
 

 

 

 

  

 

 دليلك لتعيش مستقال 

حماية اإلضافية كتيب معلومات لألشخاص الذي تحصلوا على اللجوء أو وضعية ال
 أو الترخيص بالبقاء في إيرلندا



  



 

تم وضع المعلومات الموجودة في هذا الكتيب من طرف وزارة العدل و المساواة بمساعدة 
 الوطنية لمحو أمية كبار السن.وكالة ال
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 معلومات حول هذا الكتيب 
على صفة الجئ أو على صفة الحماية اإلضافية أو على رخصة للبقاء في إيرلندا،  إذا كنت قد تحصلت

 فإن هذا الكتيب سيكون مفيدا جدا لك و سيساعدك على بداية فصل جديد من حياتك.
هذا الكتيب  ستجد فيقد تجد هذا األمر مقلقا بعض الشيء ألنك ستواجه تحديات جديدة عديدة. 

 ول:حمعلومات 
 السكن 
 المالية 
 الرعاية الصحية 
  التعليم و 
  .مسائل أخرى سوف تواجهك 

 الميزانية و المالية االستشارة خدمةبعض هذه المعلومات مصدرها هيئات معلومات المواطنين و 
(MAPS)( من الجيد زيارة مركز معلومات المواطنين .CIC)  و مكتب خدمة االستشارة المالية و

باعتبارها ستكون قادرة على تزويدك بمعلومات و تفاصيل أكثر مما يمكنك أن  (MAPS)الميزانية 
خدمة االستشارة المالية و تجده في طيات هذا الكتيب. إن خدمات مكتب معلومات المواطنين و 

 مجانية. (MAPSالميزانية )
في  (MAPSية )خدمة االستشارة المالية و الميزانستجد قائمة من مراكز معلومات المواطنين و مراكز 

 نهاية هذا الكتيب.
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 أولى الخطوات
نفسك األسئلة  سأليرلندا هي عرب وضع خمطط حلياتك. اول خطوة يف طريق عيشك حياة مستقلة يف إإن أ

 التالية:
 ين أريد أن أسكن؟أ .1
 ؟أحصل على الدعمكيف سيكون مبقدوري أن أساعد نفسي و  .2
 املالية من جهاز الرعاية االجتماعية؟هل ميكنين احلصول على املساعدة  .3
 كيف ميكنين احلصول على وظيفة؟ .4
 هل أنا حباجة إىل تعليم أو تدريب أكثر؟ .5

 املواضيع و حول مواضيع أخرى مهمة أيضا.هذه ستجد يف هذا الكتيب إجابات و معلومات حول 
 

 أين يمكنني الحصول على االستشارة؟
 معلومات المواطنين .1

احمللي أن يطلعك على اخلدمات العامة يف إيرلندا و على حقوق اإلقامة و حقوق ميكن ملركز معلومات املواطنني 
باإلضافة إىل معلومات أخرى حول احلياة يف  الرعاية االجتماعيةامتيازات كن و العمل و احلقوق الصحية و الس  

 إيرلندا. ميكنك االتصال خبدمة معلومات املواطنني: 
  074000 0761 –عرب اهلاتف 
  :عرب االنرتنيت من خالل املوقع اإللكرتوينcitizensinformation.ie ;  أو 
 ( بشكل شخصي من خالل االتصال مبراكز معلومات املواطننيCIC) سوف جتد قائمة هلذه املراكز .

 من هذا الكتيب. 66يف الصفحة  1يف امللحق رقم 
 
 



 
 المحلية: السلطة. 2

 ن إقامتهاملقاطعات و كثري من املدن يف إيرلندا لديها سلطات حملية تقوم بتقدمي اخلدمات للشعب يف أماككل 
 من مواردهم اخلاصة. خاص املواطنني الذين ليس باستطاعتهم توفري مسكن إسكاناحمللية. تتضمن هذه اخلدمات 

احلصول على مكان للعيش  من أجلم مبكتب السلطة احمللية و طلب مساعدهتم و مشورهتجيب عليك االتصال 
 .72يف الصفحة  2. ستجد قائمة مبكاتب السلطات احمللية يف امللحق رقم فيه
 
 الحماية االجتماعية. وزارة 3
 

أن تقدم لك نصائح حول  هلذه الوزارة نظام الرعاية الصحية يف إيرلندا. ميكنبتسيري  وزارة احلماية االجتماعيةتقوم 
 على الوزارة حتوز هذه دعم الدخل و مدفوعات الرعاية االجتماعية كما ميكنها مساعدتك يف احلصول على عمل.

شبكة من مكاتب الرعاية االجتماعية و التوظيف يف كامل أرجاء إيرلندا. تسمى بعض املكاتب مبراكز انرتيو 
Intreo. املوقع االلكرتوين:  من خاللل مع هذه املكاتب ميكنك العثور على معلومات التواص

www.welfare.ie. 
     

 

  



 

 :اإلقامة
 أو العام. قد يكون هذا عن طريق السكن )االجتماعي( هو يف العثور على بيت جديد سيواجهكإن أول حتد 
 استئجار بيت خاص. من خالل 

 السكن االجتماعي

كن االجتماعي )و اليت تسمى أيضا بالسلطات احمللية( الس  تقد م جمالس املدن و املقاطعات يف إيرلندا، 
مبكتب لألشخاص الذين ليس باستطاعتهم توفري مسكن مناسب من مواردهم اخلاصة. جيب عليك االتصال 

إجياد مكان ما للعيش فيه. ستجد  يف سبيلشارهتم السلطات احمللية اخلاصة مبنطقتك و طلب مساعدهتم و است
 من هذا الكتيب. 72يف الصفحة  2 رقم قائمة بالسلطات احمللية يف امللحق

لألفراد الذين ال يستطيعون السكن االجتماعي  خدمة تقدم مجعيات اإلسكان و اجلمعيات التعاونية االسكانية
ائمة من مجعيات االسكان على املوقع اجملال اخلاص. ميكنك العثور على قشراء أو كراء بيت خاص هبم يف 

 .(’housing‘إسكان  خانة قر على)قم بالن   www.citizensinformation.ie: التايل االلكرتوين

 

 

 

 



 ي الحصول على سكن اجتماعي؟هل يحق ل

ص احلق يف احلصول على سكن من السلطة احمللية. بل يعتمد األمر على أهليتك و حاجاتك ليس لكل األشخا
. يتم حتديد اإلجيار بناء للحصول على السكن هناك أيضا قائمة انتظار طويلة دخل األسرة. حجملذلك و منها 

بيت. جيب عليك سنة و يعيشون يف ال 18ن و وز الضريبة( لكل األشخاص الذين يتجاعلى الدخل )بعد اقتطاع 
لطة احمللية أو مركز معلومات املواطنني احمللي أن ميكن للس   أن تقوم مبلء استمارة طلب اسكان من السلطة احمللية.

 يساعدك يف هذا األمر.

ؤهلني خلدمة امل االشخاصيضا قواعد حول أاخلاصة باإلسكان سكان و اجلمعيات التعاونية مجعيات اإلتضع 
 ميكن ملركز معلومات املواطنني احمللي أن يساعدك يف هذا األمر.اإلسكان اخلاصة هبم. و جمددا، 

        ؟ماهي النقاط التي يجب أن انتبه لها عند طلب دعم اإلسكان االجتماعي

 النقاط العامة

 .ميكنك أن تتقدم بالطلب لسلطة إسكان واحدة فقط 
  أن يكون  أواليت تغطيها سلطة اإلسكان هذه  مقيما أصال في المنطقة أن تكونعلى العموم، جيب

 -اتصال حملي باملنطقة من خالل إقامة سابقة أو عمل حايل أو رعاية طبية أو دراسة أو أقارب لديك
 لسلطة اإلسكان أن توافق أو أن تتجاهل )ترفض( هذا الشرط.  رغم أنه يبقى 

  للسلطة احمللية املناسبة.  اخلاصة ب حتتوي على املعلوماتتقوم بإرسال استمارة طلجيب عليك أن
 ميكنك أيضا

 
 
 
 
 
 
 



 
من هذا الكتيب  72على الصفحة  2 رقم ينظر امللحق – احمللية السلطةأن حتصل على االستمارة من 

 من أجل معلومات و تفاصيل االتصال.
  السلطة  حدود )مناطق اختيار( داخل حتى ثالث مناطقعند ملء استمارة الطلب، ميكنك اختيار

اليت تريد أن تسكن فيها. لكن يف حالة تقدمي الطلب إىل السلطة احمللية يف دبلن أو غالواي أو احمللية 
يف هذه املقاطعة تكون إحداها يف منطقة السلطة احمللية اليت تقدمت ، ميكنك اختيار ثالث مناطق كورك

 بالطلب إليها. 

 دمت بهتقييم الطلب الذي تق

 و بناء على معايري األهلية و اليت من بينها الدخل و احلق يف اإلقامة  طلبك تقييمب ستقوم السلطة احمللية
 توفر أماكن إقامة بديلة.

  ،سيتم تقييم حاجتك لإلسكان. يأخذ هذا مبجر د توفرك على معايري األهلية للحصول على السكن
 التقييم يف احلسبان إقامتك احلالية. 

 االنتظار قائمة

    قائمةإذا قررت السلطة احمللية بأنك توافق كل من معايري األهلية و احلاجة، فسيتم وضعك على 
"(. تقرر كل سلطة حملية حسب قوانينها اخلاصة للسكن األسر املؤهلةبسجل "اليوم )تسمى  االنتظار

يف قائمة االنتظار )"برنامج ختصيص"(. ميكنك احلصول على نسخة من هذا  أمر الرتتيب يف األولوية
 الربنامج من مكتب السلطة احمللية اخلاص مبنطقتك.

 
 
 
 
 

 



  ن تتذكر أن ه يف حالة أبينما لديك اخليار يف حتديد األماكن اليت ترغب يف العيش فيها، جيب عليك
يف حالة اختيار  قد تنتظرهة أطول لتحصل على عرض لإلسكان مما تنتظر لفرت  دشعبية، قاختيار منطقة 

بضع و ميكنك أن تتوقع االنتظار  إّن الطلب على السكن االجتماعي كبير جدامنطقة أقل شعبية. 
 سنوات قبل أن تقد م لك السلطة احمللية منزال )حسب حاجاتك للسكن و توفر املسكن املناسب(.

 الطلب متوفرة لدى السلطة احمللية.معلومات أكثر حول عملية 

 كن المستأجر الخاصالسّ 

 حالة توجب عليك االنتظار لفرتة طويلة للحصول على السكن و يفأإذا مل تكن مؤهال للسكن االجتماعي 
 االجتماعي، جيب عليك البحث على استئجار بيت يف القطاع اخلاص.

 على قطاع اإلجيار اخلاص يف إيرلندا. يقد م موقع اهليئة على االنرتنيت كنية اخلاصةالس   اإلجياراتهيئة  تشرف
www.prtb.ie  كما حيتوى املوقع أيضا على   حلقوق و مسؤوليات املستأجرين )أنت( و املالكني.  شرحا

 حتميله. حيتوي هذا الدليل على معلومات حول: للمستأجرين ميكن جيد دليل

 دفع اإلجيار 
  امللكيةاحملافظة على 
 التصليحات، و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 .كم من إشعار يتوجب عليك أنت و مالك العقار إلهناء االستئجار 

مؤسسة اإلسكان اخلريية. يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين ميكنك أيضا احلصول على معلومات و نصائح من 
www.threshold.ie. 

 كم يتوجب علّي أن أدفع مقابل اإليجار؟

أكثر إذا اخرتت العيش يف مدينة كبرية أو بالقرب أن تدفع ختتلف كلفة اإلجيار اختالفا كبريا. عليك أن تتوقع  
تفاصيل حول اإلجيارات املثالية يف خمتلف األحناء من إيرلندا على موقع منها. ميكنك العثور على 

www.prtb.ie 

 قبل االنتقال إىل املسكن املستأجر. هر األولإيداع و إجيار الش  دفع  يف العادةسيتوجب عليك 

اللتان تساعدان األشخاص الذين هم على  نيكل من مجعييت تريشولد و فوكس إيرلندا اخلرييتقد يكون بإمكان  
فع للمساعدة على اإلسكان أو الد  اإلجيار  مكملإجياد مسكن يقبل دفع  يف مساعدتكوشك التشر د، 

(HAP).  اإلجيار يف  مكملالدفع للمساعدة على اإلسكان و ميكن العثور على معلومات أكثر حول
 .15و  14الصفحتني 

 ؟مالك العقارماهي الوثاق التي يمكن أن يطلبها 

 أن يطلب نسخا عن الوثائق التالية: ميكن للمؤجر

 لتأكيد سلوكك من أشخاص على معرفة جيدة بسريتك. توصيات 
 عادة من لدى مستخدمك أو؛ يتم طلبها مرجعية مهنية 
 .كشف حساب بنكي ملعرفة دخلك 

 
 
 
 

 



 التشّرد
و النصائح  املعلومات أو على وشك التشر د، ميكنك احلصول على دون مأوىإذا كنت أو شخص تعرفه يعيش 

 من:

 ة احمللية حيث تسكن.طابع للسلالت   قسم اإلسكان 
  يوميا على الرقم  ساعة 24الذي يشتغل على مدار ابع لمجلس مدينة دبلن و التّ خط المساعدة

إذا كنت تسكن  724 724 1800أو وحدة األشخاص املتشردين على الرقم  707 707 1800
 يف مدينة دبلن؛

   إذا كنت  -5495 480 (021)على الرقم  مجلس مدينة كورك لدىوحدة األشخاص املشردين
 تسكن يف مدينة كورك؛

 ستجد قائمة من ضباط الرعاية  لدى مكتب الرعاية الصحية اخلاص بك ضابط الرعاية االجتماعية(
  (؛83يف الصفحة  5 رقم الصحية يف امللحق

  من للحصول على قائمة  66يف الصفحة  1انظر امللحق رقم  معلومات المواطنين المحلي.مركز
 مراكز معلومات املواطنني؛

  الخاصة السكنية اإليجاراتهيئة (PRTB)  :إذا كنت  –( (37 30 30 0818)رقم اهلاتف
 تقيم يف بيت مستأجر خاص و حتتاج إىل النصيحة و املشورة خبصوص حقوقك كمستأجر؛ 

  سيقد م لك موقعwww.threshold.ie   .معلومات إضافية حول حقوقك كمستأجر   
 
 
 
 
 
 
 



 المساعدة في دفع تكاليف اإليجار الخاصة بك

 املالية فيما خيص دفع اإلجيار:هناك نوعان من املساعدة 

 لمساعدة على اإلسكان لمدفوعات ال((HAP السلطات  –و ليس كل  –: اليت تقدمها بعض
 احمللية؛ و

 و اليت تقدمها وزارة احلماية االجتماعية. المدفوعات الملحقة باإليجار 

 HAP)المدفوعات للمساعدة على اإلسكان )

هي صيغة جديدة تقدمها السلطات احمللية حيث تعثر على ( HAPإن املدفوعات للمساعدة على اإلسكان ) 
حل. قم بسؤال على مرا( HAP)مكان للعيش فيه. يتم استحداث برنامج املدفوعات للمساعدة على اإلسكان 

 ( يف املنطقة اليت تتواجد هبا. HAPالسلطة احمللية حول برنامج املدفوعات من أجل املساعدة على اإلسكان )

يعني برنامج المدفوعات للمساعدة على اإلسكان أنه بإمكان السلطة المحلية تقديم المساعدة فيما 
يف إطار  –ستقوم السلطة احمللية  .االجتماعيللدعم بالسكن يخص السكن ألولئك األشخاص المؤهلين 

بالنيابة عن مستلم  –( بدفع كامل مبلغ اإلجيار HAPمن أجل املساعدة على اإلسكان ) برنامج املدفوعات
يقوم املستفيد من السكن  إىل املؤجر أو مالك العقار املستأجر. –( HAPيف إطار برنامج ) )املستفيد( السكن

( بدفع مسامهة يف اإلجيار إىل السلطة احمللية. يتم حتديد مبلغ املسامهة يف اإلجيار بناء HAPيف إطار برنامج )
  على الدخل و القدرة على الدفع. 

(، حيق لك أن حتصل على عمل بدوام HAPاملساعدة على اإلسكان )يف إطار برنامج املدفوعات من أجل 
(. سيتم اتفاق االستئجار بينك و بني املؤجر HAPبرنامج )يف إطار ساعدة امليف حقك  تفقدكامل دون أن 

 .لطة احمللية هي املالك املؤجر للعقار املسكون()املالك(. )ال تعترب الس  

 

 

 



"احلاجات  (مدفوعاتيف بعض احلاالت، قد تكون مؤهال لتلقي مساعدات )بنفسك. يداع اإلجيب عليك دفع 
 من قسم احلماية االجتماعية للمساعدة يف دفع مبلغ هذا اإليداع. االستثنائية"

 اإليجار مكمل

(، ميكنك HAPملساعدة على اإلسكان )ال تتوفر على خدمة الدفع من أجل ا إذا كنت تعيش يف مقاطعة
 سيغطي املبلغ املدفوع جزءا من تكاليف اإلجيار.  مديرية احلماية االجتماعية.طلب دفع مكمل اإلجيار من 

يتم دفع مكمل اإلجيار إىل األشخاص الذين يعيشون يف منازل خاصة مستأجرة و ال يستطيعون دفع كامل 
 ب أن يتوفر فيك ما يلي:من أجل أن تكون مؤهال لتلقي مكمل اإلجيار جي اإلجيار بأنفسهم.

 ن تكون على الئحة انتظار السكن االجتماعي؛جيب أ 
  إذا كان دخلك الوحيد هو مبلغ الرعاية االجتماعية فستكون ) معني  قل من مستوى أأن يكون دخلك

 مؤهال إىل حد  كبري لذلك(؛ 
  جيب عليك أن تستجيب لبعض الشروط.كما 

على املوقع االلكرتوين:  احلماية االجتماعية احمللي وزارةمعلومات أوىف من مكتب  احلصول علىميكنك 
www.welfare.ie .أو من مركز معلومات املواطنني احمللي 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة السكنات

استمارة طلب لطة احمللية للحصول على املنطقة اليت ترغب يف السكن هبا و قم باالتصال بالس   قم بتحديد
 سكن.

كن لدى السلطة احمللية. إذا كنت مؤهال للحصول على سكن و إعادهتا إىل قسم الس   مبلء االستمارةقم 
 ي، سيتم وضعك على قائمة االنتظار للحصول على الس كن.اجتماع

 على قائمة االنتظار.وجودك ستغرقه لطة احمللية عن الوقت الذي قد يالس   قم بسؤال

بسؤال السلطة احمللية عما إذا كانت منطقتك متوفرة على خدمة . قم ابدأ يف البحث على مسكن خاص لإلجيار
اإلسكان ستجد معلومات أوىف حول برنامج الدفع للمساعدة على   (.HAPاإلسكان ) لمساعدة علىالدفع ل

(HAP يف قسم املساعدة ).)يف دفع اإلجيار 

 مديريةكتب ، قم باالتصال مبمنطقتك( متوفرة يف HAPفع للمساعدة على اإلجيار )إذا مل تكن خدمة الد  
. ستجد قائمة من مكاتب وزارة احلماية طلب دفع مكمل اإلجيارو السؤال عن كيفية احمللية  احلماية االجتماعية

  .www.welfare.ieاالجتماعية على املوقع االلكرتوين 

مديرية احلماية االجتماعية  بسؤاليداع اإلجيار و إجيار الشهر األول، قم إذا كنت حباجة إىل املساعدة يف دفع إ
للمساعدة يف دفع هذه  "االستثنائية احلاجات" املساعدة يف الدفع من أجلعما إذا كان بإمكانك طلب 

 التكاليف.

 

 

 

 

 

 



على مبلغ إجيار مع املؤجر و اعرف ما حتتويه امللكية املؤجرة )مثل الكهرباء و الغاز و املاء و خدمة  قم باالتفاق
 مجع القمامة و الرسوم اإلدارية و غريها(.

إذا مل تفهم حمتواها، قم بطلب من حصولك على عقد إجيار أو كراء من املؤجر، فهذه وثيقة مهمة جدا.  تأكد
 ما )من تريشولد مثال(. أو هيئة املساعدة من شخص

مما إذا كان الغاز و الكهرباء و املاء و خمتلف اخلدمات األخرى قد مت وضعها بامسك و إن كان يتوجب  تحّقق
. )انظر تصالاال أو نقلالرسوم  دفعقم ب ،األمر لزم إذايف الغالب يكون هذا هو احلال. عليك دفع هذه الفواتري. 

 املعلومات العامة.(قسم اخلدمات يف الفصل حول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اإليداع حىت تتحقق من امللكية املؤجرة و تكون راض عنها. تقم بدفع ال

 إذا كنت يف حاجة إىل ذلك. –للعثور على مسكن مببلغ ميكنك حتمله حبثك  بتوسيع قم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 األمور المالية

أنه سيتوجب عليك إدارة دخلك و إنفاقك بعناية. نأمل أن تساعدك  يعينإن العيش باستقاللية يف إيرلندا 
 يف هذا األمر. املعلومات املوجودة يف هذا الفصل

 الدخل

مبجرد حصولك على صفة الالجئ أو احلماية اإلضافية أو الرتخيص للبقاء على األراضي االيرلندية، جيب عليك 
ن . ميكن هلذه التمويالت أمن وزارة احلماية االجتماعيةقد تكون مؤهال له احلصول على أي  متويل  أن تطلب
 تتضمن:

 بدل الباحث عن العمل؛ 
 بدل األسرة ذات املعيل الوحيد 
 وعاقة؛ اإل منحة 
 إعانة الطفل    

  

 

 

 

 



 مدفوعات الرعاية من خالل:ميكنك احلصول على معلومات عن هذه اإلعانات و غريها من 

  االجتماعية؛القسم احمللي لوزارة احلماية 
 املركز احمللي ملعلومات املواطنني؛ و 
 www.welfare.ie  

 ملبدل الباحث عن الع

للعمل، قد تكون مؤهال للحصول  اسنة أو أكثر، و كنت عاطال عن العمل و متاح 18إذا كنت تبلغ من العمر 
 عمل.هتدف هذه املساعدة إىل دعمك بينما أنت تبحث عن (. JSAعلى بدل البحث عن العمل )

سيتم تزويدك مبعلومات و نصائح حول خدمات دعم عندما تتقدم للحصول على بدل الباحث عن العمل، 
 احمللي.  Intreoالعمل املقدمة من مركز انرتيو 

حلصول على منصب وضع خمطط ملساعدتك يف ا على ليعينكبعون من املكتب خبصوص حالتك سوف تلتقي 
 .التكوينإحالة على التعليم أو ، و قد يتضمن "التطوير الشخصي"مر بــمخطط عمل. يسمى هذا األ

 الوحيد المعيل ذات األسرة بدل

و كنت تريب أطفاال دون أن يكون لديك شريك يف األمر، قد تكون مؤهال  سنة بعد 66إذا كنت مل تبلغ سن 
يتعدى دخلك مستوى  جيب أن تتوفر فيك بعض الشروط كما جيب أن ال للحصول على هذا النوع من اإلعانة.

 حمد دا.

 

  

 

 

 



 منحة اإلعاقة

 جيب أن: (DAن تكون مؤهال للحصول على منحة اإلعاقة )جل أمن أ

 يتوقع أن تدوم على االقل ملد ة سنة، و تكون تعاين من إصابة أو مرض أو إعاقة حركية أو عقلية 
  يستطيع االشخاص اآلخرون يف اليت غري قادر على القيام باألعمال  –كنتيجة إلعاقتك  –أن تكون

 مثل سنك و خربتك و مؤهالتك على القيام هبا.

 كما جيب أن ال يتعد ى دخلك مستوى معينا.  سنة 16جيب أن تكون قد بلغت سن 

 إعانة الطفل

من العمر إذا كان الطفل ما زال  16وصياء على األطفال الذين مل يبلغوا سن و األيتم دفع إعانة الطفل لألولياء أ
 الشباب أو كان يعاين من إعاقة.منتسب إىل برنامج لتدريب أو  يدرس بدوام كلي

و من خالل املوقع لي لوزارة احلماية االجتماعية أاحمل إعانة الطفل من خالل املكتبميكنك التسجيل و طلب 
 .www.welfare.ieااللكرتوين: 

     

   

 

  



 (MABSخدمة االستشارة المالية و الميزانية )

 
 

تنفع خدمة  هي خدمة االستشارة املالية اليت تقدمها الدولة. (MABS) امليزانية و املالية االستشارة خدمة إن  
مع االشخاص الذين قد يكونوا يتخبطون يف مشاكل الديون )ما هو  (MABS) امليزانية و املالية االستشارة

  مستحق عليهم( أو الذين حيتاجون إىل املساعدة يف تسيري أمواهلم. هذه اخلدمة جمانية و سرية متاما. 

مفتوح من يوم االثنني إىل غاية يوم  (MABS) امليزانية و املالية االستشارةإن خط اهلاتف للمساعدة يف خدمة 
(. ميكنك 2000 107 076اعة الثامنة مساءا )رقم اهلاتف: اعة التاسعة صباحا إىل غاية الس  اجلمعة من الس  

 احلصول على مساعدة منه.من أجل طلب وقات للحديث مع مستشار مايل و االتصال خالل هذه األ

و احلديث وجه لوجه مع أحد  (MABS) امليزانية و املالية االستشارة خدمة ميكنك أيضا زيارة مكتب
املستشارين املاليني و الذي سيعمل معك عن قرب ملناقشة أموالك أو مشاكل الديون اخلاصة بك. ستجد يف 

 .75يف الصفحة  (MABS) امليزانية و املالية االستشارةقائمة مبكاتب خدمة  3امللحق رقم 

 

 

 

 

 

 



و نصائح سهلة االستعمال  حيث ستجد معلومات www.mabs.ieأو ميكنك الولوج إىل موقعنا االلكرتوين 
 مساعدة نفسك.اليت ميكنك من خالهلا طريقة الو خطوات عن 

 اقتراض األموال

يقوم مقرضو األموال بإقراض األشخاص الذين جيدون صعوبة يف احلصول على قروض من البنوك أو من املقرضني 
 موال املقرضة. سيقوم العديد من مقرضي األموالال بأخذ نسب فائدة مرتفعة على األيقوم مقرضو األمو  اآلخرين.

 باالتصال مبنزلك جلمع املال املسدد على القرض.

مقدمة من البنك املركزي  رخصة إلقراض األمواللديهم مقرضي األموال الذين يشتغلون بصفة قانونية 
. www.centralbank.ieميكنك أن جتد قائمة من مقرضي األموال على املوقع اإللكرتوين  االيرلندي. 

 1890ميكنك أيضا أن تتصل على خط هاتف استعالمات البنك املركزي االيرلندي )رقم اهلاتف: 
 موال حاصل على رخصة من البنك أو ال.لتعرف إن كان أحد مقرضي األ( 777 777

. إن إقراض األموال رخصة إلقراض األموالليس لديهم قانونية  غير ون بصفةمقرضي األموال الذين يشتغل
 تعترب جرمية جيب البليغ عنها جلهاز الشرطة )الغاردا( و/ أو للبنك املركزي. من دون رخصة من البنك املركزي

 املالية االستشارةعلى هاتف استعالم خدمة حد مقرضي األموال، قم باالتصال إذا كنت تفكر يف االقرتاض من أ
( من االثنني إىل اجلمعة من الساعة التاسعة صباحا 2000 107 076)رقم اهلاتف:  (MABS) امليزانية و

 قد يكون بإمكاهنم مساعدتك يف ضبط خياراتك.إىل الساعة الثامنة مساء. 

 

 

 

 

 

 



 

 العمل

 البحث عن عمل:

البحث عن عمل. فيما يلي بعض اخلطوات اليت قد ملساعدتك يف عملية هناك جمموعة من مصادر املعلومات 
 أن:ن مفيدة يف هذا الش  و تك

 : البحث1الخطوة 

حول فرص العمل. فيما يلي بعض املصادر  فكرة جيدة أن تقوم بالبحث يف كل مصادر املعلومات احملتملة
 الرئيسية منها:

  مركز انرتيوIntreo كفي هذه المكاتب تزويديمكن للعاملين أو مكتب خدمات التوظيف.  احمللي 
 .بالمعلومات و النصائح و من ضمنها قائمة بالوظائف الشاغرة

 www.jobsireland.ie بوضع قائمة من الوظائف املتاحة يف  موقع الوظائف االيرلندي يقوم
إىل قاعدة  : حتضري سريتك الذاتية(2إيرلندا و يف اخلارج. ميكنك إضافة سريتك الذاتية )انظر اخلطوة 

 بيانات الوظائف االيرلندية باستعمال املوقع االلكرتوين.
 
 
 
 

 



لطاليب العمل و االتصال هبم مباشرة. يقوم هذا املوقع أيضا  الذاتية السريميكن املستخدمني الوصول إىل 
وزارة  اليت تسريه خمطط التوظيف االجتماعييف إطار  التكوينفرص بوضع قائمة بالوظائف الشاغرة و 

 (.www.welfare.ieاحلماية االجتماعية )ملعلومات أوىف، يرجى تصفح املوقع االلكرتوين 
 أقسام الوظائف املبوبة يف اجلرائد الوطنية و احمللية.الصحف : 
 يف دليل اهلاتف و من خالل القيام ببحث على : ستجد هذه الوكاالت يف قائمة وكاالت التوظيف

 توظيف متخصصة إذا كنت تبحث عن نوع حمدد من الوظائف.االنرتنيت. هناك وكاالت 
  نوافذ احملالت و املطاعم و يف املكتبات و املراكز عالن للوظائف يف :  غالبا ما يتم اإلاإلعالنات

 اجملتمع.التجارية و غريها من ألواح اإلعالنات يف 
 جيب تصفح مواقع  للشركة. اغرة يعلن عنها فقط على املوقع اإللكرتوين: بعض املناصب الش  الشركات

 الشركات املناسبة جملال عملك باستمرار.
 ميكن لألصدقاء و األقرباء أن يكونوا على علم ببعض فرص العمل. :الشخصي التواصل 

 : يرة الذاتية: كتابة السّ 2الخطوة 

ملعلوماتك الشخصية و . فهي ملخص مهمة جداهي وثيقة رية الذاتية )ملخص حياتك املهنية و الدراسية( إن الس  
شخصني ميكنهما  ن حتتوي السرية الذاتية على مهاراتك و على اسمملهنية. جيب أاملؤهالت العلمية و التجارب ا

 تقدمي توصية عنك.

 

 

 

 

 

 

 



أو نادي الوظائف مساعدتك يف كتابة سريتك  (LESإذا كنت عاطال عن العمل، ميكن خلدمة التشغيل احمللية )
 العمل و تدريبك على مقابالت التوظيف.الذاتية و طلبات 

 : التقّدم للحصول على وظيفة3الخطوة 

عند العثور على وظيفة شاغرة أنت مهتم هبا، قم باالتصال بصاحب العمل للحصول على معلومات أكرب حول 
 هذه الوظيفة الشاغرة و حول الشركة.

قم قم بتحيني سريتك الذاتية حىت تكون املعلومات اليت حتتويها مناسبة ملتطلبات هذه الوظيفة اليت تقد مت هلا مث 
إىل الشركة. جيب أن ترك ز رسالة طلب العمل على  طلب الوظيفةأو استمارة ل سريتك الذاتية مع رسالة ارسبإ

 .املتطلبات اخلاصة هلذه الوظيفة

 لة شفوية للعمل، من األفضل التحضري هلذا األمر.إذا مت استدعاؤك ملقاب

  : ماذا بعد ذلك؟4الخطوة 

أو العودة  التكوينوضع خيارات أخرى يف احلسبان مثل إذا مل تنجح يف البحث عن وظيفة، قد ترغب يف 
 للدراسة أو األعمال احلر ة.

 التكوين

 . التكوين اتبدور فيما يتعلق و املشورة يف مكتب إنرتيو أن يقد م لك النصح  قضيتكسؤول عن عون املميكن لل
 التكوين.مؤهال للتمويل أو الدعم خالل دورة ما إذا كنت عكما ميكنه إخبارك 

. ميكنك احلصول على معلومات أكثر حول دورات دورات التكوين من طرف هيئات التعليم و التكوين يتم تقدمي
هليئات التدريس قائمة  على 4حيتوي امللحق رقم . www.etbi.ieمن خالل املوق االلكرتوين هذه التكوين 

 (.81يف الصفحة رقم  و التكوين

  



 ما هي المساعدة األخرى المتوفرة؟

 اأكثر من سنة واحدة. ميكن هل. تساعد الناس الذين مضى على بقائهم دون عمل خدمات التوظيف المحلية
اجملتمع. كما تساعد املستخدمني احملليني يف  يف توظيفالمساعدتك يف البحث عن خيارات التكوين و نظم 

 البحث عن عمال مناسبني لتشغيلهم. 

www.localemploymentservices.ie 

 فرص اخلربة يف العمل.: توفر هذه اخلدمة (JobBridgeتكوين جوببريدج )

 مساعدتك يف:: ميكن هلذه النوادي نوادي العمل 

 حتضري سريتك الذاتية 
 البحث عن عمل 
 .التدرب على املهارات املطلوبة يف مقابالت التوظيف 

سبوع واحد و أربعة حضري للعمل تدوم ما بني أالت   تساعد هذه النوادي يف تقدمي خدمات و ورشاتكما 
 أسابيع.

يوفره تسمح لك هذه املنحة باحلصول على تدريب قصري املدة ال (. TGSالتكوين ) من أجل الدعم منحة
و هو ما قد يساعدك يف احلصول على عمل بسرعة كبرية. ميكن للضابط أو  مقد مو اخلدمات التابعون للدولة

إذا كانت  تدريبالتكوين أو منحة الدعم من أجل ال تقدمي العون املتابع حلالتك يف مكتب إنرتيو املوافقة على
 الرجاء منك زيارة املوقع االلكرتوين: خمطط التطوير الشخصي.و الشروط احملد دة يف  ءمتتال

www.welfare.ie  .للحصول على معلومات أوىف حول املوضوع 

  



ميكنك حتميل املعلومات عن البحث عن عمل من املوقع . المنظمة الوطنية االيرلندية للعاطلين عن العمل
 www.inou.ieاإللكرتوين 

 المؤهالت:

 هل مؤهالتي و مهاراتي معترف بها في إيرلندا؟ 

االتصال وكالة اجلودة و املؤهالت االيرلندية و هي عليك  ملعرفة ما إذا كانت مهاراتك معرتف هبا يف إيرلندا، جيب
 www.qqi.ie. من األفضل لك زيارة املوقع االلكرتوين: الوكالة اليت تعرتف باملؤهالت

اهليئة املهنية التابع هلا للتأكد مما  والتأكد أيضا مع الفرع االيرلندي  مؤهالت مهنية، جيب عليكإذا كانت لديك 
 إذا كانت مؤهالتك مقبولة لالستعمال يف إيرلندا.

 الحقوق و االمتيازات: 

 ؟ما هي حقوقي يف العمل

 احلقوق اليت يضمنها لك القانون. إذا عرض عليك منصب عمل، لديك بعض

  يضبط هذا العقد  .شهر من بدء العملعمل خالل ثالثة ألديك الحق في الحصول على عقد
ر حول عقود العمل على املوقع االلكرتوين: ثشروط العمل. ميكنك احلصول على معلومات أك

www.citizensinformation.ie.  .إن  األجر حيق لك احلصول على األجر األدىن املضمون
يورو يف  9.15يورو يف الساعة الواحدة و لكنه سريتفع ليصل إىل  8.65هو األدىن املعتمد حاليا 

 .2016يف الفاتح من جانفي  اعة الواحدةالس  

  



 كثر من هذا املبلغ، و لكن ال حيق له مبوجب القانون دفع أجر أدىن من ميكن لصاحب العمل أن يدفع أ
 ذلك.

  تسريها و تضع الشروط العامة هلذه هلا قوانني بعض قطاعات العمل مثل التنظيف و أعمال األمن
 األعمال.

 بها في حالة العمل بدوام جزئي؟ عما هي الحقوق التي أتمت

اليت يتمتع هبا العامل بدوام كلي. يف بعض احلاالت، قد يتوجب عليك العمل ملدة عموما، لديك احلقوق نفسها 
)مثل امتياز احلصول على إجازة(. يرجى منك زيارة  حمد دة من الوقت قبل أن يصبح لديك احلق يف هذه احلقوق

للحصول على معلومات أوىف حول العمل بدوام   www.workplacerelations.ieاملوقع االلكرتوين 
 جزئي.

 لي عقد عمل محّدد المدة. ما هي حقوقي؟

. و عموما، لديك احلقوق نفسها اليت يف يومنا هذاأو لغرض حمد د كثري من الناس يشتغلون لفرتة عمل حمد دة 
عقد عمل حمد د بفرتة ل املستمريتميز هبا العاملون اآلخرون. إال  أن صاحب العمل غري مسموح له بالتجديد 

لفرتة أربع سنوات متواصلة. بعد انقضاء السنوات . ميكنك العمل مبوجب عقد واحد ملدة زمنية حمد دة زمنية
 لديك احلق يف احلصول على عقد عمل دائم.األربع، تصبح، حسب القانون، 

 

  



 هل يسمح لألطفال و صغار السن بالعمل؟

طفال الذين يرتاوح عمل. ميكن ألصحاب العمل تشغيل األسنة من ال 16عادة ال يسمح لألطفال حتت سن 
 ميكن احلصول على معلومات أكثر حول هذا املوضوع سنة للعمل يف ظروف حمد دة. 15و  14سنهم ما بني 

  www.wokplacerelations.ieعلى املوقع االلكرتوين 

 العمل الحر

إذا كنت تفكر يف بدء عمل حر، هناك  لنفسك و ليس لفائدة صاحب عمل آخر.أن تشتغل يعين العمل احلر  
خمتلفة  أسسعات و عدد من القضايا اليت جيب عليك وضعها يف احلسبان. تنطبق على هذا النوع من العمل تشري

 عامال أو عاطال عن العمل أو إذا كنت من خارج إيرلندا عند بدء هذا العمل.ما إذا كنت  حسب

لألفراد ، فقد تكون مؤهال للحصول على بدل عودة إىل العمل. تسمح هذه اإلعانة إذا كنت عاطال عن العمل
مع احلصول على بعض مصاريف الرعاية االجتماعية. سيقوم موظف اإلنتريو املتابع مللفك  بتويل األعمال احلرة

ين يضا احلصول على معلومات أكثر من املوقع اإللكرتو ك باملزيد حول هذا األمر. ميكنك أبإخبار 
www.welfare.ie   من خالل املوقع أوwww.citizensinformation.ie.  

 ن املواقع اإللكرتونية التالية مفيدة لك:و واحد من األعمال احلرة قد تك ءملعلومات أوىف حول بد

  



 www.locamenterprise.ie  -   البدء يقدم هذا املوقع معلومات حول األعمال الصغرية و
      فيها.

 www.enterprise-ireland.ie –  من أجل احلصول على معلومات حول برامج التطوير
 ألصحاب األعمال احلرة احملتملني.

 www.welfare.ie –  .لألشخاص العاطلني عن العمل و الراغبني يف بدء عمل حر 
 www.microfinance.ie –  للحصول على معلومات حول القروض املتاحة لألعمال احلرة

 الصغرية.

 الضرائب

معلومات من مفوضي اإليرادات مبجر د البدء يف العمل، سيتوجب عليك دفع الضرائب. ميكنك احلصول على 
 على:

 السندات الضريبية 
 عتبات الدخل اليت ال تنطبق عليها الضرائب 
 .كيفية االمتثال لقوانني الضريبة على الدخل 

و من   www.revenue.ieميكنك العثور على معلومات أكثر حول الضرائب على املوقع االلكرتوين 
 .www.citizensinformation.ieخالل املوقع 

  



 

 

 

 

 

 

 التعليم
( )أو 16( و حىت سن السادسة عشر )06، جيب تعليم األطفال حسب القانون من سن السادسة )يف ايرلندا

 .)التعليم الثانوي( عليمالت  املستوى الثاين من حىت إكماهلم ثالث سنوات من 

اللجوء السياسي أو أطفال العمال املهاجرين  حيظى األطفال اجلدد القادمني إىل إيرلندا سواء طاليب اللجوء أو
 نفس احلقوق اليت يتمتع هبا األطفال يف إيرلندا.ب

 التعليماملزيد من الثالث مث الطور الطور الثاين و يتكون النظام التعليمي يف إيرلندا من الطور االبتدائي و 
 كميلي.الت  

     تعليم الطفولة المبكرة 

سريه جمموعة واسعة من اجملموعات اخلاصة تعليم الرمسي يف إيرلندا. بل ال يشكل تعليم الطفولة املبكرة جزء من الت  
حتتوي هذه اجملموعة على دور احلضانة و رياض األطفال و املدارس التحضريية يف اللغة و التطوعية يف اجملتمع. 

 االجنليزية و خدمات العناية اليومية.



عليم و الرعاية اخلاصني بالطفولة( ليمنح لألطفال )السنة التحضريية اجملانية يف الت  ECCEمت وضع برنامج
سنة حتضريية للمدرسة جمانا من النشاطات املناسبة املبنية على سنوات( احلق يف احلصول على  4)عادة حتت سن 

 أساس من املناهج خالل السنة اليت تسبق بداية السنة األوىل من التعليم االبتدائي.

  www.dcya.gov.ieاملوقع اإللكرتوين  ميكن احلصول على معلومات أكثر من

 التعليم االبتدائي:

  )املدارس املذهبية )الدينية 
  املدارس املتعددة املذاهب 
 املدارس غري املذهبية 
 تسمى  املدارس الناطقة بااليرلندية(Gaelscoileanna) 
  ة سببها اإلعاقة خاصية عليماحتياجات تمدارس االطفال ذوي 
   اخلاصةاملدارس االبتدائية 

. إال  أنه يتوجب عليك الدفع إذا أردت تعليم طفلك يف مدرسة دولة جمانيةيف الإن  الدراسة يف املدارس االبتدائية 
 خاصة. متتد السنة الدراسية من شهر سبتمرب إىل غاية شهر جوان. 

 تشرف على املدارس االبتدائية جمالس إدارة.

  



 عليمالتّ اني من الثّ  الطور
 سنة. 18و أ 17تقريبا و يتجاوزونه يف سن  12 عند بلوغ سنالثاين من التعليم  الطوريبدأ األطفال 

الشهادة  للحصول على سنوات تتخللهما امتحانات وطنية يف هذه الفرتة 05عليم مدته طور الثاين من الت  الإن  
راسة. تقد م بعض الد   بعد مخس سنوات من)املغادرة( بعد ثالث سنوات من التعليم و شهادة التخرج  اإلعدادية

سنوات يف  06مما جيعل مدة هذا املستوى الدراسي الشهادة اإلعدادية املدارس أيضا "سنة انتقالية" يف الفرتة بعد 
 اإلمجال.

 سنوات من الدراسة يف 3د استكمال سنة )أو بع 16يف سن فرتة ميكن للط فل فيها مغادرة املدرسة هي  بكرإن  أ
 بعد ذلك( إذا كانتثاين طور الال

 و من بينها: هناك أنواع عديدة من مدارس الطور الثاين

 السلطات الكنسية( املدارس الثانوية التطوعية )اململوكة للخواص و تتم إدارهتا غالبا من طرف 
 املدارس املهنية و الكليات اجملتمعية 
 املدارس االجتماعية الشاملة 

 تشرف على مدارس الطور الثاين جمالس إدارة.  

 دعم اللغة االنجليزية

يتعلم األطفال الصغار اللغة االجنليزية بسرعة كبرية. حىت لو كان طفلك يتكلم بعض االجنليزية فقط، سيتم وضعه 
حيتوى على أطفال يف مثل سنه. يف املدارس االبتدائية أو يف الطور الثاين، هناك برنامج دعم إضايف للغة يف قسم 

 اللغة االجنليزية باعتبارها لغتهم األوىل. لدى األطفال الذين ال يتكلمون

  



 تعليم ذوي الحاجات الخاصة

دعم إضايف سواء يف مدرستهم اخلاصة  حيصل التالميذ الذين يعانون من حاجات خاصة نامجة عن إعاقات على
هذا اخلصوص من املوقع االلكرتوين  نكم احلصول على معلومات أكثر يفكأو يف مدارس خاصة. مي

www.ncse.ie. 

 

 الطور الثالث من التعليم

 يعرف الطور الثالث من التعليم بالتعليم العايل و يشمل دروس تقدمها:

 اجلامعات 
 املعاهد التكنولوجية 
 كليات التدريس 
 كليات الطور الثالث اخلاصة 

و  بناء على شهادة خترجهمميكن الوصول إىل التعليم العايل لألطفال الذين ينتقلون من الدراسة يف الطور الثاين 
 هي متثل آخر امتحان يف هناية الدراسة يف الطور الثاين.

  



بإدارة الطلبات ملؤسسات التعليم العايل. ميكنك التسجيل  (CAOالمركزية ) الطلباتمكتب يقوم   
ميكنك احلصول على . CAOمبلء و إرسال استمارة تسجيل إىل مكتب الطلبات املركزية للحصول على مكان 

 www.cao.ie.معلومات أكثر يف املوقع االلكرتوين 

 هل هناك إمكانية للحصول على دعم مالي لحضور المستوى الثالث؟

 هتدف اهلبات و املساعدات ختضع املساعدات املالية للطالب إىل تقييم اإلمكانيات )يعتمد على دخل العائلة(.
تتم عملية إدارة و مصاريف النقل و/ أو رسوم اجلامعة.  و مصاريف املعيشة إىل املساعدة يف التوافق مع متطلبات

ميكنك العثور على معلومات أكثر على  (. SUSIاهلبات من طرف هيئة املساعدة العاملية للطالب يف إيرلندا )
 . www.susi.ie   موقعهم على االنرتنيت

 مؤهلني للحصول على مساعدة إضافية و هم: ونونبعض الطلبة قد يك

   شهادة ما دروس دروس الطور الثالث بوقت كامل و الطلبة الذين يعانون من إعاقات و الذين حيضرون
 ، و( PLCبعد التخرج من الثانوية )

 .الطلبة الذين قد ال يكون مبقدورهم مواصلة دراستهم يف الطور الثالث ألسباب مالية 

ميكنك احلصول  .(HEAساعدة من طرف املكتب الوطين للتسجيل لدى هيئة التعليم العايل )يتم تقدمي هذه امل
. ميكن للطلبة أيضا السؤال www.hea.ieعلى معلومات أوىف حول املوضوع من خالل املوقع اإللكرتوين 

 لدى الكليات و اجلامعات للحصول على معلومات و تفاصيل أكثر حول األمر.

  



 مساعدة لالجئين أو طالبي اللجوء السياسي؟هل هناك أية 

من  خترجوامت وضع خمطط جترييب لألطفال الذين  2015أوت  28نعم هناك بعض األنواع من املساعدة. منذ 
غري أولئك ) اخلاضعني لنظام احلماية و من املدارس املتخرجونالطلبة . يستهدف هذا املخطط املدارس الثانوية

ملساعدة الطلبة مبا يتوافق الدخول على أساس جترييب األمر بالرتحيل( و سيتم منح احلق يف  صدر يف حقهمالذين 
 روط التالية:املنح الطالبية. جيب على الطلبة أن تتوفر فيهم الش   نظامو 

  مر أ)غري أولئك الذين صدر يف حقهم  أن يكون مرخصا للبقاءصفة طالب احلماية أو أن تتوفر فيهم
 بالرتحيل(.

  يكون قد جنح يف احلصول على شهادة التخرج من الثانويةأن 
 جامعي.قبوله ملسار شهادة ما بعد التخرج من الطور الثاين أو لدراسة لأن يكون قد مت قبوله يف منصب ل 
  أوت  31سنوات أكادميية على األقل يف النظام الدراسي االيرلندي حبلول  05أن يكون قد درس ملدة

 ، و 2015
  طلب احلماية أو أن يكون مرخصا للبقاء )ما عدا أولئك الذين صدر يف حقهم أمر أن يكون قد

 .2015أوت  31سنوات على األقل حبلول تاريخ  05تضم  بالرتحيل( لفرتة مركبة

 .www.education.ieميكن احلصول على معلومات أكثر من املوقع االلكرتوين 

  



 إيرلندا؟هل يتم االعتراف بمؤهالتي الدراسية في 

املخولة بتقدمي املشورة و  الوكالة هي و االيرلندية املؤهالت و اجلودة وكالةب االتصال عليك جيبمر نسيب. األهذا 
ميكنك  .النصيحة فيما خيص االعرتاف باملؤهالت األجنبية يف إيرلندا و االعرتاف باملؤهالت االيرلندية يف اخلارج

         www.qqi.ie: االلكرتوين املوقع زيارة احلصول على معلومات أكثر من خالل

 و تعليم الكبار التكوين المتواصل

نظام تعليم من  اشكل جزءيي ال يكون بعد املرحلة الثانوية و الذ التكوين املتواصل هو التعليم و التكوين الذي
 الطور الثالث. يتضمن التكوين املتواصل برامج من قبيل:

  التخرجمقررات شهادة (PLC) 
 ( خمطط فرص التكوين املهينVTOS )– هذه فرصة تعليم ثانية لألشخاص العاطلني عن العمل 
 برامج يوثريتش  Youthreach للمتسربني من املدارس. 
 برامج حمو األمية و التعليم األساسي 
 .)الدروس املسائية للكبار يف املدارس الثانوية )مدارس الطور الثاين 

قم بالنقر   .www.education.ieميكنك احلصول على معلومات أكثر من خالل زيارة املوقع االلكرتوين 
مر ستجد قائمة هبذا األ التكوين و التدريب املستمرين أو من خالل اهليئة احمللية للتكوين و التدريب. على خانة

 من هذا الكتيب. 81على الصفحة  4يف امللحق رقم 

 .88يف الصفحة  06حول التعليم يف امللحق رقم هناك أيضا روابط 

  



و حول صيغ الدعم املتوفرة، موجودة على املوقع االلكرتوين لوزارة  ام التعليمي االيرلندينظمعلومات أوىف حول ال
 .www.education.ieالرتبية و املهارات 

  



 

 الرعاية الصحية
(. HSE) الصحية للخدمات التنفيذية السلطةيف إيرلندا، تتم عملية إدارة خدمات الصحة العامة من طرف 

على املستشفيات العمومية كما تقوم بإدارة شبكة من مكاتب الصحة احمللية و املراكز  HSEتشرف سلطة 
 جمموعة من اخلدمات الصحية و االجتماعية. الصحية اليت تقدم

 HSEمكاتب الصحة المحلية التابعة للسلطة التنفيذية للخدمات الصحية 

إن  مكتب الصحة احمللي هو مدخلك إىل جمتمع الصحة و اخلدمات االجتماعية الشخصية. تقدم مكاتب 
 من اخلدمات تشمل: متنوعة الصحة احمللية و املراكز الصحية سلسلة

 ( خدمات طبيب العائلةGP) 
 متريض الصحة العامة 
 اخلدمات الصحية لألطفال 
 الرعاية االجتماعية 
 العناية باألقدام 

  



 )طب العيون )العناية بالعيون 
 عالج أمراض الكالم 
 اخلدمة االجتماعية 
 عالج و استشارة أمراض اإلدمان 
 العالج الطبيعي 
 العالج الوظيفي 
 خدمات الطب النفسي 

 الصحة احمللية.قائمة مبكاتب  83يف الصفحة رقم  05ستجد يف امللحق رقم 

 

 (GPالتسجيل مع طبيب العائلة )

سجيل مع طبيب للعائلة يف منطقة تواجدك. سيتوجب عليك تسجيل للحصول على اخلدمات الصحية، حتتاج للت  
و عنوانك و رقم هاتفك و تاريخ امليالد عند الطبيب. ستجد قائمة من األطباء العامني على املوقع امسك 

 .www.icgp.ieااللكرتوين: 

طلب بطاقة طبية جديدة ، جيب عليك عاملديك طبيب إذا قمت بتغيري الطبيب و أنت حتمل بطاقة طبية أو 
 بطاقة شخصية لطبيب العائلة. من مكتب الصحة احمللي أو

ما يتعامل آخرون مع كل من املرضى احلاملني لبطاقات خدماهتم ملرضى خاصني، بينيقدم بعض األطباء العامون 
ملكتب الصحة احمللي تزويدك بتفاصيل عن األطباء العامني يف منطقة تسجيلك و طبيب عام أو خاص. ميكن 

   الطبية لألطباء العامني. الذين يقبلون املرضى ذوي البطاقات

  



 هل يجب أن أدفع أمواال لرؤية الطبيب؟

كان دخل العائلة حتت مستوى معني، قد تكون مؤهال للحصول على بطاقة طبية. تسمح هذه يف إيرلندا، إذا  
 لك و لعائلتك بـــ: البطاقة

  )رعاية طبية جمانية لدى طبيب عام )طبيب عائلة 
 أدوية جمانية 
 عناية جمانية يف أقسام الطوارئ التابعة للمستشفيات احلكومية 
  اجملانيةسلسلة من خدمات الرعاية الطبية 

 هذه البطاقة متنحكإذا كان دخل عائلتك فوق هذا املعدل، قد يكون بإمكانك احلصول على بطاقة طبيب عام. 
 زيارات جمانية لطبيب العائلة و لكن يتوجب عليك دفع الدواء و خدمات الرعاية الصحية األخرى.

مؤهلين تلقائيا للحصول على إن األطفال تحت سن السادسة و المسنين الذين تجاوزوا سن السبعين 
 بطاقة طبيب عام.

ألي من هاتني البطاقتني، فيجب عليك دفع تكاليف زيارة الطبيب العام و األدوية و خدمات إذا مل تكن مؤهال 
 الرعاية األولية األخرى.

لطيب ، فيجب عليك إخبار طبيبك احلايل عن نيتك يف التغيري و طلب إرسال تارخيك اإذا قمت بتغيري الطبيب
أكد مما إذا كان الطبيب اجلديد يقبل مرضى جدد أم قد حتتاج للت  لطبيبك اجلديد. إذا كنت مؤهال لبطاقة طبية، 

 ال.

  



 هل يتوجب عليك الدفع من أجل الذهاب إلى المستشفى؟

و لكنك  ديدة و اليت تشمل خدمات قسم الطوارئاالستشفائية العامة الش  ليس عليك أن تدفع مقابل اخلدمات 
 ستحتاج عادة لرسالة من طبيبك العام )رسالة إحالة( للحصول على خدمات الرعاية من املستشفيات العامة.

مقابل  يورو 100إذا مل تكن حبوزتك رسالة إحالة من طبيبك العام أو بطاقة طبية، سوف تقوم بدفع مبلغ 
 خدمات الطوارئ و احلوادث.

عدد من املستشفيات اخلاصة. سيتوجب عليك دفع كامل  رة أيضا لدىإن اخلدمات الطبية االستشفائية متوف
 تأمني صحي خاص يغطي هذه التكاليف. يف املؤسسات الصحية اخلاصة إال إذا كان حبوزتك تكاليف العالج

العامة و كيفية التسجيل للحصول على بطاقة طبية ميكنك احلصول على معلومات أكثر حول خدمات الصحة 
طبيب عام من لدى مكتب الصحة احمللي. ستجد تفاصيل االتصال مبكاتب الصحة احمللية يف  أو بطاقة زيارة

 .83يف الصفحة  05امللحق رقم 

 

 الصحة العامة ممرض

 جمتمعك احمللي.يقدم ممرضو الصحة العامة جمموعة من اخلدمات اجملانية يف  

خالل إقامتك يف سكن تابع للدولة، من املهم تقدمي عنوان إقامتك  إذا كنت مسجال مع ممرض الصحة العامة
مبتابعة حالتك أو إحالتك إىل ممرض الصحة  ملمرض الصحة العامة عند مغادرتك. يسمح هذا األمر للممرض

 العامة احمللية القريب من مكان إقامتك اجلديدة. 

  



 .www.hse.ieللحصول على معلومات أكثر حول ممرضي الصحة العامة، يرجى زيارة املوقع االلكرتوين 

 

 الطوارئ الطبية

و إخبار املتعامل الصويت عن حالتك  999أو  112يف احلاالت الطبية الطارئة، جيب عليك االتصال على الرقم 
 الطارئة.

 خدمات الرعاية الطبية األخرى

ي اخلدمة على املوقع االلكرتوين معلومات أكثر حول خدمات الرعاية الطبية األخرى، و مقدم ميكنك العثور على
www.hse.ie  ملعرفة تفاصيل  83أو من خالل االتصال مبكتب الصحة احمللي. الرجاء تصفح الصفحة رقم

 االتصال.

  



 لومات عامةمع

 
 خدمات

مبجرد عثورك على مكان تقيم فيه، سيتوجب عليك التأكد من حصولك على اخلدمات املناسبة لبيتك. قد 
التدفئة أو اهلاتف. قم بسؤال املؤجر عن اخلدمات اليت و وقود أو الغاز أيتضمن هذا األمر خدمة الكهرباء 

 كورة اعاله.اإلجيار. قد تكون مسؤوال عن توصيل و دفع بعض أو كل اخلدمات املذ يشملها 

 أسعار مجيع اخلدمات و اللوازم. بني قارنةهدفها اململقارنة األسعار مفيدة قد جتد مواقع 

 الكهرباء

 دفع و هل مت عما يتوجب القيام به حول اإلمداد احلايل للكهرباء يف بيتك أو شقتك.  قم بسؤال املؤجر
 فاتورة االستعمال من طرف املستأجر السابق؟

  



 مالك العقار عما إذا كانت تكلفة الكهرباء مدرجة يف تكاليف الكراء أو أنه جيب أن  قم بسؤال املؤجر
 تصبح مستهلكا بامسك الشخصي.

  املال أو قم بتدوين رقم عداد استهالك الكهرباء عند االنتقال إىل امللكية املؤجرة. قم باالتفاق مع
 مر ممكنا.، إذا كان األاملستأجر السابق

 مة الكهرباء و اتصل هبم لالتفاق على تزويدك بالكهرباء.قم باختيار مزود خبد 

 

 

 مزودي الكهرباء

 المزود بالخدمة تفاصيل االتصال بالمكتب الرئيسي
ESB Customer Supply  
St. Margaret’s Road  
Finglas,  
Dublin 11 

Phone: 1850 372 372 

Web: www.esb.ie 

ESB 

Bord Gáis Energy – Electricity 

Bord Gáis Energy 

PO Box 10943 

Dublin 1 

Phone: 1850 485 868 

Web: 

https://www.bordgaisenergy.ie/home 

Bord Gáis 

 

  



 المزود بالخدمة تفاصيل االتصال بالمكتب الرئيسي
SSE Airtricity 

Red Oak South  

South County Business Park 

Leopardstown 

Dublin 18 

Phone: 1850 404 080 

 

Airtricity 

 

 

 

 

 

 

 

Viridian Energy Ltd 

Mill House 

Ashtowngate 

Navan Road 

Dublin 15 

Phone: 1850 300 700 or (01) 960 

2952 

Web: www.energia.ie/home 

Energia 

Electric Ireland 

PO Box 841 

South City Delivery Office 

Cork 

Phone: 1850 305 090 

www.electricireland.ie 

Electric Ireland 

PrePayPower 

Corrig Road 

Sandyford 

Dublin 18 

Phone: 1890 989 536 

www.prepaypower.ie 

PrePay Power 

 

 

  

http://www.energia.ie/home


 الغاز

   دفع و هل مت يف بيتك أو شقتك.  للغازقم بسؤال املؤجر عما يتوجب القيام به حول اإلمداد احلايل
 فاتورة االستعمال من طرف املستأجر السابق؟

  مدرجة يف تكاليف الكراء أو أنه جيب أن  الغازقم بسؤال املؤجر مالك العقار عما إذا كانت تكلفة
 تصبح مستهلكا بامسك الشخصي.

  ستأجر عند االنتقال إىل امللكية املؤجرة. قم باالتفاق مع املال أو امل الغازقم بتدوين رقم عداد استهالك
 السابق، إذا كان األمر ممكنا.

  و اتصل هبم لالتفاق على تزويدك بالكهرباء. الغازقم باختيار مزود خبدمة 

 مزودي الغاز

 

  

 المزود بالخدمة تفاصيل االتصال بالمكتب الرئيسي
Bord Gáis Energy – Electricity 

Bord Gáis Energy 

PO Box 10943 

Dublin 1 

Phone: 1850 485 868 

Web: www.bordgaisenergy.ie/home 

Bord Gáis Energy 

SSE Airtricity 

Red Oak South 

South County Business Park 

Leopardstown 

Dublin 18 

Phone: 1850 22 20 

Web: www.sseairtricity.com 

Airtricity 



 المزود بالخدمة تفاصيل االتصال بالمكتب الرئيسي

SSE Airtricity 

Red Oak South 

South County Business Park 

Leopardstown 

Dublin 18 

Phone: 1850 22 20 

Web: www.sseairtricity.com 

Airtricity 

Viridian Energy Ltd 

Mill House 

Ashtowngate 

Navan Road 

Dublin 15 

Phone: 1850 300 700 or (01) 960 2952 

Web: www.energia.ie/home 

Energia 

Electric Ireland 

PO Box 841 

South City Delivery Office 

Cork 

Phone: 1850 305 090 

www.electricireland.ie 

Electric Ireland 

Flogas 

Knockbrack House 

Matthews Lane 

Donore Rd 

Drogheda 

Co. Louth 

Phone: (041) 9831 041 

Web: www.flogas.ie 

Flogas 

 

 وقود الّتدفئة:

 دفئة(.ذا كنت تستعمل وقود الت  ري ملء خزان الوقود و دفع مثنه )إبدسوف تكون مسؤوال عن ت 
 مر ستوى حتت هذا احلد، قد يتسبب األ. إذا تدىن املأبق مستوى الوقود يف اخلزان فوق املستوى األدىن

 يف تضرر اخلزان. 
 قم بشراء الوقود عندما يكون رخيصا عادة خالل الصيف 
 .قم بالتبليغ عن أية عيوب للمالك يف احلني 

http://www.energia.ie/home
http://www.electricireland.ie/


  جرة أو ما الذي سيحدث اخلزان قبل مغادرة امللكية املستأقم بسؤال املالك إن كان يتوجب عليك ملء
 كنت قد دفعت من أجله و بقي يف اخلزان.  مستعملإذا كان هناك وقودا غري 

 
 خطوط الهاتف الثابت

ركات يف إيرلندا خدمة اهلاتف الثابت. تعين خدمة اهلاتف الثابت أن هاتفك متصل بالشبكة تقدم الكثري من الش  
. هناك هواتف السلكية متوفرة تستعمل مع اخلطوط من خالل كابالت و أسالك موضوعة على حائط البيت

 الثابتة. سيعتمد نوع خدمة اهلاتف الثابت اليت تطلبها على حاجياتك اخلاصة.

االلكرتوين  املوقع من خاللابت من كل املتعاملني سعار خدمة اهلاتف الث  أ ميكنك املقارنة بني
www.callcosts.ie. 

  



املنظم لالتصاالت للمساعدة يف اختيار أحسن عروض  ComReg تتم إدارة هذا املوقع بواسطة كومريغ
 اهلاتف حسب حاجتك و استعمالك.

 
 النطاق  عريضاالنترنيت الهاتف النقال و التلفزيون و مزودي 

عريض النطاق، كما يدخل مزودي اهلاتف النقال و التلفزيون و االنرتنيت  يقدم الكثري من املتعاملني خدمات
 باستمرار. ميكنك املقارنة بني أسعار خمتلف اخلدمات من خالل مواقع مقارنة األسعار.هلذه السوق خدمة جدد 

 :حيتوي اجلدول على قائمة ببعض مزودي اخلدمة الرئيسيني

االنترنيت عريض  التلفزيون الهاتف المزود بالخدمة
 النطاق

 تفاصيل االتصال

Magnet       www.magnet.ie 

1890 809 000 

Vodafone   X   www.vodafone.ie 

1800 630 630 

Eir       www.eir.ie 

1800 773 729 

 

 

     

 

 

 



االنترنيت عريض  التلفزيون الهاتف المزود بالخدمة
 النطاق

 تفاصيل االتصال

Imagine   X   www.imagine.ie 

1890 929 029 

Virgin       www.virginmedia.ie 

1908 (option 1) 

Sky       www.sky.com 

0818 719 819 

Saorview X   X www.saorview.ie 

1890 222 012 

 

 الخدمة؟ كيف أدفع مقابل

 ميكنك أن تدفع مقابل اخلدمة بطرق خمتلفة: 

 من خالل البنك أو الشركة 
 يف مركز الربيد 
 بواسطة االنرتنيت من خالل مواقع مزودي اخلدمة 
  من خالل أي حمل جتاري يعرض عالمةPayzone 

بعض الشركات تقد م خيارات الدفع املسبق لفواتريك )الدفع قبل استعمالك للخدمة(، أو الدفع أثناء اخلدمة أو 
 تقسيم الفاتورة بالتساوي على مدار سنة.

  



 
 رخص التلفزيون

ب مبوجب القانون، إذا كان لديك جهاز تلفزيون يف منزلك )تلفزيون أو جهاز ميكن استقبال إشارة التلفزيون(، جي
 عليك احلصول على رخصة تلفزيون.

 دمةتثبت أنك قد دفعت حقوق الرخصة للحكومة. تستعمل حقوق الرخص للدفع خلهذه الرخصة هي شهادة 
 .إيرلندا يف العامة البث

و بعده جيب جتديدها. ميكنك شراء الرخصة من أي مركز بريد أو على  سنة واحدةتدوم رخصة التلفزيون ملدة 
 www.tvlicence.ieاالنرتنيت من خالل املوقع االلكرتوين: 

 حىت لو كان مالك البيت ميلك تلفزيونا يف البيت، ينص القانون على إجبارية شراء رخصة تلفزيون.

 . www.citizensinformation.ie أو من املوقع

  



 
 المياهرسوم 

جيب على املنازل املتواجدة يف إيرلندا و املتصلة بشبكة مياه الشرب أو قنوات الصرف الصحي العامة ان تدفع 
 تقوم مؤسسة االيرلندية للمياه، و هي مؤسسة خدمات املياه الوطنية بإدارة رسوم املياه. مقابل املياه.

و ليس مالك العقار هو املسؤول عن  المياهفأنت مسؤول عن دفع رسوم حىت يف حال كون بيتك مستأجرا، 
   ذلك.  

 المنزلية النفايات خدمات

ذا مل تكن كذلك، إ اسال صاحب البيت املستأجر حول ما إذا كانت رسوم النفايات املنزلية متضمنة يف اإلجيار.
 فيجب عليك أن تدفع مقابل هذه اخلدمة.

 بعض املتعاملني جبمع أنواع خمتلفة من النفايات يف أسابيع خمتلفة.يتم مجع النفايات املنزلية مرة يف األسبوع. يقوم 

، بينما يستعمل آخرون باستعمال يقوم العديد من املتعاملني باستعمال حاويات بعجالت حتتية جلمع القمامة
 نظام البطاقات على احلاويات.

  



 
تدوير و إنتاج األمسدة من النفايات املنزلية. توفري بعض املال املصروف على النفايات املنزلية من خالل إعادة قم ب

ربك عن مراكز إعادة التدوير املوجودة يف منطقتك. إذا كانت لديك حديقة، ميكنك ميكن للسلطة احمللية أن خت
 حتويل بعض بقايا األكل إىل أمسدة و إعادة استعماهلا يف احلديقة.

الذين يقدمون خدمات التخلص من النفايات يف ميكن للسلطات احمللية أن تطلعك على قائمة املتعاملني 
 سيكون عليك االتصال مبتعامل النفايات لتدبر أمر مجع قمامتك. منطقتك.

 نظام البطاقات على احلاويات، ميكنك عادة شراء البطاقات من احملالت التجارية احمللية.يف املناطق اليت تستعمل 

  الصفحة التالية.إن  شركات مجع القمامة الرئيسية كلها مذكورة يف

  



Company  Contact details 
Greenstar www.greenstar.ie 

(01) 294 7900 
Panda www.panda.ie 

1890 62 62 62 
The City Bin Co. www.citybin.com 

1800 24 89 24 
Greyhound www.greyhound.ie 

1890 98 99 98 
Oxigen www.oxigen.ie 

1890 69 44 36 
 

  



 

 النظام البنكي

 املالية يف إيرلندا:ؤسسات املهناك ثالثة أنواع من 

  البنوك 
 مؤسسات الرهون العقارية 
 االحتادات االئتمانية 

 بعملياتي البنكية اليومية؟أين يمكنني القيام 

هذا النوع ميكنك فتح حساب يف أي بنك أو مؤسسة رهن عقاري من أجل حاجياتك البنكية اليومية. يسمى 
 :تقوم بــاحلسابات باحلساب اجلاري. من خالل احلساب اجلاري ميكنك أنمن 

 يف احلساب اجلاري. )وضع( األموال مثل الراتب الشهري أو قيمة الرعاية االجتماعية إيداع 
  بواسطة أجهزة الصراف اآليل )أالت الصرف(األموال سحب 

  



  
  استعمال( بطاقة املدينdebit card )املشرتيات و يف بعض احملالت لسحب  يف احملالت لدفع قيمة

 األموال نقدا.
 األموال حلساب بنكي آخر تحويل 
 األموال إىل اخلارج تحويل 
 الفواتري )مثل فاتورة الكهرباء أو التدفئة(. دفع 
  قد تكون بواسطة اتصال هاتفي  العمليات البنكية اهلاتفية و االلكرتونية )بواسطة االنرتنيت( استعمال(

 أو رسوم على البيانات(

 خار أموالي؟دّ أين يمكنني ا

لتجميع مد خراتك و االستفادة من فائدة على  خار يف أي بنك أو مؤسسة رهن عقاريميكنك فتح حساب اد  
 يضا حبساب اإليداع.هذا النوع من احلسابات البنكية أ دخرة. يسمىاألموال امل

( أو www.anpost.ie االلكرتوين مدخرات يف مركز الربيد )أنظر املوقعميكنك أيضا أن تقوم بفتح حساب 
 احتاد ائتماين.

ضريبة يف حالة حصولك على فائدة على األموال املدخرة، سيتوجب عليك دفع ضريبة على الفائدة و تسمى 
  (.DIRT) اإليداعاحلفاظ على فائدة 

 ي؟ما هو االتحاد االئتمان

بنسب فوائد  االحتادات االئتمانية هي تعاونيات مالية يستطيع أفرادها ادخار األموال و إقراضها لبعضهم البعض
بل هلا  معتدلة. على عكس البنوك و مؤسسات الرهن العقاري، فإن االحتادات االئتمانية ليست منظمات رحبية

ن تصبح عضوا فيها، قم بزيارة املوقع أتركيز على اجملتمع. ملعرفة املزيد حول االحتادات االئتمانية و إمكانية 
 ملعرفة املزيد. www.creditunion.ieااللكرتوين 

  



 ما هي المؤسسة المالية األفضل بالنسبة لي؟

ملساعدتك يف حتديد أي منتوج مايل هو األفضل لك، قم بزيارة املوقع االلكرتوين  
www.consumerhelp.ie . حيتوي هذا املوقع املقد م من طرف مفوضية محاية املستهلك و املنافسة على

قد تكون  خرىو القروض و أمور مالية أ الكثري من املعلومات السهلة االستيعاب حول األمور البنكية و االدخار
 هتمك.

 يضا من خالل هذا املوقع مقارنة تكاليف و فوائد خمتلف املنتجات البنكية.ميكنك أ

 ستطيع فتح حساب بنكي؟كيف أ

مبجر د اختيارك لنوع احلساب البنكي املراد فتحه و مقد م اخلدمة املالية الذي تريد اللجوء إليه، قم باالتصال هبم و 
 عليك تقدمي دليل على هويتك و عنوانك.اطلب استمارة التسجيل. سيتوجب 

أو املوقع  www.consumerhelp.ieملعلومات أكثر حول فتح حساب بنكي، قم بزيارة املوقع 
www.citizensinformation.ie. 

  



 

 القيادة في إيرلندا

 رخص القيادة

يسبق لك قيادة سيارة، للقيادة يف إيرلندا جيب أن تكون حبوزتك رخصة قيادة صاحلة لالستعمال. يف حالة مل 
 سيتوجب عليك:

 النجاح يف اختبار القيادة النظري 
 التسجيل للحصول على رخصة متدرب 
  إكمال دورة تدريب على القيادة 
 .النجاح يف اختبار القيادة 

يف حالة جناحك يف اختبار القيادة، ميكنك طلب احلصول على رخصة قيادة. سيتوجب عليك تقدمي دليل على 
 عنوان و البالد اليت ولدت هبا و شهادة اإلقامة.اهلوية و ال

لالستعالم أكثر حول احلصول على رخصة قيادة، قم بزارة املوقع االلكرتوين للمصلحة الوطنية لرخص القيادة 
www.ndls.ie  أو سلطة أمن الطرقات على املوقعwww.rsa.ie. 

  



 صادرة عن دولة أخرى؟ما الذي يتوجب علّي فعله في حالة امتالكي لرخصة قيادة 

املعرتف هبا برخصة قيادة ايرلندية. ميكن العثور على  من املمكن تبديل رخصة القيادة املستخرجة من بعض الدول
يف خانة السفر و  .www.citizensinformation.ieقائمة بالدول املعرتف هبا على املوقع اإللكرتوين 

 (.travel and recreationاالستجمام )

غري معرتف هبا لتبادل رخص القيادة، ال ميكنك تبديل رخصة إذا كنت حامال لرخصة قيادة صادرة عن دولة 
و لن يكون مبقدورك احلصول على رخصة قيادة ايرلندية سوى من خالل املرور قيادتك برخصة قيادة ايرلندية. 

 بكل مراحل و إجراءات احلصول على الرخصة بدء باختبار القيادة النظري.

 السياراتالضريبة على 

يتم مجع الضريبة على  قيادهتا.ب أن تقوم قبل عليهانت ملزم بدفع ضريبة إذا كنت متلك سيارة فأمبوجب القانون، 
من طرف السلطات احمللية. ميكنك احلصول على معلومات أكثر حول قيمة الضريبة و طريقة دفع هذه  السيارات

 .www.motortax.ieالضريبة على املوقع 

 السياراتالتأمين على 

يف إيرلندا. سوف حتتاج إىل  قيادهتاأن يكون مبقدورك قبل  السيارةمبوجب القانون، جيب أن يكون حبوزتك تأمني 
. إن القيادة يف إيرلندا دون تأمني على السيارة جنحة خطرية )جرمية(. شهادة تأمني حديثة لدفع ضريبة السيارات

أو ستتعرض لعقوبة خصم النقاط  غرامة مالية و قد يتم إلغاء أهليتك للقيادةسيوجب عليك يف هذه احلالة دفع 
 من رخصة سياقتك.

  



معيار معروف للتأمني. خيتلف املبلغ املستحق تقوم معظم شركات التأمني بالتأمني على السيارات. ال يوجد هناك 
تتباين كثريا من شركة إىل أخرى. ميكنك للتأمني على عمر السيارة و نوعها و على اخلربة يف القيادة. ميكن أن 

 مقارنة أسعار التأمني على مواقع مقارنة األسعار.

 (NCTاختبار السيارة الوطني )

الختبارات روتينية للتأكد من سالمتها و صالحيتها  تبوجب القانون، جيب أن تكون سيارتك قد خضع
يسمى هذا االختبار اختبار السيارة الوطين و يتم إجراؤه بالنيابة عن احلكومة بواسطة مصلحة اختبارات  للقيادة.

إذا مل تكن سيارتك قد خضعت السيارات الوطنية. ميكن أن تتعر ض لغرامة و خصم نقاط من رخصة القيادة 
 الختبار السيارات الوطين.

الوطين و تاريخ إجراءه على سيارتك، قم بزيارة املوقع  يارةللحصول على معلومات أكثر حول اختبار الس
www.ncts.ie. 

  



 
 النقل العمومي

 خدمة الحافالت

  حافالت دبلنتقد م Dublin Bus  و من و إىل املناطق احمليطة هبامدينة دبلن خدمات داخل. 
مبطار دبلن من خالل وسط  )تربط حمطة قطار هيوسنت Airlink تشكل هذه احلافالت أيرلينك

)احلافالت الليلية إىل و من وسط املدينة إىل الضواحي(. أنظر موقع  Nitelinkاملدينة( و نيتلينك 
www.dublinbus.ie .للحصول على جداول التوقيت و التعرفة املطبقة 

   تقد م شركةBus Éireann  عرب كامل أحناء ايرلندا ما عدا مدينة دبلن. قم خدمات النقل باحلافلة
 .للحصول على جداول التوقيت و التعرفة املطبقة  www.buseireann.ieبزيارة املوقع 

  برنامج النقل الحضري يقد مThe Rural Transport Programme  خدمات
  باحلافالت و القطارات.لألشخاص الذين يقطنون يف أماكن بعيدة و اليت ال تغطيها خدمة النقل 

و التفاصيل و جدول املواعيد و  احمللي ميكنك احلصول على تفاصيل االتصال مبجموعة النقل الريفي
 www.ruraltransportnetwork.ieالتعريفات املطبقة على املوقع االلكرتوين 

  



  يف املدن و يف املناطق الريفية. خدمات الحافالت الخاصةتشتغل 

للحصول على معلومات حول الطرق و التعريفات املطبقة على احلافالت العمومية، قم بزيارة املوقع 
www.transportforireland.ie . سيقد م لك هذا املوقع أيضا روابط لتطبيقات خاصة باهلواتف الذكية

 ملساعدتك يف استعمال خدمات النقل العام.

 خدمات السكك )القطارات(

. DARTالنقل السريع ملنطقة دبلن تشغ ل الس كك االيرلندية كل خدمات السكك يف ايرلندا و منها خدمة 
 للحصول على مواعيد و تعريفات النقل املطب قة.  www.irishrail.ieقم بزيارة املوقع 

  Luasلواس 

 هو نظام ترام للنقل العام يشتغل يف مدينة دبلن. هناك خطي ترام:

 اخلط األخضر Green Line  و يربط برايدز غلني Brides Glen  بالقرب من لوفلينستاون
Loughlinstown  بسانت ستيفنس غرينSt Stephen's Green .يف وسط املدينة 

  اخلط األمحرRed Line  و يربط تاالغت Tallaght  3باملنطقة الثالثة Arena  يف دبلن
  . Connolly  و حمطة قطار كونويل Dublin Docklandsدوكالندس 

 ملعرفة مواعيد و تعريفات النقل اليت تطبقها هذه الشركة.  www.luas.ie االلكرتوين قم بزيارة املوقع    

 Leapبطاقة 

إذا كنت تسكن يف منطقة دبلن و تستعمل النقل العام كثريا، ميكنك أن توف ر الكثري من األموال من خالل شراء 
 هذه البطاقة عبارة عن تذكرة مدجمة ميكنك استعماهلا يف احلافالت و القطارات و وسائل الــ .leapبطاقات 
Luas . 

  



 .www.leapcard.ieميكنك احلصول على معلومات أوىف حول املوضوع من املوقع: 

 

 المكتبات

ن تكون هناك مكتبة بالقرب ، لذا من املرجح أمكتبة 350تفتح املكتبات العامة للجميع. تضم ايرلندا أكثر من 
ذا كنت فقط ترغب يف قراءة شيء ما من إ ال يتوجب عليك أن تكون منخرطا أو عضوا في المكتبةمنك. 
 ، أو تريد طرح استفسار أو االطالع على أحد املراجع )مثل دليل اهلاتف او أحد القواميس(املكتبة

إذا كنت ترغب يف استعارة الكتب أو أشياء أخرى أو، يف معظم  سيتوجب عليك أن تنخرط في المكتبةلكن 
. تضع بعض املكتبات رسوما صغرية لالخنراط فيها و معظمها ذا كنت ترغب يف استعمال االنرتنيتإاحلاالت، 

شياء األخرى املستعارة. سيتوجب عليك أن تظهر دليال على أو األ تفرض غرامة على التخلف يف إرجاع الكتاب
 عند االخنراط يف املكتبة. إقامتك

( او  Local Government )قم بالنقر على احلكومة احمللية www.environ.ieقم بزيارة موقع 
 للعثور على أقرب مكتبة لك.  /libraries/ www.askaboutireland.ie موقع

  



 : مراكز معلومات المواطنين1الملحق رقم 

يرلندا. تقد م هذه القائمة تفاصيل عن تلك املوجودة بالقرب من احناء إلومات للمواطنني عرب كافة هناك مراكز مع 
 مراكز اإليواء التابعة للدولة. للعثور على أحد املراكز بالقرب منك، قم بزيارة املوقع اإللكرتوين

www.citizensinformation.ie. 

مراكز معلومات المواطنين  اإلقامة التابع للدولةمركز  المقاطعة
 المحلية

قم ر 
 الهاتف

Clare Knockalisheen, 

Meelick 

Bindon Lane Bank 

Place, Ennis 
(076) 

107 

5260 

  Unit 1, Business 

Centre, Shannon 

Town Centre, 

Shannon 

(076) 

107 

5370 

Cork Glounthane 

 

Convent Road, 

Blackrock, Cork 
(076) 

107 

6930 

 
Millstreet South Square, 

Macroom 
(076) 

107 

8430 

 Glenvera, Wellington 

Road 

80 South Mall, 

Cork City 
(076) 

107 

6950 

 Kinsale Road   

 

 

 

 

 

 

 

 



مراكز معلومات المواطنين  اإلقامة التابع للدولةمركز  المقاطعة
 المحلية

قم ر 
 الهاتف

 دبلن 
Dublin 

Georgian Court, 77-79 

Lower Gardiner  

Street, Dublin 1 

13a Upper 

O'Connell Street, 

City Centre, 

Dublin 1 

(076) 

107 

7230 

 

Hatch Hall, 28 Lower 

Hatch Street, Dublin 2 

Carmelite 

Community 

Centre, 56 Aungier 

Street Dublin 2 

(076) 

107 

7070 Staircase, 21 Aungier 

Street, Dublin 2 

Watergate House, 11-

14 Usher’s Quay, 

Dublin 8 

1b Ring Terrace, 

Inchicore,  

Dublin 8 

(076) 

107 

7170 

90 Meath Street, 

Dublin 8 
(076) 

107 

7180 

Balseskin, St. 

Margaret’s, Finglas 

1B Village Centre, 

Finglas Village, 

(beside Permanent 

TSB Bank), 

Finglas, Dublin 11 

(076) 

107 

7360 

The Towers, The Ninth 

Lock, Clondalkin, 

Dublin 22 

Luke Cullen 

House, Oakfield 

Industrial Estate, 

Clondalkin Dublin 

22  

(076) 

107 

5100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مراكز معلومات المواطنين  اإلقامة التابع للدولةمركز  المقاطعة
 المحلية

قم ر 
 الهاتف

 غالواي 
Galway 

Eglinton, The 

Promenade, Salthill 

Galway 

Augustine House, 

St Augustine 

Street, Galway 

(076) 

107 

7600 

Great Western House, 

Eyre Square, Galway 

 كيري 
Kerry 

Atlas House, Killarney Unit 2, 1 St Floor, 

Park Court, Beech 

Road, Killarney 

(076) 

107 

7820 
Park Lodge, Killarney 

Atlas House, Tralee 4 Bridge Lane, 

Tralee 
(076) 

107 

7860 
Johnston Marina, 

Tralee 

 كيلدار 
Kildare 

Eyrepowell, 

Newbridge  

Parish Centre, 

Station Road, 

Newbridge 

(076) 

107 

8300 
Hazel Hotel 

 اليوس 
Laois 

Montague, Emo, 

Portlaoise 

Kellyville Centre, 

Portlaoise 
(076) 

107 

5590 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مراكز معلومات المواطنين  اإلقامة التابع للدولةمركز  المقاطعة
 المحلية

قم ر 
 الهاتف

 اليمريك 
Limerick 

Hanratty’s,  

Glentworth Street, 

Limerick 

54 Catherine  

Street, Limerick 

(076) 

107 

5780 

Westbourne Holiday 

Hostel, Dock Road, 

Limerick 

Mount Trenchard, 

Foynes 

Weigh House, 

Market Yard, 

Newcastle West 

(076) 

107 

5820 

 لونغفورد 
Longford 

Richmond Court, 

Richmond Street, 

Longford 

Level 1, Longford 

Shopping Centre  

(076) 

107 

5890 

 

 الوث 
Louth 

Carroll Village, 

Dundalk 

3 - 6 Adelphi 

Plaza, Long Walk, 

Dundalk 

(076) 

107 

5950 

 مايو
Mayo 

The Old Convent, 

Ballyhaunis 

Cavendish House, 

Link Road, 

Castlebar 

(076) 

107 

6040 

CURAM Centre, 

Dalton Street, 

Claremorris 

(076) 

107 

6080 

 

 

 

 

 

 

 

 



مراكز معلومات المواطنين  اإلقامة التابع للدولةمركز  المقاطعة
 المحلية

قم ر 
 الهاتف

 ميث 
Meath 

Mosney 

Accommodation 

Centre, Mosney, Co. 

Meath 

3 - 6 Adelphi 

Plaza, Long Walk, 

Dundalk 

(076) 

107 

7450 

Town Hall, St 

Georges Square, 

Balbriggan 

(076) 

107 

7450 

 موناغان
Monaghan 

St. Patrick’s 

Accommodation 

Centre, Monaghan 

23 North Road, 

Monaghan  
(076) 

107 

6230 

 سليغو
Sligo 

Globe House, Chapel 

Hill, Sligo 

Unit 3 & 4, 

Bridgewater 

House, Rockwood 

Parade, Sligo 

(076) 

107 

6390 

 جنوب تريبراري
Tipperary 

South 

Bridgewater House, 

Carrick-On-Suir 

Market Place, 

Clonmel 

(076) 

107 

6460 

 واترفورد 
Waterford 

Atlantic House, 

Tramore, Co. 

Waterford 

37 Lower Yellow 

Road, Waterford 

14 Gladstone 

Street, Waterford  

(076) 

107 

6580 

Birchwood 

House/Ursuline Former 

Convent, Ballytruckle 

Road 

Ocean View, Tramore, 

Co. Waterford 

(076) 

107 

6560 
Viking House, Coffee 

House Lane, Waterford 

 



مراكز معلومات المواطنين  اإلقامة التابع للدولةمركز  المقاطعة
 المحلية

قم ر 
 الهاتف

 ويستميث
Westmeath 

Athlone 

Accommodation 

Centre, Athlone 

Elliott House, St. 

Mary's Square, 

Athlone 

(076) 

107 

6610 

 

  



 

 

 

 

 

 : السلطات المحلية02الملحق رقم 

أو مجلس المدينة 
 المقاطعة

هاتفال الموقع االلكتروني  

   مدينة كورك  
Cork City 

www.corkcity.ie (021) 496 6222 

 مدينة دبلن 
 Dublin City 

www.dublincity.ie (01) 222 2222 

مدينة دون الوغاير 
 راثداون 

Dún Laoghaire 

Rathdown 

www.dlrcoco.ie (01) 205 4700 

 فينغال 

Fingal 

www.fingalcoco.ie (01) 890 5000 

 مدينة غالواي 

Galway City 

www.galwaycity.ie (091) 536 400 

 ميث

Meath 

www.meath.ie (046) 909 7000 

 دبلن الجنوبية

South Dublin 

www.sdcc.ie (01) 414 9000 

 كيلدار 

Kildare 

www.kildare.ie/countycou

ncil 

(045) 980 200 

 مقاطعة كورك 

Cork County 

www.corkcoco.ie (021) 427 6891 

 كيري 

Kerry 

www.kerrycoco.ie (066) 718 3500 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

مجلس المدينة أو 
 المقاطعة

هاتفال الموقع االلكتروني  

 مقاطعة كيلكيني 

Kilkenny 

County 

www.kilkennycoco.ie (056) 779 4900 

 مدينة و مقاطعة اليمريك 

Limerick City 

and County 

www.limerick.ie/council (061) 407 120 

 الوث 

Louth 

www.louthcoco.ie (042) 933 5457 

 ويكسفورد 

Wexford 

www.wexford.ie (053) 919 6000 

 واترفورد 

Waterford 

www.waterfordcouncil.ie (076) 110 2020 

 مقاطعة كاالو

Carlow County 

www.carlow.ie (059) 917 0300 

 مقاطعة كافان 

Cavan County 

www.cavancoco.ie (049) 437 8300 

 كلير 

Clare  

www.clarecoco.ie (056) 682 1616 

 دونيغال 

Donegal 

www.donegalcoco.ie (074) 915 3900 

 مقاطعة غالواي 

Galway 

County 

www.galway.ie (091) 509 300 

 اليوس 

Laois 

www.laois.ie (057) 866 4000 

 اليتريم

Leitrim 

www.leitrimcoco.ie (071) 962 0005 

 مقاطعة لونغفورد 

Longford 

County 

www.longfordcoco.ie (043) 334 3300 



   

مجلس المدينة أو 
 المقاطعة

هاتفال الموقع االلكتروني  

 مايو

Mayo 

www.monaghan.ie (094) 902 4444 

 موناغان 

Monaghan 

www.offaly.ie (047) 30500 

 أوفالي 

Offaly 

www.roscommoncoco.ie (057) 934 6800 

 روسكامون 

Roscommon 

www.sligococo.ie (090) 663 7100 

 سليغو مقاطعة

Sligo County 

www.tipperarycoco.ie 

 

(071) 911 1111 

 ثيبراري
Tipperary  

www.waterfordcouncil.ie (076) 106 5000 

  واترفورد مقاطعة

Waterford 

County 

www.westmeathcoco.ie (076) 110 2020 

 واستميث 

Westmeath 

www.monaghan.ie (044) 933 2000 



 

 

عرب كامل أحناء ايرلندا. تقدم القائمة التالية  امليزانية و املالية االستشارة خدماتتوجد مكاتب متخصصة يف 
املكاتب بالقرب من تفاصيل عن هذه املكاتب بالقرب من مراكز اإلقامة التابعة للدولة. للعثور على أحد هذه 

 .www.mabs.ie: منطقتك، قم بزيارة املوقع االلكرتوين

 مكتب قربأ قامة اإلمركز  المقاطعة
MABS   

 رقم الهاتف

 كلير

Clare 

Knockalisheen, 

Meelick 

8 Harmony 

Row, Ennis 

(076) 

 107 2430 

Community 

Office, Unit 1, 

Business 

Centre, Shannon 

(076)  

107 2790 

  كورك

Cork 

Glounthane Unit 12 Penrose 

Wharf, Penrose 

Quay, Cork 

City, Co. Cork 

(076)  

107 2090 Glenvera, Wellington 

Road 

Kinsale Road 

Millstreet 25 O'Brien 

Street, Mallow  

(076)  

107 2440 

 

   

  



 قرب مكتبأ قامة اإلمركز  المقاطعة
MABS  

 الهاتفرقم 

 دبلن

Dublin 

Georgian Court, 77-

79 Lower Gardiner 

Street Dublin 1  

53 Upper 

Dorset Street 

Dublin 1 

(076)  

107 2510  

Hatch Hall, 28 

Lower Hatch Street, 

Dublin 2 

26-28 

Lombard 

Street,       

Dublin 2  

(076) 

 107 2520 

Staircase, 21 

Aungier Street 

Dublin 2 

Watergate House, 

11-14 Usher’s 

Quay, Dublin 8 

32 Francis 

Street, Dublin 

8 

 

(076)  

107 2350 

Balseskin, St. 

Margaret’s, Finglas 

5 Church 

Street, 

Finglas, 

Dublin 11 

(076) 

 107 2170 

The Towers         

The Ninth Lock 

Clondalkin,     

Dublin 22 

Civic Offices 

Ninth Lock 

Road 

Clondalkin 

Dublin 22 

(076)  

107 2270 

 

 

  



 غالواي 

 

Galway 

Eglinton, The 

Promenade, 

Salthill, Galway 

3rd Floor        

The Halls     

Quay Street 

Galway 

 

(076)  

107 2570 

 

Great Western 

House, Eyre 

Square, Galway 

 رقم الهاتف  MABS قرب مكتبأ قامة اإلمركز  المقاطعة
 كيري 

Kerry 

Atlas House 

Killarney 

Unit 2, First Floor, 

Park Court, Beech 

Road, Killarney 

 

(076) 107 

7827 

 Park Lodge 

Killarney 

Atlas House, 

Tralee 

Edward Court Edward 

Street Tralee 

 

(076) 107 

2190 

 Johnston Marina, 

Tralee 

 كيلدار 

Kildare 

Eyrepowell 

Newbridge  

Henry Street 

Newbridge 

(076) 107 

2600 

 اليوس 

Laois 

Montague, Emo, 

Portlaoise 

Railway Mews, 

Railway Street, 

Portlaoise 

Co. Laois 

 

(076) 107 

2620 

 

 اليمريك 

Limerick 

Hanratty’s, 

Glentworth Street 

Limerick 

Floor 3, Park Manor, 

Upper Mallow St 

Limerick 

 

 

(076) 107 

2210 

 

Westbourne 

Holiday Hostel 

Dock Road , 

Limerick 

Mount 

Trenchard, 

Foynes 

  



 قرب مكتبأ قامة اإلمركز  المقاطعة
MABS  

 رقم الهاتف

 لونغفورد 

Longford 

Richmond Court 

Richmond Street 

Longford 

Fee Court 

Church Street 

Longford 

(076)  

107 2640 

 

 الوث 

Louth 

Carroll Village 

Dundalk 

58/59 Anne 

Street,  

Dundalk 

(076)  

107 2540 

 مايو

Mayo 

The Old Convent 

Ballyhaunis 

Unit 14, Nephin 

Halls, Hopkins 

Road, 

Castlebar  

 

(076)  

107 2670 

 

Teeling St 

Cualgara   

Ballina  

  

(076)  

107 2660 

 ميث 

Meath 

Mosney 

Accommodation 

Centre, Mosney 

1B Brews Hill 

Navan 

 

(076)  

107 2680 

 

58/59 Anne 

Street, Dundalk 

(076)  

107 2540 

  



 موناغان 

Monaghan 

St. Patrick’s 

Accommodation 

Centre, Monaghan 

3rd Floor 

Bramley 

House 

Muckno Street 

Castleblaney 

(076) 

107 2690 

 

 قرب مكتبأ قامة اإلمركز  المقاطعة
MABS  

رقم 
 الهاتف

 سليغو

Sligo 

Globe House 

Chapel Hill, Sligo 

Carbury 

House Fish 

Quay, Sligo 

(076) 

107 2730 

ثيبرارري 
 الجنوبية 

Tipperary 

South 

Bridgewater House, 

Carrick-On-Suir 

Nano Nagle 

Community 

Resource 

Centre 

Clancy House 

Greenside, 

Carrick-on-

Suir  

(076) 

107 2810 

 

 واترفورد 

Waterford 

Atlantic House 

Tramore 

6B Wallace 

House  

Maritana Gate 

Canada Street 

Waterford  

 

(076) 

107 2050 

 Birchwood House 

Ballytruckle Road 

Ocean View 

Tramore  

Former Ursuline 

Convent 

Ballytruckle Road 

Viking House 

Coffee House Lane 

Waterford 

  



 

 قرب مكتبأ قامة اإلمركز  المقاطعة
MABS  

رقم 
 الهاتف

 واستميث 

Westmeath 

Athlone 

Accommodation 

Centre 

St. Mary's 

Square, 

Athlone  

(076) 

107 2400 

 

 

  



 

 

 (ETB) : هيئات التعليم و التدريب04 الملحق رقم

 تفاصيل االتصال  الموقع 
Cavan and Monaghan ETB  

 هيئة كافان و موناغان 
Monaghan: (047) 30888 

Cavan: (049) 433 1044 

Cork ETB كورك       هيئة   (021) 490 7100 

City of Dublin ETB  مدينة دبلن  هيئة  (01) 668 0614 

Donegal ETB دونيغال   هيئة    (074) 916 1600 

Dublin and Dun Laoghaire 

ETB دبلن و دان الوغاير  هيئة   

(01) 452 9600 

Galway and Roscommon ETB 

غالواي و راسكامون  هيئة  

Galway city: (091) 549 400 

Galway county: (091) 874 500 

Roscommon: (090) 662 6151  

Kerry ETB كيري   هيئة   (066) 712 1488 

 

  



 

 تفاصيل االتصال  الموقع   
Kildare and Wicklow ETB    هيئة 
 كيلدار و ويكلو 

Kildare: (045) 988 000 

Wicklow: (0404) 60500 

Laois and Offaly ETB اليوس و هيئة   
 أوفالي 

Laois: (057) 862 1352 

Offaly: (057) 934 9400 

Limerick and Clare ETB 

 هيئة اليمريك و كلير 

Limerick city: (061) 417 688 

Limerick county: (061) 442 100 

Clare: (065) 682 8107 

Longford and Westmeath ETB 

 لونغفورد وويستميث  هيئة   
Longford: (043) 333 4000 or  (043) 334 

6493 

Westmeath: (044) 934 8389 

Louth and Meath ETB 

 هيئة الوث و ميث  
Louth: (042) 933 4047 

Meath: (046) 906 8200 

Mayo, Sligo and Leitrim ETB 

 هيئة مايو و سليغو و اليتريم 

Mayo: (094) 902 4188 

Sligo: (071) 914 5025 

Leitrim: (071) 962 0024 

Tipperary ETB 

 هيئة ثيبيراري 

Tipperary North: (067) 31250 

Tipperary South: (052) 612 1067 

Waterford and Wexford ETB 

 هيئة واترفورد و واكسفورد 

Waterford city: (051) 874 007 

Waterford county: (058) 41780 

Wexford: (053) 912 3799 



 مكاتب الصحة المحلية: 05 الملحق رقم

 رقم الهاتف  العنوان  الموقع 

Carlow and 

Kilkenny 

 كارلو و كيلكيني 

Carlow Community Care, Athy Road, 

Carlow  

Kilkenny Community Care, James's 

Green, Kilkenny  

(059) 913 6520 

 

(056) 778 4600 

Cavan and 

Monaghan 

 كافان و موناغان 

Cavan PCCC Office, Lisdaran, Cavan 

Monaghan PCCC Office, Rooskey, 

Monaghan  

(049) 436 1822 

 

(047) 30400 

Clare كلير     St. Joseph’s Hospital, Ennis  (065) 686 3555 / 

3556 

Cork North 

 كورك نورث  

Local Health Office Community 

Services, Hospital Grounds Newberry, 

Mallow  

(022) 31855 

Cork North Lee 

 كورك نورث لي   

St Finbarr’s Hospital, Douglas Road, 

Cork  

(021) 496 6555 

 

  



 رقم الهاتف  العنوان  الموقع 

 كورك ساوث لي   

Cork South Lee 

St. Finbarr's Hospital, Douglas Road, 

Cork  

(021) 496 5511 

 كورك ويست    

Cork West 

Local Health Office Coolnagarrane, 

Skibbereen 

 

(028) 40400 

Donegal دونيغال      Donegal PCCC HQ, St. Joseph's 

Hospital, Stranorlar  

(074) 913 1391 

Dublin North 

 دبلن نورث     

Cromcastle Road, Coolock, Dublin 5  (01) 816 4200 

Dublin North 

Central 

 دبلن نورث سنترال     

Local Health Office, Civic Centre, 

Ballymun, Dublin 11  

(01) 846 7000 

Dublin North 

West 

     واست دبلن نورث 

Local Health Office, Ground Floor, 

Unit 4 & 5, Nexus Building, Block 6A, 

Blanchardstown Corporate Park, 

Dublin 15  

(01) 897 5100 

Dublin South 

City     دبلن ساوت 

Local Health Office, City Lodge, Old 

Meath Hospital, Heytesbury Street, 

Dublin 8 

(01) 7077921 

Dublin South East 

 دبلن ساوث إيست       

Local Health Office, Vergemount Hall, 

Clonskeagh, Dublin 6 

(01) 268 0300 

Dublin South 

West 

 دبلن ساوث إيست      

Old County Road Health Centre, 

Crumlin, Dublin 12  

(01) 415 4700 

  



 رقم الهاتف  العنوان  الموقع 

Dublin West 

 دبلن ويست 

Local Health Office, Cherry Orchard 

Hospital, Ballyfermot, Dublin 10 

(01) 620 6300 

Dun Laoghaire 

 دان لونغاير 

Local Health Office, Tivoli Road, Dún 

Laoghaire 

(01) 284 3579 / 

(01) 236 5200 

Galway 

 غالواي 

Local Health Office, 25 Newcastle 

Road, Galway  

 

(091) 523 122 

Kerry كيري      HSE South, Rathass, Tralee   

19 / 24 Denny Street, Tralee 

(066) 718 4500 

 

Kildare and West 

Wicklow 

 كيلدار وواست ويكلو 

St. Mary's, Craddockstown Road, (next 

to Naas General Hospital)   

 

(045) 873 200 

Laois and Offaly 

 اليوس و أوفالي 

Laois Community Services, Dublin 

Road, Portlaoise  

Offaly Community Services, Arden 

Road, Tullamore  

(057) 862 1135 

(057) 934 1301 

Limerick 

 اليمريك 

Local Health Office ,Ballycummin 

Avenue, Raheen Business Park, 

Limerick  

(061) 483 719  

Longford and 

Westmeath 

 لونغفورد و واستميث 

Local Health Office, Health Centre, 

Mullingar 

(044) 939 5111 

  



 رقم الهاتف  العنوان  الموقع 

Louth الوث    Community Care Services, Dublin 

Road, Dundalk  

(042) 933 2287 

Mayo مايو     Local Health Office Westport Road 

Castlebar  

(094) 902 2333 

Meath مياث     Primary Care Services Leighsbrook 

Lane, Off Railway Street, Navan  

(046) 907 6489 

Roscommon 

 روسكومون   

Community Services, Roscommon 

Town 

(090) 663 7500 

Sligo and Leitrim 

 سليغو و اليتريم   

Local Health Office Manorhamilton  

Community Services, Carrick-on-

Shannon  

Community Services, Markievicz 

House, Sligo  

(071) 982 0524 

 

(071) 965 0300 

 

(071) 915 5100 

Tipperary North 

   ثيبراري نورث 

Civic Offices, Limerick Road, Nenagh  (067) 46600 

Tipperary South 

 ثيبراري ساوث 

Western Road, Clonmel  (052) 617 7000 

Waterford 

 واترفورد 

Cork Road, Waterford  (051) 842 800 

Wexford 

 واكسفورد

George’s Street,  Wexford  (053) 912 3522 

Wicklow 

 ويكلو 

Glenside Road, Wicklow  (0404) 68400 

  



 بعض مواقع االنترنيت اإلضافية التي يمكنها أن تساعدك : 06 الملحق رقم

 صناف هذه املواقع االلكرتونية ترتيبا ألفبائياقمنا برتتيب ألقد 

 إلقامة ا

www.welfare.ie وزارة احلماية االجتماعية(  :) 

www.environ.ie)وزارة البيئة و اجملتمع و احلكم احمللي( : 

www.prtb.ie)هيئة اإلجيارات السكنية خاصة( : 

www.citizensinformation.ie 

www.threshold.ie  

www.focusireland.ie 

www.cluid.ie  

 

 

 

 

  

http://www.welfare.ie/
http://www.environ.ie/
http://www.prtb.ie/
http://www.threshold.ie/
http://www.focusireland.ie/
http://www.cluid.ie/


  اإلجيارات/ أو البيعالسكن: 

www.daft.ie  

www.myhome.ie 

www.property.ie 

 القيادة 

 www.ndls.ie: )مصلحة رخصة القيادة الوطنية( 

www.rsa.ie( :سلطة سالمة الطرقات) 

www.ncts.ie)مصلحة اختبارات السيارات الوطنية( : 

www.motortax.ie 

 التعليم

www.education.ie: (وزارة التعليم و املهارات) 

www.dcya.ie )وزارة الطفولة و شؤون الشباب( : 

www.tusla.ie)مصلحة اختبارات السيارات الوطنية( :  

www.cao.ie )التسجيالت يف مسارات الكليات للطور الثالث( : 

www.susi.ie)منح الطور الثالث( : 

www.hea.ieعليم العايل(: )سلطة الت   

  

http://www.daft.ie/
http://www.property.ie/
http://www.ndls.ie/
http://www.rsa.ie/
http://www.ncts.ie/
http://www.motortax.ie/
http://www.education.ie/
http://www.dcya.ie/
http://www.tusla.ie/
http://www.cao.ie/
http://www.susi.ie/
http://www.hea.ie/en/policy/national-access-office/introduction


www.qqi.ie)اجلودة و املؤهالت يف إيرلندا( :   

www.ncse.ie )اجمللس الوطين للتعليم اخلاص( : 

 

 التوظيف/ التكوين 

www.localenterprise.ie 

www.jobsireland.ie 

www.jobsplus.ie)وزارة مبادرة احلماية االجتماعية( : 

www.inou.ie  عن العمل(: )املنظمة الوطنية االيرلندية للعاطلني 

www.etbi.ie( :)هيئات التعليم و التكوين يف إيرلندا 

 

 www.qqi.ie)اجلودة و املؤهالت يف إيرلندا( :   

www.citizensinformation.ie 

www.workplacerelations.ie حقوق و واجبات العمل( –: )العالقات الصناعية 

 املالية 

www.mabs.ie )خدمة االستشارة املالية و امليزانية( : 

  

http://www.qqi.ie/
http://www.ncse.ie/
https://www.localenterprise.ie/
http://www.jobsireland.ie/
http://www.jobsplus.ie/
http://www.inou.ie/
http://www.etbi.ie/
http://www.qqi.ie/
http://www.citizensinformation.ie/
http://www.workplacerelations.ie/
http://www.mabs.ie/


www.anpost.ie)مكاتب الربيد( :  

www.centralbank.ie 

www.revenue.ie( :ئضرا)ب و مجارك إيرلندا 

www.consumerhelp.ie  

www.creditunion.ie 

 معلومات عامة

www.ccpc.ie )هيئة املنافسة و محاية املستهلك( : 

www.askaboutireland.ie 

 الرعاية الصحية 

www.hse.ie )السلطة التنفيذية للخدمات الصحية( : 

www.welfare.ie)وزارة احلماية االجتماعية( :  

 الضرائب 

www.revenue.ie )ضرائب و مجارك إيرلندا( : 

www.citizensinformation.ie 

  

http://www.anpost.ie/
http://www.centralbank.ie/
http://www.revenue.ie/
http://www.consumerhelp.ie/
http://www.creditunion.ie/
http://www.ccpc.ie/
http://www.askaboutireland.ie/
http://www.hse.ie/
http://www.welfare.ie/
http://www.revenue.ie/


 التلفزيون

www.tvlicence.ie 

 النقل

www.irishrail.ie 

www.dublinbus.ie 

www.buseireann.ie)خدمة احلافالت الوطنية خارج دبلن( :  

www.ruraltransportnetwork.ie 

www.leapcard.ie األقل تكلفة(: )السفر 

www.nationaltransport.ie 

www.luas.ie)خدمة ترام دبلن( :  

 اخلدمات

www.water.ie 

www.callcosts.ie 

www.energycustomers.ie 

 

  

http://www.tvlicence.ie/
http://www.irishrail.ie/
http://www.dublinbus.ie/
http://www.buseireann.ie/
http://ruraltransportnetwork.ie/
http://www.leapcard.ie/
http://www.nationaltransport.ie/
http://www.luas.ie/
http://www.water.ie/
http://www.energycustomers.ie/


 شكرا لكم

 املساعدة اليت قدمتها لنا منظمات ووزارات كثرية لتحضري هذا الكتيب.حنن نقدر 

 هيئة معلومات املواطنني

 خدمة االستشارة املالية و امليزانية

 الوكالة الوطنية حملو األمية لدى الكبار

 وزارة احلماية االجتماعية

 وزارة البيئة و اجملتمع و احلكم احمللي

 وزارة الصحة

 وزارة التعليم

 االستقبال و اإلدماج وكالة

 مكتب ترقية إدماج املهاجرين

 خدمة الالجئني اليسوعية

 اجملموعة األساسية لطاليب اللجوء و اللجوء السياسي

 مركز حقوق املهاجرين يف إيرلندا

 شركاء مدينة كورك )خدمة توعية طاليب اللجوء السياسي( 

 

 هذا الكتيبصاميم اليت حيتويها مت إنتاج و إخراج الرسومات و الت  

 www.freepik.com برتخيص من

 


