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ბიულეტენი 
 
 

საერთაშორისო დაცვის განსახლების სერვისი მაისი 2021 

ძვირფასო რეზიდენტებო, 

გთხოვთ იხილოთ  IPAS -ის ბიულეტენის მაისის გამოცემა. 

 

ბიულეტენის ეს გამოცემა ხაზს უსვამს უახლეს ინფორმაციას COVID-19 ვაქცინის 

შესახებ. ამ თვის ბიულეტენი ასევე შეიცავს ინფორმაციას ბავშვთა ომბუდსმენის მიერ 

ჩატარებულ ვებინარზე. ასევე რჩევები, რომელიც დაგეხმარებათ რამადანის უსაფრთხო 

პატივისცემაში, ინფორმაცია მუსლიმი დების და ბავშვთა და ახალგაზრდობის 

სამსახურის კომიტეტების ფანტასტიკურ მუშაობაზე.. 
 

გამოცემა ასევე შეიცავს ყოფილი რეზიდენტის წერილს, სიარულის სიკეთეებს და 

ცნობიერების შესახებ რჩევებს. 

 

ამ ბიულეტენის თარგმანები ალბანურ, არაბულ, ფრანგულ, ქართულ, სომალიურ და 

ურდულ ენებზე მოცემულია ქვემოთ. 

 

კეთილი სურვილებით,  

 

IPAS-ის გუნდი 

 
 Like (0) 

 

ინფორმაცია COVID-19-ის ვაქცინის შესახებ 

COVID-19-ის  ვაქცინა გთავაზობთ დაცვას COVID-19- 

ისგან. ვაქცინა ასწავლის თქვენს იმუნურ სისტემას 

როგორ დაგიცავთ დაავადებებისგან. 

 

 

COVID-19-ის  ვაქცინაცია  მიმდინარეობს. პირველ რიგში ხდება იმ ადამიანების აცრა, 

რომლებიც ყველაზე მეტად არიან რისკის ქვეშ. HSE– მ მოამზადა ვიდეორგოლები 

COVID-19 ვაქცინებზე, განსაკუთრებით საერთაშორისო დაცვის ქვეშ მყოფი 

ადამიანებისთვის. ვიდეოების ნახვა შეგიძლიათ აქ: 
 

•  Albanian 

•  Amharic 

•  Arabic 

•  French 

•  ქართული 

•  Kurdish Sorani 

•  Lingala 

•  Russian 

•  Somali 

•  Swahili 

•  Tigrinya 

•  Urdu 

•  Yoruba 

•  Zulu 

 

ხშირად დასმული შეკითხვები 

იპოვნეთ პასუხები ნებისმიერ კითხვაზე, რომელიც 

შეიძლება გქონდეთ COVID-19. დამატებითი 

ინფორმაციისთვის დააჭირეთ ღილაკს "დაწვრილებით" 



. 
 
 
 

 
რომელი COVID-19 -ის ვაქცინების შეთავაზება ხდება ირლანდიაში? 

 

ამჟამად ირლანდიაში სამი ვაქცინის შეთავაზება ხდება. იანსენის (J&J) ვაქცინის 

დამტკიცება სავარაუდოდ მალე მოხდება. ესინი არიან: 

 1. ფაიზერი/BioNTech ვაქცინა 

საინფორმაციო ბროშურა COVID-19 ვაქცინის შესახებ (Pfizer / BioNTech, Comirnaty) ალბანურ ენაზე, 

 არაბული, ფრანგული, ქართული, ქართული სორანი, რუსული, სომალი, ურდუ, იორუბა 

 2. მოდერნა ვაქცინა



საინფორმაციო ბროშურა COVID-19 ვაქცინის შესახებ (Moderna) ალბანურ ენაზე, 

არაბული, ფრანგული, ქართული, სორანი, რუსული, სომალი, ურდუ, იორუბა 
 

 3. ასტრაზენეკა ვაქცინა 

ამჟამად ასტრაზენეცას ვაქცინა შეთავაზებულია 60-70 წლკამდე ადამიანებისთვის. 

საინფორმაციო ბროშურა COVID-19 ვაქცინის შესახებ (AstraZeneca) ალბანურ ენაზე, 

არაბული, ფრანგული, ქართული, სორანი, რუსული, სომალი, ურდუ, იორუბა 
 

ირლანდიაში გამოყენებულმა ყველა ვაქცინამ გაიარა მკაცრი ტესტირება და მიმოხილვა 

მედიკამენტების ევროპული სააგენტოს მიერ, რათა დარწმუნებულიყო, რომ ისინი 

უსაფრთხოა და მოქმედებენ. 

ირლანდიაში გამოყენებული ვაქცინების ნათარგმნი ინფორმაციისა და შემდგომი 

მოვლის ბროშურები შეგიძლიათ იხილოთ აქ here 

არის ვინმე, ვინც არ უნდა მიიღოს COVID-19-ის  ვაქცინა? 
 

ძალიან ცოტა ადამიანია, ვისაც ურჩევენ არ მიიღონ ვაქცინა. ესენი არიან ადამიანები, 

რომლებსაც ადრე ჰქონდათ მძიმე ალერგიული რეაქცია ამ ვაქცინის ან ამ ვაქცინის 

შემადგენელი ნაწილების მიმართ. ჯანდაცვის თანამშრომელი დარწმუნდება, რომ 

ვაქცინა თქვენთვის შესაფერისია მის გაკეთებამდე 

მოქმედებს COVID-19-ის ვაქცინები? 

 

COVID-19 ვაქცინები, რომლებიც ირლანდიაში გამოიყენება, ძალზე ეფექტურია 

სიკვდილისა და ჰოსპიტალიზაციის თავიდან ასაცილებლად. ვაქცინა Pfizer და Moderna 

ორი დოზის შემდეგ 95% -ით ამცირებს COVID-19 რისკს. ოქსფორდის / ასტრა ზენეკას 

ვაქცინა ორი დოზის შემდეგ დაახლოებით 82% -ით ამცირებს რისკს. ყველა ვაქცინამ 

შეამცირა COVID-19 მძიმე ჰოსპიტალიზაციის რისკი 100% -ით. 

უსაფრთხოა COVID-19-ის ვაქცინა? 
 

ირლანდიაში გამოყენებული COVID-19 ვაქცინები უსაფრთხოა. ირლანდიის 

რესპუბლიკაში გამოყენებული ყველა ვაქცინა უნდა იყოს დამტკიცებული 

მედიკამენტების ევროპული სააგენტოს (EMA) მიერ .EMA მხოლოდ მაშინ ამტკიცებს 

ვაქცინებს, როდესაც ისინი დარწმუნდებიან, რომ ისინი უსაფრთხო და ეფექტურია. 

COVID-19 ვაქცინები, რომლებიც ირლანდიაში გამოიყენება და დამტკიცებულია EMA– 

ს მიერ, უნდა გაიაროს იგივე უსაფრთხოების და ეფექტურობის შეფასებები, რასაც 

ყველა სხვა ვაქცინა და მედიკამენტი გაივლის დამტკიცებამდე. 

როდის შემიძლია გავიკეთო COVID-19-ის ვაქცინა? 
 

COVID-19-ის ვაქცინა შესთავაზეს ჯერ 70 წელს ზემოთ ასაკის ადამიანებს, ჯანდაცვის 

მუშაკებსა და 65 წლამდე ასაკის ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ სერიოზული 

სამედიცინო მდგომარეობა. შემდეგ,  ვაქცინას შესთავაზებენ ადამიანებს მათი ასაკის 

გათვალისწინებით - 70 წლიდან მოყოლებული. 

ვაქცინას შესთავაზებენ ასევე ადამიანებს, რომლებიც ცხოვრობენ და მუშაობენ 

ხალხმრავალ გარემოში. HSE, თქვენი ცენტრის მენეჯერი ან თქვენი GP გაცნობებთ, 

როდის მოვა თქვენი ვაქცინის მიღება. 

აუცილებელია გავიკეთო COVID-19-ის ვაქცინა? 
 

თქვენზეა დამოკიდებული გაიკეთებთ თუ არა ვაქცინას. ვაქცინატორი შეგეკითხებათ 

თანახმა ხარტ თუ არა რომ გაიკეთოთ ვაქცინა. შეგიძლიათ დაუსვათ ნებისმიერი კითხვა 

პირს რომელიც ვაქცინას გიკეთებთ.   

ვაქცინის გაკეთების შემთხვევაშიც შემხვდება COVID-19? 
 

COVID-19-ის ვაქცინები, რომლებიც ირლანდიაში გამოიყენება, ძალიან ეფექტურია. 

მცირე შანსია, რომ კვლავ დაგემართოთ COVID-19 მაშინაც კი, თუ აცრილი ხართ. თუ 

დაინფიცირდებით, ვაქცინა დაგიცავთ სერიოზული ავადმყოფობისგან, რასაც ზოგჯერ 

იწვევს ვირუსი. 

ვაქცინა მაინც მჭირდება თუ COVID-19 უკვე გადატანილი მაქვს? 
 

დიახ, მაინც უნდა გაიკეთოთ  COVID-19-ის წინააღმდეგ ვაქცინა, რომ დაგიცვათ ინფექციისგან. 
 

შესაძლებელია ვაქცინამ დამმართოს COVID-19? 
 

ვაქცინები, რომლებიც ირლანდიაში გამოიყენება, არ შეიცავს ცოცხალ ვირუსს, 

რომელიც იწვევს COVID-19- ს. ეს ნიშნავს, რომ COVID-19 ვაქცინა ვერ დაგაავედებთ 

COVID-19- ით. ვაქცინაციის შემდეგ, როგორც წესი, ორგანიზმს იმუნიტეტის აღდგენა 

სჭირდება რამდენიმე კვირა. ეს ნიშნავს, რომ შესაძლებელია ადამიანი ინფიცირებულია 

ვირუსით, რომელიც იწვევს COVID-19 ვაქცინაციამდე ან მის შემდეგ და მაინც 

დაავადდეს. ეს იმიტომ ხდება, რომ ვაქცინას არ ჰქონდა საკმარისი დრო დაცვის 

უზრუნველსაყოფად. 

COVID-19-ის ვაქცინის გაკეთების შემდეგ, შეიძლება აღარ ვატარო სახის საფარი? 
 

სამწუხაროდ არა. არის პატარა შანსი რომ დაინფიცირდეთ COVID-19-ით ვაქცინის 

გაკეთების შემდეგ. ასევე არსებობს შანსი, რომ თქვენ გაავრცელოთ COVID-19, მაშინაც 

კი, თუ თავად არ დაავადდებით. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ხელების დაბანა, 

დისტანციის შენარჩუნება და სახის საფარის ტარება. 

არის თუ არა COVID-19 ვაქცინები უსაფრთხო ორსულობაში და მეძუძური დედებისათვის? 



თუ ორსულად ხართ, შეგიძლიათ მიიღოთ COVID-19 ვაქცინა. ამ დროისთვის ჩვენს ხელთ 

არსებული ყველა ინფორმაცია გვეუბნება, რომ თუ თქვენ მიიღებთ COVID-19 ვაქცინას 

ორსულობის პერიოდში, ეს თქვენს შვილზე გავლენას არ მოახდენს. ექიმმა, ბებიაქალმა ან 

მეანმა შესაძლებელია მოგცეთ მეტი ინფორმაცია. დარწმუნდით, რომ ვაქცინატორმა იცის, 

რომ ხართ ორსულად. ეს იმიტომ ხდება, რომ ვაქცინები უნდა გაკეთდეს ორსულობის 14-33 

კვირას შორის. ვაქცინები ასევე უსაფრთხოა, თუ ძუძუთი კვებავთ. 

ვაქცინის მიღება შეაჩერებს COVID-19– ისგან ძალიან ცუდად გახდეთ. 

 

ახდენს გავლენას COVID-19 ვაქცინები ნაყოფიერებაზე? 
 

არ არსებობს მტკიცებულება, რომ ირლანდიაში COVID-19 ვაქცინებიდან რომელიმე 

გავლენას მოახდენს თქვენს ნაყოფიერებაზე. 

არსებობს რაიმე გვერდითი მოვლენები COVID-19 ვაქცინებისგან? 
 

როგორც ყველა მედიკამენტი, ვაქცინებსაც შეიძლება ჰქონდეს გვერდითი მოვლენები. 

გვერდითი მოვლენები ძირითადად მსუბუქი ან ზომიერია და მოიცავს ისეთ რამეებს, 

როგორიცაა მკლავის ტკივილი ან ქავილი იმ ნაწილში, სადაც გაუკეთეს ინექცია, 

დაღლილობა, ავადმყოფობის შეგრძნება, ლიმფური ჯირკვლის შეშუპება მკლავში, 

სადაც ვაქცინა გაუკეთეს, სხეულის შემცივნება ან მსგავსი შეგრძნება. სიცხე გაქვს 

ზოგიერთ ადამიანს საერთოდ არ აღენიშნება გვერდითი მოვლენები. უფრო იშვიათად, 

ადამიანები განიცდიან უძილობას, ან დროებით მოშვებას სახის კუნთებში. COVID-19 

ვაქცინის გვერდითი ეფექტები მსგავსია იმ გვერდითი ეფექტებისა, რაც შეგიძლიათ 

მიიღოთ სხვა ვაქცინებიდან. ჩვენ ვიცით, რომ ვაქცინების სერიოზული გვერდითი 

მოვლენები, როგორიცაა ალერგიული რეაქცია, ძალზე იშვიათია. გვერდითი 

მოვლენების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ ნათარგმნ ვაქცინის 

ბუკლეტებში აქ 

სად შემიძლია მივიღო საიმედო ინფორმაცია COVID-19- ის შესახებ, რომელსაც ვენდობი? 
 

COVID-19 ვაქცინების შესახებ უამრავი ინფორმაციაა ინტერნეტში და მედიაში. 

მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ მიერ მიღებული ინფორმაცია იყოს სანდო ინფორმაცია 

ჯანდაცვის ექსპერტებისგან. HSE ვებგვერდზე h se.ie აქვს უამრავი ინფორმაცია 

COVID-19 და COVID-19 ვაქცინების შესახებ. 

ეს ინფორმაცია მომზადებულია ვაქცინის ექსპერტების მიერ, რომლებიც ირლანდიაში 

მუშაობენ და ემყარება უახლეს კვლევას. ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ HSELive- ზე 1850 

24 1850. 

ასევე შეგიძლიათ ნახოთ თარგმნილი ინფორმაცია, მათ შორის ვიდეოები COVID-19 

ვაქცინისა და ვაქცინის ბროშურების შესახებ, უფრო მეტ ენაზე აქ: 

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

 materials/covid-19-vaccine-translated-materials/ 
 

ჩვენ გავაგრძელებთ განახლებას უახლოეს კვირებში და მოგაწვდით დამატებით 

ინფორმაციას COVID-19 ვაქცინის შესახებ. 

მიუხედავად იმისა, რომ COVID-19 ვაქცინით იმედი არსებობს, ჩვენ გვჭირდება, რომ 

თქვენ გააგრძელოთ ძალისხმევა  თქვენი და თქვენი ოჯახის დასაცავად 

კორონავირუსისგან. 

 

უსაფრთხო სკოლების შესახებ რჩევები COVID-19 დროს 

ყველა სკოლაში შეიქმნა წესები და რეგულაციები, 

რომელთა დაცვაც აუცილებელია COVID-19 პანდემიის 

დროს.  

 
თუ თქვენს შვილს აქვს COVID-19 შემდეგი სიმპტომები, ნუ გაგზავნით სკოლაში და 

დაუკავშირდით ექიმს: 

 

• ტემპერატურა 38 გრადუსი ან მეტი. 

• COVID-19 ნებისმიერი სხვა საერთო სიმპტომი - ხველა, გემოს ან სუნის დაკარგვა ან შეცვლა, ქოშინი ან სუნთქვის უკმარისობა, 

რომელიც გაუარესდა. 

• მჭიდრო კავშირშია მასთან, ვისაც დადებითი ტესტი აქვს COVID-19-ზე. 

• ცხოვრობდით ისეთ პირთან, ვინც ცუდად არის და შეიძლება ჰქონდეს COVID-19. 

• COVID-19- ის სხვა იშვიათი სიმპტომები, როგორიცაა ყელის ტკივილი, თავის ტკივილი ან ფაღარათი. 

• უკანასკნელი 14 დღის განმავლობაში დაბრუნდა სხვა ქვეყნიდან. 

 

 
ახლო კონტაქტები: თუ სკოლის მოსწავლეს ან თანამშრომელს დადებითი პასუხი აქვთ 

COVID-19-ის ტესტზე, მათ მოეთხოვებათ იზოლირება და ჩატარდება საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის რისკის შეფასება. ნებისმიერი სტუდენტი ან თანამშრომელი, რომელსიც 

ახლო კონტაქტად მიიჩნევა, ვალდებულია შეზღუდოს მოძრაობა და არ წავიდეს 

სკოლაში. 

 

         მაგალითი: ახლო კონტაქტმა უნდა შეზღუდოს გადაადგილება 

Scoil Mhuire- ის კონორ ო’კეინი მე -2 კლასშია. ბავშვს მის ჯგუფში აღმოაჩნდა COVID-

19. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის რისკის შეფასების შემდეგ, კონორი 

განისაზღვრა, როგორც ახლო კონტაქტი. კონორის მშობლებს ეცნობებათ, რომ მან უნდა 

შეზღუდეს მოძრაობა 14 დღის განმავლობაში იმ დღიდან, როდესაც იგი ბოლო დროს 

დაუკავშირდა იმ ბავშვს, რომელსაც დადებითი პასუხი აქვს.  

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


მაგალითი: კონტაქტის კონტაქტმა არ არის საჭირო მოძრაობა შეზღუდოს 

 

Scoil Mhuire- ის ტარა ო’კეინი მე -5 კლასშია. ის არის კონორის და. ის საზოგადოებრივმა 

ჯანმრთელობამ არ დაადგინა, როგორც ბავშვის ახლო კონტაქტი, რომელსაც ინფექცია 

აღმოჩნდა. ტარას შეუძლია გააგრძელოს სკოლაში სიარული. თუ კონორი ან ოჯახის 

სხვა წევრები დადებით პასუხს მიიღებენ ტესტირების შემდეგ, მაშინ ტარა სახლში 

უნდა დარჩეს. 

 

• ხელების დაბანისა და ჰიგიენის კარგი პრაქტიკა - მნიშვნელოვანია ყველა სტუდენტისათვის. დარწმუნდით, რომ თქვენმა ბავშვმა 

იცის ქსოვილის გამოყენება ხველის ან ცემინების დასაფარად ან იდაყვში დახველება და დაცემინება. 

• უფროს დაწყებით კლასებში და დაწყებითი ასაკის შემდეგ - ფიზიკური დისტანცირების პროცედურები ყველამ უნდა დაიცვას. 

• დაწყებითი სკოლა - მცირეწლოვან ბავშვებს არ მოეთხოვებათ ფიზიკური დისტანცირების პრაქტიკა, მაგრამ ისინი 

ორგანიზებულნი არიან კლასის შიგნით. 

• მოთხოვნაა, რომ სახის საფარი გამოიყენონ მასწავლებლებმა, სკოლებში თანამშრომლებმა და დაწყებითი სკოლის დამსწრე 

მოსწავლეებმა. 

• წაახალისეთ თქვენი ბავშვი ფეხით ან ველოსიპედით სკოლაში სიარული, თუ ეს შესაძლებელია და უსაფრთხოა ამისათვის. 

• სასკოლო ტრანსპორტი - მოსწავლეებისთვის გამოყოფილი იქნება ადგილები, სადაც უნდა დასხდნენ, ხოლო დაწყებითი 

კლასების მოსწავლეებს მოეთხოვებათ სახის დაფარვა, როდესაც ელოდებიან და როდესაც იმყოფებიან ავტობუსში. 

• სკოლაში დატოვება და წამოყვანა შეიძლება გადატვირთული დრო იყოს. 

• გთხოვთ, უზრუნველყოთ სოციალური დისტანცირება სკოლის მითითებებით, როდის და სად უნდა წახვიდეთ. გთხოვთ 

დატოვოთ და წამოიყვანოთ თქვენი ბავშვი სწრაფად დაყოვნების გარეშე. 

• მშობლებმა უნდა დაიცვან საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის რჩევა საოჯახო მეურნეობის გარეთ სოციალიზაციის შესახებ, რათა 

შვილები უსაფრთხოდ იყვნენ სკოლის გარეთ. 

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ აქ  www.gov.ie/schools 

ბავშვების უსაფრთხოება და კეთილდღეობა პირდაპირი უზრუნველყოფის საცხოვრებელში: 

ბავშვთა ოფისის ომბუდსმენმა უმასპინძლა ვებინარს, 

რომლის მიზანი იყო მოხსენება "ბავშვების 

უსაფრთხოება და კეთილდღეობა პირდაპირ 

უზრუნველყოფაში". 
 

სახალხო დამცველმა ბავშვთა ოფისისთვის (OCO) ოფიციალურად დაიწყო მოხსენება 

"ბავშვების უსაფრთხოება და კეთილდღეობა პირდაპირ უზრუნველყოფაში" 27 

აპრილს. დაწყების აღსანიშნავად, OCO– მ ჩაატარა ონლაინ ღონისძიება, სადაც 

განხილული იქნა მისი მიგნებები და რეკომენდაციები. 

 
IPAS მიესალმა ანგარიშს და უკვე გარკვეული დროა მუშაობს ცენტრებში მოქმედებების 

შემუშავებასა და განხორციელებაზე, რათა უზრუნველყოს ანგარიშის 

რეკომენდაციების შესრულება.. 

 
OCO– ს მიერ იდენტიფიცირებული საკითხების გადასაჭრელად, მთელი რიგი 

ღონისძიებები უკვე განხორციელდა, მათ შორის: 
 

• ახალი პროცესის შემუშავება იმის შესაფასებლად, აქვს თუ არა ახალ 

განმცხადებელს განსაკუთრებული სისუსტეები, რომელთა გათვალისწინებაც 

აუცილებელია, სანამ ისინი მიიღებენ საცხოვრებლის შეთავაზებას. 

• გეგმის გაგრძელება, ყველა დარჩენილი ბავშვი და ოჯახი, რომლებიც ჯერ 

კიდევ სასტუმროს ტიპის გარემოში ცხოვრობენ, საკუთარი კარის ან 

დამოუკიდებელი საცხოვრებლით  უნდა იქნენ უზრუნველყოფილი.; 

• ახალი რეზიდენტების კეთილდღეობის გუნდის შექმნა, რომელიც შეიმუშავებს 

საქმისწარმოების სისტემას მცხოვრებთა და ოჯახებისთვის, რომლებსაც აქვთ 

მნიშვნელოვანი პრობლემები ან მოწყვლადობა.; 

• უფრო მჭიდრო ურთიერთობა TUSLA-სთან, ბავშვთა და საოჯახო 

სააგენტოსთან, პროცედურების შემუშავების მიზნით, რაც უფრო მეტ 

დახმარებას გაუწევს ოჯახებს, რომლებსაც პრობლემები აქვთ. 

 

შეინ  ო’კონორმა, IPAS– ის მთავარმა ოფიცერმა, OCO– ს ვებ – სემინარზე ისაუბრა და 

განიხილა IPAS– ის ვალდებულება, უზრუნველყონ მაღალხარისხიანი განსახლებისა 

და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები მოსახლეობისთვის  

 

 

http://www.gov.ie/schools


შეინმა ასევე ისაუბრა ახლახან გაიხსნილ საოჯახო განსახლების ცენტრებზე გალვეიში და 

ლეტერკენიმ და თქვა: ”ადგილობრივი საზოგადოების მიერ იყო გასაოცარი ჩართულობა და 

IPAS შეეცდება ამ მოდელს დაეყრდნოს. თავად ბავშვთა ომბუდსმენმა, დოქტორმა ნაილ 

მულდუნმა ასევე დაადასტურა IPAS- ისა და TUSLA-ს პოზიტიური მონაწილეობა 

გამოძიებასთან დაკავშირებით და თქვა: ”ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჩვენ აქტიურად 

ვმონაწილეობდით თითოეულ სამსახურთან და ისინი ძალიან გულმოდგინედ 

ასრულებდნენ თავიანთ საქმიანობას. ჩვენზე პასუხები. დღეს მათი აქ ყოფნა ახდენს 

პირდაპირი უზრუნველყოფის სისტემის ახალ დაწყებას. ” 
 

რამადანი & COVID-19 

მუსლიმი მაცხოვრებლებისთვის მნიშვნელოვანი 

მოვლენაა რამადანის წმინდა თვე, რომელიც, 

სავარაუდოდ, დაიწყება 13 აპრილს და გაგრძელდება 12 

მაისამდე. დააჭირეთ ღილაკს "დაწვრილებით", რომ 

გაეცნოთ რჩევას და მხარდაჭერას, რომელიც რამადანის 

განმავლობაში იქნება გამოყენებული. 

 

განსახლების ცენტრებს მრავალი სხვადასხვა წარმოშობის და აღმსარებლობის ადამიანი 

იზიარებს. COVID-19 ამჟამინდელი პანდემიის გამო, რამადანი წელს ისევ 

განსხვავებული იქნება. ჩვენ გვესმის, რომ ეს შეიძლება რთული აღმოჩნდეს იმ 

მაცხოვრებლებისთვის, რომლებიც რამადანს იცავენ, რადგან ეს ტრადიციულად არის 

დრო, როდესაც თქვენ უკავშირდებით ოჯახის და საზოგადოების წევრებს 

ყოველდღიური ლოცვებისა და სპეციალური კერძების მისაღებად. 

 

ცენტრის მენეჯერები მიიღებენ ზომებს, რომ მოახდინონ ცენტრების ყოველდღიური 

მუშაობის ადაპტირება რამადანის განმავლობაში როგორც მუსლიმი, ისე არამუსლიმი 

მაცხოვრებლების საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად, აქცენტი კეთდება 

ურთიერთპატივისცემის, ტოლერანტობისა და მშვიდობიანი თანაცხოვრების შესახებ. 

 

მათ, ვინც რამადანს იცავს, უნდა გაითვალისწინონ სიტუაცია, ვინც არის და პირიქით.  

 

ცენტრები გაატარებენ ზომებს მოსახლეობის დასახმარებლად: 

 
• მარხვის მსურველთათვის კვების დროსა თუ მოსამზადებელი საშუალებების განთავსება; 

• დარწმუნდეს, რომ ხალხს აქვს ლოცვის სივრცე უსაფრთხოდ და შეესაბამება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის რჩევებსა და 

სოციალური დისტანცირების მითითებებს; 

• ინფორმაციის მიწოდება ლოცვისა და იფტარის ტრადიციული შეკრების ვირტუალური ალტერნატივების შესახებ. 

 

 

ვირუსის გადაცემის რისკის გამო, HSE– სა და ცენტრის სახელმძღვანელოს მითითებებით მოქმედი შეზღუდვები და 

კონტროლი ძალაში რჩება. ეს ნიშნავს, რომ არ შეიძლება გარე სტუმრების მიღება და კომუნალური შეკრებები. ჩვენ ვთხოვთ 

თქვენს ურთიერთგაგებას და თანამშრომლობას, რათა ვუზრუნველყოთ ჩვენი მოსახლეობისა და თანამშრომლების 

უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა. 

 

შემდეგ ვებსაიტებზე იქნება უფრო მეტი რესურსი და ინფორმაცია რამადანის მოახლოებისთან დაკავშირებით: 

 
Islamic Cultural Centre of  Ireland 
The Islamic Foundation of  Ireland 
The Ramadan Tent Project 
World  Health Organisation 
UNICEF 
 

თუ გაქვთ შეკითხვები რამდანის ან COVID-19– ს შესახებ, ჩვენ გირჩევთ ესაუბროთ პერსონალის წევრს ან ცენტრის მენეჯერს. 

ასევე შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ  IPASHelpdesk@equality.gov.ie 

 

Éire-ის მუსლიმი დები აქ არიან რომ დაგეხმარონ ამ რამადანის დროს 

Éire-ს მუსლიმი დები (MSOE) არის დამოუკიდებელი 

ორგანიზაცია, ირლანდიაში მცხოვრები ძირითადად 

მუსლიმი ქალები. MSOE არის ნებაყოფლობითი 

ორგანიზაცია, რომელიც მიზნად ისახავს ქალების 

(განსაკუთრებით მუსლიმი ქალების) მხარდაჭერას, 

ინტეგრაციის წახალისებას და ერთად მუშაობას ფართო 

საზოგადოების სასარგებლოდ. 

Éire-ს მუსლიმი დები (MSOE) არის დამოუკიდებელი 

ორგანიზაცია, ირლანდიაში მცხოვრები ძირითადად 

მუსლიმი ქალები. MSOE არის ნებაყოფლობითი 

ორგანიზაცია, რომელიც მიზნად ისახავს ქალების 

(განსაკუთრებით მუსლიმი ქალების) მხარდაჭერას, 

ინტეგრაციის წახალისებას და ერთად მუშაობას ფართო 

საზოგადოების სასარგებლოდ. 

MSOE დაკავებულია რამადანის თვის განმავლობაში მუსულმანური საზოგადოების 

ოჯახებისათვის ხელისშემშლელი ფაქტორების მომზადებით. MSOE– ს კიდევ ერთი 

კამპანია არის ჩართული, რომელიც უზრუნველყოფს ახალგაზრდა მუსლიმ მამაკაცებს 

საერთო საცხოვრებლებში რამადანის თვის განმავლობაში. მარხვა იწყება გამთენიისას 

შებინდების დღემდე და შესაძლოა ბევრ მათგანს არ ჰქონდეს სამზარეულო საერთო 

საცხოვრებელში. ამანათებში შედის იოგურტების, ცილოვანი ბარები, ხილი, კაკალი და 

ა.შ. ამანათების შევსება ხდება ყოველკვირეულად ახალი საკვებით. 

MSOE– ს კეთილგანწყობილი ქმედებები იმის მაჩვენებელია, რომ ისინი აქ არიან 

დასახმარებლად, რომ ზრუნავენ და საზოგადოებაში კუთვნილების განცდას ქმნიან. ეს 

არის მეორე რამადანი, რომელიც არა სადღესასწაულო პირობებში აღინიშნება, მაგრამ 

mailto:IPASHelpdesk@equality.gov.ie


საზოგადოების სულისკვეთება მაინც არსებობს. 

თუ გსურთ გაიგოთ მეტი ეირის მუსლიმი დების და მათი ნებაყოფლობითი 

საქმიანობის შესახებ, ეწვიეთ: https://msoe.ie/ ან უყურეთ ბოლო ინტერვიუს Ireland 

AM– ზე აქ. 

 

ბავშვთა და ახალგაზრდობის სერვისების კომიტეტები 

ბავშვთა და ახალგაზრდობის სერვისების კომიტეტი 

(CYPSC) პასუხისმგებელია ირლანდიის ყველა ქვეყნის 

ბავშვთა და ახალგაზრდობის მომსახურებების 

დაგეგმვასა და კოორდინაციაზე. მათი ასაკობრივი 

მასშტაბები მოიცავს 0-დან 24 წლამდე ყველა ბავშვსა და 

ახალგაზრდას. 

ბავშვთა და ახალგაზრდობის სერვისების კომიტეტი (CYPSC) პასუხისმგებელია 

ირლანდიის ყველა ქვეყნის ბავშვთა და ახალგაზრდობის მომსახურებების დაგეგმვასა 

და კოორდინაციაზე. მათი ასაკობრივი მასშტაბები მოიცავს 0-დან 24 წლამდე ყველა 

ბავშვსა და ახალგაზრდას. 

'COVID Word' კამპანია წარმოადგენს იმ ფანტასტიკურ მუშაობას, რომელსაც CYPSC- მ 

ხელი შეუწყო. COVID Word იყო სოციალური მედიის კამპანია, რომელიც შეიქმნა 

სლიგოს, ლეიტრიმის და სამხრეთი დუბლინის ახალგაზრდებთან თანამშრომლობით 

და Foróige- სა და ბავშვთა და ახალგაზრდობის სერვისების კომიტეტების 

თანამშრომლობით. 

ახალგაზრდებმა გაუზიარეს თავიანთი ისტორიები პანდემიით ცხოვრების შესახებ და 

აღიარეს, რომ COVID-19– ზე ორი გამოცდილება არ არის იგივე. ამ გაურკვევლობაში 

ეხმარება უბრალოდ იცოდე, რომ მარტო არ ხარ. თანატოლების მხარდაჭერაში 

უდიდესი ძალაა - გაუმკლავდეთ რთულ პერიოდებში და კარგი დრო კიდევ უფრო 

ნათელი გახადოთ. 

CYPSC- მ შექმნა ეს რუკა, ასე რომ თქვენ ხედავთ, რას გთავაზობთ CYPSC- ს თქვენს რეგიონში. 

 

ცენტრის ყოფილი მკვიდრის ისტორია 

ჯეინი * არის კორკის კინსეილის განსახლების ცენტრის 

ყოფილი მკვიდრი და ახლა იგი აცხადებს გამოცდილებას 

საერთაშორისო დაცვის პროცესის შესახებ. ”ახლა სახლი 

მაქვს გამოსაძახებელი, სახლიდან შორს, ეს მადლობა 

კეთილი, მომთმენი ხალხისა, რომელიც მოგზაურობისას 

შემხვდა.” - ჯეინ * 

 
 
 

ჯეინი * არის კორკის კინსეილის განსახლების ცენტრის ყოფილი მკვიდრი და იგი 

გვიზიარებს თავის ისტორიას 

“მე მქვია ჯეინი * და მე ვარ კორკის კინსეილის განსახლების ცენტრის ყოფილი 

მკვიდრი. ზიმბაბვედან მარტო ჩამოვედი და 2018 წლის მაისიდან ვცხოვრობ 

ირლანდიაში. პოზიტიური პასუხი მივიღე თავშესაფრის მოთხოვნაზე ერთ წელიწადში 

და 6 თვეში. 

ყველას, ვისთანაც შეხება მქონდა განსახლების ცენტრიდან; მენეჯმენტმა, დაცვამ, 

თანამშრომლებმა, იურისტმა, მრჩეველმა და უცნობმა პირებმა, რომლებიც 

მეგობრები და ოჯახის წევრები გახდნენ, პოზიტიური წვლილი შეიტანეს მთელი ამ 

დეოის მანძილზე. 

როდესაც ველოდი ჩემს პასუხს, ბედნიერი ვიყავი, რომ მუშაობის უფლება მოგვცეს და 

ჩემი პროფესიის მიხედვით მივიღე სამსახური, რამაც საშუალება მომცა სამედიცინო 

განხრით შემდგომი სწავლა გამეგრძელებინა. 

ჩემი შტამპი 4-ის მიღებიდან მალევე მოვიდა დრო, გადავსულიყავი კინსეილის გზის 

განსახლების ცენტრიდან და ჩემს ადგილზე შევსულიყავი. თავიდან ვღელავდი 

ირლანდიაში საცხოვრებელ სახლებზე წვდომასთან დაკავშირებით და ამ თემასთან 

დაკავშირებით უამრავი დეზინფორმაცია უკვე დამხვდა. მე დაუკავშირდი პიტერ 

მაკვერი ტრესტის განსახლების ძალიან დამხმარე ოფიცერს, რომელიც ეხმარება ხალხს 

გადაადგილდნენ პირდაპირი დებულებიდან და დასახლდნენ ირლანდიის 

საზოგადოებაში. ეს ძალიან გამოსადეგი იყო. ქალბატონმა ყველაფერი დაწვრილებით 

აუხსნა და რეგულარულად მქონდა კონტაქტი. მან ასევე ყოველდღიურად გაგზავნა 

ხელმისაწვდომი და ხელმისაწვდომი ქონება. 

სახლზე ნადირობის ერთი თვის შემდეგ, მიუხედავად გარკვეული გამოწვევებისა, 

შევძელი დამეკონტაქტებინა უძრავი ქონების კარგ აგენტთან, რომელიც იყო 

რეპუტაციის საიჯარო სააგენტოდან, რომელმაც დრო დაუთმო ჩემი ცნობების 

გასატარებლად და მიმაჩნია, რომ ერთ-ერთ საკუთრებაში ვიქირავებ. მან ბაზარზე 

გამოუშვა. მე შემომთავაზეს მყუდრო შინაური ბინა ქალაქის გულში. ახლა სახლი მაქვს 

გამოსაძახებელი, სახლიდან შორს, ეს მადლობა კეთილი, მომთმენი ხალხისა, რომელიც 

მოგზაურობისას შემხვდა. მადლიერი ვარ ყველას, ვინც დრო გამომიწოდა და მიმიღო 

და მოთმინებით გამოირჩეოდნენ, რადგან ირლანდიაში ჩემს ახალ სახლს მოვეფერე..” 

* სახელები შეიცვალა ჯეინის პირადობის დაცვის მიზნით. 
 

თუ გსურთ გააცნოთ თქვენი გამოცდილება ირლანდიაში ჩამოსვლის შესახებ 

საინფორმაციო ბიულეტენში, გთხოვთ გამოაგზავნოთ ელ.წერილი 

ipasnewsletter@equality.gov.ie 
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რატომ არის მნიშვნელოვანი ფეხით სიარული 

რეგულარული ვარჯიში შესანიშნავია როგორც თქვენი 

ფსიქიკური, ასევე ფიზიკური ჯანმრთელობისთვის. ეს 

ზრდის თქვენს განწყობას და თავს კარგად გრძნობთ 

ვარჯიშის ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი და ეფექტური 

ფორმაა სიარული. 

რეგულარული ვარჯიში შესანიშნავია როგორც თქვენი ფსიქიკური, ასევე ფიზიკური 

ჯანმრთელობისთვის. ეს ზრდის თქვენს განწყობას და თავს კარგად გრძნობთ. 

ვარჯიშის ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი და ეფექტური ფორმაა სიარული: 

სიარული:  

• წვავს კალორიებს 

• აძლიერებს თქვენს გულს 

• ამცირებს სისხლში შაქარს 

• აძლიერებს თქვენს ენერგიასა და იმუნურ სისტემას 

• აუმჯობესებს თქვენს განწყობას 

• ასუფთავებს გონებას 

• საშუალებას გაძლევთ იყოთ უფრო კრეატიულები 

სიარული ასევე ამცირებს სტრესს და თავს უფრო მშვიდად გრძნობთ. COVID-19 

პანდემიის დროს დე-სტრესი არის ის, რისი გაკეთებაც უნდა სცადოს. ახლა 5 

კილომეტრის წესი გაუქმებულია და შეგიძლიათ იაროთ თქვენი რეგიონის გარშემო 

ნებისმიერ ადგილას. 

იმისათვის, რომ თქვენი ვარჯიში საინტერესო იყოს, შეგიძლიათ აღმოაჩინოთ თქვენს სიახლოვეს 

არსებული ახალი ბილიკები. გაეცანით ირლანდიას გასეირნებისას, რეკომენდაციები იხილეთ აქ. 
here. 

სპორტ ირლანდიას ასევე აქვს უამრავი საფეხმავლო ბილიკი და შეგიძლიათ აირჩიოთ 

რამდენი ხანი გსურთ სიარული, და იპოვოთ ბილიკი, რომელიც საუკეთესოა 

თქვენთვის: 

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

 

გონებაგახსნილობის უპირატესობა 

გონებაგახსნილობა არის პრაქტიკა, რომ ყურადღება 

მიაქციოთ იმას, რაც ხდება ამჟამად და განიცადოთ ის 

განსჯის გარეშე. ყველას შეუძლია გონებაგახსნილობაში 

ვარჯიში. ადვილია დანერგთ ის თქვენს 

ყოველდღიურობაში.  შეგიძლიათ გააკეთოთ ერთი წუთი 

ყოველ  ჯერზე. 

გონებაგახსნილობა არის პრაქტიკა, რომ ყურადღება 

მიაქციოთ იმას, რაც ხდება ამჟამად და განიცადოთ ის 

განსჯის გარეშე. ყველას შეუძლია გონებაგახსნილობაში 

ვარჯიში. ადვილია დანერგთ ის თქვენს 

ყოველდღიურობაში.  შეგიძლიათ გააკეთოთ ერთი წუთი 

ყოველ  ჯერზე. 

 

გონებაგახსნილობის უპირატესობა 
 

გონებამახვილობა დაგეხმარებათ აწმყოში დაგაბრუნებთ. ეს დაგეხმარებათ 

ფოკუსირება მოახდინოთ იმაზე, რაც სწორედ ამ მომენტში ხდება. ეს საშუალებას 

გაძლევთ განუვითაროთ ახალი ჩვევა, რომელიც ძველი და არაკომერციული 

აზროვნების ჩვევების შესუსტებაში დაგეხმარებათ. დღევანდელი მომენტის შეცნობა 

დაგეხმარებათ უფრო მეტად დატკბეთ გარშემო მყოფი სამყაროთი. 

როგორ ვიყოთ გონებამახვილები 
 

თქვენი აზრების, გრძნობების, შეგრძნებების და თქვენს გარშემო არსებული სამყაროს 

ყურადღება პირველი ნაბიჯია, რომ უფრო მეტად გონებამახვილი იყოთ. 

როგორ შეგიძლიათ იყოთ უფრო გონრბამახვილი ყოველდღიურად  

• ყურადღება მიაქციეთ ყოველდღიურ ნივთებს, როგორიცაა ჰაერი, რომელსაც სუნთქავთ და საჭმელი, რომელსაც მიირთმევთ 

• ყოველდღე  ერთსა და იგივე დროს, რა დროსაც გადაწყვეტთ გაცნობიეროთ თქვენს გარშემო სამყარო 

• მსუბუქი სიარული ან იოგა დაგეხმარებათ გაუმკლავდეთ, თუ ზედმეტად დაკავებული გონება გაქვთ 

• დაასახელეთ აზრები და გრძნობები, მაგალითად, ”ეს არის შფოთვა” 

• გათავისუფლდით წარსულისა და მომავლისგან 
 

 

მადლობის წერილი ეგლინტონის რეზიდენტებისაგან 

გალვეიში მდებარე სასტუმროს ეგლინტონის 

რეზიდენტებმა დაწერეს ღია წერილი, რომ მადლობა 

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


გადავუხადოთ მათ, ვინც მათ COVID-19 პანდემიის 

განმავლობაში ეხმარებოდა. დააჭირეთ ღილაკს 

"დაწვრილებით" ღია წერილის სანახავად . 

 

 
გალვეიში მდებარე სასტუმროს ეგლინტონის რეზიდენტებმა დაწერა ღია წერილი, რომ 

მადლობა გადავუხადოთ მათ, ვინც მათ COVID-19 პანდემიის განმავლობაში 

ეხმარებოდა. 

 
ყველას, ვინც ცხოვრობს ეგლინტონის სასტუმროში, უღრმესი მადლობა ვუთხრათ 

ყველას, ვინც გვიცავდა უსაფრთხოებას ამ განსაკუთრებით მძიმე პერიოდში. 

 
გაჭირვების დროსაც კი დაგვლოცა, რომ წინსვლა შეგვეძლო და ყველაფერი გავაკეთეთ, 

რომ პოზიტიური დავრჩეთ და ჩვენს ადგილობრივ საზოგადოებასთან კავშირი 

დავრჩეთ. მე ძალიან ვამაყობ იმით, თუ როგორ გაართვა თავი ყველამ და რომ ყველამ 

მოვახერხეთ მოტივაცია და პოზიტიური ყოფნა. ჩვენ სამუდამოდ მადლიერები ვართ 

ფრონტის ხაზის ყველა მუშაკის, რომელთაგან ზოგიერთი ჩვენივე თანატოლია, 

რომლებმაც საკუთარი სიცოცხლის საფრთხე შეუქმნეს ყველას უსაფრთხოებისთვის. 

 
ჩვენ გვყავს ძალიან ძლიერი ეგლინტონის მცხოვრებთა კომიტეტი და მთელი წლის 

განმავლობაში ვცდილობდით, რომ ვყოფილიყავით დაკავშირებული ჩვენი მეგობრების 

ადგილობრივ საზოგადოებაში Zoom- ისა და WhatsApp- ის მეშვეობით. 

 
ჩვენ გვქონდა ყოველკვირეული მასშტაბის შეხვედრები და შევქმენით WhatsApp Chat, 

რომელსაც ხალხს რეგულარულად შეეძლო წვლილი შეეტანა ხალხის 

ინფორმირებისთვის, ხალხის მოტივაციის შესანარჩუნებლად, ხალხის ჩართვისთვის 

და ყველასთვის დახმარების გაწევის საშუალება. 

 
ჩვენ შევძელით გაკვეთილების გაკეთება ინტერნეტით, ბავშვებისთვის საშინაო 

სკოლისთვის, სოციალური კონტაქტების შეზღუდვა და ყველანი ვიცავდით COVID-19 

მითითებებს. 

 
ჩვენ ჩავატარეთ პირველი უდიდესი მასშტაბის საშობაო წვეულება, რომელსაც დიდი 

წარმატება ხვდა წილად და დალოცვილი ვიყავით, რომ ვირტუალურად დავესწარი 

გალვეის მერს, მისტერ მაიკ კუბარდს. ჩვენც პრივილეგირებული ვიყავით, რომ 

დახმარების წერილი მივიღეთ ირლანდიის პრეზიდენტისგან, მაიკლ დ. ჰიგინსისგან. 

წვეულებას ჰქონდა ფანტასტიკური მუსიკა და ბავშვებმა სუპერ ნიჭიერი 

წარმოდგენებით გაგვაცინეს. 

 
ჩვენ გვქონდა სამხატვრო გაკვეთილები და მებაღეობის კლასები მასშტაბის 

საშუალებით და ახლა ამინდის გაუმჯობესების შემდეგ ბაღში ერთი ერთი კლასი 

გვაქვს. ჩვენ ძალიან გაგვიმართლა, რომ დაფინანსება მივიღეთ ბავშვებისთვის 

საკუთარი ბაღის დასაფარად, სადინარში და ტალახის სამზარეულოს მისაღებად. 

 
როდესაც შეზღუდვები ცოტა ხნით მოიხსნა, შეგვპატიჟეს შემოწირულების დღეს, 

ექსტრავაგანსაში, ადგილობრივ პარკში, ჩვენი თემის ბაღში ტორტი მივიღეთ. ჩვენ 

გვქონდა ონლაინ ბარათების დამზადების კლასები და ყველას სარგებლობს 

ყოველკვირეული Zoom Dance გაკვეთილებით. 

 
ჩვენ გვინდა აღვნიშნოთ რამდენიმე განსაკუთრებული ადამიანი, რომლებიც 

ნამდვილად დაგვეხმარნენ და დაგვეხმარნენ გასული წლის განსაკუთრებით რთულ 

პერიოდებში, პანდემიაში, რომელმაც მთლიანად შეცვალა ჩვენი ცხოვრება.. 

 
ამ ხალხის სიკეთისა და ჟესტების გარეშე,  ვინც თვითონ განიცდიდა რთულ 

პერიოდებს, ჩვენ უფრო იზოლირებულები ვიქნებოდით. ამ ხალხმა ნამდვილი 

თანაგრძნობა გამოავლინა და ისინი ერთგული მეგობრები არიან, რომლებიც მხარს 

გვიჭერენ Zoom- ით, WhatsApp- ით, ნამცხვრებით და შემოწირულობებით და ისინი 

რეგულარულად გვიმოწმებდნენ, გვაახლებდნენ და დარწმუნდნენ, რომ კარგად იყო. 

 
ჩვენ ნამდვილად ნეტარნი ვართ, რომ ამ ხალხმა ჩვენზე იფიქრა და გვსურს, მათ 

განსაკუთრებული აღიარება მიანიჭონ, რომ მადლობა გადავუხადოთ.. 

 
ამ ხალხმა, როგორც ჯგუფმა, ნამდვილად გაამდიდრა ჩვენი ცხოვრება და ისინიც არიან: 

 

ეგლინტონის მენეჯმენტი და პერსონალი. 

  

ყველას, ვინც მონაწილეობს ეგლინტონის მცხოვრებთა კომიტეტში და ბაღში. 

 

ჩვენს ყველა ექიმს, ექთანს, HSE- ის თანამშრომლებს, მაღაზიის მეპატრონებს, თანამშრომლებს და აუცილებელ მუშაკებს, რომლებიც 

ხელს გვიწყობდნენ მუდმივად ცოცხლად და უსაფრთხოდ. 

 



ჩვენი მშვენიერი მეგობრებისთვის, რომლებიც ყველა განსაკუთრებული და 

ფანტასტიკურია, ბრენდან სმიტი DERI- სგან, ქეი სინოტი, ჩვენი მებაღეობის 

მასწავლებელი, Aoife სამხატვრო ცენტრისგან, მონიკა, სიუზან მაკკეინი და ობერტ 

მაკაზა BRIDGE პროექტიდან, მარიანი და ჯანეტი Croí na Gaillimhe- დან, Fiona ბლენი 

GCP და LGGG– სგან, 

ფრენსისკა და ფემჰე და ყველა ის, ვინც ამ წიგნშია Consider It Cakes, გვთავაზობენ 

უგემრიელეს გამომცხვარ ნამცხვრებსა და ნამცხვრებს დაბადების დღეებსა და 

განსაკუთრებულ შემთხვევებში და ასევე ხელს უწყობენ სააღდგომო კვერცხების 

ნადირობის ორგანიზებას და ღიმილის მიღებას. 

 
კარენი და ყველა Fáilte Refugees NUIG– ში მშვენიერი ტუალეტის ნივთების საჩუქრისთვის. 

 

რეიჩელსა და საყვარელ ადამიანთა ჯგუფს, რომლებმაც შემოწირულების დღეს 

ექსტრავაგანსა მოაწყვეს სალთჰილის ბენდიდან, როდესაც შეზღუდვები შემცირდა. 

 
ბავშვების ნამდვილი მოქმედების კლუბი Zoom წვეულების ორგანიზებისთვის და 

ჩანთების სამკურნალოდ. 

 

მერისა და D Dance– ზე ყველას, ვინც ამჟამად ატარებს ყოველკვირეულ უფასო ცეკვის 

გაკვეთილებს ყველასთვის Zoom– ზე. 

 
ლიამსა და ფრანჩესკა კუნინგემს, რომლებმაც მოაწყვეს საშობაო ხელოვნების კონკურსი 

და ეპყრობა ყველას. 

 
ეს იმდენად მნიშვნელოვანი იყო, რომ გვყავდა ხალხი, ვინც კონტაქტში რჩებოდა, 

ვახსოვდით და გვამხნევებდნენ და გვირჩევდნენ, თუ როგორ შევინარჩუნოთ ჩვენი 

საზოგადოების ბაღი აყვავებული, დაგვეხმარე ჩვენი პირველი მასშტაბური საშობაო 

წვეულების ონლაინ ორგანიზებაში და შემოწმება ჩვენზე რეგულარულად და იმედის 

მომცემი. 

მიუხედავად იმისა, რომ ბნელი დრო გვქონდა, იყო გარკვეული ნათელი დროები და, 

როგორც ხალხი, ყველამ ერთად წამოვწიეთ. 

 

ჩვენ ძალიან ვამაყობთ იმით, თუ როგორ გააკეთა ყველამ და ველოდებით 

შეზღუდვების მოხსნას და ერთმანეთის ხელახლა ნახვას. 

 
 

Jesuit Refugee Service (JRS) დახმარების ცხელი ხაზი 
 

ჟესუი ლტოლვილთა სამსახური (JRS) ირლანდია გთავაზობთ კონფიდენციალურ 

დახმარების ხაზს მაცხოვრებლებისთვის და შეუძლია დამოუკიდებელი რჩევისა და 

დახმარების გაწევა. შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ JRS- ს უფასო ცხელი ხაზი1800 929 

008. 
 

ჟესუი ლტოლვილთა სამსახური (JRS) ირლანდია გთავაზობთ კონფიდენციალურ 

დახმარების ხაზს მაცხოვრებლებისთვის და შეუძლია დამოუკიდებელი რჩევისა და 

დახმარების გაწევა.  

 

უფასო ცხელი ხაზი1800 929 008. 

 

სამუშაო საათები: 
 

ორშაბათი: დილის 10 საათიდან  14 საათამდე და 2 საათიდან - 4 საათამდე  

სამშაბათს: დილის 10 საათიდან  14 საათამდე და 2 საათიდან - 4 საათამდე 

ოთხშაბათი: ხმოვანი ფოსტის სერვისი 

ხუთშაბათს: დილის 10 საათიდან  14 საათამდე და 2 საათიდან - 4 საათამდე 

პარასკევი: დილის 10 საათიდან  14 საათამდე და 2 საათიდან - 4 საათამდე 

 

დახმარების ხაზი მუშაობს კვირაში ოთხი დღე. ის შექმნილია ნორმატიული სააგენტოს, 

არასამთავრობო ორგანიზაციების და სამოქალაქო საზოგადოების მიერ შეთავაზებული 

არსებული სერვისების შესავსებად და დასახმარებლად. 

 

ცხელი ხაზი დაგეხმარებათ: 

მოგაწვდით ინფორმაციას და რჩევას ირლანდიის დაცვის პროცესის შესახებ 

ადგილობრივი მხარდაჭერისა და საწესდებო მომსახურებების ხელმისაწვდომობის 

შესახებ 

ყურადღებით მოეპყრობა თქვენს  შეკითხვებს და შეშფოთებას საცხოვრებელი 

პირობების შესახებ. მოიძიებს გამოსავალს მოსახლეობის წინაშე მდგარ საკითხებსა და 

გამოწვევებზე  



 
 
 

ბიულეტენის თარგმანები 
 
ამ ბიულეტენის სანახავად ალბანური, არაბული, ფრანგული, ქართული, სომალიური ან ურდუ ენაზე, დააჭირეთ წაიკითხეთ მეტ 

 

ამ სტატიის ალბანურ ენაზე სანახავად დააჭირეთ აქ 

სტატიის არაბულ ენაზე სანახავად დააჭირეთ აქ 

სტატიის სანახავად ფრანგულ ენაზე დააჭირეთ აქ 

ამ სტატიის ქართულად სანახავად დააჭირეთ აქ 

ამ სტატიის სომალის ენაზე სანახავად დააჭირეთ აქ 

სტატიის სანახავად ურდუზე დააჭირეთ 



 

 

         ბავშვების ზონა - გაფერადება 

შეგიძლიათ ამობეჭდოთ და გააფერადოთ ეს გვერდი მეგობრებთან ერთად. იმედი 

გვაქვს ისიამოვნებთ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შეგიძლიათ ამობეჭდოთ და გააფერადოთ ეს გვერდი მეგობრებთან ერთად. იმედი 

გვაქვს ისიამოვნებთ 



 

 

       ბავშვების ზონა - გაფერადება 

შეგიძლიათ ამობეჭდოთ და გააფერადოთ ეს გვერდი მეგობრებთან ერთად. იმედი 

გვაქვს ისიამოვნებთ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შეგიძლიათ ამობეჭდოთ და გააფერადოთ ეს გვერდი მეგობრებთან ერთად. იმედი 

გვაქვს ისიამოვნებთ 

 



 

 



დაგვიკავშირდით
 

გვსურს მოვისმინოთ თქვენგან. გაქვთ ისტორია შემდეგი გამოცემისთვის? თუ გაქვთ, მაშინ მოგვწერეთ აქ: 

ipasnewsletter@equality.gov.ie 
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