Eğitim ve Beceriler Departmanından İngilizce eğitimi bölümündeki öğrenciler
için Covid-19 Rehberliği

Yurtdışındaysanız ve bir İngilizce kolejinde İngilizce öğrenmek için İrlanda'ya seyahat
ettiyseniz, lütfen bunu okuyun.
İrlanda'da giderek artan sayıda Corona Virus Covid-19 vakası vardır. Bu her gün
değişmektedir. Hükümet, tüm öğrencilerin güvende olmaları için gereken bilgilere
sahip olduklarından emin olmak istemektedir.
Bu bilgi sayfası size şu konularda rehberlik sağlar:


Covid-19 hakkında sağlık tavsiyesi



Göçmenlik Durumu



Çalışanlar ve Serbest Meslek Sahipleri İçin Bilgiler

Bu bilgiler 22 Mart 2020 tarihinde güncellenmiştir. Bu tarihten sonra bunu
okuyorsanız, örneğin Covid19 bu tavsiyenin herhangi bir şekilde değişip
değişmediğini görmek için lütfen eğitimi kontrol edin.
Covid-19 hakkında sağlık tavsiyesi
Covid-19'un yayılmasını önlemeye yardımcı olabilirsiniz.


Sosyal mesafe” uygulayın - diğer insanlardan en az 2 metre uzak durun.



Buradaki bilgileri birkaç dilde görün,
Yada buraya bakın www.education.ie/Covid19



Toplanmayın ve başkaları ile aranıza fiziksel boşluklar bırakın



www.hse.ie adresinden veya İrlanda sağlık otoritesi resmi Twitter
yayınlarından, @HSELive ve @roinnslainte, Covid-19 hakkında güncel bilgi
ve tavsiye alın: @HSELive ve @roinnslainte.



İngilizce okulunuz ile iletişiminizi sürdürün. Okulunuz size dersleriniz hakkında
bilgi verecektir. Online okul çalışması da yapabilirsiniz.

Kendi ülkenize geri dönmek isteyebilirsiniz. Bu, havayolları İrlanda'ya ve İrlanda'dan
uçuşları iptal ettiğinden / kısıtlama getirdiğinden dolayı zor olabilir.

İrlanda'daki tüm okullar ve kolejler halk sağlığı tavsiyesi nedeniyle
kapatılmıştırBununla ilgili daha fazla bilgi Eğitim ve Beceriler Departmanı web
,sitesinde bulunabilir www.education.ie/covid19. Okulunuz da size bu konuda bilgi
verebilir.

Göçmenlik Durumu
Göçmenlik izinleriniz varsa, Adalet ve Eşitlik Bakanlığı'nın Göçmenlik Servisi
tavsiyelerini ve güncellemelerini buradan kontrol edin:
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/Home.
Göçmenlik İzinlerinin Otomatik Yenilenmesi
Göçmenlik izninizin süresi 20 Mart 2020 ile 20 Mayıs 2020 tarihleri arasında sona
erecekse, size 2 aylık bir süre için otomatik yenileme hakkı verilecektir.
Bu yenileme, mevcut izninizle aynı temeldedir ve aynı koşullar geçerli olmaya devam
edecektir.
Bu sizin için geçerliyse, Adalet ve Eşitlik Bakanlığı'nın web sitesini ziyaret etmenizi
öneririz:
http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/PR20000037
Katılım Koşulları
İngilizce dil okulunuzun Covid-19 ile ilgili Hükümet tavsiyesi nedeniyle kapanması
durumunda, kapanış dönemine devam gereksiniminizi karşıladığınız kabul
edilecektir.
Diğer tüm kurallar aynı kalır.
Çalışanlar ve Serbest Meslek Sahipleri İçin Bilgiler
İrlanda'da çalışıyorsanız ve mevcut pandemi nedeniyle işinizi kaybettiyseniz,
Hükümetin Covid-19 Pandemi İşsizlik Ödemesi'ne başvurabilirsiniz.
Öğrencilerin bu ödemeye başvurmak için bir Kişisel Kamu Hizmeti numarası (PPSN)
vermeleri gerekecektir. Ödeme altı haftaya kadar haftada 203€ oranında
yapılacaktır. Bu ödeme ve nasıl başvuru yapılacağı hakkında bilgiyi burada
bulabilirsiniz:
https://www.gov.ie/en/service/be74d3-covid-19-pandemic-unemployment-payment/.
İşvereninizin kullanabileceği farklı bir plan da vardır. Bu Covid-19 İşveren Geri Ödeme
Programıdır. İşverenlere, geçici olarak işten çıkarılan ve işverenden başka hiçbir ücret
ödemesi almayan işçilere Covid-19 İşsizlik ödemesine (203 €) eşdeğer ödeme yapma
olanağı sağlar.

Bu, Gelir Komisyonu tarafından yönetilmektedir. Bu yaklaşım, işverenler ve işçiler
arasındaki bağın korunmasına ve işe geri dönüşünün kolaylaştırılmasına yardımcı
olur. Bu plan hakkında daha fazla bilgiyi çevrim içi olarak şu adreste bulabilirsiniz:
https://www.gov.ie/en/service/6c6582-employer-covid-19-refund-scheme/

Lütfen herhangi bir sorunuz için İngilizce okulunuza başvurun.

Son

