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این کتابچه اطالعات توسط وزارت دادگستری و برابری با 

 .کمک سازمان ملی سوادآموزی بزرگساالن تهیه شده است
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 درباره این کتابچه

اگر به شما وضعیت پناهندگی یا وضعیت حمایت تکمیلی اعطا شده، یا 

اید، این کتابچه اطالعات برای شروع فصلی اجازه در ایرلند را پیدا کرده

 کند.تان به شما کمک میدر زندگی جدید

های جدید ممکن است دوران پراسترسی را داشته باشید چرا که با چالش

فراوانی مواجه هستید. این کتابچه درخصوص موارد زیر به شما 

 دهد:اطالعات می

  ،مسکن 
  ،امور مالی 
 های بهداشتی، مراقبت 
  آموزش، و 
  .مسائل دیگری که با آنها روبرو خواهید شد 

 امیدواریم بریتان مفید باشد. 

برخی از این اطالعات توسط انجمن اطالعات شهروندان و خدمات 

( ارائه شده است. فکر خوبی است MABSبندی )مشاوره پولی و بودجه

در منطقه خود  MABS( و CICکه به دفتر مرکز اطالعات شهروندان )

تری نسبت به آنچه که توانند اطالعات دقیقید چرا که میخود سری بزن

در این کتابچه آمده به شما ارائه نمایند. خدمات مراکز اطالعات 

 رایگان است.  MABSشهروندان و 

در پایان این  MABSفهرستی از مراکز اطالعات شهروندان و دفاتر 

 کتابچه آمده است
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 هااولین گام

ای زندگی مستقل در ایرلند این است که برنامهاولین گام شما برای داشتن 

 تهیه کنید. این سؤاالت را از خودتان بپرسید:

 خواهم کجا زندگی کنم؟می .1
 خواهم امرار معاش کنم؟چطور می .2
 توانم از سیستم رفاه اجتماعی کمک مالی دریافت کنم؟آیا می .3
 چطور شغل پیدا کنم؟ .4
 آیا به تحصیل یا آموزش بیشتر نیاز دارم؟ .5

توانید اطالعات مربوط به این مسائل و موضوعات مهم دیگر را در می

 این کتابچه مشاهده کنید.

 توانم مشاوره دریافت کنم؟از کجا می

 اطالعات شهروندان  .1

تواند اطالعات مربوط به مرکز اطالعات شهرونداندر منطقه شما می

اشتغال، خدمات عمومی در ایرلند و مسائل مربوط به حقوق اقامت، حقوق 

خدمات بهداشتی، مسکن، حقوق رفاه اجتماعی و اطالعات کلی در مورد 

توانید با اطالعات زندگی در ایرلند را در اختیارتان قرار دهد. می

 شهروندان تماس بگیرید:

 074000 0761 - از طریق تلفن 

 ن در نشانی طور آنالینبهwww.citizensinformation.ie یا 

 با تماس  طور حضوریبه( با مرکز اطالعات شهروندانCIC .)

این کتابچه آمده  66در صفحه  1فهرستی از این مراکز در ضمیمه 

 است.
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 مقامات محلی  .2

هر بخش و بسیاری از شهرهای ایرلند یک مقام محلی دارند که به ارائه 

پردازد. این خدمات شامل ارائه مسکن به خدمات برای افراد آن منطقه می

توانند با استفاده از منابع خود هزینه مسکن را میافرادی است که ن

بپردازند. باید با دفتر مقامات محلی خود تماس بگیرید و از آنها در مورد 

پیدا کردن جایی برای زندگی کمک و مشورت بخواهید. فهرستی از 

 آمده است. 72در صفحه  2مقامات محلی در ضمیمه 

 
 وزارت حفاظت اجتماعی .3

عی مسئولیت اداره سیستم رفاه اجتماعی در ایرلند وزارت حفاظت اجتما

های رفاه تواند در مورد کمک درآمد و پرداخترا برعهده دارد. و می

اجتماعی به شما مشورت بدهد و در پیدا کردن کار به شما کمک کند. این 

ای از دفاتر رفاه اجتماعی و اشتغال در سراسر ایرلند وزارت دارای شبکه

توانید اطالعات شوند. مینامیده می Intreoن مراکز است. بعضی از ای

 پیدا کنید. www.welfare.ieتماس آنها را در نشانی 
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 مسکن
اولین چالشی که با آن روبرو خواهید شد پیدا کردن یک خانه جدید است. 

ای تواند یک مسکن عمومی )اجتماعی( یا مسکن اجارهخانه می

 خصوصی باشد.

 مسکن اجتماعی

در ایرلند، شوراهای شهر بخش )که به آنها مقامات محلی نیز گفته 

توانند پردازند که نمیشود( به ارائه مسکن اجتماعی جهت افرادی میمی

با استفاده از منابع خود هزینه مسکن را بپردازند. باید با دفتر مقامات 

گی محلی خود تماس بگیرید و از آنها در مورد پیدا کردن جایی برای زند

در  2کمک و مشورت بخواهید. فهرستی از مقامات محلی در ضمیمه 

 این کتابچه آمده است. 72صفحه 

اجتماعی را به افرادی نیز مسکن  های مسکنهای مسکن و تعاونیانجمن

که قادر به خرید خانه یا اجاره خانه در بخش خصوصی نیستند، ارائه 

های مسکن رل در توانید فهرسنی از انجمنکنند. میمی

www.citizensinformation.ie  مشاهده کنید )روی "مسکن" کلیک

 کنید(.

 

http://www.citizensinformation.ie/en/housing/local_authority_and_social_housing/housing_associations.html
http://www.citizensinformation.ie/
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 ق دارم مسکن اجتماعی داشته باشم؟آیا ح

آن مسئله همه افراد حق برخورداری از مسکن مقامات محلی را ندارند. 

، از جمله محدودیت درآمد خانوار شما به واجد شرایط بودن و نیازها

بستگی دارد. همچنین یک لیست طوالنی انتظار وجود دارد.میزان اجاره 

سالی تعیین  18بر اساس درآمد )پس از کسر مالیات( تمامی افراد باالی 

کنند. باید فرم درخواست برای مسکن شود که در خانه زندگی میمی

لی یا مرکز اطالعات شهروندان مقامات محلی را پر کنید. مقامات مح

 توانند در این زمینه به شما کمک کنند. منطقه شما می

مورد دارند که نیز قوانینی در این  های مسکنهای مسکن و تعاونیانجمن

در این مورد نیز . چه کسی ممکن است واجد شرایط مسکن آنها باشد

 . تواند به شما کمک کندتان میمرکز اطالعات شهروندان منطقه

در هنگام درخواست پشتیبانی مسکن اجتماعی باید به چه نکاتی توجه 

 کنم؟

 نکات عمومی

 ت بدهید.های مسکن درخواستوانید نزد یکی از سازمانتنها می 

  به طور کلی، باید در حال حاضر در منطقه تحت پوشش

یک از طریق اقامت قبلی، اشتغال زندگی کنیدیا سازمان مسکن 

های پزشکی، آموزش یا بستگان ارتباطی را با فعلی، مراقبت

هرچند ممکن است سازمان مسکن با  -منطقه داشته باشید 

 پوشی از این الزام موافقت نماید. چشم

  را به مقامات محلی مربوطه ارسال  فرم تکمیل شدهباید یک

 -ها را از مقامات مذکور دریافت کنیدتوانید این فرمکنید. می

این  72در صفحه  2برای آگاهی از اطالعات تماس به ضمیمه 

 کتابچه مراجعه کنید.

 حداکثر سه منطقهتوانید در هنگام تکمیل فرم درخواست، می 

اب"( را در منطقه تحت نظارت مقامات )"مناطق مورد انتخ

خواهید در آنجا زندگی کنید، انتخاب نمایید.  با این محلی که می

http://www.citizensinformation.ie/en/housing/local_authority_and_social_housing/housing_associations.html
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حال، اگر نزد مقامات دوبلین، کورک یا گالوی درخواست 

ها انتخاب کنید که توانید سه منطقه را در این بخشدهید، میمی

رخواست یکی از آنها باید در منطقه تحت نظر مقاماتی باشد که د

 اید.خود را نزد آنها مطرح کرده

 ارزیابی درخواست شما

  درخواست شما توسط مقامات محلی بر اساس معیارهای واجد

شرایط بودن، از جمله درآمد، حق اقامت و در دسترس بودن 

 . ارزیابی خواهد شدمسکن جایگزین 

  را برآورده کردید،  معیارهای واجد شرایط بودنهنگامی که

شود. این ارزیابی محل اقامت فعلی شما ارزیابی مینیاز مسکن 

 گیرد.شما را در نظر می

 لیست انتظار

  اگر مقامات محلی شما به این نتیجه برسند که هر دو معیار واجد

لیست کنید در شرایط بودن و نیازمند بودن را برآورده می

قرار خواهید گرفت )که در حال حاضر به آن "سابقه  انتظار

شود(. هر مقام محلی ای واجد شرایط " گفته میهخانواده

براساس قوانین خاص خود برای تعیین اولویت در لیست انتظار 

توانید یک نسخه کند. میگیری می)یا "طرح تخصیص"( تصمیم

 از این طرح را از مقامات محلی خود دریافت کنید.

  اگرچه برای تعیین محلی که مایل به زندگی در آن هستید حق

اب دارید، اما باید به یاد داشته باشید که اگر منطقه انتخ

پرطرفداری را انتخاب کنید، ممکن است مجبور شوید برای 

ای دریافت پیشنهاد مسکن بیشتر منتظر بمانید تا وقتی که منطقه

تقاضا برای مسکن که کمتر طرفدار دارد را انتخاب نمایید. 

و ممکن است چند سال طول بکشد تا  اجتماعی زیاد است

ای را پیشنهاد کنند )این مسئله مقامات محلی بتوانند به شما خانه

به نیازهای مسکن شما و در دسترس بودن مسکن مناسب 

 بستگی دارد(. 
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برای کسب اطالعات بیشتر در مورد روند درخواست به مقامات محلی 

 خود مراجعه نمایید.

 ای خصوصیمسکن اجاره

واجد شرایط مسکن اجتماعی نبوده یا مجبور باشید مدت زمان  اگر

طوالنی برای دریافت مسکن اجتماعی صبر کنید، باید به دنبال اجاره 

 کردن مسکن در بخش خصوصی باشید. 

( کار نظارت بر بخش اجاره PRTBهیئت اجاره مسکن خصوصی )

سایت آن به نشانی خصوصی در ایرلند را برعهده دارد. وب

www.prtb.ieها های مستاجران )شما( و صاحبخانه، حقوق و مسئولیت

سایت همچنین یک راهنمای مستأجر خوب دهد. این وبرا توضیح می

توانید آن را دانلود کنید. این راهنما دارای اطالعاتی دارد که می

 درخصوص موارد زیر است:

 پرداخت اجاره؛ 
 داری از ملک؛ نگه 
  تعمیرات؛ و 
 هایی برای پایان دادن به اجاره، شما و صاحبخانه باید چه ابالغیه

 را بدهید.

توانید از ترشولد که یک مؤسسه ملی خیریه مسکن است، همچنین می

مراجعه  www.threshold.ieاطالعات و مشاوره دریافت کنید. به 

 کنید. 

 باید چقدر اجاره پرداخت کنم؟

هزینه اجاره تا حد زیادی متفاوت است. اگر قصد زندگی در شهر یا در 

نزدیکی آن را دارید، باید انتظار داشته باشید که مبلغ خیلی بیشتری 

توانید جزئیات نرخ اجاره معمول در نقاط مختلف پرداخت نمایید. می

 مشاهده نمایید.  www.prtb.ieایرلند را در نشانی 

ای نقل مکان کنید، باید معموالً قبل از اینکه بتوانید به یک خانه اجاره

 ودیعه و اجاره ماه اول را پرداخت نمایید.

http://www.prtb.ie/
http://www.threshold.ie/
http://www.prtb.ie/
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ای هستند که های خیریههم ترشولد و هم فوکوس ایرلند که هر دو سازمان

کنند، ممکن است بتوانند به خانمانی کمک میر بیبه افراد در معرض خط

شما در پیدا کردن مسکنی که پرداخت مکمل اجاره یا پرداخت کمک 

توانید اطالعات پذیرند، کمک نمایند. می( را میHAPهزینه مسکن )

بیشتری را در مورد پرداخت کمک هزینه مسکن و پرداخت مکمل اجاره 

 مشاهده نمایید. 15صفحه و  14در 

 صاحبخانه احتماالً چه مدارکی از شما خواهد خواست؟

 ممکن است صاحبخانه از شما کپی اسناد زیر را بخواهد:

 شناسند؛خوبی مینامه شخصی از افرادی که شما را بهمعرفی 
 ای، معموالً از کارفرمای شما؛ ونامه حرفهمعرفی 
 دهد.صورتحساب بانکی شما که درآمدتان را نشان می 

 

 نیخانمابی

خانمان است یا در خطر شناسید بیاگر شما یا کسی که وی را می

توانید از منابع زیر اطالعات و مشاوره خانمان شدن است، میبی

 : دریافت کنید

 مقامات محلی خود؛  بخش مسکن 

  خانمان شورای شهر دوبلینساعته افراد بی 24خط مشاوره 

خانمان با شماره یا واحد افراد بی 707 707 1800با شماره 

 .کنیداگر در دوبلین زندگی می - 724 724 1800

 021با شماره  شورای شهر کورکخانمان واحد افراد بی) 
 . کنیداگر در کورک زندگی می  (5495 480

 لیست )در اداره بهداشت محلی شما  مسئول رفاه جامعه

 (. آمده است 83، صفحه 5ادارات بهداشت در ضمیمه 
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 برای مشاهده . در منطقه شما مرکز اطالعات شهروندان

، صفحه 1لیستی از مراکز اطالعات شهروندان به ضمیمه 

 . مراجعه کنید 66

 هیئت اجاره مسکن خصوصی (PRTB( )30 30 0818: تلفن 
ای هستید و به اگر در محل اقامت خصوصی اجاره -( 37

عنوان مستأجر به مشاوره و اطالعات در مورد حقوق خود

 نیاز دارید؛ و

 www.threshold.ie-  اطالعات بیشتری در مورد حقوق

 .کندعنوان مستأجر ارائه میشما به

 

 کمک به پرداخت اجاره شما

 دو نوع از حمایت مالی برای پرداخت اجاره وجود دارد:

 های کمک هزینه مسکن پرداخت(HAP ارائه شده توسط برخی )

 مقامات محلی؛ و -اما نه همه  -

 ارائه شده توسط وزارت حفاظت  های مکمل اجارهپرداخت

 اجتماعی.

 

 ((HAPهای کمک هزینه مسکن پرداخت

HAP  شکل جدیدی از پشتیبانی مسکن ارائه شده توسط برخی مقامات

بر اساس  HAPمحلی است تا به این ترتیب محل زندگی خود را پیدا کنید. 

در  HAPگیرد. در مورد حمایت یک روند مرحله به مرحله صورت می

 منطقه خودتان از مقامات محلی خود سؤال بپرسید.  

HAP توانند برای خی از مقامات محلی میبه این معنی است که اکنون بر

های واجد شرایط پشتیبانی مسکن اجتماعی، کمک هزینه مسکن خانواده

http://www.threshold.ie/


14 

 

از طرف  -مقامات محلی اجاره کامل را  - HAP. براساس فراهم کنند

نمایند. سپس مستقیماً به صاحبخانه پرداخت می - HAPکننده دریافت

مات محلی پرداخت خواهد سهم اجاره خود را به مقا HAPکننده دریافت

 کرد. سهم اجاره بر اساس درآمد و توانایی پرداخت است.

، مجاز هستید اشتغال تمام وقت داشته باشید بدون اینکه HAPبراساس 

خود را از دست بدهید. قرارداد اجاره بین شما و  HAPپرداخت 

تان خواهد بود. )مقامات محلی صاحبخانه شما محسوب صاحبخانه

 ( شوند.نمی

. ممکن است در برخی از موارد واجد باید خودتان ودیعه را پرداخت کنید

شرایط پرداخت "نیازهای استثنایی" وزارت حفاظت اجتماعی برای کمک 

 به پرداخت ودیعه خود باشید. 
 

 مکمل اجاره

در دسترستان نیست،  HAPکنید که هنوز اگر در بخشی زندگی می

توانید از وزارت حفاظت اجتماعی، پرداخت مکمل اجاره را می

درخواست کنید. براساس این برنامه بخشی از هزینه اجاره پرداخت 

 خواهد شد. 

ای های اجارهشود که در خانهمکمل اجاره به افرادی پرداخت می

برای واجد خصوصی زندگی کرده و قادر به پرداخت کامل اجاره نیستند. 

 شرایط بودن جهت پرداخت مکمل اجاره:

 .باید در لیست انتظار مسکن اجتماعی قرار داشته باشید 

  درآمد شما از سطح معینی کمتر باشد )اگر تنها درآمد شما

پرداخت رفاه اجتماعی باشد، احتماالً واجد شرایط خواهید بود(؛ 

 و 

  نمایید.ممکن است الزم باشد الزامات دیگری را برآورده 
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توانید اطالعات بیشتر را از دفتر محلی وزارت حفاظت اجتماعی، از می

www.welfare.ie  یا از مرکز اطالعات شهروندان منطقه خود کسب

 کنید. 

 

 

 چک لیست مسکن

خواهید در کدام منطقه زندگی کنید و که می تصمیم بگیرید

فرم محلی مربوطه تماس بگیرید تا یک با مقامات 

 را دریافت نمایید.  درخواست مسکن

□ 

این فرم را تکمیل کرده و به بخش مسکن مقامات محلی 

برگردانید. اگر واجد شرایط مسکن اجتماعی باشید، در 

 لیست انتظار مسکن قرار خواهید گرفت.

□ 

ممکن است مدت انتظار شما برای  بپرسیداز مقامات محلی 

 دریافت کردن خانه چقدر باشد.
□ 

. از شروع کنیدای خصوصی را جستجوی خانه اجاره

مقامات محلی خود بپرسید آیا پرداخت کمک هزینه مسکن 

(HAPتوانید ( در منطقه شما در دسترس است یا خیر. )می

کمک به را در بخش  HAPاطالعات بیشتر در مورد 

 داخت اجاره شما مشاهده کنید.( پر

□ 

هنوز در منطقه شما در دسترس نیست، با دفتر  HAPاگر 

و  تماس بگیریدمحلی وزارت حفاظت اجتماعی خود 

توانید برای پرداخت مکمل اجاره بپرسید چطور می

□ 

http://www.welfare.ie/
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درخواست بدهید. لیست دفاتر وزارت حفاظت اجتماعی در 

 وجود دارد www.welfare.ieنشانی 

اگر برای پرداخت ودیعه و اجاره ماه اول خود به کمک 

آیا  بپرسیدنیاز دارید، از وزارت حفاظت اجتماعی 

توانید برای "پرداخت نیازهای استثنایی" جهت هزینه می

 مذکور درخواست بدهید یا خیر. 

□ 

هنگامی که محل اقامت را پیدا کردید، با وزارت حفاظت 

آیا برای پرداخت مکمل  و ببینید تماس بگیریداجتماعی 

 اجاره واجد شرایط هستید یا نه. 

□ 

و  توافق کنیددرخصوص میزان اجاره با صاحبخانه خود 

ببینید اجاره شامل چه مواردی است )برای مثال، گاز، 

 های مدیریت، و غیره(. آوری زباله، هزینهبرق، آب، جمع

 

□ 

را از صاحبخانه خود  نامه یا قرارداد اجارهیک اجارهحتماً 

دریافت کنید. این سند بسیار مهم است. اگر آن را درک 

کنید، از کسی بخواهید به شما کمک کند )برای مثال، نمی

 مؤسسه ترشولد(.

□ 

که آیا گاز، برق، آب و سایر خدمات به نام  بررسی کنید

ها را پرداخت شما خواهد بود و آیا خودتان باید این قبض

حتمال زیاد همین طور است. در صورت لزوم، نمایید. به ا

. )به بخش پرداخت کنیدهزینه نقل و انتقال یا اتصال را 

"خدمات عمومی" در فصل مربوط به اطالعات عمومی 

 مراجعه کنید.( 

□ 
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تا زمانی که ملک را بررسی نکرده و از آن رضایت 

 . پرداخت نکنیدندارید، ودیعه خود را 
□ 

در صورت نیاز، جستجوی خود را برای پیدا کردن مسکن 

 .وسعت ببخشیدبا قیمت مورد نظرتان 
□ 
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 امور مالی

داشتن زندگی مستقل در ایرلند به این معنی است که باید درآمد و 

دقت کنترل کنید. امیدواریم اطالعات این فصل در های خود را بههزینه

 این زمینه به شما کمک کند. 

 درآمد

هنگامی که به شما وضعیت پناهندگی یا وضعیت حمایت تکمیلی اعطا 

شد، یا اجازه در ایرلند را پیدا کردید، باید برای هر پرداخت وزارت 

حفاظت اجتماعی که ممکن است واجد شرایط آن باشید، درخواست بدهید. 

 تواند شامل موارد زیر باشد: این مسئله می

 کمک هزینه کارجو؛ 

  ای با یک والد؛خانوادهپرداخت 

 هزینه معلولیت؛ و کمک 

   .مزایای کودک 

 
های رفاهی و سایر موارد را از توانید اطالعات مربوط به پرداختمی

 نهادهای زیر دریافت کنید:
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  دفتر محلی وزارت حفاظت اجتماعی خود؛ 
 مرکز اطالعات شهروندان منطقه خود؛ و 
 www.welfare.ie. 

 

 کمک هزینه کارجو

تر هستید، بیکار بوده و در جستجوی کار هستید، ساله یا مسن 18اگر 

( باشید. این JSAممکن است مشمول دریافت کمک هزینه کارجو )

پرداخت به شما کمک کند در حین جستجوی کار بتوانید امرار معاش 

 کنید.

دهید، به شما در مورد وقتی برای کمک هزینه کارجو درخواست می

محلی خودتان  Intreoخدمات پشتیبانی اشتغال ارائه شده توسط مرکز 

 شود. اطالعات و مشاوره داده می

ای کنید که برای تدوین برنامههمچنین با یک افسر پرونده مالقات می

ن طرح "پیشرفت شخصی" کند. به آبرای پیدا کردن کار به شما کمک می

شود. ممکن است این طرح شامل ارجاع به آموزش یا تحصیل گفته می

 باشد. 

 
 ای با یک والدپرداخت خانواده

سال سن دارید و بدون حمایت شریک زندگی فرزندان  66اگر کمتر از 

کنید، ممکن است واجد شرایط این پرداخت باشید. باید خود را بزرگ می

 آورده کرده و درآمدتان از سطح معینی کمتر باشد.شرایط خاصی را بر

 
 
 
 

 کمک هزینه معلولیت
 

http://www.welfare.ie/
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 ( باشید، باید:DAبرای اینکه واجد شرایط کمک هزینه معلولیت )
  دچار آسیب، بیماری یا معلولیت جسمی یا ذهنی باشید که انتظار

 رود حداقل یک سال به طول بینجامد؛ ومی

 - قادر به انجام کاری که شخصی با  - در نتیجه ناتوانی خود

 سن، تجربه و تحصیالت شما قادر به انجام آن است، نباشید.

 
سال سن داشته و درآمدتان از سطح معینی کمتر  16همچنین باید حداقل 

 باشد. 
 

 مزایای کودک
 

سال و در  16مزایای کودک به والدین یا سرپرستان کودکان کمتر از 

طور تمام وقت به تحصیل مشغول گیرد که کودک بهصورتی تعلق می

 گذراند یا دچار معلولیت باشد.بوده، آموزش دوران جوانی را می
 

برای دریافت مزایای کودک از طریق دفتر محلی وزارت حفاظت 

 مراجعه کنید. www.welfare.ieاجتماعی خود درخواست داده یا به 
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 (MABSبندی )وره پولی و بودجهخدمات مشا

 

 

 
، خدمات مشاوره پولی ((MABSبندی خدمات مشاوره پولی و بودجه

پردازد که ممکن است با به همکاری با افرادی می MABS. دولت است

بدهی خود دست و پنجه نرم کنند یا افرادی که نیاز به کمک در زمینه 

 .محرمانه استاین خدمات رایگان و . مدیریت پول خود دارند

شب در  8صبح تا  9دوشنبه تا جمعه، از  MABSرسانی خط تلفن کمک

توانید در طول این مدت شما می(. 2000 107 076: تلفن)دسترس است 

 .تلفن بزنید تا با مشاور پولی صحبت کرده و کمک بگیرید

مراجعه نمایید و  MABSطور حضوری به یک دفتر توانید بههمچنین می

تان پولی صحبت کنید و وی درخصوص پول یا مشکالت بدهیبا مشاور 

در  MABSفهرستی از دفاتر . با شما همکاری نزدیکی خواهد داشت

 .آمده است 75در صفحه  3ضمیمه 
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شوید و  www.mabs.ieسایت ما به نشانی توانید وارد وبیا می

ی آسانی را در مورد اینکه چگونه خودتان مشکل هایها و راهنماییتوصیه

 .را حل کنید، دریافت نمایید

 قرض دادن

توانند از بانک سختی میدهندگان کسانی هستند که به افرادی که بهقرض

های بهره دهند. آنها نرخدهندگان دیگر وام بگیرند، پول نقد مییا وام

دهندگان به خانه شما تلفن کنند. بسیاری از قرضباالیی را دریافت می

 ت کنید. اید بازپرداخزنند تا وادارتان کنند پولی را که قرض گرفتهمی

از بانک مرکزی ایرلند  دهیدارای مجوز قرضدهندگان قانونیقرض

دهندگان قانونی در نشانی زیر آمده است: هستند. فهرست قرض

www.centralbank.ie .رسانی با خط تلفن کمکتوانید همچنین می

( تا ببینید آیا یک 777 777 1890بانک مرکزی تماس بگیرید )تلفن: 

 دهنده خاص دارای مجوز است یا خیر. قرض

قرض دادن پول بدون مجوز از دهندگان غیرقانونی مجوز ندارند. قرض

بانک مرکزی جرم است و باید به گاردا )پلیس( و/یا بانک مرکزی 

 گزارش داده شود.

تلفن دهنده هستید، با خط دنبال قرض گرفتن از یک قرضاگر به

 9( دوشنبه تا جمعه، از 2000 107 076)تلفن:  MABSرسانی کمک
هایی که شب تماس بگیرید. ممکن است بتوانند در مورد گزینه 8صبح تا 

 هایی به شما ارائه دهند. دارید توصیه

  

http://www.mabs.ie/
http://www.centralbank.ie/
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 اشتغال

 گشتن به دنبال شغل

طیف وسیعی از منابع اطالعاتی و حمایتی وجود دارد که برای پیدا کردن 

کند. در اینجا مراحلی آمده است که ممکن است به کار به شما کمک می

 شما کمک کند. 

 پژوهش: 1مرحله 

های فکر خوبی است که تمام منابع اطالعاتی ممکن را در مورد فرصت

 ارتند از:شغلی جستجو کنید. برخی از موارد اصلی عب

  مرکزIntreo  .کارکنان یا دفتر خدمات اشتغال محلی شما

از جمله فهرستی از هایی اطالعات و توصیهتوانند می

 . های شغلی را در اختیارتان قرار دهندفرصت

 www.jobsireland.ie . فهرست   سایت مشاغل ایرلندوب

کند. مشاغل موجود در ایرلند و خارج از کشور را ارائه می

سازی : آماده2توانید رزومه خود را )نگاه کنید به مرحله می

به پایگاه داده مشاغل ایرلند و با استفاده از این  رزومه(

ها توانند با این رزومهسایت اضافه کنید. کارفرمایان میوب

دسترسی پیدا کرده و مستقیماً با کارجویان تماس بگیرند. این 

http://www.welfare.ie/en/Pages/Employment-Advice-and-Support.aspx
http://www.jobsireland.ie/
http://www.jobsireland.ie/


24 

 

های سایت همچنین فهرست موارد کارآموزی و فرصتوب

اظت شغلی برنامه اشتغال اجتماعی تحت مدیریت وزارت حف

کند )برای کسب اطالعات بیشتر لطفاً اجتماعی را نیز ارائه می

 بازدید کنید(.  www.welfare.ieاز 

 های ملی و بندی شده روزنامههای مشاغل طبقهبخش هاروزنامه

 محلی.

 نام آنها در راهنمای تلفن آمده است یا با  .های استخدامآژانس

دنبال یدا کنید. اگر بهتوانید آنها را پانجام جستجوی آنالین می

های استخدام تخصصی گردید، آژانسنوع خاصی از کار می

 نیز وجود دارد.

 ها و اغلب اوقات آگهی شغل روی ویترین فروشگاه .هااطالعیه

ها و سایر تابلو ها، سوپر مارکتها، در کتابخانهرستوران

 شود.اعالنات عمومی نصب می

 سایت تنها در وبهای شغلی فرصتبرخی از . هاشرکت

های سایتطور منظم وبشود. باید بهها تبلیغ میشرکت

هایی که مربوط به حوزه کاری شما هستند را بررسی شرکت

 کنید.

 ممکن است دوستان و خویشاوندان از  .های شخصیتماس

 های شغلی مطلع باشند.فرصت

 سازی رزومه شماآماده:  2مرحله 

ای از اطالعات رزومه شما سند بسیار مهمی است. چرا که خالصه

شخصی، مدارک تحصیلی و تجربه کاری شماست. همچنین باید 

های شما و نام دو نفر از کسانی که بتوانند شما را معرفی کنند نیز مهارت

 را شامل شود. 

ند توا( یا باشگاه کاریابی میLESاگر بیکار هستید، خدمات اشتغال محلی )

های به شما در زمینه نوشتن رزومه و درخواست شغل و آموزش مهارت

 مصاحبه کمک کند.

 درخواست دادن برای شغل:  3مرحله 
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هنگامی که یک فرصت شغلی مورد عالقه خود را پیدا کردید، برای 

دریافت اطالعات بیشتر در مورد فرصت شغلی و شرکت با کارفرما 

 تماس بگیرید. 

روز کنید تا اطالعات مندرج در آن به شغلی که رزومه خود را به

اید مرتبط باشد و آن را همراه با یک نامه یا فرم درخواست درخواست داده

برای آن شرکت ارسال نمایید. درخواست شما باید بر الزامات خاص آن 

 شغل تمرکز داشته باشد. 

ته شده است، مهم اگر برای شرکت در مصاحبه شغلی با شما تماس گرف

 است که خود را برای آن آماده کنید.

 افتد؟ بعد چه اتفاقی می:  4مرحله 

های آمیز نبود، ممکن است بخواهید گزینهاگر جستجوی شغل موفقیت

 دیگر مانند آموزش، ادامه تحصیل یا خوداشتغالی را در نظر بگیرید.

 آموزش

مورد نحوه درخواست تواند در می Intreoمسئول پرونده شما در مرکز 

تواند به شرکت در یک دوره آموزشی شما را راهنمایی کند. همچنین می

شما بگوید در حین حضور در یک دوره آموزشی آیا واجد شرایط کمک 

 مالی یا پشتیبانی هستید یا خیر.

شود. های تحصیل و آموزش ارائه میهای آموزشی توسط هیئتدوره

های آموزشی خاص در نشانی توانید اطالعات بیشتر را در مورد دورهمی

www.etbi.ie های تحصیل و آموزش در مشاهده کنید. فهرستی از هیئت

 آمده است. 81در صفحه  4پیوست 

 های دیگری در دسترس قرار دارد؟ککمچه 

خدمات به افرادی که برای مدتی بیش از یک این . خدمات اشتغال محلی

توانند به شما کمک کنند تا به کند. میاند کمک میسال بیکار بوده

های اشتغال اجتماعی نگاهی بیندازید. همچنین های آموزشی و طرحگزینه

http://www.etbi.ie/
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دا کردن کارکنان مناسب کمک توانند به کارفرمایان محلی در پیمی

  .مراجعه کنید www.localemploymentservices.ieبه  نمایند.

 کند. های تجربه کاری را فراهم می. فرصتJobBridgeهایکارآموزی

 :توانند در انجام کارهای زیر به شما کمک کنندمی. های کاریابیباشگاه

 رزومه شما؛ سازیآماده 

 جستجوی کار؛ و 
 های پیشرفته مصاحبهمهارت 

های آموزشی آمادگی شغلی را "بدون وقت قبلی" و کارگاههمچنین خدمات 

 کنند. کشد، ارائه میهفته طول می 4تا  1که 

این کمک هزینه شما را قادر . (TSG)کمک هزینه حمایت آموزشی 

دهندگان دولتی آن را مدتی که ارائههای آموزشی کوتاهدر دورهسازد می

دهند یا ممکن است به شما در پیدا کردن سریع کار کمک کند، ارائه نمی

تواند کمک هزینه می Intreoشرکت نمایید. مسئول پرونده شما در مرکز 

شناسایی شده نیازهایشرطی کهحمایت آموزشی را برای شما تأیید کند، به

طرح پیشرفت شخصی شما را برآورده نماید. برای کسب اطالعات در 

 مراجعه کنید. www.welfare.ieبیشتر به 

توانید اطالعات مربوط به جستجوی شغل . میسازمان ملی بیکاران ایرلند

 دانلود کنید. www.inou.ieرا از 

 ایمدارک حرفه

 شود؟ای من در ایرلند به رسمیت شناخته میآیا مدارک حرفه

ای شما در ایرلند به رسمیت شناخته برای بررسی اینکه آیا مدارک حرفه

اداره دولتی که  -شود یا خیر، باید با اداره کیفیت و مدارک ایرلند می

بهترین کار بازدید از تماس بگیرید.  -شناسد مدارک را به رسمیت می

 است.  www.qqi.ieنشانی 

http://www.citizensinformation.ie/en/employment/unemployment_and_redundancy/employment_support_schemes/national_internship_scheme.html
http://www.citizensinformation.ie/en/employment/unemployment_and_redundancy/employment_support_schemes/national_internship_scheme.html
http://www.citizensinformation.ie/en/employment/unemployment_and_redundancy/employment_support_schemes/national_internship_scheme.html
http://www.welfare.ie/en/Pages/Jobs-Clubs.aspx
http://www.welfare.ie/en/Pages/Jobs-Clubs.aspx
http://www.welfare.ie/en/Pages/Jobs-Clubs.aspx
http://www.welfare.ie/en/Pages/Training-Support-Grant.aspx
http://www.welfare.ie/
http://www.inou.ie/
http://www.qqi.ie/
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ای خود در ایرلند ای دارید، باید از شاخه سازمان حرفهاگر مدارک حرفه

 بپرسید آیا مدارک شما برای استفاده در ایرلند قابل قبول است یا خیر.

 حقوق و موارد استحقاقی

 دارم؟ در محل کار چه حقوقی

اگر شغلی به شما پیشنهاد شود، براساس قانون از حقوق خاصی 

 برخوردار خواهید بود. 

  حق دارید ظرف سه ماه از شروع به کار قرارداد داشته شما

کند. این قرارداد شرایط و ضوابط اشتغال را تعیین می. باشید

توانید اطالعات بیشتر را در مورد قراردادهای کاری در می

مشاهده کنید. شما  www.citizensinformation.ieنشانی 

برخوردار شوید. این میزان در حال  حداقل دستمزد حق دارید از

 2016ژانویه  1یورو در هر ساعت است اما از  8.65حاضر 

یورو در هر ساعت افزایش خواهد یافت.  9.15به بعد به 

تواند بیشتر از این مقدار به شما پرداخت کند، رفرمای شما میکا

 تواند پرداخت کمتری داشته باشد.اما طبق قانون نمی

 های اشتغال، مانند نظافت و کارهای امنیتی تحت برخی از بخش

پوشش مقرراتی هستند که شرایط و ضوابط عمومی کار را 

 کنند.تعیین می

 چه حقوقی دارم؟طور پاره وقت کار کنم اگر به

طور کلی، از همان حقوق کارگران تمام وقت برخوردار هستید. در به

برخی از موارد ممکن است الزم باید مدت زمان مشخصی کار کنید تا 

برخی از این حقوق اعمال گردد )مثالً حق مرخصی(. لطفاً به نشانی 

www.workplacerelations.ie  مراجعه کنید تا اطالعات بیشتری در

 مورد کار پاره وقت کسب نمایید.

http://www.citizensinformation.ie/
http://www.workplacerelations.ie/
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 من یک قرارداد با مدت ثابت دارم. چه حقوقی دارم؟

اکنون بسیاری از افراد برای مدت زمان معین یا برای هدفی خاص 

سایر کارگران برخوردار  طور کلی، از همان حقوقبهشوند. استخدام می

طور مستمر قرارداد هستید. با این حال، کارفرمای شما مجاز نیست به

توانید در یک دوره مستمر چهار مدت ثابت شما را تمدید کند. شما فقط می

ساله، یک یا چند قرارداد مدت ثابت کار داشته باشید. پس از چهار سال، 

 شته باشید.از نظر قانون باید یک قرارداد دائمی دا

 

 

 آیا کودکان و نوجوانان مجاز به کار کردن هستند؟

سال مجاز به کار کردن نیستند.  16طور کلی، کودکان زیر سن به

ساله را  15و  14کارفرمایان ممکن است در شرایطی خاص کودکان 

توان از نشانی کار بگیرند. اطالعات بیشتر در این زمینه را میبه

www.workplacerelations.ie .کسب کرد 

 خوداشتغالی

خوداشتغالی به معنی کار کردن برای خود و نه برای کارفرما است. اگر 

اندازی یک کسب و کار هستید، برخی مسائل وجود دارد که به فکر راه

به کار هستید، بیکار باید آنها را بررسی نمایید. بسته به اینکه آیا مشغول 

اندازی یک کسب و کار را دارید، بوده یا از خارج ایرلند آمده و قصد راه

 شود. ها و مقررات مختلفی اعمال میحمایت

کمک هزینه برگشت به بنگاه اگر بیکار هستید، ممکن است واجد شرایط 

دهد در حین افراد این امکان را میبه  این کمک هزینه. باشید کاری

های رفاه اجتماعی خود، به ردار ماندن از برخی پرداختبرخو

تواند در این زمینه شما می Intreoخوداشتغالی بپردازند. مسئول پرونده 

http://www.workplacerelations.ie/
http://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/social_welfare_payments_and_work/back_to_work_enterprise_allowance.html
http://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/social_welfare_payments_and_work/back_to_work_enterprise_allowance.html
http://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/social_welfare_payments_and_work/back_to_work_enterprise_allowance.html
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توانید اطالعات مورد نیاز را از بیشتر به شما اطالعات بدهد. همچنین می

www.welfare.ie  یاwww.citizensinformation.ie  .دریافت کنید 

اندازی کسب و کار، برای کسب اطالعات بیشتر در مورد راه

 توانند مفید باشند:های زیر میسایتوب

 

 

 www.localenterprise.ie – سایت اطالعاتی در وب این

 دهد؛مورد کسب و کارهای کوچک و نوپا در اختیار قرار می
 ireland.ie-www.enterprise –  برای کسب اطالعات در

 های توسعه جهت کارآفرینان بالقوه؛مورد برنامه
 www.welfare.ie – خواهند یک برای افراد بیکاری که می

 کسب و کار راه بیندازند؛

 www.microfinance.ie –  برای کسب اطالعات در مورد

 های در دسترس برای کسب و کارهای کوچک. وام
 

 مالیات

توانید ملزم به پرداخت مالیات هستید. میهنگامی که شروع به کار کردید، 

از کمیسیونرهای درآمد اطالعاتی درخصوص موارد زیر را دریافت 

 کنید:

 اعتبارات مالیاتی؛ 

  آستانه درآمدی که مشمول مالیات نیست؛ و 

  .چگونگی رعایت مقررات مالیات بر درآمد 

 www.revenue.ieتوانید اطالعات مربوط به مالیات را از همچنین می

 دریافت نمایید.  www.citizensinformation.ieو 

  

http://www.welfare.ie/
http://www.citizensinformation.ie/
http://www.localenterprise.ie/
http://www.enterprise-ireland.ie/
http://www.welfare.ie/
http://www.microfinance.ie/
http://www.revenue.ie/
http://www.citizensinformation.ie/
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 آموزش

سال )یا تا  16تا  6در ایرلند، براساس قانون، کودکان باید بین سنین 

زمانی که سه سال آموزش مقطه متوسطه را به پایان برسانند(، مشغول به 

 تحصیل باشند.

اند، اعم از پناهجویان، پناهندگان یا کودکان کودکانی که تازه به ایرلند آمده

کارگران مهاجر نیز از حق تحصیل مشابه سایر کودکان در ایرلند 

 برخوردار هستند.

از سه مقطع ابتدایی، متوسطه، عالی و تکمیلی  سیستم آموزش ایرلند

 تشکیل شده است.  

 

 آموزش در اوایل دوران کودکی

آموزش اوایل دوران کودکی در ایرلند بخشی از سیستم آموزش رسمی 

های خصوصی، ای از گروه. این آموزش توسط طیف گستردهنیست

شیرخوارگاه، شود. این خدمات عبارتند از اجتماعی و داوطلب اجرا می

مهد کودک، پیش دبستانی، آموزش زبان ایرلندی پیش از مدرسه، 

 های روزانه.های بازی کودکان و خدمات مراقبتگروه
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ها و آموزش )سال رایگان پیش از مدرسه در زمینه مراقبت ECCEبرنامه 

اوایل دوران کودکی( به این منظور طراحی شده است که به کودکان 

های مبتنی بر ل( امکان دسترسی رایگان به فعالیتسا 4)معموالً زیر 

برنامه مناسب را در سال پیش از شروع مدرسه ابتدایی بدهد. اطالعات 

 مشاهده کرد. www.dcya.gov.ieتوان از نشانی بیشتر را می

 

 آموزش ابتدایی

روند. به مدارس سالگی به مدرسه ابتدایی می 12تا  4کودکان بین سنین 

 شود. انواع مختلفی وجود دارد: ملی نیز گفته می ابتدایی مدارس

 ای )دینی(؛ مدارس فرقه 

 ای؛مدارس چندفرقه 

 ای؛مدارس غیرفرقه 

  موسوم به( مدارس زبان ایرلندیGaelscoileanna)؛ 

  مدارس مربوط به کودکان دارای نیازهای ویژه آموزشی ناشی

 از معلولیت؛ و 

  .مدارس ابتدایی خصوصی 

ابتدایی دولتی رایگان است. با این حال، اگر  آموزش در مدارس

خواهید کودکتان در یک مدرسه ابتدایی خصوصی تحصیل کند، باید می

 هزینه آن را پرداخت نمایید. سال تحصیلی از سپتامبر تا ژوئن است. 

 های مدیره قرار دارند.مدارس ابتدایی تحت نظارت هیئت

 آموزش مقطع متوسطه

یا  17سالگی آغاز و در سنین  12کودکان مقطع متوسطه خود را در سن 

 رسانند. سالگی به پایان می 18

است و طی این مدت دو آزمون  پنج سالچرخه مدرسه مقطع متوسطه 

شود، گواهی اولیه پس از سه سال و گواهی پایان پس سراسری گرفته می
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"سال گذار" را پس  شود. برخی از مدارس نیز یکاز پنج سال صادر می

دهند، درنتیجه چرخه مدرسه در کل شش سال از گواهی اولیه ارائه می

 شود.می

سالگی است )یا  16تواند مدرسه را ترک کند کمترین سنی که کودک می

بعد از اینکه سه سال از آموزش مقطع متوسطه را به پایان رساند، هر 

 کدام که دیرتر رخ دهد(.

 س مقطع وجود دارند، از جمله:انواع مختلفی از مدار

  مدارس متوسطه داوطلبانه )متعلق و تحت مدیریت بخش

 خصوصی، اغلب توسط مقامات کلیسا(؛

 های اجتماعی؛ وای و کالجمدارس فنی و حرفه 

  .مدارس اجتماعی و جامع 

 های مدیره قرار دارند.مدارس مقطع متوسطه تحت نظارت هیئت

 پشتیبانی از زبان انگلیسی 

گیرند. حتی اگر سرعت یاد میکان خردسال زبان انگلیسی را بهکود

طور معمول در یک کالس و کودکتان خیلی کم انگلیسی صحبت کند، به

گیرد. در هر دو مقطع در کنار کودکان هم سن و سال خود قرار می

ابتدایی و متوسطه پشتیبانی بیشتر زبانی برای کودکانی که زبان اول آنها 

 شود.، ارائه میانگلیسی نیست

 نیازهای ویژه آموزشی

کودکان دارای نیازهای ویژه آموزشی ناشی از معلولیت نیز یا در مدرسه 

کنند. اطالعات خود یا در مدارس استثنایی، پشتیبانی بیشتری دریافت می

 مشاهده کرد. www.ncse.ieتوان از نشانی بیشتر را می

 

http://www.ncse.ie/
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 آموزش مقطع سوم

شود. این امر شامل به آموزش مقطع سوم، آموزش عالی نیز گفته می

 های اجرا شده توسط نهادهای زیر است:دوره

 ها؛دانشگاه 

 مؤسسات تکنولوژی؛ 

 های آموزشی؛ و کالج 

 های خصوصی مقطع سوم.کالج 

آموزانی که از مقطع متوسطه دسترسی به آموزش عالی برای دانش

براساس گواهی پایان تحصیالت بوده که با گذراندن آزمون نهایی  آیندمی

 شود.سراسری در پایان مقطع متوسطه صادر می

های مربوط به مدیریت درخواست (CAOها )دفتر مرکزی درخواست

توانید با ارسال یک فرم مؤسسات آموزش عالی را برعهده دارند. می

توانید دهید. میجهت محلی خاص درخواست ب CAOتکمیل شده به 

 دریافت کنید. www.cao.ieاطالعات بیشتر را از 

 گیرد؟آیا برای شرکت در آموزش مالی حمایت مالی صورت می

کمک مالی به دانشجویان براساس آزمون استطاعت مالی صورت 

هایی برای کمک گیرد )که براساس درآمد خانوار است(. کمک هزینهمی



34 

 

های کالج های حمل و نقل و/یا هزینهزینههای زندگی، هبه پرداخت هزینه

ها توسط پشتیبانی عام دانشجویان شود. مدیریت کمک هزینهارائه می

توانید اطالعات بیشتر را در گیرد. می( صورت میSUSIایرلند )

 مشاهده کنید.  www.susi.ieسایت آنها به نشانی وب

رخی دانشجویان بتوانند کمک بیشتری دریافت کنند. اینها ممکن است ب

 عبارتند از:

 طور تمام وقت در آموزش عالی و پس دانشجویان معلولی که به

( حضور داشته PLCهای پس از گواهی پایان )از گذراندن دوره

 باشند؛ و 

  دانشجویانی که ممکن است به دالیل مالی قادر به ادامه تحصیل

 الی نباشند.در مقطع آموزش ع

( ارائه HEAاین کمک توسط دفتر دسترسی ملی سازمان آموزش عالی )

توانید اطالعات بیشتر را در این مورد از نشانی شود. میمی

www.hea.ie توانند اطالعات دریافت کنید. دانشجویان همچنین می

 بیشتری را کالج یا دانشگاه خود درخواست نمایند. 

 آیا برای پناهندگان یا پناهجویان کمکی وجود دارد؟ 

، یک طرح آزمایشی 2015اوت  28ها وجود دارند. از بله، برخی کمک

رسانند اجرا آموزانی که مقطع متوسطه را به پایان میجدید برای دانش

شده است. هدف این طرح جدید افرادی است که مدرسه را ترک کرده و 

)بجز افرادی که در مرحله حکم اخراج قرار در سیستم حفاظت هستند 

دارند( و امکان دسترسی آزمایشی به حمایت دانشجویی مشابه طرح کمک 

آموزان باید معیارهای زیر آورد. دانشهزینه دانشجویی فعلی را فراهم می

 را برآورده کنند:

  تعریف متقاضی حفاظت یا شخصی که در مرحله اجازه اقامت

)بجز افرادی که در مرحله حکم اخراج  است را برآورده کنند

 قرار دارند(؛

 گواهی پایان تحصیالت داشته باشند؛ 

http://www.susi.ie/
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  در یک دوره آموزشی پس از مقطع متوسطه مورد تأیید یا یک

 دوره کارشناسی مورد تأیید پذیرفته شده باشند؛

  حداقل پنج سال تحصیلی در نظام مدارس  2015آگوست  31تا

 ایرلند حضور داشته باشند؛ و

  درخواست حفاظت یا مرحله اجازه اقامت  2015آگوست  31تا

ساله  5را )بجز مرحله حکم اخراج( برای یک دوره حداقل 

 ارائه کرده باشند.

توان در اطالعات بیشتر در مورد طرح فوق را می

www.education.ie دست آورد.به 

 

 شود؟آیا مدارک تحصیلی من در ایرلند به رسمیت شناخته می

، اداره دولتی مسئول (QQIدارد. اداره کیفیت و مدارک ایرلند ) بستگی

ارائه مشاوره در مورد به رسمیت شناختن مدارک تحصیلی خارجی در 

ایرلند و به رسمیت شناختن مدارک تحصیلی ایرلند در خارج از کشور 

مشاهده  www.qqi.ieسایت توانید اطالعات بیشتر را در وباست. می

 کنید. 

 آموزش تکمیلی و آموزش بزرگساالن

آموزش تکمیلی آموزش و تحصیل پس از مدارس مقطع متوسطه بوده اما 

هایی مانند موارد زیر بخشی از سیستم آموزش عالی نیست. شامل برنامه

 است:

 دوره( های پس از گواهی پایانPLC)؛ 

 های آموزش حرفهطرح فرصت( ایVTOS) -  این آموزش

 برای افراد بیکار فرصتی دوباره است؛

  برنامهYouthreach  برای افرادی که زودتر از موعد ترک

 اند؛تحصل کرده

 های سوادآموزی و آموزش پایه؛برنامه 

http://www.qqi.ie/
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 های شبانه برای بزرگساالن در مدارس مقطع متوسطه.کالس 

)با کلیک کردن  www.education.ieتوانید اطالعات بیشتری را از می

بر روی تحصیل و آموزش( یا از هیئت آموزش و تحصیل محلی خود 

این  81در صفحه  4دریافت کنید. فهرستی از این موارد در ضمیمه 

 کتابچه آمده است.

 وجود دارد. 88در صفحه  6های آموزشی در ضمیمه همچنین لینک

 

های در مورد سیستم آموزش ایرلند، از جمله پشتیبانی اطالعات بیشتر در

ها به نشانی سایت وزارت آموزش و مهارتدسترس در وب

www.education.ie  .وجود دارد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.education.ie/
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 های بهداشتیمراقبت

در ایرلند، خدمات بهداشت عمومی توسط سازمان اجرایی خدمات 

های کار نظارت بر بیمارستان HSEشود. ( مدیریت میHSEبهداشتی )

ای از دفاتر بهداشت و مراکز دولتی را برعهده دارد. همچنین شبکه

بهداشت محلی دارد که به ارائه طیفی از خدمات بهداشتی و اجتماعی 

 پردازند.می

 

 HSEدفاتر بهداشت محلی 

دفتر بهداشت محلی شما نقطه ورودتان به خدمات بهداشت اجتماعی و 

دفاتر بهداشت محلی و مراکز بهداشتی . عی شخصی استخدمات اجتما

 :کنند، از جملهای از خدمات را ارائه میطیف گسترده

  (پزشک خانواده)خدمات پزشک عمومی ، 

  ،پرستاری بهداشت عمومی 
  ،خدمات بهداشت کودکان 
  ،رفاه اجتماعی 
  (مراقبت از پا)پادرمانی ، 

 (مراقبت از چشم)پزشکی چشم ، 
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  ،گفتاردرمانی 
  ،مددکاری اجتماعی 
  ،مشاوره و درمان اعتیاد 
  ،فیزیوتراپی 
  کاردرمانی، و 
 پزشکیخدمات روان . 

 .آمده است 83در صفحه  5فهرستی از دفاتر بهداشت محلی در ضمیمه 

 

 (GPنام نزد پزشک خانواده )ثبت

برای دسترسی به خدمات بهداشتی، الزم است نزد پزشک خانواده در 

نام نمایید.  باید نام، آدرس، شماره تماس و تاریخ منطقه خودتان ثبت

تولدتان را به پزشک اطالع دهید. فهرستی از پزشکان عمومی در 

www.icgp.ie .قابل مشاهده است 

ویزیت پزشک اگر پزشک خود را عوض کنید و کارت پزشکی یا کارت 

عمومی را در اختیار داشته باشید، باید از دفتر بهداشت محلی خود 

درخواست کنید یک کارت پزشکی یا کارت ویزیت پزشک عمومی جدید 

 برایتان صادر کند. 

برخی از پزشکان عمومی تنها به بیماران خصوصی خدمات ارائه 

صی و هم دهند، در حالی که سایرین ممکن است هم به بیماران خصومی

بیماران دارای کارت پزشکی /کارت پزشک عمومی رسیدگی نمایند. 

تواند اطالعات پزشکان عمومی در منطقه دفتر بهداشت محلی شما می

کنند را شما که بیماران دارای کارت پزشکی/پزشک عمومی را قبول می

 در اختیارتان قرار دهد.

 

 ؟آیا به ازای مراجعه به پزشک باید هزینه بپردازم
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ممکن در ایرلند،اگر درآمد خانواده شما از یک سطح خاص کمتر باشد، 

تان را مشمول دریافت کارت پزشکی باشید. این کارت شما و خانواده است

 نماید:مشمول موارد زیر می

 پزشک )های بهداشتی رایگان از پزشک عمومی مرقابت

 ؛(خانواده
 داروهای رایگان؛ 
  های عمومی؛ وبیمارستانمراقبت رایگان در بخش اورژانس 
 طیف وسیعی از سایر خدمات بهداشتی رایگان. 

 

اگر درآمد خانواده شما از یک سطح خاص بیشتر باشد، ممکن است 

این کارت امکان مراجعه . مشمول دریافت کارت پزشک عمومی باشید

دهد، اما باید هزینه دارو و سایر رایگان به پزشک خانواده را به شما می

 . های بهداشتی را پرداخت کنیدمراقبتخدمات 

طور خودکار مشمول سال به 70سال و افراد باالی  6کودکان زیر 

 . دریافت کارت ویزیت پزشک عمومی هستند

ها نباشید، باید به ازای مراجعه به یک از این کارتاگر واجد شرایط هیچ

هزینه های بهداشتی اولیه پزشک عمومی، دارو و سایر خدمات مراقبت

 .پرداخت کنید

اگر قصد دارید پزشکتان را تغییر دهید، باید برنامه خود را به پزشک 

تان اطالع دهید و از وی بخواهید سابقه پزشکی شما را برای پزشک فعلی

جدیدتان ارسال نماید. اگر واجد شرایط کارت پزشکی باشید، ممکن است 

ن جدید را پذیرش الزم باشد بررسی کنید که آیا پزشک جدید، بیمارا

 کند یا خیر.می

 

 آیا به ازای مراجعه به بیمارستان باید هزینه بپردازم؟

های دولتی، از جمله خدمات بخش در مورد خدمات حاد بیمارستان

طور معمول برای اورژانس نیازی به پرداخت هزینه نیست، اما به
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ومی ای از پزشک عمهای عمومی به نامهدسترسی به خدمات بیمارستان

 . نیاز دارید( نامهمعرفی)خود 

نامه نداشته، یا کارت پزشکی ندارید، اگر از پزشک عمومی خود معرفی

 . یورو پرداخت کنید 100باید به ازای خدمات اورژانس و تصادفات 

های خصوصی نیز به ارائه خدمات بیمارستانی تعدادی از بیمارستان

های خصوصی را بیمارستان ملزم هستید هزینه کامل خدمات. پردازندمی

پرداخت کنید، مگر اینکه بیمه خصوصی بهداشتی داشته باشید که این 

 .دهدها را پوشش میهزینه

توانید اطالعات بیشتر در مورد خدمات بهداشت عمومی و چگونگی می

ارائه درخواست برای دریافت کارت پزشکی یا کارت ویزیت پزشک 

اطالعات تماس دفاتر . ود دریافت کنیدعمومی را از دفتر بهداشت محلی خ

 . آمده است 83در صفحه  5بهداشت محلی در ضمیمه 

 

 پرستار بهداشت عمومی

پرستاران بهداشت عمومی به ارائه طیفی از خدمات رایگان در جامعه 

 پردازند.خود می

اگر در حین اقامت خود در یک محل اسکان دولتی نزد یک پرستار 

اید، الزم است پس از ترک آنجا آدرس جدید کردهنام بهداشت عمومی ثبت

شود خود را به پرستار بهداشت عمومی اعالم نمایید. این کار باعث می

پرستار وضعیت شما را پیگیری کند، یا شما را به یک پرستار بهداشت 

 عمومی محلی که نزدیک به محل اقامتتان باشد، ارجاع دهد. 

رستاران بهداشت عمومی، لطفاً به برای کسب اطالعات بیشتر در مورد پ

www.hse.ie .مراجعه کنید 

 



41 

 

 اورژانس پزشکی

تماس گرفته و به  999یا  112در وضعیت اورژانس پزشکی، باید با 

 اپراتور بگویید که وضعیت اورژانسی پیش آمده است.

 های بهداشتیسایر خدمات مراقبت

های بهداشتی و اطالعات بیشتر در مورد سایر خدمات مراقبت

، یا با www.hse.ieتوانید در نشانی دهندگان این خدمات را میارائه

تماس با دفتر بهداشت محلی خودتان دریافت کنید. لطفا برای مشاهده 

 مراجعه کنید. 83اطالعات تماس به صفحه 

 

 

 

 

 

 

http://www.hse.ie/
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 اطالعات عمومی

 

 

 خدمات عمومی

هنگامی که محلی را برای زندگی پیدا کردید باید مطمئن شوید که خدمات 

مناسب )خدمات عمومی( را برای خانه خود در اختیار دارید. این موارد 

ممکن است شامل برق، گاز، گرمایش با نفت یا تلفن باشد. از صاحبخانه 

خدماتی است. ممکن است مسئول خود بپرسید اجاره شما شامل چه 

برقراری اتصال و پرداخت هزینه همه یا برخی از خدمات ذکر شده در 

 زیر باشید.

کننده قیمت برایتان مفید باشد زیرا های مقایسهسایتممکن است وب

 کنند.های بیشتر خدمات عمومی را با هم مقایسه میقیمت

 برق

  موجود در خانه یا از صاحبخانه خود بپرسید در مورد برق

آپارتمان خود باید چه کاری انجام دهید. این قبض استفاده شده 

 توسط مستأجر قبلی پرداخت شده است؟

  از صاحبخانه خود بپرسید آیا اجاره شما شامل هزینه برق است

 یا باید خودتان و به نام خودتان مشترک برق شوید. 
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 را یادداشت  در هنگام نقل مکان به خانه، عدد روی کنتور برق

کنید. در صورت امکان، در مورد این عدد با صاحبخانه یا 

 مستأجر قبلی توافق کنید. 

 دهنده برق را انتخاب کنید و با وی تماس بگیرید تا ترتیب ارائه

 تأمین برق داده شود.

 

 دهندگان برقارائه

 اطالعات تماس دفتر مرکزی دهندهارائه

ESB  خدمات مشتریانESB 

St. Margaret’s Road 

Finglas, Dublin 11 

 372 372 1850تلفن: 

 www.esb.ieسایت: وب

Bord Gáis Bord Gáis Energy – برق 

Bord Gáis Energy 

PO Box 10943 

Dublin 1 

 868 485 1850تلفن: 

سایت: وب

https://www.bordgaisenergy.ie/home 

Airtricity SSE Airtricity 

Red Oak South  

South County Business Park 

Leopardstown 

18 Dublin 

 080 404 1850تلفن: 

Energia Viridian Energy Ltd 
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 اطالعات تماس دفتر مرکزی دهندهارائه

Mill House 

Ashtowngate 

Navan Road 

Dublin 15 

 2952 960 (01)یا  700 300 1850تلفن: 

 www.energia.ie/homeسایت: وب

Electric 
Ireland 

Electric Ireland 

PO Box 841 

South City Delivery Office 

Cork 

 090 305 1850تلفن: 

www.electricireland.ie 

PrePay 
Power 

PrePayPower 

Corrig Road 

Sandyford 

Dublin 18 

 536 989 1890تلفن: 

www.prepaypower.ie 

 

 گاز

  موجود در خانه یا از صاحبخانه خود بپرسید در مورد گاز

آپارتمان خود باید چه کاری انجام دهید. این قبض استفاده شده 

 توسط مستأجر قبلی پرداخت شده است؟

  از صاحبخانه خود بپرسید آیا اجاره شما شامل هزینه گاز است یا

 باید خودتان و به نام خودتان مشترک برق شوید. 

http://www.energia.ie/home
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 را یادداشت  در هنگام نقل مکان به خانه، عدد روی کنتور گاز

کنید. در صورت امکان، در مورد این عدد با صاحبخانه یا 

 مستأجر قبلی توافق کنید. 

 کننده گاز را بپرسید و با آن تماس از صاحبخانه خود نام تأمین

 بگیرید تا یک فرم درخواست برایتان ارسال کنند. 

 کننده گازتأمین

 اطالعات تماس دفتر مرکزی دهندهارائه

Bord Gáis 
Energy 

Bord Gáis Energy – برق 

Bord Gáis Energy 

PO Box 10943 

Dublin 1 

 868 485 1850: تلفن

 www.bordgaisenergy.ie/home: سایتوب

Airtricity SSE Airtricity 

Red Oak South 

South County Business Park 

Leopardstown 

Dublin 18 

 20 22 1850: تلفن

 www.sseairtricity.com: سایتوب

Energia Viridian Energy Ltd 

Mill House 

Ashtowngate 

Navan Road 

Dublin 15 

 2952 960 (01)یا  700 300 1850: تلفن

 www.energia.ie/home: سایتوب

Electric 
Ireland 

Electric Ireland 

PO Box 841 

South City Delivery Office 

http://www.energia.ie/home
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 اطالعات تماس دفتر مرکزی دهندهارائه

Cork 

 090 305 1850: تلفن

www.electricireland.ie 

Flogas Flogas 

Knockbrack House 

Matthews Lane 

Donore Rd 

Drogheda 

Co. Louth 

 041 9831 (041): تلفن

 www.flogas.ie: سایتوب

 

 نفتگرمایش با 

  معموالً خودتان مسئول پر کردن مخزن و پرداخت پول نفت

 هستید )اگر سیستم گرمایش با نفت داشته باشید(. 

  نفت مخزن را باالتر از حداقل سطح نگهدارید. اگر سطح از این

 میزان کمتر شود، ممکن است به مخزن آسیب وارد شود. 

 طول  تر است، یعنی معموالً درنفت را در هنگامی که ارزان

 تابستان، خریداری کنید.

 .هرگونه نقص را بالفاصله به صاحبخانه اطالع دهید 

  از صاحبخانه خود بپرسید آیا پیش از ترک ملک باید مخزن را

اش پر کنید یا خیر و اینکه اگر نفت استفاده نشده که شما هزینه

 افتد.اید در مخزن باقی بماند، چه اتفاقی میرا پرداخت کرده

http://www.electricireland.ie/
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 تلفن ثابت خطوط 

های زیادی در ایرلند به ارائه خدمات خطوط تلفن ثابت شرکت

تلفن با یک کابل به پریز روی پردازند. خط ثابت بدان معنی است که می

سیم برای استفاده با خطوط های بی. تلفنشوددیوار خانه شما متصل می

ثابت در دسترس هستند. نوع خدمات خط ثابت مورد انتخاب شما به 

 نیازهایتان بستگی دارد.

 www.callcosts.ieتوانید قیمت خط تلفن ثابت تمام اپراتورها را در می

، سازمان نظارت بر ComRegسایت توسط این وب. مقایسه کنید

کند بهترین بسته تلفن را بر شود و به شما کمک میارتباطات مدیریت می

 .س نیازها و استفاده خود انتخاب کنیداسا
 
 

 

http://www.callcosts.ie/
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 دهندگان تلفن همراه، تلویزیون و پهنای باندارائه

بسیاری از اپراتورها در ایرلند خدمات تلفن همراه، تلویزیون و پهنای باند 

دهند. اپراتورهای جدیدی نیز دائماً وارد بازار )اینترنت( را ارائه می

دهندگان مختلف خدمات را در توانید قیمت ارائهشوند. شما میمی

 های مقایسه قیمت، مقایسه کنید. سایتوب

دهندگان اصلی خدمات را در اختیار از ارائهاین جدول فهرست برخی 

 دهد.قرار می
 

تلویز تلفن دهندهارائه

 یون

 اطالعات تماس پهنای باند

Magnet       www.magnet.ie 

1890 809 000 

Vodafone   X   www.vodafone.ie 

1800 630 630 

Eir       www.eir.ie 

1800 773 729 

Imagine   X   www.imagine.ie 

1890 929 029 

Virgin       www.virginmedia.ie 

1908 گزینه )  1) 

Sky       www.sky.com 

0818 719 819 

Saorview X   X www.saorview.ie 

1890 222 012 

 

 چطور قبوض خدمات عمومی خود را پرداخت کنم؟

پرداخت  های خدمات عمومی خود راتوانید قبضهای مختلفی میبه روش

 :کنید

http://www.magnet.ie/
http://www.vodafone.ie/
http://www.eir./
http://www.imagine.ie/
http://www.virginmedia.ie/
http://www.sky.com/
http://www.saorview.ie/
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 از طریق بانک یا انجمن ساختمان خودتان؛ 

  در اداره پست؛ 

 کنندگان؛ یا های تأمینسایتآنالین از طریق وب 

  در هر فروشگاهی که عالمتPayzone  .داشته باشد 

پرداخت" قبض )پرداخت قبل از های "پیشها گزینهبرخی از شرکت

اده" )پرداخت در حین استفاده از خدمات(، "پرداخت در هنگام استف

استفاده از خدمات( یا "تقسیط مساوی قبض" در طول سال را ارائه 

 دهند. می

 

 

 

 

 

 

 مجوز تلویزیون

تواند طبق قانون، اگر در خانه خود تلویزیون )یا تجهیزاتی که می

های تلویزیونی را دریافت کند( دارید، باید مجوز تلویزیون هم سیگنال

 داشته باشید. 
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گوید که هزینه مجوز را به دولت این مجوز یک گواهی است که می

اید. از هزینه مجوز برای پرداخت هزینه خدمات پخش پرداخت کرده

 شود. عمومی در ایرلند استفاده می

و پس از آن باید آن را  به مدت یک سال معتبر استمجوز تلویزیون شما 

توانید مجوز را در هر اداره پست در سایت تمدید کنید. شما می

www.tvlicence.ie طور آنالین بخریدبه . 

طبق قانون حتی اگر صاحبخانه شما در خانه خود صاحب تلویزیون باشد، 

 کنید.  باید مجوز تلویزیون را خریداری

توانید اطالعات بیشتر را در مورد مجوزهای تلویزیون در نشانی می

www.anpost.ie  یاwww.citizensinformation.ie  .مشاهده کنید 

 

 

 هزینه آب

به یک منبع آب عمومی یا خدمات فاضالب  هایی در ایرلند کهخانه

عمومی متصل هستند باید هزینه آب خود را پرداخت نمایند. سازمان آب 

ایرلند، که سازمان خدمات آب ملی است مدیریت هزینه آب را برعهده 

 دارد.

خودتان مسئول پرداخت هزینه حتی اگر خانه خود را اجاره کرده باشید، 

 تان.صاحبخانه، نه آب هستید

http://www.tvlicence.ie/
http://www.anpost.ie/
http://www.citizensinformation.ie/
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 خدمات زباله خانگی

های خانگی از صاحبخانه خود بپرسید آیا اجاره شما شامل هزینه زباله

 است یا خیر. اگر پاسخ منفی است، خودتان باید آن را پرداخت کنید. 

شوند. برخی از آوری میای یک بار جمعهای خانگی معموالً هفتهزباله

آوری های مختلف جمعا در هفتهها راپراتورها انواع مختلف زباله

 کنند.می

آوری زباله استفاده بسیاری از اپراتورها از "سطل چرخدار" برای جمع

کنند. برخی نیز ممکن است از سیستم برچسب سطل زباله استفاده می

 نمایند.می

 

ها های خود در هزینه زبالهبا بازیافت و کمپوست کردن مقداری از زباله

توانند مراکز بازیافت موجود در جویی کنید. مقامات محلی میصرفه

توانید مقداری از تان را به شما اطالع دهند. اگر باغ دارید، میمنطقه

 های غذایی خود را کمپوست کرده و از آنها در باغ خود مجدداً زباله

 استفاده نمایید. 

توانند به شما اطالع دهند که کدام اپراتورها، خدمات دفع مقامات محلی می

آوری باید با اپراتور نمایند. برای جمعزباله را در منطقه شما ارائه می

 زباله تماس بگیرید. 

کنند، معموالً در مناطقی که از سیستم برچسب سطل زباله استفاده می

 های محلی خریداری نمایید. ها را از فروشگاهتوانید برچسبمی
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 اند.آوری زباله در صفحه بعد ذکر شدههای اصلی جمعشرکت

 

 

 

 

 

 اطالعات تماس شرکت 
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 

  

  

http://www.greenstar.ie/
http://www.panda.ie/
http://www.citybin.com/
http://www.greyhound.ie/
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 بانکداری

 سه نوع مؤسسه مالی اصلی در ایرلند وجود دارد:

 ها؛بانک 
 های ساختمان؛ و انجمن 
 های اعتباری.اتحادیه 

 

 توانم امور بانکی روزمره خود را انجام دهم؟کجا می

توانید در هر بانک یا انجمن ساختمان برای برطرف کردن شما می

حساب، حساب نیازهای بانکی روزمره خود یک حساب باز کنید. این نوع 

 توانید:جاری نام دارد. با استفاده از حساب جاری، می

 های )قرار دادن( پول مانند حقوق و دستمزد یا پرداخت واریز

 رفاه اجتماعی را در حسابتان انجام دهید؛

 های خودپرداز )ماشین پول نقد( انجام پول را از دستگاه برداشت

 دهید؛

  از کارت بدهی هزینه کاالیی را در یک فروشگاه  استفادهبا

 ها، پول نقد بگیرید؛ پرداخت کنید و در برخی مغازه

 پول به حساب بانکی شخص دیگری را انجام دهید؛ انتقال 
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 پول به خارج از کشور را انجام دهید؛ انتقال 

 قبض )مانند قبض برق یا گرمایش( خود را انجام دهید. پرداخت 

  انکداری تلفنی و بانکداری اینترنتی بپردازید از ب استفادهبه

ها بر )ممکن است هزینه برقراری تماس تلفنی یا مصرف داده

 شما تحمیل شود(.

 انداز کنم؟توانم پول خود را پسدر کجا می

انداز در هر بانک یا انجمن ساختمان باز کنید تا توانید یک حساب پسمی

پولتان سود دریافت کنید. به این نوع انداز خود را جمع کرده و شاید از پس

 شود. حساب، حساب سپرده نیز گفته می

انداز در دفتر پست )به توانید یک حساب پسهمچنین می

www.anpost.ie .مراجعه کنید( یا یک اتحادیه اعتباری باز نمایید 

مالیات انداز خود سود بگیرید، باید مالیات سود را بپردازید که اگر از پس

 شود.نامیده می (DIRT)حفظ سود سپرده بهره 

 دیه اعتباری چیست؟اتحا

توانند پول های مالی هستند در آن اعضا میهای اعتباری تعاونیاتحادیه

انداز کرده یا با نرخ سود منطقی به یکدیگر وام بدهند. خود را پس

های ساختمان، ها و انجمنهای اعتباری بر خالف بانکاتحادیه

های غیرانتفاعی با تمرکز جامعه هستند. برای کسب اطالعات سازمان

های اعتباری و عضو شدن، به نشانی مورد اتحادیهبیشتر در 

www.creditunion.ie .مراجعه کنید 

 

 بهترین مؤسسه مالی برای من کدام است؟

گیرید کدام محصول مالی برایتان بهتر است، به برای اینکه تصمیم می

www.consumerhelp.ie سایت که توسط مراجعه کنید. این وب

شود، دارای مقدار کننده مدیریت میکمیسیون رقابت و حمایت از مصرف

http://www.anpost.ie/
http://www.citizensinformation.ie/en/money_and_tax/tax/tax_on_savings_and_investments/deposit_interest_retention_tax.html
http://www.citizensinformation.ie/en/money_and_tax/tax/tax_on_savings_and_investments/deposit_interest_retention_tax.html
http://www.citizensinformation.ie/en/money_and_tax/tax/tax_on_savings_and_investments/deposit_interest_retention_tax.html
http://www.creditunion.ie/
http://www.consumerhelp.ie/
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انداز، وام و راحتی قابل درک در مورد بانکداری، پسزیادی اطالعات به

 سایر امور مالی است که ممکن است برایتان مفید باشد. 

ها و مزایای محصوالت مختلف هزینهتوانید سایت، همچنین میدر این وب

 . مالی را با هم مقایسه کنید

 توانم یک حساب بانکی باز کنم؟چگونه می

خواهید چه نوع حسابی باز کنید و از هنگامی که به نتیجه رسیدید که می

ستفاده نمایید، با آن تماس گرفته و فرم درخواست دهنده مالی اکدام ارائه

 دریافت کنید. باید مدرک شناسایی و آدرس خود را اعالم کنید. 

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد باز کردن حساب بانکی، به 

www.consumerhelp.ie  یاwww.citizensinformation.ie 

 مراجعه کنید.

 

 

 رانندگی در ایرلند

 نامه رانندگیگواهی
 نامه رانندگی معتبر داشته باشد.برای رانندگی در ایرلند باید گواهی

 اید، ابتدا باید:اگر قبالً هرگز رانندگی نکرده

http://www.nca.ie/compare
http://www.nca.ie/compare
http://www.consumerhelp.ie/
http://www.citizensinformation.ie/
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  رانندگی را بگذرانید؛آزمون تئوری 
 درخواست مجوز راننده تحت تعلیم بدهید؛ 
 دوره آموزش رانندگی را بگذرانید؛ 
  .در آزمون رانندگی قبول شوید 

 

نامه توانید برای دریافت گواهیاگر در آزمون رانندگی قبول شوید، می

رانندگی درخواست بدهید. باید مدرک شناسایی، آدرس، کشور محل تولد 

 امت خود را ارائه نمایید. و مجوز اق

نامه رانندگی، به برای کسب اطالعات بیشتر در مورد گرفتن گواهی

( یا اداره www.ndls.ieنامه رانندگی )سایت خدمات ملی گواهیوب

 کنید.( مراجعه www.rsa.ieایمنی جاده )

 

نامه رانندگی از یک کشور دیگر هستم باید چه کاری اگر دارای گواهی

 انجام دهم؟

نامه رانندگی صادر شده توسط برخی از کشورهای امکان مبادله گواهی

نامه رانندگی ایرلند وجود دارد. فهرست به رسمیت شناخته با گواهی

توان در نشانی کشورهای به رسمیت شناخته را می

www.citizensinformation.ie  در بخش "سفر و اوقات فراغت" پیدا

 کرد.

نامه رانندگی صادر شده توسط یکی از کشورهایی اگر دارنده گواهی

نامه رانندگی به رسمیت شناخته نشده است، هستید که برای مبادله گواهی

نامه رانندگی ایرلند مه رانندگی خود را با یک گواهیناتوانید گواهینمی

نامه که با آزمون تعوض کنید. تنها پس از گذراندن تمام مراحل گواهی

نامه رانندگی ایرلند را شود، قادر هستید گواهیتئوری رانندگی شروع می

 دریافت نمایید. 

 مالیات وسایل نقلیه موتوری

http://www.ndls.ie/
http://www.rsa.ie/
http://www.citizensinformation.ie/
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طبق قانون، اگر خودرو دارید، باید قبل از اینکه بتوانید رانندگی کنید 

مالیات وسایل نقلیه موتوری خود را پرداخت نمایید. مالیات وسایل نقلیه 

توانید اطالعات بیشتری شود. میموتوری توسط مقامات محلی گرفته می

در مورد هزینه و نحوه پرداخت این مالیات در نشانی 

www.motortax.ie دست آورید. به 

 بیمه وسایل نقلیه موتوری

طبق قانون، قبل از اینکه بتوانید با خودروی  خود در ایرلند رانندگی 

مالیات کنید، باید بیمه وسایل نقلیه موتوری نیز داشته باشید. برای پرداخت

به گواهی معتبر بیمه نیاز دارید. رانندگی در  بر وسایل نقلیه موتوری

ی است. ایرلند بدون بیمه وسایل نقلیه موتوری یک تخلف )جرم( جد

مجبور خواهید بود جریمه پرداخت کنید و ممکن است صالحیتتان برای 

 نامه رانندگی شما امتیاز منفی بگیرد.رانندگی سلب شود یا گواهی

هیچ فروشند. های بیمه، بیمه وسایل نقلیه موتوری را نیز میاکثر شرکت

 مقدار هزینه دریافتی به سن.نرخ استانداردی برای بیمه وجود ندارد

خودرو، نوع خودرو و تجربه راننده بستگی دارد. میزان آن از هر 

توانید هزینه بیمه را در شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است. می

 های مقایسه قیمت مقایسه کنید.سایتوب

 (NCT)آزمایش ملی خودرو 

طور منظم آزمایش گردد تا اطمینان طبق قانون، خودروی شما باید به

دگی با آن خطری ندارد. این آزمایش، آزمایش ملی حاصل شود که رانن

خودرو نام دارد و به نمایندگی از دولت توسط خدمات ملی آزمایش 

را نداشته  NCTگیرد. اگر خودروی شما گواهی آزمایش خودرو انجام می

نامه رانندگی شما امتیاز منفی باشد، ممکن است جریمه شوید و گواهی

 بگیرد. 

و زمان انجام آن در  NCTیشتر در مورد آزمایش برای کسب اطالعات ب

 مراجعه کنید. www.ncts.ieسایت مورد خودروی خود، به وب

 

http://www.motortax.ie/
http://www.citizensinformation.ie/en/travel_and_recreation/motoring_1/motor_tax_and_insurance/motor_tax_rates.html
http://www.citizensinformation.ie/en/travel_and_recreation/motoring_1/motor_tax_and_insurance/motor_tax_rates.html
http://www.citizensinformation.ie/en/travel_and_recreation/motoring_1/motor_tax_and_insurance/motor_tax_rates.html
http://www.ncts.ie/
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 حمل و نقل عمومی

 خدمات اتوبوس

 در دوبلین و مناطق خدمات اتوبوسبه ارائهاتوبوس دوبلین

)که  AIRLINKپردازد. این موارد عبارتند از اطراف آن می

ایستگاه راه آهن هیوستون را به فرودگاه دوبلین و از طریق 

شب  های آخر)اتوبوس Nitelinkکند( و مرکز شهر متصل می

مراجعه  www.dublinbus.ieبه مرکز شهر و حومه(. به 

 ها را مشاهده نمایید.کنید تا جدول زمانی و کرایه

 در سراسر ایرلند به  خدمات اتوبوس به ارائه اتوبوس ایریان

 www.buseireann.ieپردازد. به استثنای شهر دوبلین می

 ها را مشاهده نمایید.مراجعه کنید تا جدول زمانی و کرایه

http://www.dublinbus.ie/
http://www.dublinbus.ie/en/Your-Journey1/Timetables/
http://www.dublinbus.ie/en/Your-Journey1/Timetables/
http://www.dublinbus.ie/
http://www.buseireann.ie/
http://www.buseireann.ie/inner.php?id=257
http://www.buseireann.ie/inner.php?id=257
http://www.buseireann.ie/
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 به افرادی که در مناطق دور   حمل و نقل روستایی برنامه

کنند که تحت پوشش خدمات اتوبوس یا قطار ای زندگی میافتاده

س توانید اطالعات تماکند. میفعلی نیست، خدمات ارائه می

مربوط به گروه حمل و نقل روستایی منطقه خود و جزئیات 

ها را در جدول زمانی و کرایه

 مشاهده نمایید.  www.ruraltransportnetwork.ie نشانی

 نیز در شهرها، بین شهرها و  های خصوصیخدمات اتوبوس

 کند. مناطق روستایی فعالیت می

 

های عمومی، به برای کسب اطالعات در مورد مسیرها و کرایه اتوبوس

www.transportforireland.ie سایت همچنین این وب. مراجعه کنید

را در اختیارتان قرار های هوشمندهای گوشیبرنامههای مربوط به لینک

 دهد تا به شما کمک کند از خدمات حمل و نقل عمومی استفاده نمایید.می

 ( قطار)خدمات راه آهن 

در  DARTراه آهن ایرلند تمام خدمات راه آهن در ایرلند از جمله خدمات 

مراجعه کنید تا جدول  www.irishrail.ieنماید. به دوبلین را ارائه می

 ها را مشاهده نمایید.زمانی و کرایه

 لوکاس

ه در دوبلین فعال است. دو این سیستم تراموای حمل و نقل عمومی است ک

 خط تراموا وجود دارد:

 که برایدز گلن نزدیک لوگلینزتاون به استفن گرین در  خط سبز

 کند. مرکز شهر متصل می
 در دوبلین داکلندز و ایستگاه راه  3که تال را به آرنا خط قرمز

 نماید. آهن کانلی متصل می

ها را مشاهده مراجعه کنید تا جدول زمانی و کرایه www.luas.ieبه 

 نمایید.

http://www.nationaltransport.ie/public-transport-services/rural-transport-programme/
http://www.nationaltransport.ie/public-transport-services/rural-transport-programme/
http://ruraltransportnetwork.ie/
http://www.transportforireland.ie/
http://www.transportforireland.ie/available-apps/
http://www.irishrail.ie/
http://www.luas.ie/
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 کارت لیپ

کنید و از حمل و نقل عمومی زیاد استفاده اگر در منطقه دوبلین زندگی می

های خود توانید با خرید یک کارت لیپ در هزینهنمایید، میمی

توانید از آن جویی کنید. این کارت یک بلیط یکپارچه است که میصرفه

 توانید اطالعاتبرای سفر با اتوبوس، قطار و لوکاس استفاده نمایید. می

 دریافت کنید. www.Leapcard.ieبیشتر را از 

 

 هاکتابخانه

کتابخانه  350های عمومی به روی همه باز هستند. بیش از کتابخانه

عمومی در ایرلند وجود دارد، بنابراین احتماال یک کتابخانه در نزدیکی 

تا مثالً چیزی  نیستید حتماً عضو کتابخانه باشیدمجبور شما وجود دارد. 

را در کتابخانه بخوانید، سؤالی بپرسید یا به یک کتاب مرجع )مانند 

 راهنمای تلفن یا فرهنگ لغت( مراجعه نمایید.

خواهید کتاب یا موارد در صورتی باید عضو کتابخانه شوید که می

خواهید از اینترنت می یا در اکثر موارد، اگر دیگری را به امانت بگیرید

کنند و ها حق عضویت کمی دریافت میاستفاده کنید. بعضی از کتابخانه

ها و دیگر اقالم امانت گرفته شده، بیشتر آنها به ازای دیر برگرداندن کتاب

گیرند. در هنگام عضو شدن در کتابخانه باید مدرک مربوط به جریمه می

 محل اقامت خود را ارائه کنید.

های محلی(، یا )با کلیک بر روی دولت www.environ.ieاز 

www.askaboutireland.ie/libraries/  برای پیدا کردن نزدیکترین

 کتابخانه به خود استفاده نمایید.

 

 

 

 

https://www.leapcard.ie/Home.aspx
http://www.environ.ie/
http://www.askaboutireland.ie/libraries/
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 مراکز اطالعات شهروندان:  1ضمیمه 

این فهرست مراکز اطالعات شهروندان در سراسر ایرلند وجود دارند. 

کند که در نزدیکی مراکز اسکان دولتی واقع اطالعات آنهایی را ارائه می

. برای پیدا کردن دفتر نزدیک به خودتان، به اندشده

www.citizensinformation.ie  .مراجعه کنید 

 

مراکز اطالعات  دولتی مرکز اسکان بخش

 شهروندان محلی

 تلفن 

 ,Knockalisheen کلر
Meelick 

Bindon Lane 
Bank Place, 
Ennis 

(076) 
107 
5260 

Unit 1, Business 
Centre, Shannon 
Town Centre, 
Shannon 

(076) 
107 
5370 

 Glounthane کورک

 

Convent Road, 
Blackrock, Cork 

(076) 
107 
6930 

Millstreet South Square, 
Macroom 

(076) 
107 
8430 
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مراکز اطالعات  دولتی مرکز اسکان بخش

 شهروندان محلی

 تلفن 

Glenvera, 
Wellington Road 

80 South Mall, 
Cork City 

(076) 
107 
6950 

Kinsale Road 

-Georgian Court, 77 دوبلین
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 
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مراکز اطالعات  دولتی مرکز اسکان بخش

 شهروندان محلی

 تلفن 

The Towers, The 
Ninth Lock, 
Clondalkin, Dublin 
22 

Luke Cullen 
House, Oakfield 
Industrial Estate, 
Clondalkin 
Dublin 22 

 (76) 
107 
5100 

 Eglinton, The گالوی
Promenade, Salthill 
Galway 

Augustine 
House, St 
Augustine 
Street, Galway 

(076) 
107 
7600 

Great Western 
House, Eyre 
Square, Galway 

 ,Atlas House کری
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 

 ,Eyrepowell کیلدار
Newbridge 

Parish Centre, 
Station Road, 
Newbridge 

(076) 
107 
8300 

Hazel Hotel 

 ,Montague, Emo الئویس
Portlaoise 

Kellyville Centre, 
Portlaoise 

(076) 
107 
5590 
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مراکز اطالعات  دولتی مرکز اسکان بخش

 شهروندان محلی

 تلفن 

 , Hanratty’s لیمریک

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 

 فوردالنگ
Richmond Court, 
Richmond Street, 
Longford 

Level 1, Longford 
Shopping Centre 

 (76) 
107 
5890 

 

 ,Carroll Village لوث
Dundalk 

3 - 6 Adelphi 
Plaza, Long 
Walk, Dundalk 

(076) 
107 
5950 

 ,The Old Convent مایو
Ballyhaunis 

Cavendish 
House, Link 
Road, Castlebar 

(076) 
107 
6040 

CURAM Centre, 
Dalton Street, 
Claremorris 

(076) 
107 
6080 
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مراکز اطالعات  دولتی مرکز اسکان بخش

 شهروندان محلی

 تلفن 

 Mosney میث
Accommodation 
Centre, Mosney, 
Co. Meath 

3 - 6 Adelphi 
Plaza, Long 
Walk, Dundalk 

(076) 
107 
7450 

Town Hall, St 
Georges Square, 
Balbriggan 

(076) 
107 
7450 

 St. Patrick’s موناگان
Accommodation 
Centre, Monaghan 

23 North Road, 
Monaghan 

 (76) 
107 
6230 

 ,Globe House اسالیگو
Chapel Hill, Sligo 

Unit 3 & 4, 
Bridgewater 
House, 
Rockwood 
Parade, Sligo 

(076) 
107 
6390 

جنوب 

 تیپراری

Bridgewater House, 
Carrick-On-Suir 

Market Place, 
Clonmel 

(076) 
107 
6460 

 ,Atlantic House واترفورد
Tramore, Co. 
Waterford 

37 Lower Yellow 
Road, Waterford 

14 Gladstone 
Street, 
Waterford 

 (76) 
107 
6580 

Birchwood 
House/Ursuline 
Former Convent, 
Ballytruckle Road 
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مراکز اطالعات  دولتی مرکز اسکان بخش

 شهروندان محلی

 تلفن 

Ocean View, 
Tramore, Co. 
Waterford 

(076) 
107 
6560 

Viking House, 
Coffee House Lane, 
Waterford 

 Athlone میثوست
Accommodation 
Centre, Athlone 

Elliott House, St. 
Mary's Square, 
Athlone 

(076) 
107 
6610 
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 :  مقامات محلی2ضمیمه 

شورای شهر و 

 بخش

 تلفن  سایت وب

 www.corkcity.ie (021) 496 6222 شهر کورک

 www.dublincity.ie (01) 222 2222 شهر دوبلین

 www.dlrcoco.ie (01) 205 4700 داونلیری رثدان 

 www.fingalcoco.ie (01) 890 5000 فینگال

 www.galwaycity.ie (091) 536 400 شهر گالوی

 www.meath.ie (046) 909 7000 میث

 www.sdcc.ie (01) 414 9000 جنوب دوبلین

 www.kildare.ie/countycouncil (045) 980 200 کیلدار

 www.corkcoco.ie (021) 427 6891 بخش کورک

 www.kerrycoco.ie (066) 718 3500 کری

 www.kilkennycoco.ie (056) 779 4900 بخش کیلکنی

شهر و بخش 

 لیمریک

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

http://www.corkcity.ie/
http://www.dublincity.ie/
http://www.dlrcoco.ie/
http://www.fingalcoco.ie/
http://www.galwaycity.ie/
http://www.meath.ie/
http://www.sdcc.ie/
http://www.kildare.ie/countycouncil/
http://www.corkcoco.ie/
http://www.kerrycoco.ie/
http://www.kilkennycoco.ie/
http://www.limerick.ie/council
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شورای شهر و 

 بخش

 تلفن  سایت وب

 www.louthcoco.ie (042) 933 5457 لوث

 www.wexford.ie (053) 919 6000 وکسفورد

 www.waterfordcouncil.ie (076) 110 2020 واترفورد

 www.carlow.ie (059) 917 0300 بخش کارلو

 www.cavancoco.ie (049) 437 8300 بخش کاوان

 www.clarecoco.ie (056) 682 1616 کلر 

 www.donegalcoco.ie (074) 915 3900 دونگال

 www.galway.ie (091) 509 300 بخش گالوی

 www.laois.ie (057) 866 4000 الئویس

 www.leitrimcoco.ie (071) 962 0005 لیتریم

 www.longfordcoco.ie (043) 334 3300 فوردبخش النگ

 www.mayococo.ie (094) 902 4444 مایو

 www.monaghan.ie (047) 30500 موناگان

 www.offaly.ie (057) 934 6800 اوفالی

 www.roscommoncoco.ie (090) 663 7100 روسکومون

 www.sligococo.ie (071) 911 1111 بخش اسالیگو

http://www.louthcoco.ie/
http://www.wexford.ie/
http://www.waterfordcouncil.ie/
http://www.carlow.ie/
http://www.cavancoco.ie/
http://www.clarecoco.ie/
http://www.donegalcoco.ie/
http://www.galway.ie/
http://www.laois.ie/
http://www.leitrimcoco.ie/
http://www.longfordcoco.ie/
http://www.mayococo.ie/
http://www.monaghan.ie/
http://www.offaly.ie/
http://www.roscommoncoco.ie/
http://www.sligococo.ie/
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شورای شهر و 

 بخش

 تلفن  سایت وب

 www.tipperarycoco.ie (076) 106 5000 تیپراری 

 www.waterfordcouncil.ie (076) 110 2020 بخش واترفورد

 www.westmeathcoco.ie (044) 933 2000 میثوست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tipperarycoco.ie/
http://www.waterfordcouncil.ie/
http://www.westmeathcoco.ie/
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 (MABS)بندی : خدمات مشاوره پولی و بودجه3ضمیمه 

این فهرست اطالعات آنهایی در سراسر ایرلند وجود دارند.  MABSدفاتر 

برای .اندکند که در نزدیکی مراکز اسکان دولتی واقع شدهرا ارائه می

 مراجعه کنید.  www.mabs.ieپیدا کردن دفتر نزدیک به خودتان، به 
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نزدیکترین دفتر  مرکز اسکان دولتی بخش

MABS 
 تلفن

 کلر
Knockalisheen, 
Meelick 

8 Harmony 
Row, Ennis 

(076) 
107 2430 

Community 
Office, Unit 1, 
Business 
Centre, 
Shannon 

(076) 
107 2790 

 کورک
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 

 (76) 107 
2440 

 

نزدیکترین  مرکز اسکان دولتی بخش

 MABSدفتر 
 تلفن

 دوبلین
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 

 (76) 107 
2520 

Staircase, 21 
Aungier Street 
Dublin 2 
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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 

 گالوی
Eglinton, The 
Promenade, Salthill, 
Galway 

3rd Floor 
The Halls     
Quay Street 
 گالوی
 

(076) 
107 2570 

 

Great Western 
House, Eyre Square, 
Galway 

نزدیکترین  مرکز اسکان دولتی بخش

 MABSدفتر 
 تلفن

 کری
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 

 کیلدار
Eyrepowell 
Newbridge 

Henry Street 
Newbridge 

(076) 
107 2600 
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 الئویس
Montague, Emo, 
Portlaoise 

Railway 
Mews, 
Railway 
Street, 
Portlaoise 
Co. Laois 
 

(076) 
107 2620 

 

 لیمریک
Hanratty’s, 
Glentworth Street 
Limerick 

Floor 3, Park 
Manor, Upper 
Mallow St 
 لیمریک
 

(076) 
107 2210 

 

Westbourne 
Holiday Hostel Dock 
Road , Limerick 

Mount Trenchard, 
Foynes 

نزدیکترین  مرکز اسکان دولتی بخش

 MABSدفتر 
 تلفن

 فوردالنگ
Richmond Court 
Richmond Street 
Longford 

Fee Court 
Church Street 
Longford 

(076) 
107 2640 
 

 لوث
Carroll Village 
Dundalk 

58/59 Anne 
Street , 

Dundalk 

(076) 
107 2540 

 مایو
The Old Convent 
Ballyhaunis 

Unit 14, 
Nephin Halls, 
Hopkins Road, 
Castlebar 
 

 (76) 107 
2670 
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Teeling St 
Cualgara   
Ballina 
 

(076) 
107 2660 

 Mosney میث
Accommodation 
Centre, Mosney 

1B Brews Hill 
Navan 
 

(076) 
107 2680 

 

58/59 Anne 
Street, 
Dundalk 

(076) 
107 2540 

 St. Patrick’s موناگان
Accommodation 
Centre, Monaghan 

3rd Floor 
Bramley 
House 
Muckno 
Street 
Castleblaney 

(076) 
107 2690 

 

نزدیکترین دفتر  مرکز اسکان دولتی بخش

MABS 
 تلفن

 Globe House اسالیگو
Chapel Hill, Sligo 

Carbury House 
Fish Quay, 
Sligo 

(076) 
107 2730 

 ,Bridgewater House جنوب تیپراری
Carrick-On-Suir 

Nano Nagle 
Community 
Resource 
Centre 
Clancy House 
Greenside, 
Carrick-on-
Suir 

 (76) 107 
2810 
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 Atlantic House واترفورد
Tramore 

6B Wallace 
House  
Maritana Gate 
Canada Street 
Waterford 

 

 (76) 107 
2050 

 

Birchwood House 
Ballytruckle Road 

Ocean View 
Tramore 

Former Ursuline 
Convent 
Ballytruckle Road 

Viking House Coffee 
House Lane 
Waterford 

نزدیکترین  مرکز اسکان دولتی بخش

 MABSدفتر 
 تلفن

 Athlone میثوست
Accommodation 
Centre 

St. Mary's 
Square, 
Athlone 

 (76) 107 
2400 
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 های تحصیل و آموزش: هیئت4ضمیمه 

 اطالعات تماس  موقعیت

هیئت تحصیل و آموزش کاوان و 

 موناگان 

 

 30888 (047): موناگان

 1044 433 (049): کاوان

 7100 490 (021) هیئت تحصیل و آموزش کورک

 0614 668 (01) هیئت تحصیل و آموزش شهر دوبلین 

 1600 916 (074) هیئت تحصیل و آموزش دونگال 

هیئت تحصیل و آموزش دوبلین و دان 

 لیری
(01) 452 9600 

هیئت تحصیل و آموزش گالوی و 

 روسکومون
 400 549 (091): شهر گالوی

 500 874 (091): بخش گالوی
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 اطالعات تماس  موقعیت

 6151 662 (090): روسکومون

 1488 712 (066) هیئت تحصیل و آموزش کری

هیئت تحصیل و آموزش کیلدار و 

 ویکلو
 000 988 (045): کیلدار

 60500 (0404): ویکلو

هیئت تحصیل و آموزش الئویس و 

 اوفالی
 1352 862 (057): الئویس

 9400 934 (057): اوفالی

 688 417 (061): شهر لیمریک الئویس لیمریک و کلر

 100 442 (061): بخش لیمریک

 8107 682 (065): کلر

فورد و هیئت تحصیل و آموزش النگ

 میثوست
 334 (043)یا  4000 333 (043): فوردالنگ

6493 

 8389 934 (044): میثوست

 4047 933 (042): لوث هیئت تحصیل و آموزش لوث و میث

 8200 906 (046): میث

هیئت تحصیل و آموزش مایو، 

 اسالیگو و لیتریم
 4188 902 (094): مایو

 5025 914 (071): اسالیگو

 0024 962 (071): لیتریم

 31250 (067): شمال تیپراری هیئت تحصیل و آموزش تیپراری

 1067 612 (052): جنوب تیپراری
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 اطالعات تماس  موقعیت

هیئت تحصیل و آموزش واترفورد و 

 وکسفورد
 007 874 (051): شهر واترفورد

 41780 (058): بخش واترفورد

 3799 912 (053): وکسفورد

 

 

 

 

 : دفاتر بهداشت محلی5ضمیمه 

 تلفن آدرس  موقعیت

 Carlow Community Care, Athy کارلو و کیلکنی
Road, Carlow 

Kilkenny Community Care, 
James's Green, Kilkenny  

 (59) 913 6520 

 

(056) 778 4600 

 ,Cavan PCCC Office, Lisdaran کاوان و موناگان
Cavan 

Monaghan PCCC Office, Rooskey, 
Monaghan 

 (49) 436 1822 

 

(047) 30400 

 / St. Joseph’s Hospital, Ennis  (65) 686 3555 کلر
3556 
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 تلفن آدرس  موقعیت

 Local Health Office Community شمال کورک
Services, Hospital Grounds 
Newberry, Mallow 

 (22) 31855 

 St Finbarr’s Hospital, Douglas شمال لی کورک
Road, Cork 

 (21) 496 6555 

 St. Finbarr's Hospital, Douglas جنوب لی کورک
Road, Cork 

 (21) 496 5511 

 Local Health Office غرب کورک
Coolnagarrane, Skibbereen 

 

(028) 40400 

 Donegal PCCC HQ, St. Joseph's دونگال
Hospital, Stranorlar 

 (74) 913 1391 

 Cromcastle Road, Coolock, Dublin شمال دوبلین
5 

 (1) 816 4200 

شمال مرکزی 

 دوبلین

Local Health Office, Civic Centre, 
Ballymun, Dublin 11 

 (1) 846 7000 

شمال غربی 

 دوبلین

Local Health Office, Ground Floor, 
Unit 4 & 5, Nexus Building, Block 
6A, Blanchardstown Corporate 
Park, Dublin 15 

 (1) 897 5100 

جنوب شهر 

 دوبلین

Local Health Office, City Lodge, 
Old Meath Hospital, Heytesbury 
Street, Dublin 8 

(01) 7077921 
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 تلفن آدرس  موقعیت

 Local Health Office, Vergemount شرق شهر دوبلین
Hall, Clonskeagh, Dublin 6 

(01) 268 0300 

 ,Old County Road Health Centre غرب شهر دوبلین
Crumlin, Dublin 12 

 (1) 415 4700 

 Local Health Office, Cherry غرب دوبلین
Orchard Hospital, Ballyfermot, 
Dublin 10 

(01) 620 6300 

 ,Local Health Office, Tivoli Road دان لیری
Dún Laoghaire 

(01) 284 3579 / 
(01) 236 5200 

 Local Health Office, 25 Newcastle گالوی
Road, Galway 

 

 (91) 523 122 

 HSE South, Rathass, Tralee کری

19 / 24 Denny Street, Tralee 

(066) 718 4500 

 

کیلدار و غرب 

 ویکلوی

St. Mary's, Craddockstown Road, 
(next to Naas General Hospital)   

 

(045) 873 200 

 Laois Community Services, Dublin الئویس و اوفالی
Road, Portlaoise 

Offaly Community Services, 
Arden Road, Tullamore  

 (57) 862 1135 

(057) 934 1301 
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 تلفن آدرس  موقعیت

 Local Health Office ,Ballycummin لیمریک
Avenue, Raheen Business Park, 
Limerick 

 (61) 483 719  

فورد و النگ

 میثوست

Local Health Office, Health 
Centre, Mullingar 

(044) 939 5111 

 Community Care Services, Dublin لوث
Road, Dundalk 

 (42) 933 2287 

 Local Health Office Westport مایو
Road Castlebar 

 (94) 902 2333 

 Primary Care Services میث
Leighsbrook Lane, Off Railway 
Street, Navan 

 (46) 907 6489 

 Community Services, Roscommon روسکومون
Town 

(090) 663 7500 

 Local Health Office اسالیگو و لیتریم
Manorhamilton 

Community Services, Carrick-on-
Shannon  

Community Services, Markievicz 
House, Sligo  

 (71) 982 0524 

 

(071) 965 0300 

 

(071) 915 5100 

 ,Civic Offices, Limerick Road شمال تیپراری
Nenagh 

 (67) 46600 

 Western Road, Clonmel  (52) 617 7000 جنوب تیپراری
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 تلفن آدرس  موقعیت

 Cork Road, Waterford  (51) 842 800 واترفورد

 George’s Street,  Wexford  (53) 912 3522 وکسفورد

 Glenside Road, Wicklow  (404) 68400 ویکلو
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سایت بیشتر که ممکن است برایتان : برخی از وب6ضمیمه 

 مفید باشند

 

 ایم.ها را بر اساس حروف الفبا مرتب کردهسایتهای وبما دسته

 مسکن

www.welfare.ie )وزارت حفاظت اجتماعی( 

www.environ.ie  سازمان حفاظت از محیط زیست، جامعه و دولت(

 محلی(

www.prtb.ie )هیئت اجاره مسکن خصوصی( 

www.citizensinformation.ie 

www.threshold.ie 

www.focusireland.ie 

www.cluid.ie 

 

 اجاره و خرید و فروش/اجاره: اسکان

www.daft.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/
http://www.daft.ie/


84 

 

www.myhome.ie 

www.property.ie 

 رانندگی

www.ndls.ie نامه رانندگی ملی()خدمات گواهی 

www.rsa.ie )اداره ایمنی جاده( 

www.ncts.ie )خدمات ملی آزمایش خودرو( 

www.motortax.ie 

 آموزش

www.education.ie ها()وزارت آموزش و مهارت 

www.dcya.ie )وزارت امور کودکان و نوجوانان( 

www.tusla.ie )سازمان کودک و خانواده( 

www.cao.ie های آموزش عالی کالج()درخواست دوره 

www.susi.ie ای مقطع آموزش عالی(ه)کمک هزینه 

www.hea.ie )سازمان آموزش عالی( 

www.qqi.ie )کیفیت و مدارک ایرلند( 

www.ncse.ie )شورای ملی آموزش استثنایی( 

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
http://www.qqi.ie/
http://www.ncse.ie/
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 آموزش/اشتغال

www.localenterprise.ie 

www.jobsireland.ie 

www.jobsplus.ie )طرح وزارت حفاظت اجتماعی( 

www.inou.ie )سازمان ملی بیکاران ایرلند( 

www.etbi.ie های تحصیل و آموزش ایرلند()هیئت 

www.qqi.ie )کیفیت و مدارک ایرلند( 

www.citizensinformation.ie 

www.workplacerelations.ie  حقوق و تعهدات  -)روابط صنعتی

 محل کار(

 امور مالی

www.mabs.ie بندی( )خدمات مشاوره پولی و بودجه 

www.anpost.ie )دفاتر پست( 

www.centralbank.ie 

www.revenue.ie )مالیاتی و گمرک ایرلند( 

www.consumerhelp.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/
http://www.anpost.ie/
http://www.centralbank.ie/
http://www.revenue.ie/
http://www.consumerhelp.ie/
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www.creditunion.ie 

 اطالعات عمومی

www.ccpc.ie کننده()کمیسیون رقابت و حمایت از مصرف 

www.askaboutireland.ie 

 های بهداشتیبتمراق

www.hse.ie )سازمان اجرایی خدمات بهداشتی( 

www.welfare.ie )وزارت حفاظت اجتماعی( 

 مالیات

www.revenue.ie )مالیاتی و گمرک ایرلند( 

www.citizensinformation.ie 

 

 تلویزیون

www.tvlicence.ie 

 حمل و نقل

www.irishrail.ie 

www.dublinbus.ie 

http://www.ccpc.ie/
http://www.hse.ie/
http://www.welfare.ie/
http://www.revenue.ie/
http://www.tvlicence.ie/
http://www.irishrail.ie/
http://www.dublinbus.ie/
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www.buseireann.ie )خدمات اتوبوس ملی خارج از دوبلین( 

www.ruraltransportnetwork.ie 

www.leapcard.ie تر()سفر ارزان 

www.nationaltransport.ie 

www.luas.ie )خدمات تراموای دوبلین( 

 خدمات عمومی

www.water.ie 

www.callcosts.ie 

www.energycustomers.ie 

 

 

 متشکریم

سازی این کتابچه ها و ادارات در آمادهما از کمک تعداد زیادی از سازمان

 قدردانی میکنیم. 

 هیئت اطالعات شهروندان

 بندی خدمات مشاوره پولی و بودجه

 سازمان ملی سواد آموزی به بزرگساالن

 وزارت حفاظت اجتماعی 

 سازمان حفاظت از محیط زیست، جامعه و دولت محلی

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/
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 وزارت بهداشت

 وزارت آموزش

 سازمان پذیرش و ادغام

 دفتر ترویج ادغام مهاجران 

 خدمات پناهندگان یسوعیون

 گروه اصلی پناهجویان و پناهندگان

 مرکز حقوق مهاجران ایرلند

 پناهجویان(مشارکت شهر کورک )خدمات دسترسی به 

 

های مورد استفاده در این کتابچه با اخذ مجوز از گرافیک

www.freepik.com .بوده است 


