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IPAS- ის ბიულეტენი 
 
 

საერთაშორისო დაცვის განსახლების სამსახური                                                                                                                             თებერვალი  2021 

ძვირფასო რეზიდენტებო, 

გთხოვთ იხილეთ თებერვლის გამოცემა  IPAS - ის ბიულეტენი 
 

როგორც თქვენთვის უკვე ცნობილია მთავრობამ გააგრძელა COVID-19 -თან ცხოვრების მე-5 დონის შეზღუდვები 2021 წლის 5 მარტამდე. დამატებითი 

ინფორმაციისათვის, თუ როგორ მოქმედებს ეს თქვენზე, ეწვიეთ განსახლების ცენტრების ვებსაიტს და დაათვალიერეთ -   
h ttps://www.accommodationcentres.ie/covid-19/ 

 

სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ყველამ გავაგრძელოთ ზრუნვა არა მხოლოდ ფიზიკურ, არამედ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. ამ თვის 

ბიულეტენი შეიცავს სასარგებლო რჩევებს, თუ როგორ უნდა მივხედოთ ჩვენს ფსიქიკურ ჯანმრთელობას, ვინაიდან ვცხოვრობთ COVID-19 

შეზღუდვებით.. 

 

ეს გამოცემა ასევე შეიცავს სასარგებლო ინფორმაციას იმიგრაციის შემდგომი დროებითი გახანგრძლივებისა და საერთაშორისო დაცვის ნებართვების 

შესახებ, ასევე თქვენი დროებითი ბინადრობის ბარათის (TRC)  განახლების შესახებ. 

 

ამ ბიულეტენის თარგმანები ალბანურ, არაბულ, ფრანგულ, ქართულ, სომალიურ და ურდულ ენებზე მოცემულია ქვემოთ.  

 

ეთილი სურვილებით, 

 

IPAS - ის გუნდი 

 
 

Like (0) 

 

COVID-19 - მე -5 დონის შეზღუდვები გახანგრძლივდა 

როგორც თქვენთვის უკვე ცნობილია მთავრობამ გააგრძელა COVID-19 -თან ცხოვრების მე-5 დონის შეზღუდვები 2021 

წლის 5 მარტამდე. 

IPAS გუნდს სურს დაგარწმუნოთ ყველა მაცხოვრებელი, რომ თქვენი ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა არის ჩვენი 

მთავარი საზრუნავი და ჩვენ გავაგრძელებთ ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობას საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

წარმომადგენლებთან, რათა გავაგრძელოთ ყველა მაცხოვრებლის კეთილდღეობა. 

როგორც თქვენთვის უკვე ცნობილია მთავრობამ გააგრძელა COVID-19 -თან ცხოვრების მე-5 დონის შეზღუდვები 2021 

წლის 5 მარტამდე. 

IPAS გუნდს სურს დაგარწმუნოთ ყველა მაცხოვრებელი, რომ თქვენი ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა არის ჩვენი 

მთავარი საზრუნავი და ჩვენ გავაგრძელებთ ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობას საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

წარმომადგენლებთან, რათა გავაგრძელოთ ყველა მაცხოვრებლის კეთილდღეობა. 

 

სრული მითითებების შესახებ, თუ როგორ შეიძლება გავლენა იქონიოს მთავრობის შეზღუდვების მე -5 დონეზე, გთხოვთ იხილოთ IPAS განსახლების 

ცენტრის ვებსაიტზე განთავსებული „IPAS გეგმა COVID-19- თან ცხოვრებისათვის“. . 

 

საცნობარო ინფორმაციის მისაღებად, იხილეთ ქვემოთ მოცემული IPAS გეგმის შესაბამისი ნაწილები, რომლებიც შეესაბამება მე -5 დონის შეზღუდვებს, 

რომლებმაც შეიძლება უდიდესი გავლენა მოახდინონ მოსახლეობაზე. 

 

შემდეგი ღონისძიებები გამოიყენება IPAS– ის ყველა ცენტრში და საგანგებო სიტუაციებში: 

ვიზიტები (დონე 5) მეგობრები და ოჯახი 

მე -5 დონის შეზღუდვების ხანგრძლივობის განმავლობაში სტუმრობის უფლება. არ აქვთ  

 

სხვა სტუმრები 

 

ძირითადი მუშაკები მხოლოდ IPAS პერსონალის ჩათვლით 

 

მე-5 დონის დროს ღამით სხვაგან გათევა 

 

ზოგადი ღამით არყოფნა 

ღამით არყოფნა დაიშვება მხოლოდ საგანგებო სიტუაციებში (მაგალითად, ოჯახის გადაუდებელი შემთხვევები) და IPAS– ში მოთხოვნის გაგზავნის 

შემთხვევაში პირდაპირ ან ცენტრის მენეჯმენტის საშუალებით. საკარანტინო არ არის საჭირო დაბრუნებისას. 

about:blank


ღამით  სხვაგან გათევა სამედიცინო მიზეეზების გამო 
 

ნებადართულია ღამით სამედიცინო დახმარებები ცნობილ სამედიცინო დაწესებულებაში, ღამეების შეზღუდვის გარეშე. საკარანტინო არ არის საჭირო 

დაბრუნებისას. 

 

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ვინც არ იმყოფება ცენტრში ღამით წინასწარი თანხმობის გარეშე, მოუხდება საკარანტინო 14 დღის განმავლობაში IPAS– 

ის საკარანტინო დაწესებულებაში, სანამ დაბრუნდება IPAS– ში. 

 
 

ტრანსფერები  (Level 5) 

 

ტრანსფერები  შეჩერებულია, გარდა შემდეგი გარემოებებისა: 

• სადაც აუცილებელია სერტიფიცირებული იყოს კვალიფიციური ექიმის მიერ; 

• სადაც გარდაის თხოვს ერთი ან მეტი მაცხოვრებლის უსაფრთხოების მიზნით; ან 

• სადაც საჭიროდ ჩათვალა IPAS - მა გადაუდებელი ოპერატიული მიზეზების გამო, ოჯახის გაერთიანების ჩათვლით. 

 

ტრანსფერები  შეიძლება დაექვემდებაროს 14 დღიან კარანტინს 

 

 
 

სკოლები  (Level 5) 

 

სკოლები ისევ დახურულია , მაგრამ მიმდინარეობს დისტანციური სწავლება. 

 

სამსახური (Level 5) 

 

მოსახლეობას სთხოვენ შეამოწმონ მთავრობის უახლესი მითითებები gov.ie– ზე, თუ რამდენად მოქმედებს მე –5 დონის შეზღუდვები თქვენსა და თქვენს 

სამუშაო ადგილზე 

 

COVID-19 - დაიბანე და წადი 

სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ყველამ გავაგრძელოთ ხელების დაბანის სახელმძღვანელო მითითებები, რაც ხელს შეუწყობს COVID-19- ის 

გავრცელების შეჩერებას 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ყველამ გავაგრძელოთ ხელების დაბანის სახელმძღვანელო მითითებები, რაც ხელს შეუწყობს COVID-19- ის 

გავრცელებას 

 



 
 

COVID-19 - რჩევები, რომ შევამციროთ ვირუსის გავრცელება 

COVID-19- ის გავრცელების შემცირების მრავალი გზა არსებობს. მნიშვნელოვანია, რომ ყველამ კარგად იცოდეს ეს ყველაფერი . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COVID-19- ის გავრცელების შემცირების მრავალი გზა არსებობს. მნიშვნელოვანია, რომ ყველამ კარგად იცოდეს ეს ყველაფერი. 



 
 

COVID-19 - რისკის ქვეშ მყოფი ადამიანები 

60 წელს გადაცილებული და ადრე არსებული სამედიცინო მდგომარეობის მქონე ადამიანები განსაკუთრებით დაუცველნი არიან COVID-19– ის 

მოქმედებისგან. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

60 წელს გადაცილებული და ადრე არსებული სამედიცინო მდგომარეობის მქონე ადამიანები განსაკუთრებით დაუცველნი არიან COVID-19– ის მოქმედებისგან

შევამციროთ კირონავირუსის გავრცელება 

დაიბანეთ ხელები 

დაიფარეთ სახე 

დაცემინების და 

დახველების 

დროს  

მოერიდეთ სახეზე 

ხელით შეხებას 

გაწმინდეთ 

ზედაპოირები 

ხშირად 

არ ჩამოართვათ 

ხელი და არ 

გადაეხვიოთ 

დაიცავით დისტანცია 

ვირუსი ვრცელდება ხველების და დაცემინების დროს გამოყოფილი  

წვეთებით, ასე რომ რეგულარულად დაცვა ზემოთ მოყვანილი ნორმების 

ხელს შეუწყობს ვირუსის გავრცელების შეჩერებას  



 
 

როგორ მოვუაროთ სახის საფარს  

ახლა ყველა მაცხოვრებელს გადაეცა სახის სამი მრავალჯერადი გამოყენების ნიღაბი, რომლის გარეცხვა და განმეორებით 

გამოყენება შეგიძლიათ. გთხოვთ, დააჭირეთ ღილაკს "წაიკითხე მეტი", რომ იპოვოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ 

უნდა იზრუნოთ სახის ნიღაბზე. ეს ინფორმაცია ასევე მოცემულია ინდივიდუალური შეფუთვების უკანა ნაწილში, 

რომლითაც ნიღბებიც შემოვიდა. 

 
 
 
 

 

ახლა ყველა მაცხოვრებელს გადაეცა სახის სამი მრავალჯერადი გამოყენების ნიღაბი, რომლის გარეცხვა და განმეორებით გამოყენება შეგიძლიათ. 

გთხოვთ, დააჭირეთ ღილაკს "წაიკითხე მეტი", რომ იპოვოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა იზრუნოთ სახის ნიღაბზე. ეს ინფორმაცია 

ასევე მოცემულია ინდივიდუალური შეფუთვების უკანა ნაწილში, რომლითაც ნიღბებიც შემოვიდა. 

1. გახსენით შეფუთვა, ამოიღეთ ნიღაბი, გაასწორეთ ცხვირის ხიდი, ჩაიცვით ნიღაბი და მოირგეთ ცხვირზე თქვენი ორი თითის წვერებით შუადან 

გვერდებზე. 

2. დააჭირეთ ხიდის გვერდებს შიგნით, სანამ ის ცხვირსა და სახეს მჭიდროდ არ შეეხება . 

3. მოასწორეთ ყურის ბალთები, რომ ნიღაბი უფრო კომფორტულად მოირგოს. 

4. ნიღბის ტარების შემდეგ გარეცხეთ თბილი, საპნიანი წყლით და გააშრეთ ჰაერზე 

5. არ გარეცხოთ მანქანაში. არ გარეცხოთ ქლორით 
 

 

ნებართვების დროებითი გახანგრძლივება 

2020 წლის 22 დეკემბერს, იუსტიციის დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ მოხდება საიმიგრაციო და საერთაშორისო დაცვის 

ნებართვების დროებითი გაგრძელება. 

ვინ არის ყველაზე 

მეტად რისკის ქვეშ? 

60 წელს ზევით 

ადამიანები 

ადამიანები გრძელვადიანი 

სამედიცინო პრობლემებით, 

როგორიცაა გულის 

დაავადებები,  ფილტვების 

დაავადებები და სიმსივნე  

გთხოვთ მიიღოთ დამატებითი 

ზომები რადგან თუ ზემოქმედებს 

თქვენზე ან თქვენს ნაცნობზე  

თუ გაქვთ სიმპტომები, თვით 

იზოლირდით, რომ დაიცვათ სხვები 

და დაურეკეთ ექიმს 

დაიბანეთ 

დაიფარეთ 

მოერიდეთ 

გაწმინდეთ 

შეწყვიტეთ 

დისტანცია 



 
 

2020 წლის 22 დეკემბერს, იუსტიციის დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ მოხდება საიმიგრაციო და საერთაშორისო დაცვის ნებართვების 

დროებითი გაგრძელება.. 

 
გაგრძელება ნიშნავს, რომ ნებისმიერი ნებართვა, რომელიც განახლდა წინა გახანგრძლივების შეტყობინებებით და რომელსაც აქვს ვადის ამოწურვის ახალი 

ვადა 2021 წლის 21 იანვრიდან 2021 წლის 20 აპრილამდე, ავტომატურად განახლდება 2021 წლის 20 აპრილამდე. 

 
Covid-19 პანდემიის დაწყების შემდეგ ეს ნებართვების მეექვსე და სავარაუდოდ საბოლოო გახანგრძლივებაა. დუბლინის რეგიონში მიმდინარე ყველა 

განახლება ამჟამად მხოლოდ ონლაინ რეჟიმში მუშავდება და განაახლებს განაცხადების მიღებას. 

Covid-19 შეზღუდვების გამო, სარეგისტრაციო სამსახური ბურგის ქეიში დაკეტილია შემდეგ შეტყობინებამდე. საიმიგრაციო სამსახური პირდაპირ 

დაუკავშირდება მომხმარებლებს, რომელთაც პირველად აქვთ რეგისტრაცია დანიშვნისთვის, მათ დანიშვნის პრიორიტეტი მიენიჭებათ რეგისტრაციის 

ოფისის უსაფრთხოდ გახსნის შემდეგ.. 

 
დუბლინის ტერიტორიის გარეთ რეგისტრაციებს ამუშავებს გარდაის ეროვნული საემიგრაციო ბიურო, გარდა სადგურის ქსელის მეშვეობით. ინფორმაცია 

დუბლინის გარეთ მყოფი ყველა სარეგისტრაციო ოფისის საკონტაქტო დეტალებზე შეგიძლიათ იხილოთ G arda website. 
 

როგორ განვაახლოთ დროებითი რეზიდენტის კარტები 

დროებითი ბინადრობის მოწმობის (TRC) განახლება ახლა უკვე შესაძლებელია ინტერნეტით, რაც ნიშნავს, რომ 

განმცხადებლებს აღარ სჭირდებათ დუბლინის საერთაშორისო დაცვის ოფისში (IPO) გამგზავრება TRC– ს განახლებისთვის. 

 

 
დროებითი ბინადრობის მოწმობის (TRC) განახლება ახლა უკვე შესაძლებელია ინტერნეტით, რაც ნიშნავს, რომ განმცხადებლებს აღარ სჭირდებათ 

დუბლინის საერთაშორისო დაცვის ოფისში (IPO) გამგზავრება TRC– ს განახლებისთვი. 

 
რომ განაახლოთ TRC, უნდა: 

1. შეავსოთ ონლინე ფოპრმა o nline form ძირითადი დეტალებით, მათ შორის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ნომერი, სახელი, ტელეფონი და 

ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ასევე ნებისმიერი შეცვლა მისამართის 

2. შევსებული ფორმა გამოაგზავნეთ ამ ელექტრონულ მისამართზე t rcrenewals@ipo.gov.ie 

 
IPO შეისწავლის ფორმაში მოცემულ ინფორმაციას და ახალი TRC გადაეგზავნება იმ პირებს, რომლებსაც აქვთ უფლება. TRC იგზავნება IPAS– ის 

განსახლების ცენტრებში ყოველ პარასკევს, რეგისტრირებული ფოსტით. 

 

წაიკითხეტ სოფიას ისტორია 

სოფია არის წმ. პატრიკსის ცენტრის ყოფილი მკვიდრი მონაგანში და გვიზიარებს საერთაშორისო დაცვის პროცესის 

გამოცდილებას. ”ჩვენ ნამდვილად გვსიამოვნებს ჩვენი ახალი ცხოვრების ყოველი დღე და ძალიან მადლიერი ვართ იმ 

საოცარი ხალხისა, ვინც ეს მოახდინა.” - სოფი 

 
 
 
 
 
 

სოფია არის წმ. პატრიკსის ცენტრის ყოფილი მკვიდრი მონაგანში და გვიზიარებს საერთაშორისო დაცვის პროცესის გამოცდილებას.. 

 

მე მქვია სოფი. 2019 წლის 21 მარტიდან მეუღლესთან და ჩვენს ორ შვილთან ერთად ირლანდიაში ვცხოვრობ. ჩვენ საქართველოდან ვართ. ჩვენ მოგვიწია 

ქვეყნის დატოვება და ირლანდიაში საერთაშორისო დაცვა ვთხოვეთ. 

 
მას შემდეგ რაც აქ ჩამოვედით, ჩვენი ცხოვრება პოზიტიურად შეიცვალა. ჩვენ მოვახერხეთ IPO– სგან პოზიტიური გადაწყვეტილების მიღება 10 თვეში და 

დარწმუნებულები ვართ, რომ თითოეულმა პირმა, რომელიც მონაწილეობდა ამ პროცესში, ითამაშა თავისი პოზიტიური როლი ამის მისაღწევად. 19 თვის 

განმავლობაში ვცხოვრობდით წმინდა პატრიკის განსახლების ცენტრში, დრუმგოასკში, მონაჰანში და იმ პერიოდში ადმინისტრაციამ და ამ ცენტრის 

თანამშრომლებმა ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ ჩვენს ოჯახს თავი კომფორტულად ეგრძნო. 

 
მათ თავიანთი გულწრფელი მხარდაჭერა გამოავლინეს და ჩვენს ოჯახს ისე დაეხმარნენ, როგორც შეეძლოთ. მათ დაგვანახეს დიდი სტუმართმოყვარეობა, 

ზრუნვა, პატივისცემა და თავაზიანობა, რაც მათი საერთო დამოკიდებულებაა ცენტრის თითოეული მაცხოვრებლის მიმართ. ისინი ყველაფერში 

გვამხნევებდნენ. ისინი დაგვეხმარნენ უამრავი რამის დალაგებაში, როგორიცაა სამედიცინო ბარათები, სამსახურის მოძებნა, საგანმანათლებლო კურსები, IRP 

ბარათების მისაღებად დანიშვნა და, ზოგადად, პასუხობენ ჩვენს მოთხოვნებს. ჩვენ გვიყვარს ეს ხალხი და მადლიერები ვართ რომ დაგვეხმარნენ ჩვენი 

მიზნების მიღწევაში. მათ განსახლების ცენტრში ყოფნა საკმაოდ სასიამოვნო და შინაარსიანი გახადეს. 

 
ისინი დაგვეხმარნენ უამრავი შესაძლებლობის გახსნაში ჩვენს დასახლებულ პატარა ქალაქში, რაც დაგვეხმარა სოციალიზაციის პროცესში და ირლანდიის 

საზოგადოების გაცნობაში. მე შევძელი ღირსეული სამსახურის პოვნა და უამრავი დამხმარე მეგობარი შევიძინე. პირდაპირი უზრუნველყოფის სისტემაში 

ცხოვრების ჩვენი გამოცდილება სავსეა კარგი მოგონებებით და მადლიერი ვართ ირლანდიის მთავრობის, წმინდა პატრიკის ცენტრის ადმინისტრაციისა და 

ირლანდიის საზოგადოებისთვის იმისთვის, რაც მათ გვაჩუქეს. ჩვენ პატივისცემით, თავაზიანობით და ღირსეულად გვექცეოდნენ და ვიყავით უსაფრთხო 

და დაცულები. 

about:blank


მას შემდეგ, რაც ლტოლვილის სტატუსი მივიღეთ, საქველმოქმედო ორგანიზაცია DePaul- ის მენეჯერმა დიდი სამუშაო გააკეთა საბინაო დახმარების 

გადახდასთან დაკავშირებული ყველა საჭირო ინფორმაციის მიწოდებაში და დაგვეხმარა დაჩქარებულიყო HAP- ის მიღება უმოკლეს დროში. IPAS მენეჯერის 

დახმარება. ამან მოგვცა საშუალება დაახლოებით ერთი თვის წინ გადავსულიყავით დუბლინში, რომელიც ყველაზე ძვირფასი საჩუქარი იყო, რომელიც 

შობისთვის შეგვეძლო. სიტყვებით ვერ გამოვხატავთ, თუ რამდენად მადლიერები ვართ თითოეული ადამიანისთვის, ვინც მონაწილეობდა ამ მშვენიერ 

ქვეყანაში ნორმალური ცხოვრების დაწყებაში. მათ სიკეთეს არასდროს დავივიწყებთ. 

ჩვენ ნამდვილად გსიამოვნებს ჩვენი ახალი ცხოვრების ყოველი დღე და უღრმესი მადლიერი ვართ იმ საოცარი ხალხისა, ვინც ეს მოახდინა. 

 

თბილი სურვილებით, 

სოფი და გიორგი 

 

სოფი და გიორგი 

 

სოფი და გიორგის სახლი 

 

5 რჩევა ფიზიკური და ფსიქიკური კეთილდღეობისთვის  

COVID-19 პანდემია ყველასთვის მნიშვნელოვანი გამოწვევაა და შესაძლოა გავლენა იქონიოს თქვენს ფსიქიკურ 

ჯანმრთელობაზე და კეთილდღეობაზე. სრულიად გასაგებია, თუ ამ უპრეცედენტო ვითარებამ დამატებითი სტრესი, შფოთვა 

ან შიში გამოიწვია. გთხოვთ, წაიკითხოთ მეტი, რომ მიიღოთ რამდენიმე სასარგებლო რჩევა, თუ როგორ უნდა იზრუნოთ 

თქვენს ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ამ დროის განმავლობაში. 

 
 
 

 
1. დარჩით კონტაქტში და დაუკავშირდით 

 

სტრესის დროს მეგობრები და ოჯახის წევრები დახმარების კარგი წყარო შეიძლება გახდნენ. მნიშვნელოვანია მათთან და თქვენს ცხოვრებაში მყოფ სხვა  
 

ადამიანებთან კონტაქტის შენარჩუნება. უამრავი გზა არსებობს, რომლითაც შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ 

 
• იმეილი 
• სოციალური მედია 
• ვიდეო ზარები 
• სატელეფონო ზარები 

• ტექსტური შტყობინება 

მრავალი ვიდეო ზარის პროგრამა საშუალებას გაძლევთ ერთდროულად ბევრ ადამიანთან გქონდეთ ვიდეო ზარი. გახსოვდეთ, რომ ვინმესთან საუბრისას 

შეულია შეამციროს შფოთვა ან მღელვარება არ უნდა იყოთ ძლიერი, ან თავად სცადოთ გაუმკლავდეთ სტრესს მარტო.  

2. ეცადეთ გახვიდეთ გარეთ და იმოძრაოთ თუ ეს შეგიძლიათ 

ნებისმიერს შეუძლია გააქტიურება, ამის დაწყება მარტივია და არასოდეს არის გვიანი. ზოგიერთი ფიზიკური დატვირთვა სჯობს არცერთს და რაც უფრო 

მეტს აკეთებ, მით მეტ ჯანმრთელობას მიიღებ. დასახეთ საკუთარი თავის რეალისტური მიზანი. იქონიეთ დღიური, დიაგრამა ან გამოიყენეთ ონლაინ აპი 

თქვენი პროგრესის დასადგენად. ისიამოვნეთ გამოწვევით და გახსოვდეთ, რომ ნელა პროგრესირებთ. 

3. მიიღეთ საკმარისი ძილი 

ძილი ფუნდამენტურ როლს ასრულებს ფსიქიკურ ჯანმრთელობაში. შეეცადეთ და ფოკუსირება მოახდინოთ რეგულარული ძილის წინ. შეეცადეთ 

გააკეთოთ დასასვენებელი მოქმედებები ძილის წინ, როგორიცაა მუსიკის მოსმენა, დასვენების ან გონების დატვირთვის ვარჯიშები. ზოგჯერ 

შემაშფოთებელი აზრები შეიძლება გაგიჩნდეთ - დაწერეთ ის და დაბრუნდით მას დილით. იპოვნეთ თქვენთვის შესაფერისი რამ და შეეცადეთ ამის 

გაკეთება ყოველ საღამოს. 

4. დარჩით ინფორმირებული, მაგრამ შეზღუდეთ ინფორმაციის მიღების წყარო



COVID-19– ის შესახებ ინფორმაციის მუდმივი ნაკადი შეიძლება გადაჭარბებული იყოს. ამან შეიძლება ზედმეტი შეშფოთება გამოიწვიოს. თუ ეს მოხდა, 

იპოვნეთ ხერხები, თუ რა ინფორმაციის არჩევა გსურთ და როდის. მაგალითად, შეგიძლიათ გამოყოთ მოკლე დროში სლოტი ყოველდღე ან ორ დღეში, 

რომ გაეცნოთ მნიშვნელოვან განახლებებს. 

ასევე შეიძლება რთული იყოს ფაქტების დეზინფორმაციისგან გამიჯვნა. ყოველთვის დარწმუნდით, რომ მიიღეთ ინფორმაცია სანდო წყაროებიდან. 

 

R ead up-to-date, factual information on COVID-19 in Ireland here. 

5. ონლაინ და სატელეფონო მხარდაჭერა 

COVID-19- ის აფეთქების გამო, ამჟამად შეიძლება შეზღუდულ იქნეს პირისპირ მომსახურება. მაგრამ ზოგიერთი მომსახურება უზრუნველყოფს ონლაინ და 

სატელეფონო მომსახურებას. 

F ind mental health supports and services that can help during COVID-19 outbreak 

 

COVID-19 - როგორ მიიღოთ ვაქცინაცია 

პირველ რიგში, ვაქცინაცია ჩატარდება იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ყველაზე მეტი რისკი აქვს COVID-19, ეს მოიცავს 65 

წელზე უფროსი ასაკის პირებს და სამედიცინო მომსახურების პირველ რიგში მყოფ თანამშრომლებს. თქვენი COVID-19 

ვაქცინის მიღება უფასოა. 

 

 
პირველ რიგში, ვაქცინაცია ჩატარდება იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ყველაზე მეტი რისკი აქვს COVID-19, ეს მოიცავს 65 წელზე უფროსი ასაკის პირებს და 

სამედიცინო მომსახურების პირველ რიგში მყოფ თანამშრომლებს. თქვენი COVID-19 ვაქცინის მიღება უფასოა. 

 
მიუხედავად იმისა, რომ COVID-19 ვაქცინაციის ჩატარება სავალდებულო არ არის, ჯანდაცვის ორგანოების მიერ მკაცრად გირჩევთ მიიღოთ იგი, როდესაც 

შემოგთავაზებენ. 

 
COVID-19 ვაქცინაციის პროცესის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის ნახვა შეგიძლიათ HSE ვებგვერდზე - h ttps://www2.hse.ie/screening-and-

vaccinations/covid-19- v accine/getting-covid-19-vaccine.html 

 

ბიულეტენის თარგმანები 

ამ ბიულეტენის სანახავად სომალურ, ფრანგულ, ალბანურ, ქართულ ან არაბულ ენებზე, დააჭირეთ „წაიკითხეთ მეტი“. 

 
 
 
 
 

ამ ბიულეტენის სომალის ენაზე სანახავად, 

დააჭირეთ აქ 

ამ ბიულეტენის ფრანგულ სანახავად დააჭირეთ აქ 

ამ ბიულეტენის არაბულ ენაზე სანახავად 

დააჭირეთ აქ 

ამ ბიულეტენის ქართულ ენაზე სანახავად 

დააჭირეთ აქ 

ამ ბიულეტენის ალბანურად სანახავად დააჭირეთ 

აქ 

 

 

 

TUSLA განათლების მხარდაჭერის სერვისი (TESS) 

TUSLA განათლების მხარდაჭერის სერვისი  (TESS)  IPAS - თან ერთად  ერთობლივად მუშაობენ იმის 

უზრუნველსაყოფად, რომ IPAS - ის განსახლების ცენტრებში მცხოვრებ ბავშვებს სკოლების დახურვის პერიოდში 

ჰქონდეთ კავშირი სკოლებთან. 

TUSLA განათლების მხარდაჭერის სერვისი (TESS) შეტყობინება სკოლის ასაკის ბავშვების მშობლებისთვის : 

TUSLA განათლების მხარდაჭერის სერვისი  (TESS)  IPAS - თან ერთად  ერთობლივად მუშაობენ იმის 

უზრუნველსაყოფად, რომ IPAS - ის განსახლების ცენტრებში მცხოვრებ ბავშვებს სკოლების დახურვის პერიოდში 

ჰქონდეთ კავშირი სკოლებთან. 

ჩვენ ვაფასებთ, რომ თქვენ შეიძლება გქონდეთ შეშფოთება თქვენი ბავშვის განათლებასთან დაკავშირებით, რადგან 

სკოლები დახურულია. მიუხედავად იმისა, რომ სკოლები არ არის გახსნილი, ისინი უზრუნველყოფენ ბავშვების 

განათლებას დისტანციური / შერეული სწავლის საშუალებით. თქვენ, როგორც მშობელს / მეურვეს, დაწყებითი და 

საშუალო საფეხურის შემდგომი ასაკის ბავშვებთან უნდა შეეძლოთ დაუკავშირდეთ სკოლებს, სადაც თქვენი შვილები 

არიან ჩაწერილი, სკოლის ვებსაიტის / ელექტრონული ფოსტის მისამართის / სოციალური მედიის გამოყენებით. 

სკოლები საუკეთესოდ არიან პასუხობენ იმ კითხვებზე, რომლებიც თქვენ ან თქვენს შვილებს შეიძლება ჰქონდეთ 

სკოლის მუშაობის შესახებ. 

-თუ თქვენ გიჭირთ თქვენი ბავშვის სკოლასთან კონტაქტის დამყარება და გჭირდებათ დახმარება, შეგიძლიათ 

გააგზავნოთ ელ.წერილი IPASinbox@justice.ie და მოთხოვნა გადამისამართდება TESS– ზე დახმარებისა და 

მხარდაჭერის მიზნით. 

- ბავშვებს, რომლებიც ცოტა ხნის წინ ოჯახთან ერთად სხვა განსახლების ცენტრში გადავიდნენ, კვლავ შეეძლებათ 

სკოლის დავალების მიღება იმ  სკოლიდან სადაც სწავლობდნენ, სანამ ისინი ჩაირიცხებიან თავიანთ ახალ სკოლაში.. 

- თუ თქვენ  სკოლაში ადგილებზე შეშფოთება გაქვთ, TESS დაგეხმარებათ, რომ დაიმკვიდროთ ადგილი სკოლაში. თუ 

დახმარება გჭირდებათ, გთხოვთ გამოაგზავნოთ ელ.წერილი: IPASinbox@justice.ie: IPASinbox@justice.ie  

-TESS თანამშრომლობს IPAS– ის მაცხოვრებლებთან იმის უზრუნველსაყოფად, რომ Leaving Cert– ის სტუდენტები 

დუკავშირდნენ სკოლები. განათლების კეთილდღეობის ოფიცრები დაუკავშირდებიან ცენტრებს უახლოეს კვირებში 

მშობლებთან დასაკავშირებლად. 

mailto:IPASinbox@justice.ie


რჩევები IPAS- ის საფოსტო ყუთში კორესპონდენციის გაგზავნის შესახებ TESS - ის საყურადღებოდ: 

- გთხოვთ მიუთითოთ იმეილში სკოლის პრობლემა FAO TESS 

- ჩაწერეთ თქვენი სახელი, ცენტრი, სადაც თქვენ ცხოვრობთ, თქვენი ტელეფონის ნომერი და ცოტა ინფორმაცია თქვენს სკოლასთან დაკავშირებულ 

მოთხოვნაზე. 

 

ბავშვების ზონა - გაფერადება 

შეგიძლიათ ამობეჭდოთ ეს გვერდი და გააფერადოთ მეგობრებთან ერთად. იმედი გვაქვს ისიამოვნებთ! 

 
 
 
 
 
 
 

         შეგიძლიათ ამობეჭდოთ ეს გვერდი და გააფერადოთ მეგობრებთან ერთად. იმედი გვაქვს ისიამოვნებთ!



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

ბავშვების ზონა - გააფერადე ნომრების მიხედვით 

იმედი გვაქვს ისიამოვნებთ ამ გააფერადე ნომრების მიხედვით აქტივობით. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   იმედი გვაქვს ისიამოვნებთ ამ გააფერადე ნომრების მიხედვით აქტივობით. 



 
 

 
 

 

ბავშვების ზონა - ლაბირინთი 

შეგიძლიათ დაეხმაროტ ამ კურდღელს იპოვოს გამოსასვლელი ამ ლაბირინთში? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

შეგიძლიათ დაეხმაროტ ამ კურდღელს იპოვოს გამოსასვლელი ამ ლაბირინთში? 



 
 
 
 

ბავშვების ზონა - წერტილიდან წერტილამდე 

იმედი მაქვს ისიამოვნებთ ამ წერტილიდან წერტტილამდე აქტივობით. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
იმედი მაქვს ისიამოვნებთ ამ წერტილიდან წერტტილამდე აქტივობით. 

. 



 

 
ბავშვების ზონა - კროსვორდი 

შეგიძლიათ გამოიცნოთ და ამოხსნათ ჩვენი პატარა ცხოველებზე კროსვორდი? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

შეგიძლიათ გამოიცნოთ და ამოხსნათ ჩვენი პატარა ცხოველებზე კროსვორდი? 



 
 

Article Title 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur. 

 
 
 
 
 
 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur. 

 

Kids Zone 

 
 
 

    დაგვიკავშირდით  

გვსურს მოვისმინოტ თქვენგან. გაქვთ ისტორია შემდეგი გამოცემისთვის? თუ გაქვთ, მაშინ მოგვწერეთ აქ: ipasnewsletter@equality.gov.ie 

 

 

Print version 
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