمدةقد يكون من الصعب أيض

 

ي  19اقرأ أحدث المعلومات الواقعية عن كوفيد 
 )in Ireland here-date, factual information on COVID-to-up ead R 19 ( .هنا إيرلندا ف 

نت والهاتف   .5  الدعم عبر اإلنبر

ي كوفيد 
ي الوقت الحالي بسبب تفىسر

نت والهاتف19قد تكون الخدمات المقدمة وجًها لوجه محدودة ف   .. لكن بعض الخدمات تقدم خدمات عبر اإلنبى
ي كوفيد  اعبر عىل

ي يمكن أن تساعد أثناء تفىسر
 outbreak-ind mental health supports and services that can help during COVID F 19  . 19-دعم وخدمات الصحة العقلية التى

 كيف تحصل عىل تلقيحك    -  19-كوفيد  

ا لخطر اإلصابة بالكوفيد 
ً
،  19سيتم تلقيح األشخاص األكبر تعرض

ً
ي الخطوط  65ويشمل ذلك األفراد الذين تزيد أعمارهم عن أوال

عاًما والعاملير   ف 

ي مجال الرعاية الصحية. ال توجد رسوم مقابل الحصول عىل لقاح كوفيد 
 .الخاص بك 19األمامية ف 

 

 

ا لخطر اإلصابة بالكوفيد 
ً
، ويشمل ذلك األفراد الذين تزيد أعم 19سيتم تلقيح األشخاص األكبر تعرض

ً
ي الخطوط  65ارهم عن أوال

عاًما والعاملير   ف 

ي مجال الرعاية الصحية. ال توجد رسوم مقابل الحصول عىل لقاح كوفيد 
 .الخاص بك 19األمامية ف 

 
ي حير  أنه ليس إلزامًيا الحصول عىل لقاح كوفيد

 .، إال أن السلطات الصحية توصي بشدة بالحصول عليه عندما يتم تقديمه لك19-ف 
 

ي   19-مزيد من المعلومات حول عملية التطعيم ضد كوفيد يمكنك عرض  
ون   and-ttps://www2.hse.ie/screening h-   -عىل موقع الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية اإللكبى

lvaccine.htm-19-covid-accine/getting v -19-vaccinations/covid 
 

 ترجمات الرسائل اإلخبارية

ة   اإلخبارية باللغات األلبانية أو العربية أو الفرنسية أو الجورجية أو الصومالية أو األردية، يرجر النقر فوق قراءة المزيد. لعرض هذه النشر
 
 
 
 
 
 
 

ة اإلخبارية باللغة األلبانية    ، يرجر النقر هنا  Albanian  لعرض هذه النشر

ة اإلخبارية باللغة العربية   يرجر النقر هنا    ،  Arabic  لعرض هذه النشر

ة اإلخبارية باللغة الفرنسية   ، يرجر النقر هنا  French  لعرض هذه النشر

ة اإلخبارية باللغة الجورجية   ، يرجر النقر هنا  Georgian لعرض هذه النشر

ة اإلخبارية باللغة الصومالية   ، يرجر النقر هنا  Somali لعرض هذه النشر

ة اإلخبارية باللغة    ، يرجر النقر هنا  Urdu  األردية لعرض هذه النشر

 

 (TESS) تحديث خدمة دعم التعليم لوكالة الطفل واألرسة 

التعليم لوكالة الطفل واألشة  الذين   (TESS) تعمل خدمة دعم  ك لضمان ربط األطفال  الدولية بشكل مشبى إقامة الحماية  بالتنسيق مع خدمة 

ي 
ة إغالق المدارسيعيشون ف   .مراكز سكن إقامة الحماية الدولية بالمدارس خالل فبى

 
ي سن المدرسة (TESS) رسالة خدمة دعم التعليم لوكالة الطفل واألرسة

 
 :ألولياء أمور األطفال ف

ي مراكز سكن إقامة الحماية الدولية  بالتنسيق مع خدمة إقامة الحماية الدولية بشكل   (TESS) تعمل خدمة دعم التعليم لوكالة الطفل واألشة
ك لضمان ربط األطفال الذين يعيشون ف  مشبى

ة إغالق المدارس  .بالمدارس خالل فبى
 

ي حير  أن المدارس ليست مفتوحة، فإنها التزال توفر التعليم لألط   نحن
فال من خالل التعلم عن بعد / التعلم  نقدر أنه قد تكون لديك مخاوف بشأن تعليم طفلك ألن المدارس مغلقة. وف 

ي سن الدراسة االبتدائية وما بعد االبتدائية، فإنه يج
ي التحق بها أطفالك، باستخدام  المختلط. بصفتك أحد الوالدين / الوصي ألطفال ف 

ب عليك أن تكون قادًرا عىل االتصال بالمدارس التى
ي قد تواجهها 

. المدارس هي أفضل من يمكنه االستجابة للقضايا التى ي / وسائل التواصل االجتماعي
ون  يد اإللكبى  .أنت أو أطفالك حول العمل المدرسي موقع المدرسة / عنوان البر

 
ي إلإذا كنت تواجه أي صعو  -

ون  ي االتصال بمدرسة طفلك وتحتاج إل مساعدة، فيمكنك إرسال بريد إلكبى
وسيتم إعادة توجيه االستعالم إل خدمة دعم   IPASinbox@justice.ie بة ف 
 .للحصول عىل المساعدة والدعم (TESS) التعليم لوكالة الطفل واألشة

 
ي مال يزال بإمكان األطفال الذين   -

ي مدرسة ف 
.وقعهم الجديدانتقلوا مؤخًرا مع أشهم إل مركز إقامة مختلف الوصول إل العمل المدرسي من آخر مدرسة التحقوا بها، حتى يتم تسجيلهم ف 



ي تأمير  مكان بالمدرسة. إذا كنت بحاجة إل مساعدة، متاحة لمساعد (TESS) إذا كانت لديك مخاوف بشأن األماكن الدراسية ألطفالك، فستكون خدمة دعم التعليم لوكالة الطفل واألشة -
تك ف 

 : ي
ون  جر إرسال بريد  إلكبى  PASinbox@justice.ieIفبر

 
( بالمدارس. سيكون مسؤولو الرعاية التعليمية المتخرجير  المراحل النهائية )مع مقيمي خدمة إقامة الحماية الدولية لضمان ربط طالب   (TESS) تعمل خدمة دعم التعليم لوكالة الطفل واألشة -

ي األسابيع المقبلة للتواصل مع أولياء األمور / طالب المراحل النهائية )
 .المشورة والدعم المغادرين( لتقديمعىل اتصال بالمراكز ف 

 
  :(TESS)لتلفت انتباه خدمة دعم التعليم لوكالة الطفل واألرسة  IPASوليةنصائح إلرسال المراسالت إىل صندوق واردات خدمة إقامة الحماية الد

 
ي كقضية مدرسية و-

ون  يد اإللكبى  FAO TESS يرجر عنونة البر

 .حول استعالم مدرستكقم بتضمير  اسمك والمركز الذي تقيم فيه ورقم هاتفك وبعض المعلومات - 

 تلوين   –  األطفالمنطقة  

 الصفحة وتلوين الصورة مع أصدقائك. نتمت  أن تستمتع! يمكنك طباعة هذه 
 
 
 
 
 
 
 

 يمكنك طباعة هذه الصفحة وتلوين الصورة مع أصدقائك. نتمت  أن تستمتع! 

 

 
 

 

 التلوين باألرقام   -منطقة األطفال  

 نأمل أن تستمتع بهذا بنشاط التلوين باألرقام هذا. 

mailto:PASinbox@justice.ie


 
 

 .التلوين باألرقام هذانأمل أن تستمتع بهذا بنشاط 
 

 

 المتاهة  –  األطفالمنطقة  

ي العثور عىل طريقه عبر المتاهة؟ 
 هل يمكنك مساعدة الثعلب ف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ي العثور عىل طريقه عبر المتاهة؟ 
 هل يمكنك مساعدة الثعلب ف 



 
 
 
 

 توصيل النقاط   -منطقة األطفال  

 النقاط هذا. نأمل أن تستمتع بنشاط توصيل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

.نأمل أن تستمتع بنشاط توصيل النقاط هذا



 

 

 الكلمات المتقاطعة-  األطفالمنطقة  

ة؟   هل يمكنك معرفة القرائن وحل كلماتنا المتقاطعة الخاصة بالحيوانات الصغبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ة؟ هل يمكنك معرفة القرائن وحل كلماتنا  المتقاطعة الخاصة بالحيوانات الصغبر



 
 

 عنوان المقال 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur. 

 
 
 
 
 
 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur. 

 

 منطقة األطفال 

 
 
 

  اتصل بنا

جر االتصال بنا عىلميسعدنا أن نسمع منك  :  pasnewsletter@equality.gov.iei. هل لديك قصة للعدد القادم؟ إذا كان األمر كذلك، فبر
 

 

 النسخة المطبوعة 
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