
 IPAS لوكالة النشرة اإلخبارية
 
 

 2021مايو  خدمة اإلقامة تحت صفة الحماية الدولية

 عزيزي المقيم،

 .IPAS لوكالة مرحبًا بكم في إصدار مايو من النشرة اإلخبارية

 
)والمسمى أيضا بفيروس 19-كوفيديسلط هذا اإلصدار من النشرة اإلخبارية الضوء على أحدث المعلومات حول لقاح 

يفها مكتب . تحتوي النشرة اإلخبارية لهذا الشهر أيًضا على معلومات حول الندوة عبر اإلنترنت التي يستضكورونا(
معلومات حول العمل الرائع إضافة إلى ، هر رمضان بأماناستقبال ش ، وهو دليل لمساعدتك فيأمين المظالم لألطفال

  ولجان خدمة األطفال والشباب. أيرلندا الذي تقوم به منظمة األخوات المسلمات في
  

فوائد المشي  حول،ار أيًضا على رسالة من مقيم سابقيحتوي اإلصد
 ونصائح اليقظة.

 
 أدناه.لجورجية والصومالية واألردية العربية والفرنسية واترجمات هذه الرسالة اإلخبارية باللغة األلبانية ، تتوفر 

 
 IPAS وكالة فريقمن ، ولكم أطيب التحيات

 
 (0يعجبني )

 

 19-كوفيدلقاح  حولمعلومات 

جهاز المناعة كيفية حمايتك من تقوم اللقاحات بتعليم و. 19-كوفيد مرض الحماية من 19-كوفيدستوفر لك لقاحات 

 المرض.

 
أوالً.  19-لخطر اإلصابة بـمرض كوفيد عرضةيتم تطعيم األشخاص األكثر  و.19-كوفيدإطالق لقاحات حاليا يجري 

الحماية  تحثخاصة لألشخاص  19-لقاحات كوفيدمقاطع فيديو عن  الهيئة التنفيذية للخدمات الصحيةأنتجت لقد 

 مشاهدة الفيديوهات هنا:يمكنك والدولية. 

 األلبانية •

 األمهرية •

 العربية •

 الفرنسية •

 الجورجية •

 سورانيةالكردية ال •

 اللينغاال •

 الروسية •

 الصومالية •

 قسم شؤون الطفل والمساواة واإلعاقة واإلدماج والشباب



 ةالسواحىلي •

 التيغرينية •

 األردية •

 اليوروبا •

 الزولو •

 

 أسئلة مكررة

انقر فوق "قراءة ، المعلوماتلمزيد من . 19-كوفيد مرض على إجابات ألية أسئلة قد تكون لديك حول يمكنك العثور

 المزيد".

  

 المعروضة في أيرلندا؟ 19-كوفيد  ما هي لقاحات

 
ونجد في  قريبًا. )Janssen )J&Jمن المتوقع الموافقة على لقاح وهناك ثالثة لقاحات معروضة حاليًا في أيرلندا. 

 :اللقاحات التالية اإلجمال

 

 Pfizer / BioNTechلقاح  .1

 الفرنسيةو ة بيعرالو  األلبانية في(  Comirnaty، Pfizer /BioNTech)  19-نشرة معلومات حول لقاح كوفيد

  اليوروباو األرديةوة صوماليالو الروسيةو سورانيةالكردية الو  الجورجيةو 

 لقاح موديرنا .2
 

كردية الو  الجورجيةو  الفرنسيةو  عربيةالو  األلبانية :باللغات )موديرنا( 19-نشرة معلومات حول لقاح كوفيد

 اليوروباو األرديةوة صوماليالو الروسيةو سورانيةال

 )أسترازينيكا( AstraZenecaلقاح  .3
 

 عاًما. 70و  60حاليًا ، يتم تقديم لقاح أسترازينيكا فقط ألولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 

 
و  الفرنسيةو  عربيةالو  األلبانية باللغاتمتوفرة  )أسترازينيكا(  19-قاح كوفيدلوالرعاية الالحقة ل العامة المعلوماتإن 

 اليوروباو األرديةوة صوماليالو الروسيةو سورانيةالكردية الو  الجورجية

خضعت جميع اللقاحات المستخدمة في أيرلندا الختبارات ومراجعة دقيقة للغاية من قبل وكالة األدوية األوروبية لقد 

 .فعالةوللتأكد من أنها آمنة 

 هنا مستخدم في أيرلندا لكل نوع قاحللا دليل يمكنك العثور على و

 

 ؟19-لقاحات كوفيدب تطعيمههل يوجد أي شخص ال يجب 
 

األشخاص الذين عانوا من رد  غالبا هؤالء هموهناك عدد قليل جًدا من األشخاص الذين ينصحون بعدم أخذ اللقاح. 

من بالتأكد عامل الرعاية الصحية  مسيقولذا، فعل تحسسي شديد تجاه هذا اللقاح أو أجزاء من هذا اللقاح في الماضي. 

 لك.  قبل إعطائه أن اللقاح مناسب



 ؟فعالة 19-كوفيدلقاحات  عتبرهل ت

 
و  Pfizer تيشرك قاحيفل. منع الوفاةواالستشفاء  ندا فعالة للغاية فيأيرلالمستخدمة في  19-كوفيدجميع لقاحات إن 

Moderna يقلل لقاح وبعد جرعتين.  ٪95بحوالي  19-كوفيدمرض خطر اإلصابة بـمن  نقلالي

ورة عتين. قللت جميع اللقاحات من خط٪ بعد جر82بحوالي  خطر اإلصابة بالمرضأسترازينيكا من /أكسفورد

 .  ٪100بنسبة  19-اإلصابة بـمرض كوفيدنتيجة  المستشفىالمرض ودخول 

 آمنة؟ 19-كوفيدلقاحات  عتبرت هل
 

على ت حصلأيرلندا  جميع اللقاحات المستخدمة في جمهوريةفالمستخدمة في أيرلندا آمنة.  19-كوفيدجميع لقاحات إن 

بمجرد اقتناعها بأنها  إال على اللقاحات األوروبيةوكالة األدوية وافق ت(. ال EMAلة األدوية األوروبية )موافقة وكا

تخضع  األوروبية وكالة األدويةالمستخدمة في أيرلندا والموافقة عليها من قبل  19-كوفيدلقاحات إن آمنة وفعالة. 

 لنفس تقييمات السالمة والفعالية التي تخضع لها جميع اللقاحات واألدوية األخرى قبل الموافقة عليها.

  ؟ 19-كوفيدني الحصول على لقاح متى يمكن
 

، عاًما، العاملين في مجال الرعاية الصحية 70لذين تزيد أعمارهم عن أوالً لألشخاص ا 19-كوفيدلقاح  إعطاءيتم 

، سيتم تقديم اللقاح . بعد ذلكحرجةالذين يعانون من حاالت طبية عاًما و 65واألشخاص الذين تقل أعمارهم عن 

 عاًما وما بعده. 70بدًءا من  -أعمارهم لألشخاص بناًء على 

الهيئة التنفيذية  يتم إعالمك من قبلسويشون ويعملون في أماكن مزدحمة. اللقاح لألشخاص الذين يع إعطاءسيتم أيًضا 

 أو مدير المركز أو طبيبك العام عندما يحين دورك للحصول على اللقاح.للخدمات الصحية 

 ؟ 19-كوفيدهل يجب أن أحصل على لقاح 
 

إنه خيارك سواء ستحصل عليه أم ال. سوف يسألك الشخص الذي يعطيك اللقاح إذا كنت توافق على أخذ اللقاح. 

 الشخص الذي يقوم بتطعيمك بأي أسئلة قد تكون لديك.ويمكنك سؤال 

 على الرغم من أنني قد تلقيت اللقاح؟ 19-كوفيد اإلصابة بمرض هل ال يزال بإمكاني 

 
-كوفيدهناك احتمال ضئيل في استمرار إصابتك بـ والمستخدمة في أيرلندا فعالة للغاية.  19-كوفيدقاحات جميع لإن 

ر الذي يمكن أن يسببه الفيروس الخط، فإن اللقاح سيحميك من عيمك. ولكن حتى لو أصبت بالعدوىحتى لو تم تط 19

 في بعض األحيان.

 بالفعل؟ 19-كوفيدهل أحتاج إلى اللقاح إذا كنت مصابًا بـ 
 

 لحمايتك من العدوى. 19-كوفيد، يتعين عليك الحصول على لقاح نعم
 

 ؟ 19-كوفيد في إصابتك بمرض اللقاح تسببهل يمكن أن ي
 

هذا يعني أن لقاح و. 19-كوفيدال تحتوي اللقاحات المستخدمة في أيرلندا على أي من الفيروسات الحية المسببة لـ 

عادة ما يستغرق الجسم بضعة أسابيع لبناء المناعة بعد التطعيم. و. هذا المرضيجعلك مريًضا بـال يمكن أن  19-كوفيد

هذا ألن وقبل التطعيم أو بعده مباشرة.  19-كوفيدالشخص بالفيروس المسبب لـ  يصابأن   يعني أنه من المحتمل ما

 اللقاح لم يكن لديه الوقت الكافي لتوفير الحماية.

 ، هل يمكنني التوقف عن ارتداء الكمامة؟19-كوفيد بعد حصولي على لقاح
 

 بأنّك قَد تَنشرهناك أيًضا احتمال واللقاح.  كبعد أخذ 19-كوفيدال. ال تزال هناك فرصة ضئيلة إلصابتك بـ  لألسف



غسل يديك والحفاظ على مسافة من المهم جًدا االستمرار في فهذا ول، حتى لو لم تمرض بنفسك. 19-كوفيد فيروس

  .وارتداء الكمامة وبين اآلخرين بينك

 آمنة أثناء الحمل ولألمهات المرضعات؟ 19-كوفيدهل لقاحات 

أنه إذا بجميع المعلومات التي لدينا في الوقت الحالي  وتفيد.  19-إذا كنت حامالً، يمكنك الحصول على لقاحات كوفيد

يمكن أن يعطيك طبيبك العام أو القابلة أو وأثناء الحمل، فلن يكون هناك أي تأثير على طفلك.  19-تلقيت لقاح كوفيد

هذا وأنك حامل. بمن أن الشخص الذي يعطيك اللقاح يعلم  يتأكدفقط . حول ذلك طبيب التوليد مزيًدا من المعلومات

 اللقاحات آمنة أيًضا إذا كنت مرضعة.وأسبوع من الحمل.  33و 14بين  تعطى في الفترة اللقاحات راجع لكون

 . 19-كوفيدمرض سيؤدي الحصول على اللقاح إلى منعك من الشعور بتوعك شديد من و

 
 تؤثر على الخصوبة؟ 19-هل لقاحات كوفيد

 
المستخدمة في أيرلندا  19-دليل على أن أيًا من لقاحات كوفيدحاليا ال يوجد 

 خصوبتك.ستؤثر على 

 ؟ 19-هل هناك أي آثار جانبية للقاحات كوفيد
 

مثل جميع األدوية، يمكن أن يكون للقاحات آثار جانبية. غالبًا ما تكون اآلثار الجانبية خفيفة أو معتدلة وتشمل أشياء 

ضخم الغدد مثل وجود ألم في الذراع أو حكة في الجزء الذي تم فيه الحقن، والشعور بالتعب، والشعور بالغثيان، وت

بعض إن حمى. بأعراض تشبه أعراض الالليمفاوية في الذراع حيث تم إعطاء اللقاح، وقشعريرة في الجسم أو الشعور 

من األرق، أو ضعف مؤقت في  شخصفي حاالت نادرة، يعاني الوالناس ال يعانون من أي آثار جانبية على اإلطالق. 

مع اآلثار الجانبية التي يمكن أن تحدث من لقاحات أخرى.  19-كوفيدتتشابه اآلثار الجانبية للقاح وعضالت الوجه. 

يمكنك معرفة المزيد من التفاصيل ونحن نعلم أن اآلثار الجانبية الخطيرة للقاحات، مثل الحساسية ، نادرة للغاية. و

 هنا حول اآلثار الجانبية في كتيبات اللقاحات المترجمة

 ؟19-موثوقة حول كوفيدأين يمكنني الحصول على معلومات 
 

من المهم أن تكون و. 19-وسائل اإلعالم حول لقاحات كوفيد عبرهناك الكثير من المعلومات على اإلنترنت و

المعلومات التي تحصل عليها معلومات موثوقة من خبراء في الرعاية الصحية. يحتوي موقع الهيئة التنفيذية 

 .هولقاحات 19-ر من المعلومات حول كوفيدعلى الكثي ie.hseللخدمات الصحية على الويب 

يمكنك وتم إعداد هذه المعلومات من قبل خبراء اللقاحات الذين يعملون في أيرلندا، وهي تستند إلى أحدث األبحاث. 

 .1850 24 1850 الرقم التالي: الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية علىمباشرة باالتصال 

 

 لغاتعدة ، ب 19-قاح كوفيدللقاح وكتيبات اليمكنك أيًضا العثور على معلومات مترجمة، بما في ذلك مقاطع فيديو عن 

/ :updates/covid-www.hse.ie/eng/services/news/newsfeatures/covid19/https-هنا:  من

19-vaccine-  / 19المواد-covid-مترجمة /-مواد-لقاح 

 . 19-سنواصل إطالعك على آخر المستجدات في األسابيع المقبلة، وسنوفر لك مزيًدا من المعلومات حول لقاح كوفيد

، فنحن بحاجة منك لمواصلة جهودك لحماية نفسك وعائلتك 19-اح كوفيدفي حين أن هناك أمل في األفق مع إطالق لق

 من فيروس كورونا.

http://www.hse.ie/eng/services/news/newsfeatures/covid19-updates/covid-19-vaccine-
http://www.hse.ie/eng/services/news/newsfeatures/covid19-updates/covid-19-vaccine-


 

 

  19-كوفيدآمنة أثناء نصائح لمدارس 

 . 19-كوفيدللحفاظ على سالمة الجميع أثناء جائحة  إتباعهاوضعت جميع المدارس قواعد وإجراءات يجب 

 
 

 ، فال ترسله إلى المدرسة واتصل بطبيبك العام:19-كوفيدإذا كان طفلك يعاني من أي من األعراض التالية لـ 

 .درجة مئوية أو أكثر 38تبلغ درجة حرارة  •

كسعال جديد أو فقدان أو تغير حاسة التذوق أو الشم أو ضيق  – 19-كوفيدشائعة لـ  أخرى أي أعراضوجود  •

 .التنفسالتنفس أو صعوبة في 

 . 19-كوفيدإذا كنت على اتصال وثيق بشخص ثبتت إصابته بفيروس  •

 . 19-كوفيدمصابًا بـ  إذا كنت تعيش مع شخص مريض وقد يكون •

 .اإلسهال، مثل التهاب الحلق أو الصداع أو 19-كوفيدلـ  تواجد أعراض أخرى غير شائعة •

 .الماضية 14إذا عدت من بلد آخر في األيام  •
 

 
فإن األمر يتطلب ، 19-إذا كانت نتيجة اختبار طالب أو موظف في المدرسة إيجابية لـ كوفيد :االتصالإغالق جهات 

وأن يتم تقييم مخاطر الصحة العامة. ويتعين على أي طالب أو موظف يعتبر على اتصال  منهم أن يعزلوا أنفسهم

  .وثيق أن يقيد تحركاته وأن ال يلتحق بالمدرسة

 

 
 التصال الوثيق البد وأن يحد من التحركاتعلى سبيل المثال: ا

. وبعد 19-أجرى طفل في حجيرته اختبارا إيجابيًا لـ كوفيد. في الصف الثاني هو تلميذمن سكويل موير كونور أوكان

غ والدا كونور بأنه ينبغي له تم تبلي. وبالمريض اتصال وثيق له تقييم مخاطر الصحة العامة، تم تحديد كونور على أن

ً  14د حركته لمدة أن يقي  .يوماً منذ آخر يوم كان فيه على اتصال بالطفل الذي اختبره إيجابيا

 

 على سبيل المثال: ال يشترط االتصال بشخص ما لتقييد التحركات

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

إذا كانت نتيجة اختبار كونور . يمكن أن تستمر تارا في الذهاب إلى المدرسة. الذي ثبتت إصابته اتصال وثيق بالطفل

 أو أي شخص آخر في المنزل إيجابية، فيجب على تارا البقاء في المنزل.

استخدام أهمية  تأكد من أن طفلك يعرف. مهم لجميع الطالبهو   -غسل اليدين والممارسات الصحية الجيدة  •

 .لذلك السعال أو العطس أو استخدام مرفقه عند منديلال

 الجسدي من قبل الجميع. إجراءات التباعد إتباعيجب   -في الصفوف االبتدائية العليا وفي مرحلة ما بعد االبتدائي  •

األصغر سنا ليسوا مطالبين بممارسة التباعد الجسدي، ولكن تم تنظيمهم في  األطفال -المدرسة االبتدائية  •

 .مجموعات داخل الفصل

شرط أن يرتدى المعلمون والموظفون في المدارس والطالب الذين يلتحقون بمدارس ما بعد المرحلة االبتدائية  إنه •

 أغطية الوجه.

 .هكان ذلك ممكنا وآمنا للقيام ب إذاشجع طفلك على المشي أو ركوب الدراجة للذهاب إلى المدرسة  •

، وسيطلب من طالب المرحلة ما بعد ايجب أن يجلسوا فيه ةعد محدداسيكون للطالب مق  -النقل المدرسي  •

 متن الحافلة. لىاالبتدائية أن يرتدوا غطاء الوجه عند االنتظار وع



 .ةمزدحم االستالم والتوصيل فترة كونتيمكن أن  •

ستالم وا توجيهات المدرسة بشأن موعد ومكان الذهاب. الرجاء توصيل بإتباعرجى ضمان االبتعاد الجسدي ي •

 .طفلك بسرعة دون البقاء

األسرة المعيشية للحفاظ على آلباء أن يتبعوا مشورة الصحة العامة بشأن التنشئة االجتماعية خارج على اوينبغي  •

 .سالمة أطفالهم خارج المدرسة

 www.gov.ie/schools تفضل بزيارة الموقع التالي للمزيد 
 

 المباشر الدعمسالمة ورعاية األطفال في 

ندوة عبر اإلنترنت بمناسبة إطالق تقريره حول "سالمة ورفاهية األطفال بطفال المعني باألمكتب أمين المظالم  قاملقد 

 المباشر". الدعمفي 

 
الدعم في  ورفاهية األطفال( رسميًا تقريره حول "سالمة OCO) طفالالمعني باألأطلق مكتب أمين المظالم و

 .توصياتتقديم و نتائجالعبر اإلنترنت لمناقشة  ندوة مكتبالنظم  اإلطالق هذا بمناسبةوأبريل.  27" في المباشر

 
آلن على وضع وتنفيذ إجراءات في جميع المراكز بالتقرير وتعمل منذ بعض الوقت ا IPAS وكالة وقد رحبت

 .لضمان تنفيذ توصيات التقرير

 
 ، بما في ذلك:بالفعل اتخاذ سلسلة من التدابير ، تمحددها المكتبمعالجة القضايا التي  من أجلو

االعتبار قبل أن  بعينلجدد نقاط ضعف معينة يجب أخذها تطوير عملية جديدة لتقييم ما إذا كان لدى المتقدمين ا •

 يتلقوا عرض اإلقامة الخاص بهم

، إلى ي أماكن متجمعة على غرار الفنادقال تزال تعيش ف التي استمرار تنفيذ الخطة لنقل جميع األطفال واألسر •

 ؛اإلقامة المستقلة بواب أو أماكنامتالك األ

من شأنه أن يضع نظاماً إلدارة القضايا بالنسبة للمقيمين واألسر الذين تبين أنهم جديد المقيم الرعاية لإنشاء فريق  •

 ؛يعانون من مشاكل أو أوجه ضعف كبيرة

 تعاني من مشاكلالتعاون الوثيق مع توسال، وكالة الطفل واألسرة، لوضع إجراءات توفر المزيد من الدعم لألسر التي  •

المقامة  طفالالمعني باألمكتب أمين المظالم ندوة  خالل، IPAS كالةو في، المسؤول الرئيسي شاين أوكونوتحدث و

تحدث و .للمقيمين وناقش التزام الوكالة بتوفير أماكن إقامة عالية الجودة وما يتصل بها من خدماتعبر اإلنترنت 

، "الواي وليتركيني"غالجديدة التي افتتحت مؤخًرا في  الترحيب الذي تلقته مراكز اإلقامة العائليةشاين  أيًضا عن 

 إلى البناء على هذا النموذج." كما أقر IPASقائالً: "كانت هناك مشاركة رائعة في المجتمعات المحلية وستتطلع 

في التحقيق توسال و  IPAS وكالتية اإليجابية لـ، بالمشاركالمظالم لألطفال أمين ، باسم مكتبالدكتور نيال مولدون

الماضية اشتركنا بنشاط مع كل دائرة من الدوائر ، وكنا حريصين للغاية في استجاباتهم لنا.  12خالل األشهر  قائالً: "

".اشرالدعم المبويشكل وجودهم هنا اليوم بداية جديدة لنظام توفير 

http://www.gov.ie/schools


 

  19-شهر رمضان الكريم وكوفيد 

الثالث عشر من في شهر رمضان المبارك من األحداث المهمة للمسلمين، والذي من المتوقع أن يبدأ يعتبر 

 ذينللتعرف على النصائح والدعم ال د"قراءة المزي"انقر فوق . لثاني عشر من أيار/مايوا نيسان/أبريل ويستمر حتى

  .ا خالل شهر رمضانمسيتم تقديمه

 
الحالي، سيكون 19-بسبب جائحة كوفيدويتم مشاركة مراكز اإلقامة من قبل أشخاص من خلفيات وديانات مختلفة. 

نحن نفهم أن هذا قد يكون صعبًا بالنسبة ألولئك المقيمين الذين يحتفلون م. وشهر رمضان مختلفًا مرة أخرى هذا العا

مع أفراد األسرة والمجتمع ألداء الصلوات اليومية والوجبات فيه  ونتواصليبرمضان ألن هذا هو الوقت التقليدي الذي 

 .الخاصة

 
سيتخذ مديرو المراكز تدابير لتكييف اإلدارة اليومية للمراكز لتلبية احتياجات السكان المسلمين وغير المسلمين خالل و

 .شهر رمضان مع التركيز على االحترام المتبادل والتسامح والتعايش السلمي

 
 .بالنسبة لمن هم كذلك والعكس صحيح لوضعبا شهر رمضان أن يظلوا واعين صوموايوينبغي لمن 

 
 :، وذلك. وتقوم المراكز باتخاذ تدابير لدعم السكان

 
 ؛وجبات أو مرافق التحضير للصائمينالستيعاب أوقات ال •

 ؛التباعد االجتماعيللتأكد من أن الناس لديهم مساحة للصالة بطريقة آمنة وتتوافق مع إرشادات الصحة العامة و •

 للتجمعات التقليدية للصالة واإلفطار.لتوفير معلومات عن البدائل االفتراضية  •

 
 ، ستظل القيود والضوابط الحالية وفقًا إلرشادات الصحة والسالمة والبيئة والمركز ساريةنظًرا لخطر انتقال الفيروس

نطلب تفهمكم وتعاونكم في هذا ون أو تجمعات جماعية. يال يمكن أن يكون هناك زوار خارجيهذا يعني أنه و. المفعول

  األمر لضمان سالمة وصحة جميع 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 •

 فاليونيسي منظمة •
 

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

 تواصل عبر البريد االلكتروني: أحد الموظفين. يمكنك أيضا ال أو مدير المركز

IPASHelpdesk@equality.gov.ie 

 

 هنا للمساعدة في رمضان ةموجود أيرلندااألخوات المسلمات في  منظمة

( هي منظمة مستقلة تتكون أساًسا من نساء مسلمات يعشن في MSOE) أيرلندامنظمة األخوات المسلمات في إن 

، وتشجيع النساء المسلمات على وجه الخصوص(هي منظمة تطوعية تهدف إلى تقديم الدعم للنساء )وأيرلندا. 



 أوسع.بشكل االندماج والعمل معًا إلفادة المجتمع 

 

 
مستقلة تتكون أساًسا من نساء مسلمات يعشن في  ( هي منظمةMSOE) أيرلندامنظمة األخوات المسلمات في إن 

للنساء )المسلمات على وجه الخصوص(، وتشجيع االندماج  هي منظمة تطوعية تهدف إلى تقديم الدعموأيرلندا. 

 أوسع.بشكل والعمل معًا لفائدة المجتمع 

 مشغولة بإعداد سالل للعائالت داخل الجالية المسلمة خالل شهر رمضان. منظمة األخوات المسلماتكانت لقد 

نزل طرود غذائية طوال الفي  المتواجدين إعطاء الشباب المسلمين تهدف إلىحملة أخرى أيضا في  منظمةال تشاركو

النزل. تحتوي يبدأ الصيام من الفجر حتى الغسق وقد ال يتمكن الكثيرون من الوصول إلى المطبخ في وشهر رمضان. 

تتم إعادة تعبئة الطرود كل أسبوع والطرود على خليط من الزبادي وألواح البروتين والفواكه والمكسرات وغيرها. 

 بطعام جديد.

، وأنها تهتم بذلك وتنشئ شعورا على أنها هنا لتقديم المساعدة أيرلنداوتدل أعمال منظمة األخوات المسلمات في 

، ولكن ال يزال هناك ذلك اإلغالق التامفترة اني الذي يتم االحتفال به في هذا هو رمضان الثوباالنتماء في المجتمع. 

 .الشعور بروح المجتمع

 ، قم بزيارة:وعملهن التطوعي أيرلندامنظمة األخوات المسلمات في إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن 

https://msoe.ie/  صفحةأو شاهد مقابلة حديثة على Ireland AM هنا. 

  

 

 لجان خدمات األطفال والشباب

( هي المسؤولة عن تخطيط وتنسيق الخدمات لألطفال والشباب في كل CYPSCلجان خدمات األطفال والشباب )إن 

 عاًما. 24و  0يمتد اختصاصهم العمري إلى جميع األطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ومقاطعة في أيرلندا. 

 
( هي المسؤولة عن تخطيط وتنسيق الخدمات لألطفال والشباب في كل CYPSCلجان خدمات األطفال والشباب )إن 

 عاًما. 24و  0يمتد اختصاصهم العمري إلى جميع األطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ومقاطعة في أيرلندا. 

كانت عبارة عن حملة إعالمية لقد . CYPSCيه ساهم فتهي مثال على العمل الرائع الذي  'كلمة كوفيد'حملة إن 

اجتماعية أنشئت بالتعاون مع شباب من سليغو وليتريم وجنوب دبلن وفي شراكة بين فورويغي ولجان خدمات األطفال 

 والشباب.

متماثلتين. في حالة  19-كوفيدلــ شارك الشباب قصصهم عن العيش في ظل الوباء وأقروا بأنه ال توجد تجربتان لقد 

للتعامل مع  -هناك قوة هائلة في دعم مجتمع األقران فعدم اليقين هذه، من المفيد ببساطة معرفة أنك لست وحدك. 

 األوقات الصعبة، وجعل األوقات السعيدة أكثر إشراقًا.

في مقاطعتك. CYPSC ما تقدمه معرفةحتى تتمكن من  خريطة ــلقد قد وضعت هذه ال



 

 

 في المركز ةسابق ةمن مقيم مقدمة قصة

اإلقامة تحت صفة جين * هي مقيمة سابقة في مركز إقامة كينسيل في كورك وهي تشارك اآلن تجربتها في عملية 

 و ، كل ذلك بفضل األشخاص الطيبينلدي اآلن مكان ألطلق عليه منزالً، بعيًدا عن المنزل. "الحماية الدولية

  جين *-رحلتي."  خاللالذين قابلتهم  ورينالصب

 
 :كما يلي ، قصتهاي مركز إقامة كينسيل رود في كورك، المقيمة السابقة فتشارك جينو

وصلت وحدي من زيمبابوي وأنا أعيش في أيرلندا لقد "اسمي جين * وأنا مقيم سابق في مركز إقامة كينسيل في كورك. 

 أشهر. 6عام واحد و  خاللدمته يًا على طلب اللجوء الذي قتلقيت رًدا إيجابو. 2018منذ مايو 

اإلدارة واألمن والموظفين والمحامين  بما فيه ؛مركز اإلقامة م فيبه كنت على اتصال دائم األشخاص الذينكل إن 

 ، ساهموا بشكل إيجابي على طول الطريق.رباء الذين أصبحوا أصدقاء وعائلةوالمستشار والغ

بالعمل وحصلت على وظيفة ضمن مجال مهنتي مما مكنني  يلسمح كوني ل ةبينما كنت أنتظر ردي، كنت محظوظ

 من مواصلة دراستي في اإلدارة الطبية.

إلى مركز إقامة كينسيل رود ، حان الوقت لالنتقال من الخاص بي 4من الحصول على الطابع بعد فترة وجيزة و

في البداية بشأن الحصول على سكن في أيرلندا وقد واجهت بالفعل الكثير من المعلومات  ةكنت قلقومكاني الخاص. 

عملت مع موظف إعادة توطين داعم جدا من صندوق بيتر ماكفيري االستئماني، الخاطئة حول هذا الموضوع. لقد 

. لقد مفيدا جدا ذلككان المباشر واالستقرار في المجتمع األيرلندي. ودعم الذي يساعد الناس على الخروج من ال

معلومات عن كل يوم لي . كما أرسلت طوال الوقت على اتصال معيكانت السيدة كل شيء بالتفصيل و شرحت

 . بأسعار معقولةومتاحة الممتلكات ال

، تمكنت من االتصال بوكيل عقارات جيد من وكالة على الرغم من بعض التحدياتو، بعد شهر من البحث عن منزلو

ألن أكون مستأجرة في أحد العقارات كانت قد طرحتها  ةا لتصفح مراجعي واعتبرتني مناسبمرموقة أخذت وقتهتأجير 

لدي اآلن مكان ألطلق عليه منزالً، بعيًدا عن وفي السوق. لقد ُعرضت علي شقة عائلية مريحة في قلب المدينة. 

ه لكل من خصص وقت ةأنا ممتنوفي رحلتي.  كل ذلك بفضل األشخاص الصبورين اللطفاء الذين قابلتهمو، لنامنز

 أتأقلم مع بيتي الجديد في أيرلندا ". وأنا اآلنللترحيب بي والتحلي بالصبر معي، 

 .Janeتم تغيير األسماء احتراًما لخصوصية  لقد *

 
بريد الرسالة عبر إذا كنت ترغب في مشاطرة خبرتك في المجيء إلى أيرلندا في النشرة اإلخبارية، يرجى إرسال 

 ipasnewsletter@equality.gov.ie لكترونياإل

mailto:ipasnewsletter@equality.gov.ie


 

 للغاية؟ المشي مهم ريعتب لماذا

أسهل يعد المشي أحد ويعزز مزاجك ويجعلك تشعر بالراحة. فهو التمرين المنتظم مفيد لصحتك العقلية والجسدية. إن 

 أشكال التمارين وأكثرها فعالية.

 

 يعزز مزاجك ويجعلك تشعر بالراحة.فهو التمرين المنتظم مفيد لصحتك العقلية والجسدية. إن 

 :على كيساعد المشيفيعد المشي أحد أسهل أشكال التمارين وأكثرها فعالية. و

 حرق السعرات الحرارية  •

 قلبعضالت ال تقوية  •

 خفض نسبة السكر في الدم  •

 ز الطاقة والجهاز المناعييعزت  •

 مزاجالن يحست  •

 عقلال يةصفت  •

  تيح لك أن تكون أكثر إبداعاي  •

أمر يجب على  19-كوفيديقلل المشي أيًضا من التوتر ويجعلك تشعر بالهدوء. إن التخلص من التوتر أثناء جائحة 

 ويمكنك المشي في أي مكان حول مقاطعتك.كيلومترات  5تم اآلن رفع قاعدة الـ لقد الجميع محاولة القيام به. 

 .هنا المشيحول تحقق من توصيات أيرلندا ، يمكنك اكتشاف مسارات جديدة للمشي بالقرب منك. إلبقاء تمرينك ممتعًا

المشي،  سارات المشي ويمكنك اختيار مدةالكثير من خيارات م السلطة المكلفة بتطوير الرياضة في أيرلنداتوفر و

 ./ :www.sportireland.ie/outdoors/walking/trails/httpsوالعثور على مسار يناسبك بشكل أفضل: 

 
 

 فوائد اليقظة

يمكن ألي شخص ور حكم. اليقظة هي ممارسة االنتباه إلى ما يحدث في الوقت الحاضر وتجربته دون إصداإن 

 يمكنك أن تفعل ذلك دقيقة واحدة في كل مرة.ومن السهل أن تنسجم مع يومك. فممارسة اليقظة. 

 

يمكن ألي شخص واليقظة هي ممارسة االنتباه إلى ما يحدث في الوقت الحاضر وتجربته دون إصدار حكم.  إن

 تفعل ذلك دقيقة واحدة في كل مرة.يمكنك أن ومن السهل أن تنسجم مع يومك. فممارسة اليقظة. 

 فوائد اليقظة
 

سمح وتكيز على ما يحدث في هذه اللحظة. ساعدك على التروتة تساعدك على الدخول في الحاضر. اليقظة الذهني إن

يمكن أن  إدراك اللحظة الحاليةفلك بتطوير عادة جديدة تساعد على إضعاف عادات التفكير القديمة وغير المفيدة. 

  بالعالم من حولك. أكثر على االستمتاع يساعدك

 ؟كيف تكون أكثر وعيا
 

 إن مالحظة أفكارك ومشاعرك وأحاسيسك والعالم من حولك هو الخطوة األولى لتصبح أكثر يقظة.

 طرق يمكنك من خاللها أن تكون أكثر وعياً بشكل يومي
 

 ولهالحظ األشياء اليومية ، مثل الهواء الذي تتنفسه والطعام الذي تتنا •

http://www.sportireland.ie/outdoors/walking/trails
http://www.sportireland.ie/outdoors/walking/trails


اختر نفس الوقت كل يوم قررت خالله أن تكون على دراية  •

 بالعالم من حولك
 التأقلم إذا كان لديك الكثير من العمل علىا غأو اليو خفيفيمكن أن يساعدك المشي ال •

 على سبيل المثال ، "هذا قلق"، تسمية األفكار والمشاعر •

 ر نفسك من الماضي والمستقبليحرت •
 

 

  المقيمين في إغلينتونرسالة شكر من 

-جائحة كوفيد فترة فندق إغلينتون في غالواي رسالة مفتوحة لشكر أولئك الذين ساعدوهم طوال فيكتب المقيمون 

 انقر على 'قراءة المزيد'.، . لعرض الرسالة المفتوحة19

 
-جائحة كوفيد فترة فندق إغلينتون في غالواي رسالة مفتوحة لشكر أولئك الذين ساعدوهم طوال فيكتب المقيمون و

19. 

نيابة عن كل شخص مقيم في فندق إغلينتون، نود أن نتقدم بالشكر الجزيل لكل من حافظ على سالمتنا خالل هذه 

 األوقات الصعبة بشكل خاص.

 
التقدم وبذلنا قصارى جهدنا للبقاء إيجابيين والبقاء على اتصال بمجتمعنا  حتى في المحن، لقد أنعم هللا على قدرتنا على

نحن والمحلي. أنا فخور جًدا بالطريقة التي تعامل بها الجميع وأننا تمكنا جميعًا من الحفاظ على الدافع واإليجابية. 

خاطروا بحياتهم للحفاظ على سالمة ممتنون إلى األبد لجميع العاملين في الخطوط األمامية، وبعضهم من أقراننا الذين 

 الجميع.

 
لدينا لجنة قوية جًدا للمقيمين في فندق إغلينتون وعلى مدار العام سعينا للبقاء على اتصال بأصدقائنا في مجتمعنا 

  .'واتساب'و تطبيقات 'زووم'المحلي عبر 

 
يمكن للناس المساهمة فيها  'واتساب'عبرالــوقمنا بإعداد دردشة   تطبيق 'زووم'كان لدينا لقاءات أسبوعية عبر 

 والسماح للجميع بدعم بعضهم البعض.وتحميسهم  بانتظام، وقد تم استخدامها إلبقاء الناس على اطالع

للحد من اتصاالتنا االجتماعية والتزمنا جميعًا وتعليم أطفالنا في المنزل، ل تمكنا من إجراء دروس عبر اإلنترنتو

 . 19-بإرشادات كوفيد

 
والتي كانت ناجحة للغاية وكنا مبروكين بحضور عمدة غالواي،  تطبيق 'زووم'ميالد عبر الأقمنا أول حفلة عيد لقد 

كان للحفل والسيد مايك كوبارد عمليا. كما تشرفنا بالحصول على رسالة دعم من رئيس أيرلندا، مايكل دي هيغينز. 

 ألطفال.ل الموهوبة ضعروابتهجنا كثيرا بالموسيقى رائعة و

 
 متتالية في حصصواآلن بما أن الطقس يتحسن لدينا   تطبيق 'زووم'البستنة عبر  في أخرىفنية و ونقدم حصص

كنا محظوظين جًدا ألننا تلقينا تموياًل للحصول على سقيفة حديقتنا الخاصة وحفرة رمل ومطبخ طيني لقد البستنة. 

 لألطفال.

 

وحظينا في الحديقة المحلية، اكسترافاغانزا' يوم التبرع 'عندما تم رفع القيود لفترة من الوقت، تمت دعوتنا إلى و

أيًضا دروس في صناعة البطاقات عبر اإلنترنت ويستمتع الجميع  ونقدمكعكة في حديقتنا المجتمعية.  بفرصة أكل

  .تطبيق 'زووم'عبر  األسبوعيةالرقص بدروس 



 
الصعبة بشكل خاص في نود أن نذكر بعض األشخاص المتميزين الذين ساعدونا حقًا ودعمونا خالل بعض األوقات و

 حياتنا تماًما. تجائحة غيّر خالل، العام الماضي

 
ء الناس أظهروا ولوال عطف هؤالء الناس وإيماءاتهم ، الذين كانوا أنفسهم يعيشون أوقاتا صعبة لكنا أكثر عزلة. هؤال

و قاموا ( التبرعاتتعاطفًا حقيقيًا وهم أصدقاء مخلصين ، الذين دعمونا عن طريق )زووم( و )واتساب( و )كيك( و )

 .، و أبقونا على ما يُرامبشكل منتظم تفقدناب

 
 ونود أن يحصلوا على تقدير خاص لشكرهم وتقديرهم. ،بأن يفكر هؤالء الناس بنايسعدنا حقًا و

 
 حياتنا حقًا وهم:في هؤالء األشخاص كمجموعة أثروا 

 .فندق إغلينتوناإلدارة والموظفون في 

 كل من يشارك في لجنة وحديقة إغلينتون للمقيمين.
 

، ومديري المحالت التجارية، وموظفي المعلومات األساسية، هيئةولجميع أطبائنا وممرضاتنا وموظفينا العاملين في ال

 الذين ساعدوا على إبقائنا على قيد الحياة وآمنين في جميع األوقات. والعاملين األساسيين

كاي ساينت، معلمنا وبريندان سميث من دري، بالخصوص صدقائنا الرائعين الذين هم جميعا مميزين ورائعين، أل

انيت من ماريان وجوسوزان ماكين وأوبرت ماكازا من مشروع بريدج، ومونيكا، وأويف من مركز الفنون، وللبستنة، 

إيت مؤسسة 'فرانسيسكاو فيمي وكل من في و،  LGGGوفيونا بالني من حزب المؤتمر العام وكروي نا غايليمي، 

كعكات مخبوزة لذيذة وكعك ألعياد الميالد والمناسبات الخاصة والذين ساعدوا أيضاً في تنظيم  قدمون لناالذين ي 'كيك

 وجعلنا نبتسم. 'مطاردة بيضة عيد الفصح'

 .ةض الجميليحابالمر هملتبرع 'الجئي فايلت 'جميع في الن وكاريو

في سالثيل عندما تم  'منصة الفرقة'شيل ومجموعة من األشخاص المحبوبين الذين نظموا يوم التبرع الرائع في تراو

 تخفيف القيود.

 ومعالجة الحقائب لجميع األطفال. تطبيق 'زووم'عبر لتنظيم حفلة  'العمل الحقيقي لألطفال'نادي و

تطبيق عبر  الذين يديرون حاليا دروس الرقص المجانية األسبوعية للجميع 'دي الرقص'إلى ماري وكل من في 

 .'زووم'

 ليام و فرانشيسكا كونينغهام الذين نظموا مسابقة فن عيد الميالد من أجلنا جميعاً. إلى

عنا ونصحنا بكيفية الحفاظ على يشجتبقوا على اتصال بنا ، لتذكرنا وكان من المهم جدا أن يكون لدينا أشخاص و

 بانتظام وإعطائنا األمل. تفقدنا، وتطبيق 'زووم'عبر ازدهار حديقة مجتمعنا، لمساعدتنا في تنظيم أول حفلة عيد ميالد 

 واجتمعنا جميعًا معًا.بعض األوقات الساطعة ب حظينا أيضابينما كانت هناك بعض األوقات المظلمة، فلذلك، 

 ونحن فخورون جدا بكيفية عمل الجميع ونتطلع إلى رفع القيود وتمكيننا من رؤية بعضنا البعض شخصيا مرة أخرى.

 



 

 

 (JRS)الهيئة اليسوعية لخدمة الالجئين خط 

والدعم  ساعدةتقديم الم بوسعهاللمقيمين و خط مساعدة سري في أيرلندا( JRS)الهيئة اليسوعية لخدمة الالجئين تقدم 

 .1800 929 008 :على الهاتف المجاني الهيئة اليسوعية لخدمة الالجئينيمكنك االتصال بـ وبشكل مستقل. 

 
 

والدعم  ساعدةتقديم الم بوسعهاللمقيمين و خط مساعدة سري في أيرلندا( JRSتقدم الهيئة اليسوعية لخدمة الالجئين )

 المترجمين عند الحاجة. مع تواصلال خدمة الهيئة اليسوعيةأيضا توفر و. بشكل مستقل

 
 1800 929 008الهاتف المجاني: 

 
 ساعات الخدمة

 

  . الواحدة بعد الزوال ومن الثانية بعد الزوال حتى الرابعة مساءً  إلىالعاشرة صباحا  :االثنين

   . مساءً الرابعة  حتىالثانية بعد الزوال ومن الواحدة بعد الزوال  إلىالعاشرة صباحا الثالثاء: 

 األربعاء: خدمة البريد الصوتي 

  . الواحدة بعد الزوال ومن الثانية بعد الزوال حتى الرابعة مساءً  إلىالعاشرة صباحا  الخميس:

  . الواحدة بعد الزوال ومن الثانية بعد الزوال حتى الرابعة مساءً  إلىالعاشرة صباحا الجمعة: 

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

 الوكاالت القانونية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.

 سيقوم خط المساعدة بما يلي:و
 

توفير المعلومات والمشورة بشأن سبل الحصول على الدعم والخدمات القانونية المحلية في عملية الحماية 
 اآليرلندية 

 والشواغل المتعلقة باألحوال المعيشيةمتابعة االستفسارات 
 المقيمونالبحث عن حلول للقضايا والتحديات التي يواجهها 



 

 

 اإلخباريةترجمات النشرة 

لالطالع على هذه النشرة اإلخبارية باللغات األلبانية أو العربية أو الفرنسية أو الجورجية أو الصومالية أو األردية، 

 .يرجى النقر فوق 'قراءة المزيد'

 

 

 لعرض هذه النشرة اإلخبارية باللغة األلبانية، الرجاء النقر هنا 

 نقر هنا لعرض هذه النشرة باللغة العربية، يرجى ال

 لعرض هذه النشرة اإلخبارية باللغة الفرنسية، يرجى الضغط هنا 

 لعرض هذه النشرة اإلخبارية باللغة الجورجية، الرجاء النقر هنا 

 لعرض هذه النشرة اإلخبارية باللغة الصومالية، يرجى  الضغط هنا

 النقر هنا، يرجى لعرض هذه النشرة اإلخبارية باللغة األردية

 

 تلوينال - خاصة باألطفالساحة م

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

 
 
 
 
 

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



 

 

 تلوين - ساحة خاصة باألطفالم

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

 
 
 
 

 

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

 



 
 

 النسخة المطبوعة

 اتصل بنا
 

 
 

االتصال بنا ال تتردد في ، فكانت لديك واحدةهل لديك قصة للعدد القادم؟ إذا . نحب أن نسمع منك
 ipasnewsletter@equality.gov.ie  :بر البريد االلكتروني التاليع
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