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 2021مارس خدمة اإلقامة تحت صفة الحماية الدولية

 
 عزيزي المقيم،

 

 IPASلوكالة  مرحبًا بكم في إصدار مارس من النشرة اإلخبارية
 

ومعلومات ( فيروس كوروناالمسمى أيضا بو) 19-كوفيد حول وباءيسلط هذا اإلصدار من الرسالة اإلخبارية الضوء على آخر تحديث 

؛ 19-كوفيدرة انتشار مرض فتتحتوي النشرة اإلخبارية لهذا الشهر أيًضا على مقاالت حول نصائح المدارس اآلمنة أثناء  ه.عن لقاح

، شهر رمضان بأمان استقبال ، وهو دليل لمساعدتك في ؤخرا حول إنهاء التزويد المباشرن الكتاب األبيض المنشور ممعلومات عو
 . IPAS من طرف وكالةالموفرة  في مراكز اإلقامة ةالفترة المجانيخالل  المتاحة منتجاتالعن  تمعلوما إلى إضافة

 

 . األطفال ونصائح حول الصحة البدنيةيحتوي اإلصدار أيًضا على معلومات حول حملة دعم 
 

 .تتوفر ترجمات هذه النشرة اإلخبارية باللغات األلبانية والعربية والفرنسية والجورجية والصومالية واألردية أدناه

 
 أطيب التحيات،ولكم 

 IPAS وكالة  فريقمن 
 

 

 (0يعجبني ) 
 

 19-كوفيد وباء حول تحديث

وقد قررت الحكومة تسهيل العودة اآلمنة . 2021 نيسان/الخامس من أبريل غاية إلىالمفعول ستظل قيود الصحة العامة الحالية سارية 

  .للتعليم في المدرسة وخدمات رعاية األطفال على أساس حذر وعلى مراحل خالل شهري مارس وأبريل
 

في أيرلندا حتى  19-كوفيد مرضيجابية لـاإلحاالت ال عدد كبير من تم اكتشاف. 19-كوفيدا موجة ثالثة من فيروس تشهد أيرلندا حالي

  .برمته 2020كانت عليه في عام ما ، مقارنة باآلن هذا العام
 .19-كوفيد، فإننا نطلب منك مواصلة جهودك لحماية نفسك وعائلتك من 19-كوفيدبينما هناك أمل يلوح في األفق مع إطالق لقاح 

 

 :تقوم بما يليمن المهم أن 

 

 اغسل يديك بشكل صحيح ومتكرر 

  ممارسة التباعد االجتماعياحرص على 

 تجنب السفر غير الضروري 

  ِّ  والعطسألسعال وجهك عند ا غط 

  أو الكمامة( ارتداء قناع الوجهاحرص على( 

 اتبع القيود الحكومية الحالية 
 

ختبارك أنت أو ال واالستعداد ترتيبالسيكونون قادرين على  .على الفور يهموظفأحد ، يرجى االتصال بطبيبك وإبالغ إذا شعرت بتوعك

 أحد أفراد عائلتك.

 

 إتباع، فيرجى هذا المرضص كانت نتيجة اختباره إيجابية لأو كنت على اتصال وثيق بشخإيجابية  19-كوفيدكانت نتيجة اختبارك لإذا 
 .واالختبار وعدم الذهاب إلى العملبشأن العزل الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية  ائحنص

 

 الخاص بك19-كوفيدالحصول على لقاح 

مزيد من لل .تقوم اللقاحات بتعليم جهاز المناعة كيفية حمايتك من المرض من هذا المرض.الحماية 19-كوفيد ستوفر لك لقاحات

 ."قراءة المزيد"علىانقر  ،المعلومات

 

 قسم شؤون الطفل والمساواة واإلعاقة واإلدماج والشباب



 

 19-كوفيدلقاحات 
 

 .الدعم المباشر منألولئك الذين يعيشون  19-كوفيدفيما يتعلق بإطالق لقاح لهيئة التنفيذية للخدمات الصحية اع نحن نعمل م

واألشخاص ، عاًما 70عاملين في مجال الرعاية الصحية واألشخاص الذين تزيد أعمارهم عن لليتم إعطاء األولوية ، بالنسبة للقاحو
سيتم إبالغك من . عاما 69و  65تتراوح أعمارهم بين ، والذين طبية معينة ظروفعانون من عاًما والذين ي 70الذين تقل أعمارهم عن 

 .هذه المجموعات تنتمي لواحدة منإذا كنت  رب عملكأو  لهيئة التنفيذية للخدمات الصحيةال قب



 ، في المجموعةاشرمزدحمة، مثل مراكز الدعم المبر والذين يعيشون في أماكن ا أو أكثعام 18سيكون األشخاص الذين تبلغ أعمارهم 

 .التالية التي سيتم تطعيمها

 . ن ذلك هنا، ويمكنك قراءة المزيد عالمنتظر 19-كوفيد أصحاب األولوية في الحصول على لقاح ، تم تحديدالحكومة راقرحسب 
ية يئة التنفيذالهرك ، ستخبشر ولكن من فضلك ال تقلقعم المباالد منلم يتقرر بعد متى ستبدأ جولة التطعيمات ألولئك الذين يعيشون 

 .كنسرع وقت ممألتأكد من حماية الناس في على االهيئة هذه  وسوف تعمل، دما يحين دورك للحصول على اللقاحعنللخدمات الصحية 

 ؟19-كوفيدالحصول على لقاح  ما هي أهمية
 

ضاعفات بم19-كوفيد مرضأن يصاب بعض األشخاص الذين يصابون بـيمكن  .اءوبال هذا الحماية من19-كوفيدستوفر لك لقاحات 

، فقد ينتشر ضتإذا مرو .عليك إذا أصبت به19-كوفيدلمعرفة كيف سيؤثر  مؤكدة طريقةهناك ال توجد . خطيرة تجعلهم مرضى للغاية

الل ذلك من خو عدوىالالجسد لمحاربة تهيئ  مصنعة من أجل اللقاحات. لذلك، فالفيروس إلى أشخاص آخرين مثل عائلتك وأصدقائك
إذا تم وبالتالي، . 19-كوفيدفعالة في منع الناس من اإلصابة بمرض  19-كوفيدقاحات . لتعليم جهاز المناعة كيفية حمايتك من المرض

 .، يجب أن يوقف جهازك المناعي العدوى من جعلك مريًضا19-كوفيدعند مالمستك لعدوى  تطعيمك

 آمنة؟19-فيدكولقاحات بر تعتهل 
 

ة األدوية من قبل وكال دايجب اعتماد جميع اللقاحات المستخدمة في جمهورية أيرلن. المستخدمة في أيرلندا آمنة 19-كوفيدلقاحات ر تعتب

أيرلندا  يفالمستخدمة 19-يدكوفلقاحات ان .بمجرد اقتناعها بأنه آمن وفعال إال اللقاحاقتناء على وكالة الهذه  وافقت . الEMA األوروبية
 . يجب أن تخضع لنفس تقييمات السالمة والفعالية التي تخضع لها جميع اللقاحات األخرى EMA وكالة والتي أقرتها

 ؟19-كوفيد مرض أين يمكنني الذهاب للحصول على معلومات موثوقة حول

 

ون المعلومات التي من المهم أن تك. 19-كوفيدوسائل اإلعالم حول لقاحات  عبرعلى اإلنترنت ومتوفرة  هناك الكثير من المعلومات 
 جها بشأنالتي تحتاالصحيحة سيساعدك هذا في اتخاذ القرارات . تحصل عليها معلومات موثوقة من خبراء في الرعاية الصحية

موقع ويب  اجدك علىتو، فتأكد من إذا كنت تستخدم اإلنترنت .ا للبدءلتحدث إلى طبيبك أو الصيدلي مكانا جيديمكن أن يكون اك. صحت

 .يمنحك معلومات صادقة وقائمة على العلم
 

 :روابط مفيدة
 

 .هولقاحات19-كوفيدوباء على الكثير من المعلومات حول  hse.ieعلى الويب  لهيئة التنفيذية للخدمات الصحيةا يحتوي موقع

 

خدمة ـبا االتصال نك أيضيمك. لى أحدث األبحاث، وهي تستند إللقاحات الذين يعملون في أيرلنداتم إعداد هذه المعلومات من قبل خبراء ا

 .1850 24 1850 الرقم التالي: على HSELiveالمباشر
 .هنامن خالل الضغط  19-كوفيدمترجمة عن لقاح  مصادريمكنك أيًضا العثور على و

 

 .19-فيدكوا من المعلومات حول لقاح ، وسنوفر لك مزيددات في األسابيع واألشهر القادمةسنواصل إطالعك على آخر المستج
 .، فنحن بحاجة منك لمواصلة جهودك لحماية نفسك وعائلتك من فيروس كورونا19-كوفيدلقاح  بدءفي حين أن هناك أمل في األفق مع 

 

 19-كوفيدأثناء  داء المشورة للمدارس اآلمنةسإ

للطالب والموظفين واألسر. وقد وضعت جميع المدارس قواعد تعمل المجتمعات المدرسية جاهدة لضمان سالمة تشغيل مدارسنا 
 .اظ على سالمة الجميعوإجراءات يجب اتباعها للحف

 

 :، فال ترسله إلى المدرسة واتصل بطبيبك العام19-كوفيد مرضإذا كان طفلك يعاني من أي من األعراض التالية لـ
 .درجة مئوية أو أكثر 38ارتفاع درجة الحرارة إلى 

صعوبة سعال جديد أو فقدان أو تغير حاسة التذوق أو الشم أو ضيق التنفس أو ك - 19-كوفيد مرضأعراض شائعة أخرى لـ أيوجود 

 .في التنفس

 .19-كوفيدكنت على اتصال وثيق بشخص ثبتت إصابته بفيروس  إذا
 .19-كوفيدعيش مع شخص مريض وقد يكون مصابًا بـ تكنت  إذا

 .مثل التهاب الحلق أو الصداع أو اإلسهال 19-كوفيدـ أعراض أخرى غير شائعة لتواجد 

 .الماضية 14األيام  من بلد آخر في إذا عدت
 

 

فإن األمر يتطلب منهم أن يعزلوا ، 19-كوفيدإذا كانت نتيجة اختبار طالب أو موظف في المدرسة إيجابية لـ  :إغالق جهات االتصال

د تحركاته وأن ال يلتحق ويتعين على أي طالب أو موظف يعتبر على اتصال وثيق أن يقيوأن يتم تقييم مخاطر الصحة العامة.  أنفسهم
 .بالمدرسة

 

 
 على سبيل المثال: االتصال الوثيق البد وأن يحد من التحركات

 

مخاطر  . وبعد تقييم19-كوفيدا إيجابيًا لـ اختبارحجيرته  أجرى طفل في. في الصف الثاني هو تلميذسكويل مويرمن  أوكان كونور
يوماً منذ  14غ والدا كونور بأنه ينبغي له أن يقيد حركته لمدة تم تبلي. وبالمريض اتصال وثيق له يد كونور على أن، تم تحدالصحة العامة

 .شخص ما لتقييد التحركاتبتصال االآخر يوم كان فيه على اتصال بالطفل الذي اختبره إيجابياً. على سبيل المثال: ال يشترط 

 



لم تحدد الصحة العامة أنها كانت على اتصال وثيق .هي أخت كونورخامس وفي الصف ال هي تلميذةتارا أوكان من سكويل موير 

أو أي شخص آخر في المنزل إذا كانت نتيجة اختبار كونور  .يمكن أن تستمر تارا في الذهاب إلى المدرسة. بالطفل الذي ثبتت إصابته

 .اء في المنزل، فيجب على تارا البقإيجابية
 



السعال أو  عند لمنديالاستخدام  أهمية تأكد من أن طفلك يعرف. مهم لجميع الطالب هو  -غسل اليدين والممارسات الصحية الجيدة 

 لذلك.  مرفقه استخدام العطس أو

 .ميعمن قبل الج الجسدي إجراءات التباعد إتباعيجب   -في الصفوف االبتدائية العليا وفي مرحلة ما بعد االبتدائي 
 .لموعات داخل الفص، ولكن تم تنظيمهم في مجالتباعد الجسدياألطفال األصغر سنا ليسوا مطالبين بممارسة   -المدرسة االبتدائية 

 .الوجه أغطية يةالمرحلة االبتدائ شرط أن يرتدى المعلمون والموظفون في المدارس والطالب الذين يلتحقون بمدارس ما بعد إنه

 .هكان ذلك ممكنا وآمنا للقيام ب ذاإشجع طفلك على المشي أو ركوب الدراجة للذهاب إلى المدرسة 
غطاء  ية أن يرتدوا، وسيطلب من طالب المرحلة ما بعد االبتدائايجب أن يجلسوا فيه ةعد محدداسيكون للطالب مق  -النقل المدرسي 

 .متن الحافلة لىه عند االنتظار وعالوج

 .ةمزدحم االستالم والتوصيل فترة كونتيمكن أن 

 .ن البقاءرعة دوطفلك بس ستالموا توصيلرجى ضمان االبتعاد الجسدي باتباع توجيهات المدرسة بشأن موعد ومكان الذهاب. الرجاء ي
ارج أطفالهم خ لى سالمةاألسرة المعيشية للحفاظ عآلباء أن يتبعوا مشورة الصحة العامة بشأن التنشئة االجتماعية خارج على اوينبغي 

 .المدرسة

 www.gov.ie/schools تفضل بزيارة الموقع التاليللمزيد 
 

 ، يرجى النقر هنا عرض هذا المقال باللغة األلبانيةل

 الضغط هنا  مرجواللعرض هذا المقال باللغة العربية، 
 الرجاء الضغط هنا ،المقال بالفرنسية لعرض هذا

 الضغط هنا مرجوال ،لعرض هذا المقال باللغة الجورجية

 ، يرجى النقر هنا،لعرض هذا المقال باللغة الصومالية

 هنا الضغط، يرجى لعرض هذه المقالة باللغة األردية
 

 

 
 

 

 نولة جو أوبرايووزير الد روديريك أوغرمانالوزير  :في الصورة

 

 

 
 

 .اشرتم نشر المستند التعريفي التمهيدي حول إنهاء التزويد المب

اء مؤخًرا الكتاب األبيض حول إنه روديريك أوغرمانر نشر الوزي

ل لتح ويضع الكتاب األبيض سياسة حكومية جديدة. الدعم المباشر
م الدعالنظام الجديد لإلقامة و أيضا يحدد. ومحل التزويد المباشر

 .الذي تهدف الحكومة إلى وضعه لمقدمي طلبات الحماية الدولية

 

 

الكتاب األبيض "، تي دي روديريك أوغرمان، والشباب اإلدماج اواة واإلعاقة ووالمس الطفل، نشر وزير شؤون شباط/فبراير  26في 

 ."دولية الحماية ال تحت دعملل جديدة إنشاء خدمةإلنهاء التزويد المباشر و

 
النظام  هم. وبموجبودعم يةويوجز الكتاب األبيض الكيفية التي تعتزم بها الحكومة إنشاء نظام جديد إليواء مقدمي طلبات الحماية الدول

 التعليمن واإلسكاو، مع دعم الصحة ى االندماج في الحياة األيرلندية، سوف يتم مساعدة األشخاص الذين يطلبون الحماية علالجديد

 .والعمالة في صميم النظام
 

جديدة لا واإلدماج ستقبال، سيبقون في أحد مراكز االيرلندا بحثًا عن الحماية الدولية، عندما يصل األشخاص إلى أبموجب النظام الجديد

 .ن الدولةنيابة ع ال تستهدف الربحقبل منظمات  سيتم بناء هذه المراكز حديثًا وسيتم تشغيلها من ر.لمدة ال تزيد عن أربعة أشه
 

شاريع مزيج من م انتقال مقدمي الطلبات إلى أماكن اإلقامة الخاصة من خالليتم ، أربعة أشهر في مركز مملوك للدولةقضاء وبعد 

لى هذا علحصول ا(. وسيدفع مقدمو طلبات AHBالتجديد الحضري واالستضافة المجتمعية فضالً عن هيئات اإلسكان المعتمدة )

 .بسيطالمسكن إيجار 
 

ر سيستم. ذلكلقيام ب، وسيتم تشجيعهم ودعمهم لرماس عمل مدفوع األجر بعد ستة أشهيحق لمقدمي الطلبات التبموجب الخطة الجديدة ، 

 .دماج لألشخاص الذين يحتاجون إليهاوفير دعم االت
 

يض قيادة عملية االنتقال إلى النظام الجديد. لقراءة الكتاب األب والشبابقسم شؤون الطفل والمساواة واإلعاقة واإلدماج تولى يوس

 انقر هنا، والموجزات التنفيذية المترجمة

 

 19-وكوفيدالكريم رمضان شهر 
، مهمة للمسلمينمن األحداث ال شهر رمضان المباركيعتبر  .يتم مشاركة مراكز اإلقامة من قبل أشخاص من خلفيات وديانات مختلفة

للتعرف  د"قراءة المزي"انقر فوق  .لثاني عشر من أيار/مايوا ويستمر حتى الثالث عشر من نيسان/أبريلفي والذي من المتوقع أن يبدأ 

  .ا خالل شهر رمضانمسيتم تقديمه ذينعلى النصائح والدعم ال

 
أن هذا قد يكون صعبًا بالنسبة ألولئك  نفهم نحنو م.رمضان مختلفًا مرة أخرى هذا العا، سيكون شهر الحالي19-كوفيدبسبب جائحة و

ألداء الصلوات اليومية فيه مع أفراد األسرة والمجتمع  ونتواصليألن هذا هو الوقت التقليدي الذي الذين يحتفلون برمضان المقيمين 

 .والوجبات الخاصة

http://www.gov.ie/schools


ان مع ل شهر رمضلمين خاللتلبية احتياجات السكان المسلمين وغير المسسيتخذ مديرو المراكز تدابير لتكييف اإلدارة اليومية للمراكز و
 .التركيز على االحترام المتبادل والتسامح والتعايش السلمي

بير لدعم اذ تدامراكز باتخ. وتقوم البالنسبة لمن هم كذلك والعكس صحيح لوضعبا شهر رمضان أن يظلوا واعين صومواوينبغي لمن ي

 :وذلك ،السكان

 
 ؛وجبات أو مرافق التحضير للصائمينعاب أوقات الالستي

 ؛عامة والتباعد االجتماعيللتأكد من أن الناس لديهم مساحة للصالة بطريقة آمنة وتتوافق مع إرشادات الصحة ال

 .لتوفير معلومات عن البدائل االفتراضية للتجمعات التقليدية للصالة واإلفطار
 

هذا و المفعول. ة ساريةالصحيالهيئة التنفيذية للخدمات يود والضوابط الحالية وفقًا إلرشادات ، ستظل القنظًرا لخطر انتقال الفيروس

صحة جميع سالمة و ونطلب منكم التفهم والتعاون في ذلك لضمان. أو تجمعات جماعية خارجيينيعني أنه ال يمكن أن يكون هناك زوار 
 .المقيمين والموظفين لدينا

 

 :مزيد من الموارد والمعلومات عن شهر رمضان مع اقتراب موعدهالالمواقع التالية وفر ست

 
 المركز الثقافي اإلسالمي بأيرلندا

 المؤسسة اإلسالمية في أيرلندا

 مشروع الخيمة الرمضانية
 منظمة الصحة العالمية

 اليونيسفمنظمة 

 
 

أحد  أو مدير المركزعلى التحدث إلى  نشجعك فإننا، بشكل عام 19-كوفيدمرض رمضان أو  بشأن لديك أي مخاوف أو أسئلة إذا كانت

 IPASHelpdesk@equality.gov.ie تواصل عبر البريد االلكتروني. يمكنك أيضا النالموظفي

 

 IPAS لوكالة منتجات الفترة المجانية في مراكز اإلقامة
 15من ا الد اعتبارً ا في مراكز اإلقامة في جميع أنحاء البه سيتم توفير منتجات الفترة مجانالسكان بأن أن تبلغ  IPASوكالة يسر

 ."قراءة المزيد"انقر فوق ، مزيد من المعلوماتلل. 2021آذار/مارس 

 
 15من ًرا الد اعتباإبالغ السكان بأنه سيتم توفير منتجات الفترة مجانًا في مراكز اإلقامة في جميع أنحاء الب IPAS وكالةر يسو

المرأة  يالنهوض بقضالو، الفترة هذه من أثر الفقر فيللحد نطاقا وتعد هذه الخطوة جزًءا من مبادرة حكومية أوسع .  2021آذار/مارس 

 .والمساواة بين الجنسين

 
تعمل بنظام للمقيمين الذين يعيشون في مراكز  بالنسبة 2021 آذار/مارس 15من الممتدة تحصيل أي نقاط مقابل منتجات الفترة  لن يتم

 .في الموقعالمتواجدة نقاط في قاعات األغذية ال

 

 حملة دعم األطفال
ال والشباب وأسرهم في أوقات دعم األطفمن أجل حملة دعم األطفال  قسم شؤون الطفل والمساواة واإلعاقة واإلدماج والشباب وضع

 .صعبة

 

، الحملة الثانية لدعم األطفال التي تهدف تي دي روديريك أوغرمان، دماج والشباباإلأطلق وزير شؤون األطفال والمساواة واإلعاقة و
 .ت الصعبةإلى تشجيع الجميع على االنتباه إلى األطفال والشباب واألسر المعرضين للخطر في هذه األوقا

 .19-كوفيدتوفر حملة دعم األطفال معلومات يسهل الوصول إليها حول الخدمات المتاحة لألطفال والشباب والعائالت طوال فترة قيود 

 .موقع دعم األطفال على اإلنترنت مركزا للمعلومات ودعما عمليا ألي شخص قد يحتاج إليه ويمثل
 //:children-supporting-dcb42www.gov.ie/en/campaigns/https/ - التالي تصفح موقع دعم األطفال

 

 

 الرفاهية الجسدية
 .فوائد كثيرة للصحة العقلية والبدنية التمارين البدنية المنتظمة وتوفر، البقاء نشيًطا مفيد لقلبك ورأسك

 

 
 

 

ويمكن أن يكون النخفاض . ايرا للبقاء نشيطا بدنيا كبمنزل لفترات طويلة من الوقت تحدي، يمكن أن يشكل البقاء في الالوباء ترةف أثناء

 .نا ونوعية حياتنايتعلى صحتنا ورفاهمستويات النشاط البدني أثر سلبي 
 

أن يمكن . خاصة خالل هذا الوقت الصعبو، صحتك العامة ك القيام بها من أجليعد النشاط البدني المنتظم أحد أفضل األشياء التي يمكن

 علىالتوتر وتعزيز الحالة المزاجية وتحسين الذاكرة والمساعدة  تجنبعلى النوم بشكل أفضل و ةالمنتظم التمارين الرياضيةساعد ت
 .التركيز بشكل أفضل
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 :فيما يلي بعض النصائح واإلرشادات العامة
 

  تستمتع به ويشعرك بالرضااختر نشاًطا. 

 3-2لى عتوزيعه  وتذكر أنه يمكنك. أيام في األسبوع  5، دقيقة على األقل 30لمدة  احرص على ممارسة نشاط بدني 

 .أقصر حصص

 حتى  لركض أوايمكنك القيام بالقليل من المشي أو . وتأكد من أنها معتدلة الشدة حصةاجعل الجسم كله يتحرك طوال ال

 .الرقص

  تهدئة في النهايةال، فمن األفضل أن تقوم باإلحماء في البداية وشدةإذا كنت تمارس نشاًطا أكثر. 

 المشي أثناء وقت الغداء ثالث مرات في األسبوع :، على سبيل المثالحدد لنفسك هدفًا يمكن تحقيقه. 

 لمشي أو الركضا حذاءأحذية داعمة مع توسيد مناسب في ارتد  مالبس فضفاضة و. 

 ة جسمكوأثناءه وبعده للحفاظ على رطوب اشرب الماء قبل التمرين. 

 استمع إلى جسدك وتوقف عن أي نشاط إذا شعرت بتوعك. 

 فيرجى استشارة طبيبكنت غير متأكد أو لديك مشكلة صحيةإذا ك ،. 
 

لإلقامة كارايغفي مركز  "فبراير شعر باالرتياح فيا"  
 ."فبرايرفي باالرتياح  رشعا" لإلقامة المسماة كارايغلى مبادرة مركز اضغط على 'قراءة المزيد' إللقاء نظرة ع

 

 

 
 

 

 
 

 لمجتمع.تلهم روح ا، وهي تشجع و"فبراير شعر باالرتياح فيامبادرة رائعة أطلق عليها " ليتريمفي كو.  مركز كارايغ لإلقامة بدأ

 
ت رائع لقاء وقب أحظى الجميعو. 'الخروف األليفباتشس 'و' األليفالماعز 'ووجهت الدعوة إلى جميع األطفال في المركز لمقابلة بيدرو 

 !باتشسبيدرو و

 

 التالي:  اإللكتروني بارنا عن طريق البريد، فيرجى االتصال بنا وإخاك مبادرات مماثلة تجري في مركزكإذا كانت هن
IPASNewsletter@equality.gov.ie 

 
الهيئة اليسوعية لخدمة الالجئينخط   

يمكنك  .، وبوسعها أن تقدم المشورة والدعم المستقلينأيرلندا خط مساعدة سري للمقيمين في الهيئة اليسوعية لخدمة الالجئينتقدم 

. 929 008 1800 :التالي المجانيالهاتف  رقم عبر الهيئةب االتصال  
 

 

. وتتيح في أيرلندا خط مساعدة سري للمقيمين، وبوسعها أن تقدم المشورة والدعم المستقلين الهيئة اليسوعية لخدمة الالجئينتقدم تقدم و

 .إمكانية الوصول إلى المترجمين التحريريين عند االقتضاءالهيئة 
 

 1800929008: الهاتف المجاني رقم

 
 ساعات الخدمة

 

من العاشرة صباحا الى  :الثالثاء. مساءً الرابعة  حتى الثانية بعد الزوالومن الواحدة بعد الزوال  من العاشرة صباحا الى :اإلثنين
 إلىمن العاشرة صباحا :الخميس .خدمة البريد الصوتي ء:األربعا .مساءً  الرابعة  حتى الثانية بعد الزوالومن الواحدة بعد الزوال 

الثانية بعد ومن الواحدة بعد الزوال  إلىمن العاشرة صباحا  :الجمعة .مساءً الرابعة  حتى الثانية بعد الزوالومن الواحدة بعد الزوال 

 .مساءً الرابعة  حتى الزوال

 
وقد تم تصميمه الستكمال ودعم الخدمات الحالية التي تقدمها الوكاالت القانونية والمنظمات . خط المساعدة مفتوح أربعة أيام في األسبوع

 .والمجتمع المدنيغير الحكومية 

 
 :سيقوم خط المساعدة بما يلي

 

 المعلومات والمشورة بشأن سبل الحصول على الدعم والخدمات القانونية المحلية في عملية الحماية اآليرلندية  توفير
 البحث عن حلول للقضايا والتحديات التي يواجهها المقيمون
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 ترجمات النشرة اإلخبارية
فوق نقر ال، يرجى لجورجية أو الصومالية أو األرديةالرسالة اإلخبارية باللغات األلبانية أو العربية أو الفرنسية أو الالطالع على هذه 

 .'قراءة المزيد'



 رجاء النقر هنا النشرة اإلخبارية باللغة األلبانية، لعرض هذه ال
 

 النقر هنا  يرجى، لعرض هذه النشرة باللغة العربية

 

 هنايرجى الضغط ، لنشرة اإلخبارية باللغة الفرنسيةض هذه العر
 

 رجاء النقر هنا ال لنشرة اإلخبارية باللغة الجورجية،لعرض هذه ا

 
 هنا يرجى  الضغط ، شرة اإلخبارية باللغة الصوماليةلعرض هذه الن

 

 ، يرجى النقر هناالنشرة اإلخبارية باللغة األرديةلعرض هذه 
 

 

 تلوينلا - األطفالب ساحة خاصةم

 !نتمنى لك االستمتاع .يمكنك طباعة هذه الصفحة وتلوين الصورة مع أصدقائك

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 عيد القديس باتريك - األطفالب ساحة خاصةم

 .نأمل أن تستمتع بصفحة تلوين موضوع عيد القديس باتريك
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  اتصل بنا

 
 :بر البريد االلكتروني التالياالتصال بنا عال تتردد في ، فكانت لديك واحدةقصة للعدد القادم؟ إذا  هل لديك. نحب أن نسمع منك

ipasnewsletter@equality.gov.ie 

 

 
النسخة المطبوعة
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