كوفيد –  - 19إرشادات وزارة التعليم والمهارات اإليرلندية للطالب والطالبات
فى قطاع تعليم اللغة األنجليزية
ز ز
ز
يرج قراءة هذه ال ر
نشة اإلعالمية.
األنجليية  ،ى
األنجليية ف كلية اللغة
إذا أتيت من الخارج إىل إيرلندا لدراسة اللغة
ز
ز
تزداد حاالت اإلاصاةة ةييس كورسنا كوفيد –  19مع مرسر كل يوم ف إيرلندا  ،سترغب الحكومة اإليرلندية ف التأ كد من
توفر المعلومات الالزمة لجميع الطالب سالطالبات للحياظ عىل اصحتهم سسالمتهم.
تتضمن ر
نشة المعلومات هذه التاىل:
● النصيحة الطبية بخصوص كوفيد 19 -
● وضع الهجرة (اإلقامة)
ن ن
ن
والعاملي ف قطاع األعمال الحرة
للموظفي
● معلومات
تم تحديث هذه المعلومات بتاري خ  1ابريل/نيسان  .2020إذا كنت تقرأ هذه ر
النشة ةعد هذا التاري خ  ،ى
يرج اإلطالع
عىل الموقع  education.ie/Covid19لمعرفة ماإذا كان هناك أي تغيي.

النصيحة الطبية بخصوص كوفيد – -:19
ز
يمكنك المساعدة ف منع انتشار فيس كوفيد  19-عن طريق تطبيق النصيحة المزسدة من قبل مسؤسل الخدمات
الصحية التنييذية (.)HSE
ً
رجاءا اطلع عىل information here in several languages
●
أس  www.education.ie/Covid19لقراءة ر
نشة المعلومات ةلغات أخرى؛
● احصل عىل احدث المعلومات سالنصائح حول كوفيد –  19من الموقع  www.hse.ieاس من موقع ر
تويي (تغريد)
الرسىم التابع لوزارة الصحة اإليرلندية التاىل HSELive@ :س @roinnslainte
ز
األنجليية .ستبقيك الكلية عىل علم ةمقرراتك الدراسية  ،سقد يكون بإمكانك إرسال
● ابق عىل توااصل مع كلية اللغة
عملك الدراس عي ر
اإلنينيت.
ى
ز
قد ترغب ف العودة إىل موطنك .لكن قد يصبح السير أاصعب مع مرسر الوقت بسبب قيام رشكات الطيان ةالحد من أس
إلغاء الرحالت الجوية إىل سخارج إيرلندا.
ز
تم إغالق جميع المدار سالكليات ف إيرلندا اتباعا لنصيحة سزارة الصحة العامة .يمكن الحصول عىل مزيد من
المعلومات بهذا الخصوص من موقع سزارة التعليم سالمهارات التاىل. www.education.ie/covid19 :بإمكان كليتك
كذلك تزسيدك ةالمعلومات.

وضع الهجرة (اإلقامة)-:
إذا كانت لديك إقامة  ،راجع الموقع التاىل للحصول عىل النصائح سالتحديثات ةخصوص خدمات الهجرة التاةعة لوزارة
العدالة سالمساساة:
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/Home.

األوتوماتيك لإلقامة-:
التجديد
ي
إذا ستنتىه إقامتك زف ر
ز
ز
إضافيي.
مابي  20مار /آذار  2020س 20مايو/أيار  ، 2020فسيتم تمديدها مدة شهرين
اليية
سيكون هذا التمديد مبنيا عىل نيس أسا

إقامتك الحالية  ،سستنطبق نيس ال رشسط الحالية عليك.

إذا كان سضعك الحاىل مثلما هو مذكور اعاله  ،ننصحك بزيارة موقع سزارة العدل سالمساساة التاىل:
http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/PR20000037
رشوط الدوام-:
الت تدر فيها ً
ز
األنجليية ر
بناءا عىل نصيحة الحكومة اإليرلندية ةخصوص فيس كوفيد – ، 19
إذا تم إغالق كلية اللغة
ر
ر
فسيتم اعتبارك استوفيت شسط الدسام طوال فية اإلغالق.
رشوط العمل-:
ز
إذا كنت ً
طالبا يحمل إقامة نوع "الطابع  ، )Stamp 2( "2يمكنك اآلن العمل ر
حت  40ساعة ف األسبوع كحد أقىص
ز
اإلنجليية الخااصة ةك اتباعا لنصيحة الحكومة اإليرلندية ةخصوص فيس كوفيد .19-هذا
أثناء إغالق كلية اللغة
ر
ر
عي اإلنينيت عند توفر هذه الخدمة من قبل مدرستك/كليتك  ،سه تدبي مؤقت
مشسط ةاستكمال كور دراستك ى
قصي األمد.
ر
تبق جميع ال رشسط األخرى كما ه دسن تغيي.
للحصول عىل مزيد من المعلومات الميصلة حول هذه التدابي  ،ى
يرج االطالع عىل سثيقة األسئلة الشائعة الخااصة
بوزارة العدل سالمساساة عىل الموقع:
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Immigration-Service-Delivery-Covid-19-FAQ2[1].pdf/Files/Immigration-Service-Delivery-Covid-19-FAQ-2[1].pdf.
ن ن
ن
والعاملي ف قطاع األعمال الحرة-:
للموظفي
معلومات
ز
إذا كنت تعمل ف إيرلندا ثم فقدت سظييتك بسبب انتشار الوباء الحاىل  ،فإنك مؤهل لتقديم طلب للحصول عىل
’إعانة البطالة بسبب سباء كوفيد –  ‘19من الحكومة اإليرلندية.
نمي) للتقديم عىل هذه اإلعانة .سيتم دفع
(الت ىب ا
ى
يحتاج الطالب سالطالبات لتقديم رقم الخدمة العامة الشخىص ى
ً
ز
.
مبلغ  350يورس ف األسبوع طوال استمرار هذه األزمة إىل مدة أقصاها  12أسبوعا تتوفر معلومات عن هذه
المخصصات سكييية الحصول عليها عىل موقع:

https://www.gov.ie/en/service/be74d3-covid-19-pandemic-unemployment-payment/
الينامج
يتوفر كذلك برنامج إعانة آخر بإمكان رب عملك اإلفادة منه سهو ’كوفيد 19-إلعانة األجور المؤقت‘ .يسمح ى
فية استمرار الوباء الحاىل .سي ر
ألرباب العمل ةدفع رساتب موظييهم طوال ر
سيد أرباب العمل مايقارب  %70من أجر
الموظف – اي ر
حت  410يورس لكل موظف/عامل.
يتوقع أن يحاسل اصاحب العمل قدر اإلمكان االستمرار زف دفع مايوازى  ٪ 100من راتب التوظيف األسبوىع طوال ر
فية
الدعم.
يستبدل هذا الينامج ’نظام ر
اسيداد األموال ألاصحاب العمل‘ التابع لوزارة شؤسن التوظيف سالحماية االجتماعية المعلن
ى
عنه زف  15مار /آذار  .ال تحتاج أي رشكة ر
اسيدت األموال ةموجب المخطط الحاىل للتقديم عليه مرة اخرى.
تقوم مصلحة ز
الضائب اإليرلندية ر
الينامج سإدارته  ،مما يساعد زف الحياظ عىل الصلة ز
بي اصاحب
ةاإلشاف عىل هذا ى
ز
العمل سالموظيي سيسهل إمكانية العودة إىل الوظيية .يتوفر مزيد من المعلومات ةالخصوص عىل موقع:
https://www.gov.ie/en/service/578596-covid-19-wage-subsidy/
ن
األنجليية ى
الت تدرس فيها إذا كانت لديك اي استفسارات أو اسئلة بالخصوص.
اتصل بكلية اللغة

النهاية

