الكون

البرنامج األيرلندي الشامل لآلباء
املهاجرين

حزمة معلومات حول أيرلندا الشمالية
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شكر وتقدير
استدعى تصميم هذه املعلومات بيانات من مصادر عديدة ،ونحن نود االعتراف
باملساعدة التي قدمتها لنا هذه املصادر واخلبرات التي اكتسبناها منها.
وبداية ،نود أن نتوجه بالشكر إلى املمولني اخلارجيني للمشروع الذين منحونا
املوارد الالزمة لتنفيذ املشروع.
ثاني ًا ،نريد أن نتقدم بالشكر إلى أعضاء جلنة إدارة املشروع الذين كرسوا
جميع ًا جزء ًا كبير ًا من وقتهم ومواردهم للمساهمة في عدة األدوات هذه.
ثالث ًا ،يسعدنا أن نشكر جلنتنا االستشارية التي تتألف من ممارسني وآباء من
جانبي احلدود كثير منهم آباء مهاجرين.
ونتقدم أيض ًا بعرفاننا وشكرنا إلى كل من علقوا وأضافوا إلى العديد من أقسام
مجموعة املوارد مبا في مشروع  ،Barnardos Tuar Ceathaومكتب وزير
التكامل ،ومكتب خدمات التضامن والتنوع بأيرلندا الشمالية ،واملدير التنفيذي
للخدمات الصحية ،واملعلقني الداخليني باجلمعية اإليرلندية ملنع القسوة ضد
األطفال (.)ISPCC
ونود أن نتقدم بالشكر إلى جميع املمارسني ،واآلباء ،والشباب الذين شاركوا
في عمليتنا االستشارية التي أجريت في شتى أرجاء أيرلندا وعبر اإلنترنت
أيض ًا .شكر ًا لدعمكم وتزويدنا باملعلومات الالزمة لتطوير حزمة املعلومات هذه.
وأخير ًا ،نتقدم بالشكر إلى كل من دعم البرنامج.
فيونا دواير (منسقة البرنامج األيرلندي الشامل لآلباء املغتربني ،اجلمعية
اإليرلندية ملنع القسوة ضد األطفال (.)ISPCC
ماري نيكلسون (مدير مشروع ومدير دعم البرنامج األيرلندي الشامل لآلباء
املغتربني ،اجلمعية اإليرلندية ملنع القسوة ضد األطفال (.))ISPCC
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مقدمة
الكرة األرضية :يعد البرنامج األيرلندي الشامل لآلباء املغتربني مشروع ًا ميتد
ألربع وعشرين شهر ًا ويهدف إلى مساعدة اآلباء املهاجرين على العيش وتربية
أبنائهم في أيرلندا.
وتعتبر حزمة املوارد واحدة من ثالثة منتجات من املشروع.
لقد مت تصميم حزمة املوارد كدليل لآلباء حول جوانب العيش في أيرلندا.
وحتتوي هذه احلزمة على معلومات حديثة حول ستة موضوعات مختلفة ،إضافة
إلى روابط إلى موارد أخرى ميكنك الوصول إليها ملزيد من املعلومات.
ومت فصل كل قسم لضمان سهولة الوصول إليه ،ولذا فهناك موضوع ميثل
أهمية خاصة لك ميكنك االنتقال إليه مباشرة.

القسم األول:

العيش في أيرلندا  -مقدمة موجزة

القسم الثاني:

العيش في أيرلندا  -معلومات عملية

القسم الثالث:

معلومات قانونية

القسم الرابع:

نظام اخلدمات الصحية واالجتماعية

القسم اخلامس:

النظام التعليمي

القسم السادس:

األنشطة الترفيهية واالجتماعية

وتنقسم هذه األقسام إلى أسئلة وأجوبة أو معلومات حول موضوع ما.
وهذا ُي َسهل من حتديد مكان قسم بعينه أو الوصول إلى إجابة على
سؤال محدد.
في نهاية األقسام السنة ،هناك قائمة باالختصارات واأللفاظ األوائلية
شائعة االستخدام ومسرد بالكلمات.
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قائمة احملتويات
القسم األول:

العيش في أيرلندا الشمالية  -مقدمة موجزة

5

العيش في أيرلندا الشمالية  -معلومات عملية

9

القسم الثاني:
القسم الثالث:

معلومات قانونية في أيرلندا الشمالية

19

نظام اخلدمات الصحية واالجتماعية

24

النظام التعليمي في أيرلندا الشمالية

32

األنشطة الترفيهية واالجتماعية

40

مسرد

43

االختصارات واأللفاظ األوائلية

45

القسم الرابع:

القسم اخلامس:

القسم السادس:
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أين ميكنني العثور على؟
معلومات عن احلكومة؟

انظر القسم األول

معلومات عن السكان؟

انظر القسم األول

معلومات عن سداد الفواتير؟

انظر القسم الثاني

معلومات عن التأجير؟

انظر القسم الثاني

معلومات عن حقوق األطفال؟

انظر القسم الثالث

معلومات عن العنف األسري؟ انظر القسم الثالث
معلومات عن التطعيمات؟

انظر القسم الرابع

معلومات عن اإلشراف؟

انظر القسم الرابع

معلومات عن الفروض الدراسية؟

انظر القسم اخلامس

معلومات عن االنضباط املدرسي؟

انظر القسم اخلامس

معلومات عن الثقافة؟.

انظر القسم السادس

معلومات عن املكتبة؟ انظر القسم السادس
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حقائق سريعة
تقع أيرلندا الشمالية داخلي جزيرة أيرلندا .وحتدي ًدا في اجلزء الشمالي من
اجلزيرة.
ويقدر عدد سكان أيرلندا الشمالية بـ ( 1741619بحسب تقديرات عام .)2006
وتعد مدينة بلفاست املدينة الرئيسية في أيرلندا الشمالية.
واجلنيه اإلسترليني هو العملة الرسمية أليرلندا الشمالية ،ويكتب كالتالي  £قبل
األسعار.
واللغة الرسمية في أيرلندا الشمالية هي اإلجنليزية.
تعتبر أيرلندا الشمالية جزء ًا من اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا
الشمالية.

الطبيعة اجلغرافية أليرلندا
أين تقع أيرلندا الشمالية؟

تقع أيرلندا الشمالية على جزيرة أيرلندا ،وهي جزيرة منعزلة شمالي غرب
أوروبا .وإلى الشرق من أيرلندا ،تقع أقرب جاراتها ،بريطانيا العظمى (إجنلترا،
واسكتلندا ،وويلز) والتي تفصلها عن أيرلندا البحر األيرلندي.
وتغطي أيرلندا الشمالية (التي تعد جزء ًا من اململكة املتحدة) سدس اجلزيرة
بينما تغطي جمهورية أيرلندا خمسة أسداس اجلزيرة.
وتنقسم أيرلندا الشمالية إلى ست مقاطعات تقع داخل إقليم أولستر.

gl be

إقليم أوليستر  -يقع إقليم أوليستر شمال اجلزيرة .وأغلب إقليم أوليستر يعد
جزء ًا من إيرلندا الشمالية .وهناك  9مقاطعات إجما ًال في إقليم أوليستر .تنتمي
 6مقاطعات منها إلى أيرلندا الشمالية ،بينما تنتمي الثالثة املتبقية إلى جمهورية
أيرلندا.

االسم

االسم اإليرلندي

املقاطعة أو املدينة

أرماغ

أرد ماهتشا

أرماغ

دون

دون

داون باتريك

فيرماناغ

فير ماناخ

إينيسكيلني

لندنديري

دوير

ديري

تايرون

تير إيوجني

أوماغ

أنترمي

أونترومي

بلفاست

تاريخ موجز جداً أليرلندا الشمالية
ما هو تاريخ أيرلندا الشمالية؟

تتمتع أيرلندا بتاريخ طويل من املعتقد أنه يرجع إلى عام  7000قبل امليالد،
ومن الشائع أن أول سكانها هاجروا إليها من اسكتلندا في بريطانيا العظمى.
وتعرضت أيرلندا إلى غزو جماعات عدة مبا في ذلك السلتيني ،والفايكنج،
والنورمانديني ،واإلجنليز.
وحكمت إجنلترا أيرلندا نحو  800عام حتى الثورة اإليرلندية التي اندلعت عام
 1916عندما أعلن القوميون أن أيرلندا جمهورية مستقلة.
في عام  ،1920قسم قانون حكومة أيرلندا جزيرة أيرلندا إلى أيرلندا الشمالية
( 6مقاطعات في اجلزء الشمالي الشرقي من اجلزيرة) ،وأيرلندا اجلنوبية (الـ
 26مقاطعة املتبقية) .ولقد كانت املقاطعات الـ  26في األساس كاثوليكية ،بينما
كانت املقاطعات الستة بروتستانتينية في املقام األول.
في عام  ،1921مت تأسيس أيرلندا الشمالية رسمي ًا كجزء من بريطانيا العظمى
بعد قانون حكومة أيرلندا الصادر عام  ،1920ومنحت احلكم الذاتي.
وقد أراد اجليش اجلمهوري األيرلندي أن تكون جزيرة أيرلندا بأكملها جزء ًا
من دولة أيرلندا احلرة (التي تعرف اآلن باسم جمهورية أيرلندا) ،بينما أراد
االحتاديون أن تظل أيرلندا الشمالية جز ًءا من بريطانيا العظمى.
وظن الكاثوليكيون في أيرلندا الشالية أنهم يعانون من التمييز حيث كان
االحتاديون البروتستانتيون في األغلب يسيطرون على مقاليد احلكم.
وفي عام  ،1966اشتعلت االضطرابات التي أدت إلى  30عام من الصراع
املسلح في أيرلندا الشمالية.
وفي عام  ،1969أوفد اجليش البريطاني إلى أيرلندا الشمالية إلفشاء األمن.
وكان عام  ،1972هو األكثر عنف ًا من حيث الصراعات املندلعة في أيرلندا
الشمالية.

املقاطعات اإلدارية أليرلندا
 -1الينستر ()Leinster
 -2مونستر ()Munster
 -3كونوت ()Connaught
 -4أولستر ()Ulster

وفي عام  ،1985مت توقيع االتفاقية األجنلوأيرلندية بني اململكة املتحدة وأيرلندا
والتي أقرت باستمرار أيرلندا الشمالية على استقاللها عن اجلمهورية طاملا أن
هذه هي رغبة الغالبية العظمى في الشمال.
وفي عام  ،1998وقع قادة بريطانيا العظمى وجمهورية أيرلندا اتفاقية «اجلمعة
العظيمة» (.)Fr AgreemeniGood tday
في عام  ،2005طالب اجليش اجلمهوري األيرلندي على املأل وضع حد حلملته
املسلحة.
وفي الثامن من مايو/أيار ،عادت السلطة إلى أيرلندا الشمالية (انظر احلكومة
في القسم التالي).
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احلكومة

املال

هل هناك حكومة في أيرلندا الشمالية؟
نعم ،فعلى الرغم من أنها أيرلندا الشمالية جزء من بريطانيا العظمى ،إال أن
لديها حكومتها املستقلة.
لقد أعيدت السلطة (حيث مت نقل السلطة من حكومة بريطانيا إلى أيرلندا
الشمالية) إلى مجلس أيرلندا الشمالية الثالثاء املوافق الثامن من مايو/أيار عام
 2007بعد انتخاب هيئة تنفيذية مؤلفة من أربعة أحزاب قوامها  12وزير ًا.

ما هي عملة أيرلندا الشمالية؟
تعد أيرلندا الشمالية جز ًءا من اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى ،وتعتمد على
اجلنيه اإلسترليني كعملة رئيسية.

من الذي يتحكم في مقاليد حكم أيرلندا الشمالية؟

يتقاسم الوزير األول ونائبه مسؤولية إدارة احلكومة .فهما يشكالن مع ًا مكتب
الوزير األول ونائبه (.)OFMDFM
وهناك أيض ًا  10وزراء مسئولون عن جوانب مختلفة باحلكومة مبا في ذلك
التعليم ،والصحة ،والسياسة االجتماعية ،وما إلى ذلك.
ويشكل الوزير األول ونائبه والوزراء العشر الهيئة التنفيذية أليرلندا الشمالية
التي جتتمع للمصادقة على قضايا وشؤون رئيسية تواجه مسؤوليات الوزارات.

ما هو شكل اجلنيه اإلسترليني الورقي؟

هناك أربع فئات للعمالت الورقية في أيرلندا.

£50, £20, £10, £5

ما هو اسم البرملان األيرلندي؟

ويعرف البرملان في أيرلندا الشمالية باسم «مجلس أيرلندا الشمالية» .وللمجلس
سلطة كاملة تخول له سن القوانني وصنع القرارات حول مهام وزارات حكومة
أيرلندا الشمالية.
وتطرح اللجنة التنفيذية التي متارس سلطة تنفيذية نيابة عن املجلس مقترحات
للقوانني اجلديدة في شكل «مشروعات قوانني تنفيذية» لبحثها باملجلس .عالوة
على ذلك ،فهي تضع البرنامج احلكومي كل عام مبيزانية متفق عليها للمصادقة
عليها من املجلس.

مباذا يدعى نواب البرملان؟

ما هو شكل فئات عملة اإلسترليني املعدنية؟
هناك ثمان فئات لعملة اإلسترليني املعدنية.

ويشتمل املجلس حالي ًا على  108عضو ًا منتخب ًا من املجلس التشريعي
( .)MLAsوتتضمن مسؤوليات املجلس التشريعي التعبير عن اهتمامات
ناخبيهم.

هل ميكنني التصويت في االنتخابات؟

إذا كنت من اململكة املتحدة ،أو جمهورية أيرلندا ،أو مالطا ،أو قبرص ،ميكنك
التصويت في جميع انتخابات أيرلندا الشمالية .وإذا كنت من االحتاد األوروبي،
ميكنك التصويت في االنتخابات األوروبية.

نبذة عن السكان
كم عدد سكان أيرلندا الشمالية؟

يبلغ عدد سكان أيرلندا الشمالية حالي ًا  1,741,619نسمة (بحسب تقديرات
الوكالة االيرلندية الشمالية للبحث واإلحصاء « »NISRAلعام .)2006
ومن بني السكان البالغ عددهم  ،1,741,619هناك  853404نسمة ذكور
و 888215نسمة إناث.
وإجما ًال:
يبلغ عمر  380,141نسمة من السكان ما بني  0-16عام
يبلغ عمر  343,298نسمة من السكان ما بني  16-29عام
يبلغ عمر  375,419نسمة من السكان ما بني  30-44عام
يبلغ عمر  403414نسمة من السكان ما بني  45-64عام
يبلغ عمر  239,347نسمة من السكان  65فأكثر

ما هي أكبر مدينة في أيرلندا؟

بلفاست هي أضخم مدينة في أيرلندا الشمالية ،كما أنها حتتوي على أضخم
كثافة سكانية .فهناك  268000نسمة يعيشون في بلفاست.

ما هي ثاني أضخم مدينة من حيث الكثافة السكانية في أيرلندا الشمالية؟
وفق ًا لتقديرات الوكالة االيرلندية الشمالية للبحث واإلحصاء « »NISRAلعام
 ،2006فإن ثاني أضخم مدينة من حيث الكثافة السكانية في أيرلندا الشمالية
هي مدينة ليسبورن ،وتبلغ كثافتها السكانية  112929نسمة.

 2جنيه إسترليني ،و 1جنيه إسترليني ،و 50بنس ،و 20بنس ،و5
بنسات ،وبنسان ،وبنس.
وتكتب العمالت ذات الفئة األصغر متبوعة بحرف « .»pويرمز هذا احلرف إلى
كلمة «( »penceبنس) .واجلنيه الواحد يحتوي على  100بنس.

جهات اتصال مفيدة
ملزيد من املعلومات حول الطبيعة اجلغرافية أليرلندا الشمالية.
وزارة البيئة
)028( 9054 0540
الهاتف:
www.doeni.gov.uk
موقع الويب:
ملزيد من املعلومات حول تاريخ أيرلندا
تاريخ أيرلندا على شبكة اإلنترنت
www.irishhistoryonline.ie
موقع الويب:
ملزيد من املعلومات حول حكومة أيرلندا الشمالية
الهيئة التنفيذية أليرلندا الشمالية
www.northernireland.gov.uk
موقع الويب:
ملزيد من املعلومات حول سكان أيرلندا الشمالية
الوكالة االيرلندية الشمالية للبحث واإلحصاء «»NISRA
www.nisra.gov.uk
موقع الويب:
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السكن

ما هو دفتر اإليجار؟

ما هي األنواع الرئيسية للسكن في إيرلندا الشمالية؟
هناك ثالثة أنواع رئيسية للسكن في إيرلندا الشمالية.
•سكن خاص مؤجر
•سكن خاص
•اإلسكان االجتماعي

ما هي التأمني؟

املساكن اخلاصة املؤجرة
أين ميكنني العثور على مساكن لإليجار؟

هناك العديد من إعالنات املساكن املتاحة لإليجار في الصحف ،وعلى شبكة
اإلنترنت يصرح أصحابها برغبتهم إما في تأجير أو مشاركة مساكنهم مع
الغير .وهناك موقعان شهيران في هذا الشأن ،أال وهما:
 www.letbynet.comو www.letsni.com

ما هي األنواع املختلفة للمساكن املتاحة لإليجار؟
هناك العديد من أنواع املساكن املتاحة لإليجار .فبعضها بيوت كاملة ،والبعض
اآلخر بيوت مقسمة إلى شقق ،والبعض اآلخر عبارة عن شقق داخل بنايات
مقامة على أحدث الطرز.
ما هي الشقة الصغيرة؟

الشقة الصغيرة ،وتعرف أيض ًا باسم «استوديو» ،هي عبارة عن شقة تتألف من
غرفة معيشة ومساحة للنوم في نفس املكان ومطبخ صغير ،وعادة ما حتتوي
على حمام.

هل يجب أن أحضر أثاثي اخلاص؟
ال ،فأغلب املساكن املتاحة لإليجار مفروشة .وهذا يعني أنها ستحتوي على
قطع األثاث األساسية التي ستحتاج إليها .وميكنك أيض ًا استئجار مساكن غير
مفروشة أيض ًا.
متى يجب أن أدفع اإليجار؟
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دفتر اإليجار هو عبارة عن كتيب يشتمل على جميع املعلومات سالفة الذكر
أعاله ،ويستخدم لتسجيل تفاصيل كل اإليجار الذي تقوم بسداده .وهذا الدفتر
أحد حقوقك ،ولذا يجب أن تتأكد من حصولك عليه من مالك املسكن.
التأمني هو دفعة ال تقل عن إيجار شهر واحد (ولكن ميكن أن تزيد عن شهر
واحد) يجب عليك سدادها عندما تنتقل ألول مرة إلى مسكن لإليجار .ويحتفظ
مالك املسكن بالتأمني على أن يعيده إليك عند مغادرتك طاملا أن املسكن في
حالة جيدة .أما إذا أحدث تلفيات باملسكن ،أو غادرت مبكر ًا عن املوعد املتفق
عليه ،يحق ملالك املسكن االحتفاظ باملقدم.

ما هو التمييز؟

إذا كنت بصدد استئجار عقار ،من املمكن أن تواجه ظاهرة التمييز .ال يجب
على األشخاص الذين يؤجرون عقاراتهم ممارسة أي نوع من التمييز ضدك
بسبب عرقك ،أو نوعك ،أو ميولك اجلنسية ،أو ديانتك ،أو معتقداك ،أو إعاقتك.
واألرجح أنهم يخرقون القانون إذا قاموا بالتالي بسبب عرقك ،أو نوعك ،أو
إعاقتك ،أو ميولك اجلنسية ،أو ديانتك ،أو معتقداتك:
•رفضوا أن يؤجروا العقار لك أو عرضوا عليك عقار ًا لإليجار بناء على
شروط أسوأ من تلك التي يعرضونها على اآلخرين
•عاملوك بشكل مختلف على قائمة انتظار سكانية
•عاملوك بشكل مختلف عن بقية املستأجرين فيما يتعلق بالطريقة املسموح
لك من خاللها االستفادة من اإلعانات أو املنشآت ،على سبيل املثال،
املغسلة أو احلديقة.
•طردك أو اضطهدك

املساكن اخلاصة
ماذا لو أردت أن أشتري بيت ًا أو شقة؟
إن شراء عقار في أيرلندا الشمالية أمر باهظ التكلفة.
كيف ميكنني شراء بيت أو شقة؟

يدفع اإليجار عادة بصفة شهرية ،ولكن األمر يتوقف على صاحب العقار.

أغلب البيوت أو الشقق تباع من خالل سماسرة العقارات ،وهناك الكثير منهم
في شتى أرجاء أيرلندا ،مبا في ذلك أغلب املدن .جدير بالذكر أن العقارات التي
ميكن شراؤها مدرجة بالصحف الرسمية وعلى شبكة اإلنترنت.

املؤجر أو مالك املسكن واملستأجر .وهذا العقد وثيقة
عقد اإليجار هو اتفاق بني
ِّ
قانونية ينبغي أن تشتمل على املعلومات التالية:

ما هي الرسوم التي ينبغي أن أسددها؟
هناك العديد من الرسوم واجبة الدفع أيض ًا عند شراء عقار:

ما هو عقد اإليجار؟

•اسم صاحب املسكن واسم املستأجر.
•قيمة اإليجار الذي ستدفعه.
•عنوان املسكن
•مواعيد سداد اإليجار
•تواريخ عقد اإليجار (تاريخ السريان وتاريخ االنتهاء)
•األثاث والكماليات التي يحتوي عليه املسكن.
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•رسوم املسح
•رسوم التقييم
•رسوم الدمغات .وهذه الرسوم مستحقة الدفع على العقارات التي تتجاوز
قيمتها  125000جنيه إسترليني ،وتبلغ نسبتها على األقل  %1من سعر
الشراء.
•رسوم تسجيل األراضي
•بحث السلطة احمللية
•الرسوم التي يتقاضاها مسؤول القروض العقارية ،إن وجدت ،أو أي
شخص يتخذ اإلجراءات اخلاصة بالرهن ،على سبيل املثال ،سمسار
القروض العقارية
•تكاليف محامي املشتري
•ضريبة القيمة املضافة ()VAT
•نفقات اإلزالة
•أية فواتير نهائية ،على سبيل املثال ،فواتير الغاز والكهرباء ،من منزلك
احلالي التي سيتحتم سدادها عند انتقالك.
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اإلسكان االجتماعي
ما هو اإلسكان االجتماعي؟

تقدم الهيئة التنفيذية لإلسكان وجمعيات اإلسكان مساكن اجتماعية لإليجار.
ويهدف جميع أصحاب العقارات االجتماعية إلى تقدمي مساكن عالية اجلودة
في متناول احملتاجني .ويعتبر كل صاحب عقار اجتماعي مؤسسة مستقلة لديها
القدرة على تقدمي خدمات مختلفة.

كيف أتقدم بطلب للحصول على منزل تابع لإلسكان االجتماعي؟

إذا أردت أن تتقدم بطلب للحصول على مسكن مبعرفة الهيئة التنفيذية لإلسكان
أو إحدى جمعيات اإلسكان املسجلة ،يجب أن متأل منوذج طلب .وهناك منوذج
واحد لكل أصحاب العقارات ،وميكنك احلصول على منوذج من أي هيئة إسكان
تنفيذية أو أي مكتب من مكاتب جمعيات اإلسكان .ويجوز أيض ًا إعادة النماذج
املستكملة إلى أي من أصحاب العقارات املشاركني.
ميكنك أيض ًا حتميل هذا النموذج من املوقع التالي:
www.nihe.gov.ukhousing_application.pdf

ما هي اخلطوة التالية؟

سيقوم املسؤول التنفيذي لإلسكان بزيارة لك ،ويقيم احتياجاتك ،ويضمن
تسجيلك على قائمة االنتظار بأسرع وقت ممكن.
أو ميكنك احلصول على املزيد من املعلومات من املوقع التالي
www.nihe.gov.ukhousing_selection_scheme_booklet.pdf
إذا كنت بحاجة للمساعدة على فهم اإلجنليزية ،ميكن للمسؤول التنفيذي
لإلسكان مساعدتك من خالل تقدمي ترجمة.
وميكنك إما االتصال مبكتب محلي (والذي ميكنك العثور عليه بإدخال رمزك
البريدي على املوقع التالي
www.nihe.gov.ukindex/contact_us_home/office_finder.
 )htmأو ميكنك االتصال هاتفي ًا على الرقم التالي  08448 920 900وإعالمهم
باللغة التي حتتاج إلى مساعدة في فهمها.

احلسابات املصرفية
علي فتح حساب مصرفي؟
ملاذا يتعني ّ

إنها لفكرة سديدة أن تفتح حساب ًا مصرفي ًا إذا كنت تعمل وتقيم في أيرلندا
الشمالية .كثير من الناس يتم حتويل رواتبهم على حساباتهم املصرفية ،كما أن
هذه احلسابات تتيح لك فرصة إدخار املال وسداد الفواتير مباشرة.

ما هي أنواع البنوك املختلفة في أيرلندا؟
تنقسم املؤسسات املالية في أيرلندا الشمالية إلى بنوك ،وجمعيات بناء وإقراض،
واحتادات ائتمانية ،ومكتب البريد التي تسمح لك أيض ًا بفتح حسابات مصرفية.
وتنظم الهيئة األيرلندية لتنظيم اخلدمات املالية أعمال جميع البنوك وجمعيات
البناء واإلقراض .ولقد أصدرت هذه اجلهات كتيبات إرشادية حول معامالتك
املالية متاحة على املوقع التاليwww.moneymadeclear.fsa.gov.uk :
ما الذي يجب أن أعرفه حول فتح حساب مصرفي؟
عندما تفتح حساب ًا جاري ًا يجب أن تكون على دراية باخلدمات التي ستحصل
عليها بحسابك ،والرسوم والتكاليف التي ينبغي أن تسددها .كثير من البنوك
تقدم خدمات مصرفية مجانية (بشروط معينة) ،وينبغي أن تستفسر عن هذه
الشروط في البنك أو في جمعية البناء واإلقراض.
ما هو احلساب اجلاري؟

يسمح احلساب اجلاري لك بإجراء معامالت مالية يومية (على سبيل املثال،
سداد فاتورة ،واستالم راتبك مباشرة على احلساب ,وإجراء املعامالت املالية،
إلخ .).وتقدم البنوك وجمعيات البناء واإلقراض فقط هذه اخلدمات.
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ما هو حساب اإليداع؟

يسمح حساب اإليداع لك ببناء مدخرات ،ومن اجلائز أن جتني فائدة على
أموالك .وتقدم هذه اخلدمات أغلب شركات اخلدمات املالية ،والبنوك ،وجمعيات
البناء واإلقراض ،واالحتادات االئتمانية.
عندما تفتح حساب إيداع ينبغي أن تعلم النسبة التي ميكن أن تربحها كفائدة
على مدخراتك .وينبغي أيض ًا أن تعرف كيف ميكنك احلصول على أموالك متى
احتجت إليها.

كيف أفتح حساب ًا مصرفي ًا؟
لكي تفتح حساب ًا مصرفي ًا ،أنت بحاجة إلى الذهاب إلى مصرفك احمللي ،وملء
منوذج .وستحتاج لدليل على عنوانك وآخر على هويتك (انظر أدناه).
ما الذي ميكنني استخدامه إلثبات هويتي؟

فيما يلي قائمة بنماذج الهوية التي متثل دلي ً
ال على اسمك و تاريخ ميالدك.
•جواز السفر
•رخصة القيادة احلالية
•بطاقة الهوية احلالية باإلضافة إلى صورة من رب عمل معروف
•بطاقة هوية الطالب احلالي املدعمة بصورة صادرة من كلية ذائعة الصيت
من املستوى الثالث.

ما الذي ميكنني استخدامه إلثبات عنواني؟

فيما يلي قائمة بالوثائق التي متثل دلي ً
ال على عنوانك.
•فاتورة مرافق حديثة (على سبيل املثال ،فاتورة كهرباء ،أو غاز ،أو هاتف)
باسمك
•رخصة القيادة احلالية
•دفتر املعاش/اإلعانات
•كشف حساب مصرفي حديث يصدر باسمك

ماذا يجب أن أفعل إذا كانت لدي شكوى؟

هناك عدد من األمور التي ميكنك القيام بها إذا كنت تعاني من مشكلة في فتح
حساب مصرفي.
اخلطوة األولى :طالب مبخاطبة مدير القسم أو مدير الفرع .وإذا لم تكن
راضي ًا بعد أن تخاطبه ،ميكنك التقدم بشكواك إلى محقق شكاوى اخلدمات
املالية.
اخلطوة الثانية :ميكنك االتصال بخدمة محقق شكاوى اخلدمات املالية على
املوقع التالي  ./www.financial-ombudsman.org.ukوميكنك أيض ًا
مراسلة محقق الشكاوى على العنوان التاليSouth Quay Plaza, 183, :
 ;Marsh Wall, London E14 9SRأو عن طريق الهاتف على الرقم التالي
 0845 080 1800أو بالبريد اإللكتروني على العنوان التالي
.complaint.info@financial-ombudsman.org.uk

املرافق
ما هي املرافق؟
املرافق هي خدمات عامة مثل الكهرباء ،والغاز ،واملياه ،وما إلى ذلك تقدمها
احلكومة ،ولكن يجب أن تدفع مقابلها عادةً.

الكهرباء
من الذي يتحكم في الكهرباء في أيرلندا؟ السمالية؟

تقدم خدمات الكهرباء في أيرلندا الشمالية شركة أيرلندا الشمالية للطاقة
(.)NIE
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كيف أحصل على فواتير الكهرباء باسمي؟

قبل أن تنتقل إلى منزلك ،ينبغي أن تتصل هاتفي ًا بخط خدمة العمالء على الرقم
التالي  .08457 455 455سيطلب منك اإلدالء ببعض املعلومات املختلفة:
•تاريخ ميالدك
•اسم والدتك قبل الزواج
•رقم الهاتف
سيطالبونك بالتالي
•عنوانك احلالي
•عنوانك السابق
•الرقم املسلسل لعداد الكهرباء (على اجلزء األمامي من العداد)
•قراءة عداد الكهرباء
وسيسألونك أيض ًا على اسم مالك العقار الذي تقطن فيه ورقم الهاتف إذا كنت
مستأجر ًا.

متى سأحصل على فاتورة الكهرباء؟

تصدر فواتير الكهرباء خلدمات الكهرباء املنزلية كل  3أشهر.

متى يجب أن أسدد فاتورتي؟

يجب أن تسدد فاتورة الكهرباء اخلاصة بك في غضون  14يوم لضمان ثبات
إمدادك من الكهرباء.

ما الذي تعنيه بقراءة العداد؟

عداد الكهرباء هو جهاز في منزلك يقيس كمية الكهرباء التي تستخدمها.
حلساب فاتورتك ،سيقوم قارئ العداد بزيارة إلى منزلك.

كيف ميكنني سداد فاتورة الكهرباء اخلاصة بي؟
هناك طرق عديد لسداد فاتورة الكهرباء اخلاصة بك .ميكنك سداد فواتير الغاز
اخلاصة بك عن طريق:
•حتويل بنكي مباشر(حيث تأتي األموال مباشرة من حسابك املصرفي).
وهذه الطريقة توفر لك املال حيث حتصل على خصم .استفسر في بنكك
حول هذه اخلدمة.
•بالبريد عن طريق شيك .ستستلم مظروف من البريد املجاني
(.)Freepost
•ببطاقة التحويل أو بطاقة الدائن (سواء عن طريق الهاتف أو عبر
شبكة اإلنترنت) على املوقع التاليwww.nieenergyonline. :
co.ukhomeenergy/onlineservices/index.asp
•عن طريق الهاتف على الرقم التالي  8:00( 08457 455 455صباح ًا -
 8:00مسا ًء االثنني  -اجلمعة ،و  9.00صباح ًا  1 -مسا ًء السبت)
•احملالت التي حتتوي على مراكز دفع الفواتير “ ”PayPointأو
“( ”PayZoneنقد ًا فقط).

هل هناك سبل بديلة لسداد استهالكي من الكهرباء؟
نعم ،ميكنك عمل الترتيبات الالزمة لتركيب عداد بلوحة مفاتيح يشبه خدمة
السداد على الطريق التي تشبه شراء نقاط الهاتف اجلوال لكهربائك.
التخاذ اإلجراءات الالزمة لتثبيت عداد بلوحة مفاتيح في منزلك ،أو شقتك،
اتصل بخدمة العمالء.

ماذا يحدث إذا قام عامل قراءة العداد بزيارة لي ولم أكن بالبيت؟
إذا لم تكن باملنزل ،ميكنك االتصال هاتفي ًا واإلدالء برقم القراءة أو إدخالها عبر
شبكة اإلنترنت عبر:
الهاتف  -اتصل بالرقم التالي  08456 093 030وأدل باسمك ،وعنوانك،
ورقم املستهلك ،وقراءة العداد عندما يطلب إليك ذلك .اخلطوط تعمل على مدار
اليوم.
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عبر شبكة اإلنترنت  -امأل النموذج الفوري على املوقع التالي:
www.nie.co.ukcustomerinformation/meterreading.htm

كيف أتقدم بشكوى؟

اخلطوة األولى :اتصل هاتفي ًا بشركة أيرلندا الشمالية للكهرباء على الرقم
التالي .08457 455 455
اخلطوة الثانية :إذا لم حتل مشكلتك بعد هذه اخلطوة ،ميكنك مراسلة رئيس
خدمات العمالء على العنوان التالي:
120, Malone Road
Belfast BT9 5HT
 ،أو عبر البريد اإللكتروني التالي .complaints@nieenergy.co.uk
اخلطوة الثالثة :إذا لم تكن راضي ًا بعد كل هذا ،ميكنك االتصال مبجلس
العمالء على العنوان التالي:
Elizabeth House,
116, Hollywood Road,
Belfast BT4 1NY
أو مراسلته على عنوان البريد اإللكتروني التالي:
.complaints@consumercouncil.org.uk

الغاز
من الذي يتحكم في إمدادات الغاز في أيرلندا الشمالية؟

تعد شركة فينكس للغاز ( )Phoenix Gasاملورد األساسي للغاز .ملزيد من
املعلومات ،يرجى االتصال بشركة فينكس للغاز على الرقم التالي
 08454 555555أو مراستلها على العنوان التالي
.info@phoenixnaturalgas.com

كيف ميكنني سداد فاتورة الغاز اخلاصة بي؟

هناك عدة طرق لسداد فاتورة الغاز .ميكنك السداد عن طريق:
•حتويل بنكي مباشر(حيث تأتي األموال مباشرة من حسابك املصرفي).
•بطاقة الدائن باالتصال بالرقم التالي  0845 900 5253أو عبر شبكة
اإلنترنت على املوقع التاليhttps://server2-sweb.tibus.net/ :
/phoenix/pay_your_bill
•بطاقة توفير الطاقة من خالل احملالت التي تعرض شعار خدمات
“.”PayPoint

هل هناك أي طرق أخرى للسداد؟

نعم ،ميكنك أيض ًا أن تتخذ التدابير املناسبة لتركيب عداد بنظام السداد على
الطريق ،مما يعني أنه ميكنك سداد فاتورة الغاز بالطريقة وفي الوقت الذي
تريد.
ستحصل على بطاقة العميل بجانب العداد ،وميكنك اصطحاب هذه البطاقة
وسداد النقاط نقد ًا لدى أي محل من محالت «.»PayPoint

ماذا أفعل إذا شممت رائحة الغاز باملنزل؟

إذا شممت رائحة الغاز مبنزلك ،اتصل على الفور بالرقم التالي
 0800 002 001لإلبالغ عن ذلك .يعمل هذا الرقم على مدار اليوم.

كيف أتقدم بشكوى؟
اخلطوة األولى :اتصل هاتفي ًا بشركة «فينكس للغاز» على الرقم التالي
 ، 0845 900 5253أو راسلها عبر عنوان البريد اإللكتروني التالي
.info@phoenixsupplyni.com
اخلطوة الثانية :إذا لم حتل مشكلتك بعد هذه اخلطوات ،ميكنك مراسلة مدير

البريد اإللكتروني  -أرسل اسمك ،وعنوانك ،ورقم املستهلك اخلاصة بك وقراءة
العداد على البريد اإللكتروني التالي
.meter.reading@nie.co.uk

14/May/2009 15:11 14/May/2009

Arabic Northern Ireland.indd 9

AlI IPIP Information Pack

gl be

حسابات العمالء على العنوان التالي:
.Phoenix Supply Ltd, 197 Airport Road, Belfast BT3 9ED
اخلطوة الثالثة :إذا لم تكن راضي ًا بعد كل هذا ،ميكنك االتصال مبجلس
العمالء على العنوان التالي:
 Elizabeth House, 116, Hollywood Road, Belfast BT4 1NYأو
مراسلته على عنوان البريد اإللكتروني التالي:
.complaints@consumercouncil.org.uk

رسوم املياه
هل املياه مجانية في أيرلندا الشمالية؟

ما هي السبل األخرى التي أستطيع من خاللها إعادة تدوير القمامة؟
ميكن تسليم العديد من األغراض مثل الزجاجات إلى مراكز إعادة التدوير ،وهي
أماكن حتتوي على حاويات مختلفة ملواد مختلفة« .مركز إعادة التدوير» احمللية
اخلاصة بك على املوقع التالي:
www.wakeuptowaste.org/index/recycle-bank-locator.htm
ضع رمزك البريدي ،وسيخطرك املوقع مبركز إعادة التدوير اخلاصة بك.

أين ميكنني العثور على املزيد من املعلومات بشأن إدارة القمامة؟
ميكنك قراءة املزيد حول إدارة القمامة على املوقع التالي:
.www.ehsni.gov.ukwaste/strategyni.htm

ال ،فمنذ عام  ،2007بدأت أيرلندا الشمالية في فرض رسوم على املياه
واملجارير.

التنقالت

من الذي يدفع تكاليف املياه واملجارير؟
إن الشخص املسؤول عن سداد فواتير املنزل هو الذي يتولى سداد هذه
الفاتورة (وليس بالضرورة أن يكون صاحب البيت).

قيادة السيارة في أيرلندا

إذا كنت متص ً
ال بشبكة املجارير ،ستدفع لقاء ذلك أيض ًا ،وإذا كان لديك بالوعة،
لن تدفع أية تكاليف ،ولكن سيتحتم عليك سداد تكلفة تفريغ بالوعتك.

كيف يتم حساب تكاليف املياه؟

حتسب تكلفة املياه واملجارير على جزأين .اجلزء األول عبارة عن رسوم ثابتة
تصل إلى نحو  55جنيه إسترليني سنوي ًا ،ورسوم متغيرة تعتمد على قيمة بيتك
أو شقتك.

كيف يتم حساب فاتورة املياه؟

يتم حساب فاتورة املياه اخلاصة بك بثالث طرق:
•تعريفة قياسية  -يدفع أغلب الناس فاتورة املياه بناء على سعر منزلهم
•تعريفة مخفضة  -يدفع عدد كبير من األشخاص ممن يتقاضون دخو ًال
متدنية رسوم مخفضة.
•تعريفة مقدرة بحسب قراءة العداد  -بداية من عام  ،2007مت تثبيت
عدادات مياه بجميع املنازل والتوصيالت اجلديدة ،وبدأ حساب فواتير
املياه بهذه الطريقة.

جمع القمامة وإعادة تدويرها
ما هي اجلهة املسؤولة عن جمع القمامة؟

تتحمل املجالس احمللية مسؤولية إدارة ،وجمع ،والتخلص من تشكيلة عريضة
من القمامة في أيرلندا الشمالية.

كيف يتم جمع القمامة؟
يتم جمع صنادق القمامة ذات العجالت من أمام أبواب املنازل ،وتلقى محتوياتها
داخل شاحنة حتى ال يبقى داخلها شيء بحيث ميكن تعبئتها ثانية.
ماذا عن إعادة التدوير؟

ملزيد من املعلومات حول منشآت إعادة التدوير في املنطقة التي تقطنها ،يرجى
االتصال بإحدى جماعات إدارة القمامة .تتاح التفاصيل على املوقع التالي:
www.wakeuptowaste.org/index/local-councils/local.council-links.htm
إنها لفكرة رائعة أن تعيد تدوير بعض األغراض بنفسك .هناك عدة أفكار
مختلفة مبا في ذلك األلعاب التي ميكنك ممارستها مع أطفالك واملتاحة على
املوقع التالي:
.www.wakeuptowaste.org/index/education/resources.htm
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ماذا يجب أن أفعله كي أقود سيارتي اخلاصة في أيرلندا الشمالية؟

إذا كنت بصدد االنتقال للعيش في أيرلندا الشمالية أو كنت بالفعل مقيم ًا فيها
وكنت بصدد استيراد سيارة أو أي عربة أخرى ،يجب أن تتخذ ثالثة إجراءات
حتى تتمكن من قيادة سيارتك اخلاصة في أيرلندا:
•استكمال منوذج يفيد بأن سيارتك مجهزة للقيادة باليد اليسرى ،وادفع
الرسوم الالزمة لذلك
•سداد ضريبة احملرك
•حيازة شهادة تفيد بأن سيارتك خضعت الختبارات ،وأنه من اآلمن
قيادتها في أيرلندا الشمالية .ويعرف هذا االختبار باسم اختبار “وزارة
املواصالت”.

هل ميكنني القيادة برخصة قيادتي احلالية؟

من املمكن استبدال رخصة قيادة صادرة من االحتاد األوروبي أو من إحدى
دول املنطقة االقتصادية األوروبية برخصة قيادة أيرلندية شمالية .عقدت
أيرلندا الشمالية اتفاقيات مع جميع دول االحتاد األوروبي/املنطقة االقتصادية
األوروبية وبعض الدول األخرى (أستراليا ،وباربادوس ،وجزر فيرجن أيالندز
البريطانية ،وهوجن كوجن ،واليابان ،ونيوزيالندا ،وسنغافورة ،وقبرص،
وزميبابوي).

ماذا لو لم تكن رخصة قيادتي من واحدة من الدول املعترف بها؟

إذا كانت إقامتك في أيرلندا الشمالية ستمتد ألكثر من  12شهر ًا ،ولم تكن
تنتمي إلى إحدى الدول املدرجة ،ميكنك التقدم للحصول على رخصة قيادة في
أيرلندا الشمالية إذا أردت أن تستمر في قيادة سيارتك فيها.

كيف ميكنني احلصول على رخصة قيادة في أيرلندا؟

يجب أن تتقدم أو ًال بطلب للحصول على رخصة مؤقتة ،وتستكمل اختبار القيادة
في أيرلندا الشمالية .إذا اجتزت اختبار القيادة ،ستصدر لك رخصة قيادة
صاحلة االستخدام في أيرلندا الشمالية.
إذا أردت أن تتقدم للحصول على رخصة قيادة في أيرلند الشمالية ،وكنت من
إحدى دول االحتاد األوروبي/املنطقة االقتصادية األوروبية ،يجب أن تكون
مقيم ًا معتاد ًا ملدة  185يوم ًا خالل العام السابق للتقدم بطلب اخلضوع إلى
اختبار القيادة ورخصة قيادة كاملة.

ما هو اختبار «وزارة املواصالت»؟
اختبار وزارة املواصالت هو اختبار يجب أن تخضع له سيارتك إذا أردت أن
تقود سيارة في أيرلندا الشمالية وكانت سنة صنع سيارتك تتجاوز  3سنوات.
ميكنك احلصول على املزيد من املعلومات من املوقع التالي
.www.dvtani.gov.ukhome/index.asp
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املواصالت العامة

ماذا يحدث إذا لم أسدد تكلفة رخصة التلفاز اخلاصة بي؟

تتحكم مجموعة «ترانس لينك» في املواصالت العامة في أيرلندا الشمالية.
واملجموعة مسؤولة عن احلافالت العامة ،واحلافالت الرابطة بني املدن ،ونظام
السكك احلديدية.

كيف ميكنني احلصول على قنوات إضافية؟

تتحمل شركة  Metro Busمسؤولية تشغيل احلافالت في منطقة بلفاست.
وهناك العديد من خطوط احلافالت املختلفة .ميكنك احلصول على جدول مواعيد
احلافالت على املوقع التالي
 www.translink.co.ukMetroCorridorTimetables.aspأو من
مركز االتصاالت (هاتف رقم  .)028 90666630مواعيد العمل هي :من االثنني
وحتى األحد من السابعة صباح ًا حتى الثامنة مسا ًء

هناك معلومات إضافية في هذا الشأن في املوقع التالي  www.sky.comأو
املوقع التالي .www.upc.com

من الذي يتحكم في املواصالت العامة في أيرلندا الشمالية؟

ما الذي يجب أن أعرفه عن شركة Metro Bus؟

كيف ميكنني استقالل حافلة من مدينة إلى مدينة أخرى؟

تتولى شركة «أوليستر باص» ( )Ulster Busمسؤولية أغلب خدمات احلافالت
في أيرلندا الشمالية (خارج منطقة بلفاست التي تتولى إدارتها شركة «مترو»).
وميكنك شراء التذاكر عبر شبكة اإلنترنت على املوقع التالي
 www.buseireann.ie/siteأو من أي محطة حافالت محلية في أقرب مدينة
أو بلدة منك.
تتولى شركة «جولدالين» ( )Goldlineمسؤولية احلافالت التي تصل بني مدن
أيرلندا الشمالية ،وتقدم وسيلة مواصالت سريعة ونظيفة لالنتقال بني املدن.

كيف ميكنني استقالل قطار إلى مدينة أخرى؟

تتولى شركة « »NI Railwaysتشغيل القطارات في أيرلندا الشمالية .وهناك
العديد من خطوط السكك احلديدية املختلفة .ميكنك شراء تذاكر احلافالت من
املوقع التالي
 www.translink.co.ukNIRailwaysFares.aspأو من محطة القطار
احمللية اخلاصة بك.
تقدم شركة «إنتربرايس» خدمات سكك حديدية تتولى إدارتها أيرلندا الشمالية
وجمهورية أيرلندا ،وتتحرك خطوطها بني بلفاست ودبلن قاطعة مسافات نادرة
احملطات.

ما هي أجرة املواصالت العامة؟

تعتمد أجرة املواصالت العامة على إذا ما كنت راشد ًا ،أم طالب ًا ،أو مواطن ًا
مسن ًا .يحق جلميع األشخاص الذين تتجاوز أعمارهم  65عام ًا استقالل
املواصالت العامة باملجان.

االتصاالت السلكية والالسلكية
ما هي االتصاالت السلكية والالسلكية؟
االتصاالت السلكية والالسلكية هي عبارة عن طرق مختلفة للتواصل مع اآلخرين
عن بعد .ومن أفضل األمثلة على هذه االتصاالت التلفزيون ،واإلنترنت،
والهواتف.
التلفزيون
ما هو عدد قنوات التلفزيون في أيرلندا الشمالية؟
هناك خمس قنوات تلفزيونية في أيرلندا الشمالية .وهي كالتالي :قناة ،BBC 1
و  ، BBC 2وقناة  ،UTVوالقناة الرابعة ،والقناة اخلامسة.
ال متلك أيرلندا الشمالية أية قنوات تلفزيونية خاصة بها ،ولكنها تنتج برامج عبر
قناة  ،BBC Northern Irelandوقناة ( UTVوهي جزء من شبكة .)ITV

هل يجب أن أدفع لقاء هذه القنوات؟
نعم ،فأي أسرة متلك تلفاز ًا يجب أن تدفع رسوم ترخيص سنوي حتى لو لم
تشاهد قنوات التلفاز احمللية.
ما هي تكلفة رخصة التلفاز ،وأين ميكنني احلصول على واحدة؟

تبلغ تكلفة رخصة التلفاز حالي ًا  47جنيه إسترليني (للتلفاز األبيض واألسود)،
و 139جنيه إسترليني (للتلفاز امللون) في العام ،وميكن سداد هذه التكلفة من
خالل مكتب البريد.
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هناك مفتشون يقومون بزيارات للبيوت للتأكد من حيازتهم رخصة للتلفاز ،وإذا
مت ضبطك دون رخصة ،ستدفع غرامة و/أو ستوجه إليك إتهامات.
يدفع كثير من الناس في أيرلندا الشمالية أيض ًا لقاء قنوات إضافية من خالل
الكابل أو القمر الصناعي ،وهناك موردون مختلفون ملثل هذه القنوات.
•شركة SKY
•شركة )UPC( Chorus/NTL

الهواتف
ما هو رمز االتصال الدولي إليرلندا الشمالية؟

رمز االتصال الدولي إليرلندا الشمالية هو  .0044وهذا يعني أنك إذا كنت
خارج البالد وأردت أن تتصل برقم داخل أيرلندا الشمالية ،يجب أن تتصل
بالرقم  0044قبل بقية الرقم.

كيف أجد رموز املناطق داخل أيرلندا الشمالية؟

هناك رموز للمناطق لكل منطقة في أيرلندا الشمالية .ومن خط أرضي ،ميكنك
فقط أن تتصل برقم املنطقة إذا كنت تتصل من منطقة مختلفة .وإذا كنت تتصل
من هاتف جوال ،يجب أن تتصل بالرقم الكامل مبا في ذلك رمز املنطقة .عاد ًة
ما تدرج رموز املنطقة في أدلة الهاتف التي تهدى مجان ًا لألسر مرة في السنة.
ميكنك احلصول على قائمة كاملة برموز املناطق من املوقع التالي:
.everything2.com/index.pl?node_id=736076

كيف ميكنني احلصول على خط هاتف أرضي؟
للحصول على خط هاتف أرضي ،يجب أن تتصل بشركة تقدم خدمات اخلطوط
األرضية .وكما احلال عند فتح حساب بالبنك ،يجب أن يكون لديك إثبات
لعنوانك وهويتك.
أرقام خدمة الطوارئ
رقم الطوارئ (مجاني)( 999/112 :من هاتف جوال)

سيصلك رقم الطوارئ بعامل حتويل مكاملات سيسألك ما إذا كنت بحاجة
للشرطة ،أم اإلسعاف ،أم املطافي.

رقم االستعالمات (مجاني)10 :
تعد االستعالمات خدمة ميكنك من خاللها االستفسار بشأن املزيد من املعلومات
حول أرقام الهاتف أو كيفية إجرء مكاملات هاتفية إلى مناطق أخرى.
استعالمات الدليل 11811 :أو 11850

تعد استعالمات الدليل خدمة ميكنك من خاللها االستفسار حول أرقام هواتف
األشخاص أو الشركات .إن هذه ليست باخلدمة املجانية ،واالتصال عبر
الهواتف اجلوالة من املمكن أن يكون مكلف ًا جد ًا.

الهواتف اجلوالة
ما هي شركات اجلوال املوجودة في أيرلندا الشمالية؟
هناك ست شركات للجوال في أيرلندا:
شركة O2 - www.02.co.uk
شركة T-Mobile - www.t-mobile.co.uk
شركة فودافون www.vodafone.co.uk -
 3شركة موبايل www.three.co.uk -
شركة فيرجن www.virginmobile.com -
شركة أوراجن www.orange.co.uk -
وتقدم الشركات الستة عروض ًا مختلفة ،وميكنك أن حتصل على عرض هاتف
بنظام شحن على الطريق أو عرض السداد الشهري بناء على مقدار نفقاتك على
هاتفك والوقت الذي من املقرر أن تستخدمه خالله.
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هل ميكنني تغيير شركة اجلوال اخلاصة بي مع االحتفاظ برقم هاتفي؟

نعم ،ميكنك أيض ًا التحويل إلى شركة جوال أخرى واالحتفاظ برقم هاتفك .إذا
كانت هذه رغبتك ،ينبغي أن تستفسر لدى الشركة التي من املقرر التحويل إليها
عن اإلجراءات الواجب إتباعها.

ما معنى نظام «السداد على الطريق»؟

الهاتف الذي يعمل بنظام السداد على الطريق هو عبارة عن هاتف مدفوع
مسبق ًا .وهذا يعني أنك لن تستلم أية فواتير ،ولكنك تشتري نقاط تسمح لك
بامتالك رصيد على هاتفك من أجل إجراء املكاملات الهاتفية.

ما معني نظام «السداد الشهري»؟

الهاتف الذي يعمل بنظام السداد الشهري هو هاتف يعمل بنظام الفاتورة.
ستطالب بسداد فاتورة عن املكاملات التي جتريها كل شهر.

الهواتف العمومية
هل هناك هواتف عمومية في أيرلندا الشمالية؟
هناك هواتف عمومية في أيرلندا الشمالية ولو أن عددها في انخفاض مستمر
نظر ًا للتهافت املتزايد على الهواتف اجلوالة .وتعمل بعض الهواتف العمومية
بالعمالت املعدنية ،بينما تعمل بقيتها بالبطاقات الهاتفية التي تعرف باسم
بطاقات االتصال الهاتفي .وميكن شراء بطاقات االتصال الهاتفي من احملالت،
ومكاتب البريد ،ومن بائعي الصحف.

اخلدمات البريدية
ما هي اجلهة املسؤولة عن البريد في أيرلندا الشمالية؟

إن مكتب البريد هو املزود األساسي للخدمات البريدية في أيرلندا الشمالية
حيث يسلم البريد عبر خدمة تعرف باسم «البريد امللكي» (.)Royal Mail

ما هي مواعيد عمل مكاتب البريد؟

تفتح مكاتب البريد أبوابها عاد ًة من التاسعة صباح ًا حتى اخلامسة مسا ًء
(من االثنني حتى اجلمعة) ،وبعضها يفتح أبوابه لنصف يوم أيام السبت (وفق ًا
للمكتب نفسه).
ميكنك العثور على مكتب البريد احمللي اخلاص بك على املوقع التالي
.www.postoffice.co.ukportal/po/finder?catId=20700386
وميكنك عادة شراء الطوابع والبطاقات البريدية من احملالت العادية أيض ًا.

كم مرة يتم تسليم البريد؟
يتم تسليم البريد إلى املكاتب واملنازل مرة في األسبوع من االثنني حتى اجلمعة.
وال
يسلم البريد أيام اجلمعة ،ولكن جمع البريد من صناديقه ال يتوقف في هذه
األيام.
كيف ميكنني التعرف على تكلفة إرسال شيء بالبريد؟

هل ميكنني إجراء مكاملة على أن يتحمل الطرف اآلخر تكلفتها؟
من املمكن إجراء مكاملات دولية وحتويل قيمتها على الطرف اآلخر من أي
هاتف .رقم خدمة التحويل الدولي هي 114

تعتمد تكلفة إرسال الرسائل ،أو الطرود ،أو احلزم على سرعة وصول غرضك
ووجهته.
ميكنك االستفسار في مكتب البريد احمللي اخلاص بك ،أو حساب تكلفة إرسال
البريد على املوقع التالي .www.postoffice.co.uk

اإلنترنت

كيف ميكنني العثور على صندوق بريد؟

كما احلال بالنسبة لشركات الهاتف ،هناك تشكيلة عريضة من شركات اإلنترنت
التي ميكنك التعاقد على استخدام خدماتها من منزلك ،أو هناك أيض ًا العديد
من مقاهي اإلنترنت في املدن الكبرى في شتى أرجاء أيرلندا الشمالية.

كيف أعرف متى يتم جمع البريد من صندوق بريد ما؟

أين ميكنني االستفسار حول احلصول على خدمات اإلنترنت؟

ما هي تكلفة خدمة اإلنترنت؟

ستجد صناديق بريد في كل مدينة .وعادة ما توجد هذه الصناديق إما أمام أو
على مقربة من مكتب البريد احمللي .وتتخذ صناديق البريد لون ًا أحمر.
تكتب مواعيد جمع البريد من صندوق البريد على واجهة الصندوق .وإذا لم
جتدها مكتوبة ،استفسر لدى مكتب البريد احمللي اخلاص بك الذي سيعلمك
مبكان صندوق البريد.

تعتمد تكلفة األنواع املختلفة من الوصالت على مزود خدمتكwww. .
 /broadbandni.comيقدم لك هذا املوقع خدمة تسمح لك باملقارنة ما بني
أسعار وصالت النطاق العريض في أيرلندا الشمالية.

التقدم بشكاوى
كيف ميكنني التقدم بشكوى ضد شركة الهاتف الثابت ،أو شركة الهاتف
اجلوال ،أو شركة اإلنترنت؟
للتقدم بشكوى بحق إحدى شركات االتصاالت السلكية والالسلكية ،ميكنك
االتصال مبكتب محقق شكاوى االتصاالت السلكية والالسلكية (.)OTELO
ميكنك االتصال باملكتب على الرقم التالي .0845 050 1614
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التسوق

إعداد املوازنات وإدارة الفواتير

ما هي مواعيد عمل احملالت في أيرلندا الشمالية؟
مواعيد التسوق العامة في أيرلندا هي:

ما هي امليزانية املنزلية؟
امليزانية هي خطة مالية حتدد األموال التي من املتوقع أن تكتسبها وكيف من
املتوقع أن تنفقها .وتتضمن امليزانية املنزلية نفقات الفواتير ،واإليجار ،والطعام،
والكتب املدرسية ،وما إلى ذلك.

األحد  1:00مسا ًء  6:00 -مسا ًء

ملاذا أحتاج إلى ميزانية؟
تساعدك امليزانية على توزيع تكلفة فواتيرك وإدارة أموالك بحيث ال جتد نفسك
مثق ً
ال بعدد ضخم من الفواتير التي يتعذر عليك سدادها.

االثنني  -السبت 9:00 :صباح ًا  5:30 -مسا ًء
تفتح بعض احملالت أبوابها في فترة متأخرة ليلة اخلميس واجلمعة ،كما تستقبل
بعض املتاجر الكبرى في املناطق احلضارية زوارها على مدار الساعة.

أين ميكنني العثور على احملالت؟

توجد احملالت في املدن والبلدات الكبرى عاد ًة في وسط املدينة ،وحتدي ًدا في
الطريق الرئيسي والطرق املتفرعة منه .وهناك أيض ًا مراكز تسوق ،ومتاجر
كبرى تشتمل على أقسام صغيرة تباع فيها منتجات مختلفة.

ما هي األنواع املختلفة حملالت الطعام؟

هناك أربعة أنواع أساسية حملالت األطعمة.
•املتاجر الكبرى  -محالت ضخمة تشتمل على مجموعة منوعة من مختلف
املنتجات.
•محالت لوازم البيت الضرورية  -وهي محالت أصغر حجم ًا ،وتعرف أيض ًا
باسم «احملالت احمللية» أو «محالت على الناصية» .وعادة ما تفتح هذه
احملالت أبوابها لفترات متأخرة ،وهي أغلى من املتاجر الكبرى.
•احملالت املتخصصة  -تبيع هذه احملالت أطعمة بلد بعينه ،أو حلوم معدة
بشكل خاص (مثل اللحوم املطابقة للشريعة اليهودية أو اإلسالمية)
•محالت الطعام الواحد  -وهي محالت تبيع نوع واحد فقط من الطعام،
على سبيل املثال املخابز التي تبيع فقط اخلبز والكعك ،أو محالت
اخلضروات والفاكهة التي ال تبيع سوى اخلضروات والفاكهة.

ما هي املعلومات اآلخرى التي ميكن أن تكون ذات أهمية؟

أصدرت وكالة األمن الغذائي كتيبات حول العديد من جوانب األكل والطهي
بطريقة صحية .ولقد ترجمت هذه الكتيبات إلى العديد من اللغات املختلفة ،وهي
متاحة على املوقع التالي:
/www.food.gov.ukaboutus/publications/pubsminority

كيف ميكنني إعداد ميزانية؟

هناك طرق عديدة إلعداد امليزانية .للحصول على نسخة سهلة االستخدام،
ميكنك احلصول على دفتر إنفاق أسبوعي من هيئة االستشارات املالية وإعداد
املوازنات (أيرلندا) ،وتعرف اختصار ًا باسم ( .)MABSوموقع الهيئة على
شبكة اإلنترنت هو  ،www.mabs.ieويشتمل املوقع على العديد من الكتيبات
املفيدة حول إعداد املوازنات .ميكنك أيض ًا االتصال بالهيئة من أيرلندا الشمالية
على الرقم التالي 00353 1 8129350

ما الذي تعنيه بترتيب األولويات؟

إن ترتيب األولويات في سياق إعدادا املوازنات هو ببساطة االستقرار على
األمور األكثر أهمية .على سبيل املثال ،ينبغي سداد اإليجار ،وفاتورة الكهرباء،
وفاتورة الغاز ،وتكاليف الطعام ،والكتب املدرسية ،واملالبس ،ورخصة التلفاز
قبل شراء األغراض باهظة التكلفة مثل السيارة أو التلفاز الضخم.

إنني بحاجة للمساعدة على سداد فواتيري ،ماذا ميكنني أن أفعل؟

إذا كنت بحاجة للمساعدة على سداد فواتيرك ،تستطيع هيئة االستشارات
املالية وإعداد املوازنات تقدمي يد العون لك لتنظيم أموالك وفواتيرك .ميكنك
االتصال بالهيئة على الرقم التالي  00353 1 8129350أو زيارة موقعها التالي
على شبكة اإلنترنت www.mabs.ie
وهناك موقع آخر مفيد ،أال وهو  ،/www.adviceni.net/adviceيشتمل
على روابط للبحث عن مستشارك املالي احمللي.

كيف ميكنني خفض قيمة فواتيري؟
من السبل السهلة خلفض قيمة فواتير املرافق اخلاصة بك (انظر أعاله ،املرافق)
خفض استهالكك من الكهرباء أو الغاز .ميكنك احلصول على معلومات بهذا
الصدد من املوقع التالي www.sei.ie

ولدى مجلس مستهلكي أيرلندا الشمالية معلومات حول كيفية التقدم بشكوى
عند شراء غرض ما .ميكنك االتصال باملجلس على الرقم التالي
 (028) 9067 2488أو زيارة موقعه التالي على شبكة اإلنترنت
www.consumercouncil.org.uk

14/May/2009 15:11 14/May/2009

Arabic Northern Ireland.indd 13

gl be

Arabic Northern Ireland.indd 14

AlI IPIP Information Pack

14/May/2009 15:11 14/May/2009

AlI IPIP Information Pack

حقائق سريعة

يتمتع األطفال والشباب في شتى أرجاء العالم بحقوق مبوجب اتفاقية األمم
املتحدة بشأن حقوق الطفل التي أقرتها أيرلندا الشمالية.
يتمتع األطفال في أيرلندا الشمالية بحقوق حتكم جوانب عدة في حياتهم مبا في
ذلك العمل ،وسن الزواج ،وسن الرشد.
وهناك أيض ًا العديد من األحكام حول العقوبات وقضايا الشباب.
ويحظر العنف األسري في أيرلندا الشمالية ،وهناك العديد من األماكن التي
يستطيع الناس اللجوء إليها التماس ًا للمساعدة إذا وقعوا ضحية العنف األسري
(لكل من الرجال والنساء).
تتمتع أيرلندا الشمالية بحقوق مهنية قوية جد ًا ،كما يحظر التمييز حتت أي
ظرف في البالد.

حقوق األطفال

ما هو القانون الذي يحكم عمل األطفال من سن  13إلى  16سنة؟
•ال يسمح لألطفال حتت سن  13سنة بالعمل مطلق ًا.
•ال يسمح لألطفال بالعمل أثناء فترة املدرسة أو ألكثر من ساعتني في
األيام املدرسية.
•ال يسمح لألطفال بالعمل قبل الساعة السابعة صباح ًا أو بعد السابعة
مسا ًء.
ما هي ساعات العمل املسموح بها لألطفال أكبر من  16سنة؟

إذا جتاوز األطفال سن السادسة عشرة ،وانهوا تعليمهم الدراسي ،يعرفون
قانون ًا بأنهم
«عاملون شباب» .وينص قانون العاملني الشباب على ما يلي:
•يحظر عليهم العمل ألكثر من  8ساعات يومي ًا
•يجب أن يحصلوا على راحة متتد إلى  12ساعة بني كل يوم من أيام العمل
واليوم الذي يليه
•يحظر عليهم العمل ألكثر من  40ساعة أسبوعي ًا.
•يجب أن يحصلوا على إجازة ملدة يومني كل أسبوع عمل
•يجب أن يحصلوا على فترة راحة بعد أربع ساعات ونصف من العمل
املتواصل

ما هي اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق الطفل؟
تعد اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق الطفل ( )UNCRCاتفاقية دولية حلقوق
اإلنسان متنح األطفال والشباب مجموعة شاملة من احلقوق.

ما هي األعمال التي ميكن لألطفال مزاولتها؟

ولقد صادقت أيرلندا الشمالية على هذه االتفاقية في عام .1991

ال يسمح لألطفال سوى مزاولة األعمال التالية:

وبإقرارها االتفاقية ،صارت أيرلندا الشمالية “ طرف ًا” فيها ،والتزمت رسمي ًا
بحماية حقوق األطفال الواردة في االتفاقية.
ومتنح االتفاقية األطفال والشباب أكثر من  40حق ًا أساسي ًا .ومن بني هذه
احلقوق ما يلي:
•إجراءات ودعم وقائي خاص.
•احلصول على خدمات مثل التعليم والرعاية الصحية.
•تطوير شخصياتهم ،وقدراتهم ،ومواهبهم إلى أقصى حد ممكن.
•تنشأتهم في بيئة حتفها السعادة ،واحلب ،والتفاهم.
•تعريفهم بحقوقهم واملشاركة في ذلك بشكل فعال.
•تنطبق جميع احلقوق املنصوص عليها في االتفاقية على جميع األطفال
والشباب دون متييز.

سن الرشد القانونية (البلوغ)
ما هي سن الرشد القانونية (البلوغ) في أيرلندا الشمالية؟

يعد أي شخص حتت سن  18سنة في أيرلندا الشمالية طف ً
ال .إن السن
القانونية للرشد (السن التي يتحول فيها الطفل إلى راشد) هي .18

السن القانونية للعمل
ما هي السن القانونية للعمل في أيرلندا الشمالية؟

يتم تنظيم ساعات العمل في أيرلندا الشمالية للشباب مبوجب مرسوم األطفال
(أيرلندا الشمالية) لعام  .1995ويحدد املرسوم أقصى عدد لساعات العمل وال
يسمح لألطفال حتت سن  18سنة بالعمل لوقت متأخر.

ما هي ساعات العمل لألطفال حتت سن  16سنة؟

يحظر تشغيل األطفال حتت سنة  16سنة بدوام كامل .إذا كان املرء يبلغ من
العمر  16سنة وترك املدرسة ،ميكنه أن يعمل بداوم كامل بيد أنه الزال هناك
بعض القيود التي حتكم األماكن التي يسمح له بالعمل فيها (على سبيل املثال،
يحظر عمله في مكاتب املراهنات).

14/May/2009 15:11 14/May/2009

gl be

•توصيل الصحف ،واللنب ،والبقالة ،واألطعمة ،والزهور ،واأللبسة.
•األعمال املكتبية ،فيما عدا أي مكان يبيع الكحوليات أو مرخص له مزاولة
الرهونات والقمار
•أعمال الفنادق وتقدمي الطعام ،فيما عدا مطبخ أي مكان يبيع الكحوليات.
•عامل في محل ،فيما عدا أي مكان يبيع الكحوليات أو مرخص له مزاولة
الرهونات والقمار
•األعمال املنزلية
•أعمال الزراعة اخلفيفة لآلباء

ما هو احلد األقصى لساعات العمل األسبوعية لألطفال حتت سن 16
سنة؟
العمر
اليوم املدرسي
أيام السبت
أيام األحد
اإلجازات
املدرسية

 15حتت

ساعتان يومي ًا

خمس ساعات أسبوعي ًا
ساعتان أسبوعي ًا

ساعة أسبوعي ًا27

15 - 16

ساعتان يومي ًا

سبع ساعات أسبوعي ًا

ساعتان أسبوعي ًا

ساعة أسبوعي ًا37

ما هو احلد األدنى لألجور في أيرلندا الشمالية؟
احلد األدنى لألجور حالي ًا في أيرلندا الشمالية هو:
 £3.40جنيه إسترليني  -لألشخاص حتت سن  18سنة
 £4.60جنيه إسترليني  -لالشخاص ما بني  18و 21سنة
 £5.52جنيه إسترليني  -لألشخاص البالغني من العمر  22سنة فما أكثر
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أين ميكنني العثور على مزيد من املعلومات حول قضايا الشباب؟

سن التمييز
ما هي سن التمييز؟

سن التمييز هي السن التي يستطيع الناس فيها ممارسة عالقات جنسية.
أنثى  -ذكر

أنثى  -أنثى

ذكر  -ذكر

16

16

16

ال توجد أية قيود عمرية على العالقات املثلية ،ولكن يحظر على األشخاص حتت
سن  16ممارسة أية عالقات جنسية.

سن الزواج
ما هي سن الزواج القانونية في أيرلندا الشمالية؟

يستطيع الناس الزواج في سن الثامنة عشرة في أيرلندا الشمالية .ويستطيع
األطفال ما بني  16و 18سنة الزواج شريطة موافقة آبائهم.

العقاب البدني
هل سيتعرض طفلي للعقاب البدني في املدرسة؟

ال ،فالعقاب البدني محظور متام ًا في النظام التعليمي.
وحتظر األشكال التالية من العقوبات:
•أي شكل من أشكال العنف البدني
•حرمان األطفال من الطعام أو الشراب
•العقوبات القاسية أو املهينة
•العقوبة اجلسدية

هل ميكنني إنزال العقاب اجلسدي بابني؟

على الرغم من عدم وجود قانون صريح يحظر العقاب البدني لألطفال ،إال أن
الصفع صار شك ً
ال مكروه ًا من أشكال العقوبة ،وقل عدد اآلباء الذين يحبذونه
تدريجي ًا .ويجوز محاكمة اآلباء إذا غالوا في إنزال العقاب اجلسدي على
أبنائهم.
ومبوجب قانون أيرلندا الشمالية ،يجوز توجيه تهم لآلباء الذين يعاقبون أطفالهم
بشدة باالعتداء (مبوجب املادة الثانية من قانون اإلصالح «أحكام متنوعة»،
أيرلندا الشمالية ،مرسوم عام (.2006

ما هي البدائل اإليجابية؟

من البدائل اإليجابية املقترحة «العزل» وخرائط اجلوائز لألطفال الصغار.
ملزيد من املعلومات حول نصائح التربية اإليجابية ،قم بزيارة املوقع التالي
 www.ispcc.ieأو املوقع التالي www.barnardos.ie

قضايا الشباب
ما هي سن املساءلة القانونية في أيرلندا الشمالية؟
سن املسائلة القانونية هي  10سنوات .وهذا يعني أن األطفال الذين لم يبلغوا
العاشرة من عمرهم ال يجوز توجيه أية اتهامات لهم.

ملزيد من املعلومات حول قضايا الشباب ،برجاء االتصال بهيئة قضايا الشباب
بأيرلندا الشمالية على الرقم التالي  (028) 9031 6400أو على البريد
اإللكتروني التالي .info@yjani.gov.uk
كما ميكنك أيض ًا زيارة موقع الهيئة التالي على شبكة اإلنترنت
.www.youthjusticeagencyni.gov.uk
ملزيد من املعلومات حول نظام العدالة اجلنائية الذي يغطي كل من النظام
القضائي للراشدين ،يرجى زيارة موقع نظام العدالة اجلنائية في أيرلندا
الشمالية على املوقع التالي .www.cjsni.gov.uk

معلومات أسرية
العنف األسري
ما هو العنف األسري؟
يشير العنف األسري إلى استخدام القوة البدنية أو الوجدانية أو التلويح باللجوء
لإليذاء البدني ،مبا في ذلك العنف اجلنسي في العالقات احلميمة بني الراشدين.
ومن املمكن أن يندرج حتت مسمى العنف األسري أيض ًا ما يلي:
•االستغالل الوجداني
•تدمير املمتلكات
•العزل عن األصدقاء ،واألسرة ،وخالف ذلك من مصادر الدعم احملتملة
•تهديد اآلخرين وخاصة األطفال
•التحرش
•التحكم في الوصول إلى املوارد املالية ،واألغراض الشخصية ،والطعام،
واملواصالت ،والهاتف
مت سن قانون العنف األسري مبوجب مرسوم عام  1998البيوت العائلية
والعنف األسري (أيرلندا الشمالية).

كيف أستطيع احلصول على مساعدة ملواجهة العنف األسري؟
ميكنك البحث في دفترة الهاتف أو دليل اخلدمات املجتمعية عن رقم هاتف
ألقرب ملجأ مركز خدمات استشارية لك.
هناك أيض ًا خط ساخن ملواجهة العنف األسري على مدار الساعة .رقم الهاتف
هو  .0800 917 1414هذا رقم مجاني ،وتتاح خدمات للغات مختلفة (ترجمة)
على هذا الرقم .ميكنك أيض ًا االتصال بأحد ضباط مكافحة العنف األسري
التابع لشرطة أيرلندا الشمالية ( )PSNIعلى الرقم التالي0845 600 8000
أو بهيئة مساعدات النساء على الرقم التالي .028 9024 9041

ماذا عن حاالت الطوارئ؟
في حاالت الطوارئ ،يجب أن تتصل بقسم الشرطة الذي تتبعه ملساعدتك ،أو
تتصل بالرقم التالي ( 999أو .)112
الدعم القانوني املجاني
هل ميكنني احلصول على دعم قانوني مجاني؟
يتاح الدعم القانوني املجاني في أيرلندا لدى جلنة اخلدمات القانونية بأيرلندا
الشمالية ،واملركز القانوني لألطفال ،واملركز القانوني بأيرلندا الشمالية ،وجلنة
أيرلندا الشمالية حلقوق اإلنسان.

ماذا عن األطفال دون العاشرة من العمر الذين يخرقون القانون؟

ميثل األطفال البالغون من العمر  10سنوات ويرتكبون جرم ًا أمام محكمة
األسرة ،ويصدر بحقهم قرار وصاية .أما األطفال بني العاشرة والسادسة
عشرة ،فيودعون إصالحية.
ويجوز إرسال األطفال إلى السجن عندما يبلغون السابعة عشرة من عمرهم.
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احلقوق املهنية
ما هي احلقوق التي أمتتع بها كعامل في أيرلندا الشمالية؟
يتمتع العاملون من االحتاد األوروبي/املنطقة االقتصادية األوروبية وسويسرا
أو هؤالء الذين يحلمون تصريح ًا ساري ًا بالعمل بنفس احلقوق املهنية التي يتمتع
بها أهل أيرلندا الشمالية.
ماذا عن التمييز؟
يحظر التمييز ضد العاملني بناء على العمر ،واجلنس ،واحلالة االجتماعية،
ومكانة العائلة ،والعرق ،والديانة ،وامليول اجلنسية ،واإلعاقة ،وحيازة عضوية
جمعية السفر مبوجب قوانني املساواة املهنية لعامي  2003و.2006
إجازة األبوة
ما هي إجازة األبوة؟

إجازة األبوة هي إجازة يستحقها الرجال الذين يعيشون مع نساء وضعن
حملهن .ويسمح لهم بإجازة تصل إلى أسبوعني.

هل سأتقاضى راتبي أثناء إجازتي؟

ستتقاضى راتبك أثناء إجازة األبوة اخلاصة بك طاملا أنك تكسب £90
جنيه إسترليني على األقل أسبوعي ًا .ويعرف هذا الراتب باسم “راتب األبوة
القانوني” .وإذا بدأت إجازة األبوة اخلاصة بك في أو بعد غرة أبريل/نيسان
 ،2008ستحصل إما على  %90من متوسط راتبك األسبوعي أو £117.18
جنيه إسترليني ،أيهما أقل .وقد يكون في مقدورك احلصول على أكثر من راتب
األبوة القانوني إذا كان عقد توظيفك يسمح بذلك.

متى ينبغي أن أخطر صاحب العمل بأنني سآخذ إجازة أبوة؟

يجب أن تخطر صاحب العمل برغبتك في احلصول على إجازة أبوة قبل
ميالد الطفل بـ  15أسبوع على األقل .ومن األفضل أن تتقدم بأكبر عدد من
اإلخطارات!P.

إجازة األمومة
ما هي إجازة األمومة؟

إجازة األمومة هي اإلجازة التي حتصل عليها املرأة احلامل قبل أن تضع
مولودها مباشرة ولفترة محددة بعدها.

ما هي مدة إجازة األمومة؟

يحق للمرأة احلامل احلصول على إجازة أمومة من العمل لفترة متتد إلى 52
أسبوع بحد أقصى بغض النظر عن طول فترة عملها لدى صاحب العمل أو عدد
ساعات عملها أسبوعي ًا.
وتدعى األسابيع الـ  26األولى من هذه اإلجازة “إجازة األمومة العادية” .وخالل
هذه الفترة ستحصلني على نفس احلقوق التي تتمتعني بها مبوجب عقد عملك
كما لو كنت تعملني بالضبط ،ولكنك لن حتصلني على راتبك العادي إال إذا كانت
عقدك ينص على ذلك.
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مبجرد أن تخطر رب العمل برغبتك في احلصول على إجازة أمومة ،يجب أن
يراسلك في غضون  28يوم ًا ويخطرك بالتاريخ الذي ينبغي أن تعودي فيه إلى
العمل.

هل سأحصل على راتبي عندما آخذ إجازة أمومة؟
إذا عملت لدى رب عملك ملدة  26أسبوع بحد أدنى في بداية األسبوع اخلامس
عشر قبل تاريخ ميالد مولودك املنتظر ،يجوز أن تكوني مؤهلة للحصول على
“راتب األمومة القانوني” .ولكي حتصلني على هذا الراتب ،يجب أن يصل راتبك
األسبوعي إلى  90جنيه إسترليني على األقل .وميكنك احلصول على راتب
األمومة القانوني حتى إذا لم تعودي إلى العمل بعد ميالد طفلك.
ميكنك احلصول على راتب األمومة القانوني ملدة تصل إلى  39أسبوع بحد
أقصى .إن راتب األمومة القانوني هو أدنى مبلغ يجب أن يدفع إليك ،بيد أن
عقد عملك من املمكن أن يخولك احلصول على مبلغ أكبر .حتققي من عقدك كي
تتعرفي على حقوقك.
إذا لم تكوني مؤهلة للحصول على راتب األمومة القانوني ،فلعل لك احلق في
احلصول على بدل أمومة .يجب عليك ملء منوذج  SMP1الذي سيعطيك إياه
صاحب العمل ،وتتقدمني به إلى مكتب الوظائف واإلعانات .ستكونني مؤهلة
للحصول على بدل األمومة إذا كان متوسط راتبك األسبوعي  30جنيه إسترليني
أسبوعي ًا أو أكثر.
يجب أيضا أن تكوني قد عملت ملدة  26أسبوع ًا من  66أسبوع قبل األسبوع
املنتظر ميالد طفلك فيه .وال يجب أن تكوني قد عملت لنفس صاحب العمل أثناء
هذه الفترة ،وال يجب أن تكون الـ  26شهر ًا متواصلة .وميكنك احلصول على
بدل األمومة إذا كنت مستقلة عملي ًا.

ماذا عن عملي؟

إذا حصلت على إجازة أمومة قانونية ملدة  26أسبوع ًا ،يحق لك العودة إلى نفس
العمل الذي كنت فيه قبل إجازتك.
أما إذا حصلت على إجازة أمومة إضافية بجانب إجازة أمومة اعتيادية ،يحق
لك العودة إلى نفس الوظيفة التي تشغلينها ما لم يعرب صاحب العمل عن عدم
موافقته .في هذه احلالة ،ينبغي أن يعرض عليك صاحب العمل وظيفة أخرى
مالئمة بنفس األجر ونفس الظروف التي كنت تعملني في ظلها قبل إجازة
األمومة التي حصلت عليها.
إذا كنت تعملني بدوام كامل قبل إجازة األمومة التي حصلت عليها ،قد تودين
الرجوع إلى عملك بدوام جزئي ،أو مشاركة مهام عملك ،أو العمل لساعات
مختلفة .ويعرف هذا اإلجراء بظروف العمل املرنة .وال يجب أن يوافق صاحب
العمل على السماح لك بالعمل وفق ًا لظروف مرنة ،ولكنه يجب أن يتعامل مع
طلبك بجدية.
ميكنك احلصول على املزيد من املعلومات حول احلقوق واملسؤوليات من املوقع
التالي
 .www.delni.gov.ukemployees_10.10.06.pdfيشرح لك هذا الكتيب
جميع حقوقك فيما يتعلق بإجازة األمومة.
ميكنك االتصال بقسم احلقوق املهنية التابع لوزارة العمل والتعلم (ملزيد من
التفاصيل ،انظر صفحة جهات االتصال)

ميكنك احلصول على  26أسبوع ًا آخرين ،وتعرف هذه باسم “إجازة األمومة
اإلضافية” .وال ينبغي أن يكون هناك أية فترات بني اإلجازتني.

كيف أخطر صاحب العمل برغبتي في احلصول على إجازة أمومة؟
يجب أن تخطري صاحب العمل بنهاية األسبوع اخلامس عشر قبل والدة املولود
بالتالي:
•بأنك حامل
•بتاريخ ميالد الطفل املنتظر
•بالتاريخ الذين تريدين أن تبدأ فيه إجازة األمومة
يجب أن تقدمي إلى صاحب العمل شهادة طبية تعرف باسم “.”MATB1
ميكنك احلصول على هذه الشهادة إما من قابلتك أو من املمارس العام .تصرح
هذه الشهادة بالتاريخ املتوقع مليالد طفلك.
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جهات اتصال مفيدة

ملزيد من املعلومات حول حقوق األطفال ،ستجد أن املؤسسات التالية متتلك
معلومات مفيدة جد ًا.

مفوضية أيرلندا الشمالية لألطفال والشباب
		
العنوان:
		
		
		
الهاتف:
البريد اإللكتروني:
موقع الويب:

Millennium House
.17-25 Great Victoria St
Belfast BT2 7BA
(028) 9031 1616
info@niccy.org
www.niccy.org

املؤسسات التالية جهات اتصال مفيدة للحصول على مزيد من املعلومات
حول احلقوق املهنية

وزارة العمل والتعلم
		
العنوان:
		
		
		
الهاتف:
البريد اإللكتروني:
موقع الويب:

Adelaide House
39-49 Adelaide St
Belfast BT2 8FD
(028) 9025 7777
del@nics.gov.uk
www.delni.gov.ukindex/er.htm

املركز القانون بأيرلندا الشمالية

أصدر املركز القانوني أدلة إرشادية للعمالة املغتربة حول حقوقهم املهنية .وتتاح
هذه األدلة للتحميل على املوقع التالي:
www.lawcentreni.org/Publications/Publications.htm

املركز القانوني لألطفال
		
العنوان:
		
		
		
الهاتف:
		
البريد اإللكتروني:
موقع الويب:

3rd Floor, Philip House
123- 137, York Street
Belfast BT15 1AB
( 0808 808 5678لألطفال)
( (028) 9094 5704للكبار)
info@childrenslawcentre.org
www.childrenslawcentre.org

وحدة األطفال والشباب
Office of the First Minister and Deputy
		
العنوان:
First Minister
		
Knockview Buildings
		
Stormont
		
Belfast BT4 3SR
		
(028) 9052 8429
		
الهاتف:
cypu@ofmdfmni.gov.uk
البريد اإللكتروني:
www.allchildrenni.gov.uk
موقع الويب:
توفر املؤسسات التالية معلومات مفيدة ودعم حول قضايا أسرية

جمعية وومانز آيد ()Women›s Aid
		
العنوان:
		
ذ		
البريد اإللكتروني:
موقع الويب:

129, University St
Belfast BT7 1HP
0800 917 1414
info@womensaidni.org
www.niwaf.org

جلنة أيرلندا الشمالية للخدمات القانونية
		
العنوان:
		
		
		
		
الهاتف:
موقع الويب:

2nd Floor, Waterfront Plaza
8, Laganbank Road
Mays Meadow
Belfast BT1 3BN
(028) 9040 8888
www.nilsc.org.uk

		

جلنة أيرلندا الشمالية حلقوق اإلنسان
		
العنوان:
		
		
		
الهاتف:
موقع الويب:
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كلمات رئيسية

املمارس العام

ممرضة الصحة
املستشفى
مركز رعاية صحية

حقائق سريعة

إذا كنت مقيم ًا في أيرلندا الشمالية ،ستتلقى خدمات الرعاية الصحية باملجان
عامة.
حتتوي أيرلندا الشمالية على أربعة مجالس للخدمات الصحية واالجتماعية.
وهي املسؤولة عن التكليف باخلدمات الصحية واالجتماعية .ومن املخطط أنه
بداية من أبريل/نيسان  ،2009ستعاد هيكلة هذه املجالس وتتحول إلى ما
يعرف باسم هيئة الصحة اإلقليمية بغية تغطية أيرلندا الشمالية بأسرها.
وهناك خمسة احتادات للخدمات الصحية واخلدمات االجتماعية الشخصية تقدم
خدمات في شتى أرجاء أيرلندا الشمالية.
وتعتمد أحقيتك فيما يتعلق باحلصول على خدمات صحية مجانية في أيرلندا
الشالية على ما إذا كنت تقطن أيرلندا الشمالية أم أنك مجرد زائر.
تقدم خدمات العالج الطارئة باملجان للجميع .فال أهمية جلنسيتك أو طول املدة
التي أمضيتها هنا.
إذا لم يكن العالج املقدم حلالة طارئة ،ال يجب أن تدفع لقاءه إذا كنت تعيش في
أيرلندا الشمالية ألكثر من ستة أشهر .وهذا يعني أن لديك تصريح إقامة.
في حاالت الطوارئ ،يرجى االتصال بالرقم  999أو الرقم  112من هاتف
جوال
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ما هي اخلدمات املجانية املتاحة؟

إن أغلب اخلدمات والعالجات املقدمة مجانية ،ومثال على ذلك:
•خدمات املمارس العام وعالجات املستشفى
•العالج لدى الطبيب املتخصص
•عالج احلاالت الطارئة
•تنظيم األسرة
•خدمات األمومة
•خدمات الرعاية املجتمعية

ما هي اخلدمات غير املجانية؟
•األدوية والعقاقير التي تصرف بوصفة طبية  -احلصول على وصفة طبية
تكون باملجان ،ولكن يجب على املريض سداد تكلفة الدواء .ويبلغ السعر
احلالي  £6.50جنيه إسترليني
•عالج األسنان  -التسجيل لدى طبيب األسنان مجاني ،ولكن العالج ليس
مجاني .سيعطيك طبيب األسنان اخلاص بك خطة عالج تتضمن التكلفة.
•اخلدمات البصرية (العني) والسمعية (األذن)  -ليست مجانية بصفة عامة.
هل يحصل أي شخص على هذه اخلدمات باملجان؟

نعم ،هناك فئات معينة ميكنها احلصول على رعاية مجانية أو تخفيضات في
الرسوم:
•األطفال حتت سن  16/18سنة املنتسبني إلى التعليم بدوام كامل
•النساء احلوامل
•األشخاص أكبر من  60عام
•األشخاص الذين يعانون من حاالت طبية معينة
•األشخاص الذين يتلقون إعانات الضمان االجتماعي.
•األشخاص الذين يتقاضون رواتب متدنية
إنها لفكرة رائعة أن تستفسر عما إذا كنت تستحق احلصول على عالج مجاني
كلما اتصلت بخبير.

احلصول على اخلدمات
ميكنك االتصال بالرقم  999من هاتف ثابت أو جوال ،ولكنك تستطيع االتصال
بالرقم  112حتى وإن كانت لوحة مفاتيح هاتفك اجلوالة مقفلة.

الرعاية الصحية
من هم املؤهلون للحصول على خدمات الرعاية الصحية في أيرلندا؟
إذا كنت مقيم ًا في أيرلندا الشمالية ،يحق لك احلصول على مجموعة من
اخلدمات الصحية املجانية أو املدعمة من احلكومة.

ما معنى «مقيم»؟

تعني كلمة «مقيم» أنك عشت في أيرلندا الشمالية ملدة ستة أشهر بحد أدنى،
وتخطط ملتابعة اإلقامة في أيرلندا.

هل يجب أن أذهب إلى املستشفى إذا مرضت؟

ال .ال ينبغي أن تذهب إلى املستشفى مباشرة إلى في حاالت الطورائ .فإذا لم
تكن حالتك حرجة جد ًا ،ينبغي أن تقوم بزيارة ممارس عام أو ًال.
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كيف ميكنني احلصول على اخلدمات الصحية؟

هناك إجراءان يجب أن تقوم بهما للحصول على اخلدمات الصحية ،أال وهما:
•التسجيل لدى هيئة خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية في أيرلندا
الشمالية.
•التسجيل لدى املمارس العام الذي يعرف أيض ًا باسم طبيب العائلة.

ملاذا يتعني علي القيام بذلك؟
إنك بحاجة للتسجيل لدى هاتني اجلهتني لكي يتم إصدار بطاقة طبية لك بحيث
يتسنى لك استخدامها للوصول إلى اخلدمات الصحية في أيرلندا الشمالية.
كيف ميكنني احلصول على البطاقة الطبية؟

للتسجيل ،يجب أن تقوم مبلء منوذج طلب .يعرف هذا النموذج باسم .HS22X
وهذا النموذج متاح بالعديد من اللغات مبا في ذلك البرتغالية ،والبولندية،
والالتفية ،واللتوانية ،والتشيكية ،والروسية ،والسلوفاكية ،واألوردية ،واإليرلندية،
والهندية ،والصينية ،والبلغارية ،والرومانية.
www.centralservicesagency.n-i.nhs.uk/display/translations

أين ميكنني العثور على هذا النموذج في أماكن أخرى؟

هذا النموذج متاح أيض ًا لدى أي ممارس عام ،أو مركز صحي ،أو لدى مكتب
الهيئة املركزية للخدمات.
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ماذا أفعل بالنموذج؟

عندما تنتهي من ملء النموذج ،يجب أن تتقدم به إلى املمارس العام .فإذا وافق
على تسجيلك لديه ،سيستلم منك منوذجك.

كم يستغرق استصدار بطاقتي الطبية؟

قد يستغرق األمر حتى  8أسابيع ولذا ،يجب أن تقدم على التسجيل مبجرد أن
تطأ قدمك أيرلندا الشمالية دون االنتظار حتى تصيبك األمراض.

ما هي الوثائق التي أحتاج إليها إذا كنت من خارج املنطقة االقتصادية
األوروبية؟
إذا كنت من خارج املنطقة االقتصادية األوروبية ،ستحتاج إلى دليل يثبت
إقامتك في أيرلندا الشمالية .على سبيل املثال ،تأشيرتك أو تصريح عملك.
هل ميكنني احلصول على خدمات الرعاية الصحية إذا كنت الجئ ًا سياسي ًا؟
نعم ،إنك مؤهل للتقدم بطلب للحصول على خدمات الرعاية الصحية .يجب أن
تقدم دلي ً
ال على أنك تقدمت بطلب للحصول على اللجوء لوزارة الداخلية.

املمارس العام
ما هو املمارس العام؟

املمارس العام هو االصطالح الرسمي لطبيب مجتمعي في أيرلندا الشمالية.
ويتحمل املمارس العام مسؤولية جميع عالجاتك ،وهو أيض ًا املسؤول عن إحالتك
إلى األطباء املتخصصني/املستشفيات إذا ما دعت احلاجة.

ما هو طبيب العائلة؟

طبيب العائلة هو مسمى آخر للممارس العام.

أين ميكنني العثور على ممارس عام؟

هناك  350مقر لألطباء العموميني في أيرلندا الشمالية .وهناك قائمة كاملة
متاحة من:
•الهيئة املركزية للخدمات
•مكتب استشارات املواطنني
•على شبكة اإلنترنت على املوقع التالي
www.centralservicesagency.n-i.nhs.uk/files/
currentmedicallists/file/GPNI200801.pdf

ما هي اخلدمات التي يقدمها املمارس العام؟
إنهم يستمعون إلى مخاوفك الصحية.
ويقررون إذا ما كنت بحاجة لزيارة طبيب مختص.
وهم الذين يحددون ما إذا كنت بحاجة لتعاطي عقاقير ،ويعطونك وصفة طبية
لشرائها.
هل أنا بحاجة لضرب موعد لزيارة املمارس العام؟

نعم ،يجب أن تضرب موعد ًا لزيارة املمارس العام باالتصال به هاتفي ًا أو زيارة
مقره.
إذا كنت مريض ًا لدرجة متنعك من زيارة املمارس العام ،قد يكون من املمكن أن
تستدعي املمارس العام لزيارة منزلك .سيقرر املمارس العام ما إذا كنت مريض ًا
لدرجة تستدعي زيارته إياك باملنزل.

هل عيادات األطباء املمارسني مفتوحة طوال الليل؟

الرعاية الصحية باملستشفيات
هل ميكنني احلصول على رعاية صحية مجانية باملستشفى؟

يحق لكل قاطني أيرلندا الشمالية احلصول على خدمات الرعاية املجانية
باملستشفيات العامة .واملستشفيات اخلاصة ليست مجانية.

ما هي اخلدمات التي تقدمها املستشفيات في أيرلندا الشمالية؟

تقدم املستشفيات في أيرلندا الشمالية خدمات عالج ورعاية املرضى و/أو
اجلرحى.

ما هي اخلدمات التي تقدمها املستشفيات في أيرلندا الشمالية؟
•خدمات احلوادث والطوارئ (خدمات عالجية على مدار الساعة) ،هناك 10
مستشفيات للحاالت احلرجة في أيرلندا الشمالية.
•خدمات املرضى الداخليني
•خدمات املرضى اخلارجني
•اخلدمات النهارية
هل ميكنني الذهاب إلى املستشفى بد ًال من املمارس العام؟
ما يكن لديك حالة طارئة ،ينبغي أن تقوم بزيارة املمارس العام اخلاص بك أوالً.
وبصفة عامة ،يجب أن يحيلك املمارس العام لكي تنتفع بخدمات املستشفيات
العامة (باستثناء خدمات احلوادث والطوارئ).
لدى أغلب املستشفيات العامة واخلاصة قسم للحوادث والطوارئ .وميكنك
الذهاب إلى قسم الطوارئ دون إحالة من املمارس العام ،ولكنك ستدفع رسم ًا
لذلك.

تنظيم األسرة
أين ميكنني احلصول على استشارات خاصة بتنظيم األسرة في أيرلندا؟
تقدم استشارات تنظيم األسرة في أيرلندا الشمالية مجان ًا وفي إطار من
السرية.
إذا كنت بحاجة الستشارات حول تنظيم األسرة ،ميكنك االتصال باملمارس
العام أو «عيادة تنظيم األسرة» احمللية.
ميكنك العثور على قائمة بعيادات منع احلمل في أيرلندا الشمالية على املوقع
التالي:
/www.fpa.org.uk/finder
وتتاح اخلدمات االستشارية اخلاصة باحلمل في عدد من مؤسسات اخلدمات
التطوعية ولدى ممارسك العام.
هل ميكنني إجراء عملية إجهاض في أيرلندا الشمالية؟

إن اإلجهاض في أيرلندا الشمالية إجراء غير قانوني سوى في حاالت
استثنائية ،وخاصة في تلك احلاالت التي ميثل فيها احلمل خطر ًا على حياة األم.
(ومع ذلك ،فمن القانوني السفر إلى دولة أخرى إلجراء عملية إجهاض).

خدمات األمومة والطفولة
خدمات رعاية األمومة

ال ،فأغلب هذه العيادات تفتح أبوابها فقط أثناء النهار .ينبغي أن تستفسر
في عيادة ممارسك العام حول اخلدمات التي تقدم خارج ساعات عمل العيادة
عندما تقوم بالتسجيل.

ما هي اخلدمات التي ميكنني احلصول عليها عندما أحبل؟
إذا كنت حام ً
ال أو تخططني لإلجناب ،ينبغي أن تتصلي باملمارس العام اخلاص
بك .سيساعدك ممارسك العام على أفضل مكان وأفضل وسيلة للوالدة ،كما
ميكنه أن يعطيك اختبار لإلجناب للتأكد من احلمل.

ميكنك أن تطلب الكشف عليك على يد طبيب من نفس جنسك
وميكنك تغيير األطباء في أي وقت تريد
وميكنك أن تطلب من طبيبك التماس وجهة نظر أخرى من طبيب مختص أو من
ممارس عام آخر .ولكن املمارس العام ليس بحاجة التخاذ هذا اإلجراء إذا لم
يشعر بضرورته.

يحق لك إجراء فحوصات قبل الوالدة على يد القابلة أو املمارس العام .في حالة
حدوث أية مضاعفات ،يحق لك احلصول على خدمات مجانية من طبيب نساء
وتوليد ،وميكنك أيض ًا دائم ًا املطالبة بالعرض على طبيب توليد إذا كان لديك أية
مخاوف.

ما هي حقوقي؟

تتاح معلومات أخرى حول التسجيل لدى املمارس العام باملوقع التالي:
.www.nhssb.n-i.nhs.uk/multilingualResources/index.php
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إذا كنت امرأة عاملة ،يحق لك احلصول على إجازة مدفوعة األجر إلجراء هذه
الفحوص.
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خدمات الرعاية الصحية املدرسية

ال ،إن لك احلق في احلصول على خدمات رعاية أمومة مجانية .إذا كنت حام ً
ال،
يحق لك أيض ًا احلصول على اخلدمات التالية باملجان:
•رعاية لألسنان
•أدوية مجانية تصرف بوصفة طبية
•خدمات رعاية بصرية منخفضة التكلفة

جتري ممرضات املدارس فحص ًا صحي ًا على جميع أطفال املدرسة .ويتضمن
هذا الفحص التطعيمات ،وفحوص العني ،واألذن ،وقياس الطول ،والوزن.
ويسمح لآلباء بحضور هذه الفحوصات إذا كانت هذه هي رغبتهم.

خدمات األطفال

منو الطفل

سترعاك القابلة ورضيعك ملدة  28يو ًما بعد الوالدة .وستقوم بزيارتك باملنزل
لالطمئنان على صحتك وصحة طفلك.

ما معنى منو الطفل؟
يتبع عاد ًة منو الطفل من مرحلة الرضاعة إلى مرحلة احلبو ،ومن الطفولة إلى
املراهقة ،ومن املراهقة إلى الرشد منط ًا متوقع ًا.

وسيجرى لطفلك فحص للسمع باملستشفى.

وأحيان ًا ما يتأخر منط النمو هذا .وقد يكون هذا التأخر طفيف ًا أو شديد ًا.

ما هي اخلدمات التي سأحصل عليها أنا وطفلي بعد الوالدة؟

وسيقدم لك سج ً
ال صحي ًا شخصي ًا للطفل (دفتر أحمر) يستخدم لتسجيل حالة
طفلك الصحية وتدوين املالحظات اخلاصة باألحداث املميزة للنمو.
وستعرج عليك ممرضات مدربات بعد الوالدة بفترة تتراوح ما بني  10و14
يوم ًا ،وسيقدمن ِ
لك دعم ًا في جميع اجلوانب الصحية لك وملولودك.

هل سيحصل طفلي على التطعيمات الالزمة؟

نعم ،سيعطى طفلك أول تطعيم له عندما يبلغ  8أسابيع .وتقدم هذه التطعيمات
باملجان في مقر املمارس العام.
سيقي هذا التطعيم طفلك ضد أمراض الديفتيريا ،والتيتانوس ،والسعال
الس َحا َيا ،وعدوى املُ َك َّو ِ
ارات ال ِّر َئوِ َّية.
الديكي ،ووشلل األطفال ،و ِالْ ِت ُ
هاب َّ

متى يحصل األطفال على تطعيمهم التالي؟
•في الشهر الثالث والرابع ،سيعطى طفلك ثاني وثالث مجموعة من
التطعيمات ضد األمراض.
•وعندما يبلغ  12شهر ًا من العمر ،سيعطى طفلك تطعيم ًا ضد أنفلونزا
هاب
النوع ب (املستدمية النزلية النوع ب) ،وجرعة منشطة ضد ِالْ ِت ُ
الس َحا َيا نوع سي.
َّ
•عندما يبلغ عمر الطفل اخلامسة عشرة ،يحصل على تطعيم آخر يعرف
باسم التطعيم الثالثي الفيروسي ( .)MMRويحمي هذا التطعيم طفلك
من ثالثة أمراض (أال وهي احلصبة ،والتهاب الغدة النكافية ،واحلصبة
األملانية) .وهم يحقنون أيض ًا بجرعة منشطة ضد عدوى املُ َك َّو ِ
ارات ال ِّر َئوِ َّية.
شهادات امليالد
ما نوع شهادة امليالد التي أحتاج إليها لطفلي؟

هناك منوذجان لشهادة امليالد  -منوذج موجز ومنوذج طويل .تستخدم شهادة
امليالد املوجزة ألغراض مثل تسجيل الطفل في املدرسة .وبالنسبة لألغراض
القانونية وغيرها من األغراض ،تستدعي احلاجة وجود شهادة ميالد طويلة.

صحة األطفال واخلدمات الصحية املدرسية

هناك خدمات صحية مختلفة لألطفال والعائالت (انظر خدمات األمومة
والطفولة) مجانية ومتاحة للجميع.

ما هي اخلدمات الصحية التي يحصل عليها األطفال باملدارس؟

ماذا يسعني أن أفعل إذا ساورني القلق بشأن منو طفلي؟
إذا كان القلق يساورك بشأن منو طفلك ،ميكنك بحث األمر مع املمارس العام أو
ممرضة الصحة.

اإلشراف

يضطر أغلب اآلباء لتمضية بعض الوقت بعيد ًا عن أطفالهم سواء أكان ذلك
لفترات أطول كالذهاب إلى العمل ،أو لفترات أقصر كاملناسبات االجتماعية.
ورمبا كان من الصعب رعاية طفلك ،ومن املمكن أن تكون رعايته أيض ًا باهظة
التكلفة.
يعتمد األطفال على الراشدين حلمايتهم ،واآلباء مسؤولون عن ضمان سعادة
أطفالهم ورعايتهم الرعاية السليمة.
وال يوجد سن محددة يجوز فيها قانون ًا ترك األطفال وحدهم باملنزل .فاألمر
يرتهن مبا إذا كان الطفل ناضج ًا بالقدر الذي يكفل له التكيف .إن األطفال
يبلغون مرحلة النضج في أعمار مختلفة ،ولكن فيما يلي دليل تقريبي للتوقيت
الذي ميكن فيه ترك األطفال وحدهم باملنزل.

هل ميكنني ترك طفلي باملنزل وحده؟

ليس من اآلمن أبد ًا أن يترك الطفل وحده باملنزل ولو حتى لدقائق معدودة.

هل ميكنني ترك طفلي الصغير وحده باملنزل؟

ال ينبغي ترك األطفال الصغار باملنزل وحدهم ولو حتى لفترة وجيزة .فقد
تشعره ساعة واحدة دونك أو بدون أي شخص راشد آخر بالوحدة ،كما ميكن
أن تتهدد أمنه.

هل ميكنني ترك طفلي األكبر سن ًا باملنزل وحده؟
ال ينبغي ترك األطفال أقل من  14عام بالبيت وحدهم قط ألكثر من فترة وجيزة
جد ًا.
هل ميكنني ترك ابني املراهق باملنزل وحده؟

ميكن ترك املراهقني الذي يتجاوز عمرهم  16عام ًا باملنزل وحدهم.

ما هو العمر املناسب جلليسة األطفال؟

إذا كنت بحاجة لالستعانة بخدمات جليسة أطفال ،ينبغي دائم ًا أن تتأكدي أنها
جتاوزت السادسة عشرة من عمرها ،وينبغي أن تطلبي منها شهادة جهتني
سبق لها العمل لديهما للتحقق من أنها مسؤولة املسؤولية الكافية لتركها مع
أطفالك.

األطفال حتت سن  16سنة

حماية األطفال

ما هي اخلدمات التي يحق لألطفال حتت  16سنة االنتفاع بها؟

ماذا يسعني أن أفعل إذا ساورني القلق بشأن سالمة طفلي؟

يحق لألطفال حتت سن  16سنة (أو  19سنة إذا كانوا منتسبني للتعليم بدوام
كامل) االنتفاع مبجموعة من اخلدمات املجانية مبا في ذلك:
•أدوية مجانية تصرف بوصفة طبية
•خدمات بصرية مجانية/منخفضة التكلفة
•رعاية باألسنان مجانية/منخفضة التكلفة
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إذا كنت قلق ًا بشأن اإليذاء الوجداني ،أو البدني ،أو اجلنسي لطفلك أو تعرضه
لإلهمال ،ميكنك:
•االتصال مبسؤول اخلدمة االجتماعية التابع للهيئة التنفيذية للخدمات
الصحية (االثنني  -اجلمعة من التاسعة صباح ًا وحتى اخلامسة مسا ًء)
باملركز الصحي احمللي الذي تتبعه.
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•إذا ساورتك مخاوف فورية في غير هذه املواعيد ،ميكنك االتصال مبسؤول
اخلدمة االجتماعية احمللي خارج ساعات العمل أو بالشرطة أو برقم 999
أو ( 112من هاتف جوال).
ميكنك العثور على قائمة مبسؤولي اخلدمة االجتماعية على املوقع التالي:
www.dhsspsni.gov.ukchild_protection_contacts

ختان الذكور واإلناث
ختان الذكور
هل ميكنني ختان ابني؟

ال يجرى ختان الذكور بشكل روتيني على الذكور املولودين في أيرلندا الشمالية.
ولكن ،يسعى كثير من اليهود ،واملسلمني ،واألفارقة خلتان ذكورهم.
إن ختان الذكور ليس فيه خرق لقانون أيرلندا الشمالية ،بيد أنه يجب أن يجرى
على يد طبيب مدرب.
إذا أردت ختان أطفالك الذكور ،من املهم أن تلتمس اإلرشادات الطبية من
ممارسك العام الذي سيكون لديه القدرة على إحالتك إلى جهة طبية ميكنها
إجراء عملية اخلتان.
وينبغي أن يتقدم إليك طبيبك بالنصح بشأن:
•ختان الذكور الروتيني ليس إجراء ًا موصى به.
•االعتبارات األخالقية حلقوق الرضيع والطفل.
•خطورة ملضاعفات واألذى احملتمل.
قد ينظر الطبيب بعني االعتبار لطلبك إذا كان هذا الطلب بنا ًء على خلفية دينية
أو ثقافية.

ختان اإلناث
هل ميكنني ختان ابنتي؟
إن ختان اإلناث مخالف للقانون في أيرندا الشمالية ،وأي شخص يكتشف
ضلوعه في إجراء عملية ختان لطفلته أو الترتيب إلجرائها في أيرلندا الشمالية
يعرض نفسه للمسؤولية القانونية واملالحقة القضائية.

خدمات الرعاية االجتماعية

بالنسبة لآلباء الذين يلبون شرط اإلقامة وال يخضعون لهيئة مراقبة الهجرة ،قد
يحق لهم احلصول على إعانات اجتماعية مثل إعانة الطفل تلقائي ًا.

هيئة مراقبة الهجرة
ما الذي تعنيه بهيئة مراقبة الهجرة؟

وتعتبر مقيم ًا اعتيادي ًا:
•إذا جاء شريك حياتك وأطفالك أيض ًا للعيش في أيرلندا الشمالية ،قد يدلل
ذلك على أنك تنوي أنت وعائلتك اإلقامة ،ومن ثم فإنك مقيم اعتيادي.
•إذا كان لديك بيت ًا في أيرلندا الشمالية  -كأن تكون قد اشتريت أو
استأجرت منز ًال هنا ،قد يثبت ذلك أنك مقيم اعتيادي .ال يعني بالضرورة
عدم شراؤك أو استئجارك بيت ًا هنا أنك لست مقيم ًا اعتيادي ًا  -فرمبا أن
هناك أسباب ًا أخرى لذلك ،مثل ضيق ذات اليد.
•إذا عشت في أيرلندا الشمالية ألكثر من  3أعوام ،يسلم بأنك مقيم ًا
اعتيادي ًا (ولكنك لست بحاجة لإلقامة هنا لهذه املدة لكي يعتد بك كمقيم
اعتيادي).

ما الذي تعنيه بالوجود؟

يعني الوجود تواجدك الفعلي عاد ًة في أيرلندا الشمالية ،وأنك تتمتع بحق اإلقامة
للحصول على اإلعانات.

ما الذي تعنيه بحق اإلقامة؟
للمجموعات التالية احلق في اإلقامة في أيرلندا الشمالية عند املطالبة بإعانة
الطفل:
•جميع مواطني اململكة املتحدة ،ومن لهم حق اإلقامة في منطقة السفر
املشتركة (التي تغطي اململكة املتحدة ،وجمهورية أيرلندا ،وجزر القناة،
وجزيرة مان)
•جميع العاملني باملنطقة االقتصادية األوروبية والذين يعملون بشكل قانوني
في املمكة املتحدة
•مواطنو الدول التي ال تنتمي لالحتاد األوروبي والذين ميلكون تصريح ًا
مفتوح ًا لإلقامة في اململكة املتحدة.
•يستطيع األشخاص الذين ينتمون إلى دول االحتاد األوروبي الثمانية
(جمهورية التشيك ،وأستونيا ،واملجر ،والتفيا ،وليتوانيا ،وبولندا،
وسلوفاكيا ،وسلوفينيا) املطالبة إذا عاشوا في أيرلندا الشمالية ألكثر من
 12شهر ًا.
إعانة املواليد
ما هي إعانة الطفل؟
إعانة الطفل هي دفعة شهرية تقدم لكل طفل أهل للحصول عليها يعيش عاد ًة
معك ويعول عليك في معيشته .والطفل املؤهل للحصول على هذه اإلعانة:
•األطفال أقل من  16سنة أو
•األطفال حتت سن  19سنة الذين يتلقون تعليم ًا بدوام كامل أو
•األطفال الذين تبلغ أعمارهم  16أو  17سنة وتركوا املدرسة مؤخر ًا
وسجلوا أنفسهم للعمل أو التدريب لدى هيئة العمل والتدريب.

متى ميكنني املطالبة بإعانة الطفل اخلاصة بي؟

يجب أن تطالب بها مبجرد أن يولد طفلك أو مبجرد أن يأتي للعيش معك .وإذا
تأخرت عن املطالبة باإلعانة ،قد تخسرها .ميكنك احلصول على حزمة طلب
اإلعانة باالتصال مبكتب إعانة الطفل على الرقم التالي .0845 302 1444
إذا كان طفلك قد ولد تو ًا ،رمبا حتصلني على حزمة طلب إعانة الطفل من
املستشفى إذا ولد طفلك في أيرلندا الشمالية.

قد ال يكون لك احلق في احلصول على إعانة الطفل إذا كنت خاضع ًا لهيئة
مراقبة الهجرة .ألغراض إعانة الطفل ،ستخضع لهيئة مراقبة الهجرة إذا
صرحت وزارة الداخلية بأن تصريح دخولك أو إقامتك في أيرلندا الشمالية
مشروط بأال تلجأ لألموال العامة ،أو إذا طالبت بتصريح لدخول أو اإلقامة في
اململكة املتحدة ولكنك ال متلك واحد ًا.

وميكنك أيض ًا املطالبة بإعانة الطفل عبر شبكة اإلنترنت على املوقع التالي
www.hmrc.gov.ukforms/ch2.pdf

اإلقامة والوجود االعتياديان وحق اإلقامة

أين ميكنني احلصول على املزيد من املعلومات؟

ما الذي تعنيه باإلقامة االعتيادية؟

إن اإلقامة االعتيادية شرط مفروض ،مما يعني أنك عادة تعيش في أيرلندا
الشمالية وتنوي البقاء فيها.
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ميكنك احلصول على املزيد من املعلومات من شارع  ،HMوكتيب معلومات
العميل متاح عبر شبكة اإلنترنت على املوقع التالي:
www.hmrc.gov.ukchildbenefit/ch5_notes.pdf
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جهات اتصال مفيدة واملزيد من املعلومات
وزارة الصحة واخلدمات االجتماعية والسالمة العامة
Castle Buildings
		
العنوان:
Stormont Estate
		
Belfast BT4 3SQ
		
www.dhsspsni.gov.uk
موقع الويب:
الهيئة املركزية للخدمات
2 Franklin Street
		
العنوان:
Belfast, BT2 8DQ
		
(028) 90324431
		
الهاتف:
www.centralservicesagency.n-i.nhs.uk
موقع الويب:
هيئة خدمات طبيب األسرة العام  (028) 9032 4431واستفسر في قسم
اخلدمات حول:
خدمات عالج األسنان أو البريد اإللكتروني dental@csa.n-i.nhs.uk
اخلدمات الطبية أو البريد اإللكتروني medical@csa.n-i.nhs.uk
خدمات عالج العني أو البريد اإللكتروني ophthalmic@csa.n-i.nhs.uk

جلنة أيرلندا الشمالية للمساواة
		
العنوان:
		
		
		
الهاتف:
البريد اإللكتروني:
موقع الويب:

Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast BT2 7DP
(028) 90500600
information@equalityni.org
www.equalityni.org

محقق الشكاوى بأيرلندا الشمالية
		
العنوان:
		
		
الهاتف:

Freepost BEL 1478
Belfast BT1 6BR
( (0800) 343424هاتف مجاني)

مجلس أيرلندا الشمالية للجهود التطوعية ()NICVA
,61, Duncairn Gardens
		
العنوان:
Belfast BT15 2GB
		
(028) 9087 7777
		
الهاتف:

احتاد املنطقة الشمالية
االحتاد الشمالي للرعاية الصحية واالجتماعية
Equity Unit
العنوان		:
The Cottage
		
5, Greenmount Avenue
		
Ballymena BT43 6DA
		
(028) 2563 3745
هاتف		:
الهيئة الشمالية للخدمات الصحية واالجتماعية
County Hall
		
العنوان:
182, Galgorm Road
		
Ballymena BT42 1QB
		
(028) 2531 1000
هاتف		:
املجلس الشمالي للخدمات الصحية واالجتماعية
Houston’s Mill Site
العنوان		:
10A, Buckna Road
		
Broughshane
		
Ballymena BT42 4NJ
		
(028) 2586 3950
		
هاتف
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مستشفى منطقة أنترمي
		
هاتف
هاتف نصي
مواعيد العمل:

(028) 9442 4000
028) 9442 4242
يفتح قسم الطوارئ أبوابه على مدار اليوم

مستشفى كوزواي
		
هاتف
هاتف نصي
مواعيد العمل:

(028) 7032 7032
(028) 7034 6188
يفتح قسم الطوارئ أبوابه على مدار اليوم

مستشفى وايت أبي
		
هاتف
مواعيد العمل:

(028) 9086 5181
 9صباح ًا  5 -مسا ًء (االثنني  -األحد)

احتاد املنطقة اجلنوبية
االحتاد اجلنوبي للرعاية الصحية واالجتماعية
العنوان :وحدة ضمان املساواة
The Bungalow
		
Lurgan Hospital Site
		
100, Sloan Street
		
Lurgan
		
Co. Armagh BT66 8NX
		
(028) 3831 6691
هاتف		:
الهيئة اجلنوبية للخدمات الصحية واالجتماعية
Tower Hill
		
العنوان:
Armagh BT61 9DR
		
(028) 3741 0041
		
هاتف:
املجلس اجلنوبي للخدمات الصحية واالجتماعية
Quaker Buildings
العنوان		
Lurgan
		
Co. Armagh BT66 8BB
		
(028) 3834 9900
هاتف		
مستشفى منطقة كريجافون
(028) 3833 4444
هاتف		
(028) 3861 2764
هاتف نصي
يفتح قسم الطوارئ أبوابه على مدار اليوم
مواعيد العمل:
مستشفى ديزي هيل
هاتف		:
هاتف نصي:
مواعيد العمل:

(028) 3083 5000
(028) 3083 5081
يفتح قسم الطوارئ أبوابه على مدار اليوم

احتاد منطفة بلفاست
احتاد بلفاست للرعاية الصحية واالجتماعية
العنوان		:
		
		
هاتف		:

Knockbracken Healthcare Park
Saintfield Road
Belfast BT8 8BH
( (0800) 22 88 44هاتف مجاني)
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الهيئة الشرقية للخدمات الصحية واالجتماعية
Champion House
العنوان		:
12-22, Linenhall Street
		
Belfast BT2 8BS
		
(028) 9032 1313
هاتف		:
املجلس الشرقي للخدمات الصحية واالجتماعية
1st Floor
العنوان		:
McKelvey House
		
25-27, Wellington Place
		
Belfast BT1 6GQ
		
(0800) 917 0200
هاتف		:
(028) 9032 1285
هاتف نصي:
مستشفى رويال فكتوريا
هاتف		:
هاتف نصي:
مواعيد العمل:

(028) 9024 0503
(028) 9063 3883
يفتح قسم الطوارئ أبوابه على مدار اليوم

مستشفى رويال فكتوريا قسم إصابات العني
(028) 9024 0503
هاتف		:
(028) 9063 3883
هاتف نصي:
 9صباح ًا  3 -مسا ًء (االثنني  -اجلمعة)
مواعيد العمل:
مستشفى رويال فكتوريا قسم إصابات األطفال
(028) 9024 0503
هاتف		:
(028) 9063 3883
هاتف نصي:
يفتح قسم الطوارئ أبوابه على مدار اليوم
مواعيد العمل:
مستشفى ماتر
هاتف		:
هاتف نصي:
مواعيد العمل:

(028) 9074 1211
(028) 9080 2557
يفتح قسم الطوارئ أبوابه على مدار اليوم

مستشفى مدينة بلفاست
هاتف		:
هاتف نصي:
مواعيد العمل:

(028) 9032 9241
(028) 9023 9581
يفتح قسم الطوارئ أبوابه على مدار اليوم

املجلس الشرقي للخدمات الصحية واالجتماعية
1st Floor
العنوان		:
McKelvey House
		
25-27, Wellington Place
		
Belfast BT1 6GQ
		
(0800) 917 0200
هاتف		:
(028) 9032 1285
هاتف نصي
مستشفى أوليستر
هاتف		:
مواعيد العمل:

(028) 9056 4875
يفتح قسم الطوارئ أبوابه على مدار اليوم

مستشفى الجان فالي
هاتف		:
هاتف نصي:
مواعيد العمل:

(028) 9266 5141
(028) 9260 3120
يفتح قسم الطوارئ أبوابه على مدار اليوم

احتاد املنطقة الغربية
االحتاد الغربي للرعاية الصحية واالجتماعية
وحدة املساواة وحقوق اإلنسان
العنوان		:
Tyrone and Fermanagh
		
Donaghanie Road
		
Omagh BT79 0NS
		
(028) 8283 5278
		
هاتف:
الهيئة الغربية للخدمات الصحية واالجتماعية
15, Gransha Park
العنوان		:
Clooney Road
		
Londonderry BT47 6FN
		
(028) 7186 0086
هاتف		:
املجلس الغربي للخدمات الصحية واالجتماعية
’Hilltop’ Tyrone and Fermanagh Hospital
العنوان		:
Omagh
		
Co. Tyrone BT79 0NS
		
(028) 8225 2555
هاتف:

احتاد املنطقة اجلنوبية الشرقية

مستشفى إيرن
هاتف		:
مواعيد العمل:

االحتاد اجلنوبي الشرقي للرعاية الصحية واالجتماعية
العنوان مستشفى تومسون هاوس
19-21, Magheralave Road
		
Lisburn
		
Co. Antrim BT28 3BP
		
(028) 9266 9111
هاتف		:

مستشفى مقاطعة تايرون
(028) 8283 3100
هاتف		:
يفتح قسم الطوارئ أبوابه على مدار اليوم
مواعيد العمل:

املجلس الشرقي للخدمات الصحية واالجتماعية
Champion House
العنوان		:
12-22, Linenhall Street
		
Belfast BT2 8BS
		
(028) 9032 1313
هاتف		:
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(028) 6638 2000
يفتح قسم الطوارئ أبوابه على مدار اليوم

مستشفى ألتناجيلفني
(028) 7134 0503
هاتف		:
(028) 7161 1298
هاتف نصي:
يفتح قسم الطوارئ أبوابه على مدار اليوم
مواعيد العمل:
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خطابات مفيدة للرعاية الصحية
خطاب إلى املمارس العام بشأن مترجم
التاريخ:
عزيزي املمارس العام،
لدي موعد بتاريخ __________________ في
الساعة ____________________ صباح ًا/
مسا ًء
هال أخطرني إذا كان في إمكانك استقدام مترجم في
________________ .

التوقيع____________________:
(الوالد/الوصي)
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كلمات رئيسية
مدرسة
حقيبة املدرسة
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مالحظة :لك احلق فقط في مكان واحد شاغر مما يعني أن طفلك إما أن
يلتحق برياض األطفال أو مبجموعة لعب مجان ًا ال بكالهما مع ًا.
ولكن عدد األماكن الشاغرة املجانية محدود ويختلف من منطقة إلى أخرى .ملزيد
من املعلومات ،برجاء االتصال مبجلس التعليم واملكتبات احمللي الذي تتبعه.

مدرس
التقومي املدرسي
صف
ناظر
تسجيل
الزي املوحد

حقائق سريعة

كيف أحلق طفلي باملدرسة؟
كيف أعثر على مدرسة ابتدائية لطفلي؟
ميكنك إحلاق طفلك بأي مدرسة محلية حسب اختيارك طاملا أن هناك مكان ًا
شاغر ًا له .وعلى الرغم من أن أغلب املدارس االبتدائية ميكنها تسجيل جميع
األطفال الذين يتقدمون بطلبات التحاق بها ،إال أنه ال يوجد ما يضمن مكان
شاغر في املدارس احمللية.
ميلك كل مجلس من مجالس التعليم واملكتبات قائمة باملدارس املوجودة باملنطقة.
وفي نهاية هذا القسم ،ستجد تفاصيل االتصال مبجالس التعليم واملكتبات.

ما هي إجراءات إحلاق طفلي باملدرسة االبتدائية؟
لتسجيل طفلك ،يجب أن متأل منوذج طلب على أن تذكر ثالث مدارس تفضلها.

يجب أن يلتحق األطفال باملدرسة بني الرابعة والسادسة عشرة من عمرهم
(يبدأ األطفال الدراسة في سبتمبر إذا بلغوا الرابعة من عمرهم في غرة يونيو/
حزيران السابق).

ويتاح هذا النموذج واملعلومات اخلاصة باملدارس احمللية لدى مجلس التعليم
واملكتبات في منطقتك.

ينقسم التعليم اإلجباري إلى أربعة مستويات أساسية:

متى ينبغي أن أحلق طفلي باملدرسة؟

املرحلة األساسية :تغطي السنة األولى و الثانية
املرحلة األولى األساسية :تغطي السنة الثالثة والرابعة
املرحلة الثانية األساسية :تغطي األعوام من اخلامسة حتى السابعة
املرحلة الثالثة األساسية :تغطي األعوام من الثامنة حتى العاشرة
املرحلة الرابعة األساسية :تغطي العامني احلادي عشر والثاني عشر
وهناك تقييم نظامي يجرى لألطفال في سن الثامنة ،واحلادية عشرة ،والرابعة
عشرة
في احلادية عشرة من العمر ،ينتقل األطفال من املدرسة االبتدائية إلى الثانوية.
وجاري تعديل نظام االنتقال بني املراحل حالي ًا في أيرلندا الشمالية .ميكنك
التحقق من كيفية انتقال طفلك بني املراحل من املدرسة أو من مدرس الطفل.
في نهاية كل عام ،يتلقى اآلباء تقرير ًا حول مستوى أداء الطفل باملدرسة سواء
في جميع املواد التعليمية أو فيما يتعلق بتنمية مهاراتهم .ويوضح التقرير أيض ًا
لآلباء اجلوانب األساسية للتنمية لدى الطفل.

ما هي رياض األطفال؟

رياض األطفال ليست إجبارية في أيرلندا الشمالية ،بيد أنه من حق كل طفل في
أيرلندا الشمالية االلتحاق بروضة األطفال لعام واحد.

متى يلتحق األطفال برياض األطفال؟

إن املجموعة التي تستهدفها رياض األطفال هم األطفال الذين بلغوا السنة
النهائية من رياض األطفال  -أي أن األطفال الذين بلغوا الثالثة من العمر قبل
أو في غرة يونيو/حزيران يستطيعون االلتحاق برياض األطفال في سبتمبر.

ما هو هدف رياض األطفال؟

إن الهدف من رياض األطفال هو تأهيل األطفال للحياة املدرسية ،وإقامة جسر
بني الفجوة بني البيت واملدرسة .وعاد ًة ما يتعلم األطفال اللعب املنظم ،وتتاح
لهم فرصة التفاعل مع أقرانهم من األطفال قبل االلتحاق باملدرسة.

ما هي مدة انتساب طفلي برياض األطفال؟

عاد ًة ما يذهب طفلك إلى رياض األطفال خمسة أيام في األسبوع ملدة تتراوح
ما بني ساعتني ونصف وأربع ساعات ونصف.
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يجب أن يستكمل منوذج الطلب بحلول شهر يناير/كانون الثاني من العام الذي
تود إحلاق طفلك فيه في سبتمبر.
وإذا تأخرت في إرسال منوذجك ،سينظر في أمرها بعد جميع النماذج املقدمة
في املوعد احملدد ،وقد ال تتمكن من إحلاق طفلك مبدرستك املفضلة.

هل الختيار مدرسة ابتدائية تداعيات على التعليم باملرحلة الثالثة؟
عندما تختار مدرسة ابتدائية ،قد حتتاج أيض ًا لإلملام بسياسات االلتحاق
باملدارس االبتدائية .فهناك بعض املدارس ما بعد املرحلة االبتدائية تعطي
األولوية لطالب من مدارس ابتدائية بعينها.
ما هو الصف الذي سيلتحق به طفلي؟
يتم إحلاق األطفال الذين ينتسبون للتعليم ألول مرة بالعام األول من التعليم
االبتدائي .إذا التحق طفلك مبدرسة ما من قبل ،في دولة أخرى على سبيل
املثال ،ستأخذ املدرسة عمره وتعليمه السابق في االعتبار.
وفي هذه احلالة ،سيستقر الناظر معك على الصف ومدرس الفصل.

دعم طفلك في املدرسة واحلضور
دعم طفلك
ما هو الدور الذي يلعبه اآلباء في تعليم أطفالهم في أيرلندا الشمالية؟

إن اآلباء (أو األوصياء) هو أفضل معلم لهم في املرحلة االبتدائية .والدعم من
البيت حيوي لنمو الطفل أثناء املدرسة.

كيف ميكنني أن أدعم طفلي؟

لدعم طفلك ،ميكنك القيام مبا يلي:
•إظهار االهتمام مبا يقوم به طفلك في املدرسة
•استشارة املدرسة حول تطور طفلك
•حضور اجتماعات اآلباء  /املدرسني
•مخاطبة مدرس الفصل ملناقشة أية مخاوف لديك
•أثن على جهود طفلك كلما تسنى لك ذلك .فتشجيعك له يعني الكثير،
وسيحثه على مواصلة احملاولة.
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ما هو اجتماع اآلباء واملدرسني؟

هو اجتماع يتم مع املدرس ملناقشة تقدم الطفل باملدرسة.

احلضور
ما هو دوري فيما يتعلق باحلضور؟

باعتبارك أب/أم ،يجب أن تتأكد من حضور طفلك إلى املدرسة في كل يوم
دراسي .وال ينبغي أن يلتحقوا باملدرسة إذا لم يكونوا مؤهلني لذلك (أي إذا
كانوا مرضى).
إذا تعذر على طفلك احلضور باملدرسة ،ينبغي أن تتأكد من إخطار املدرسة
بذلك عبر خطاب تعلمهم فيه بالسبب الذي مينع طفلك من احلضور.

هل ميكنني اصطحاب طفلي في اإلجازات أثناء فترة الدراسة؟

اإلجازة أثناء فترة الدراسة ستؤدي إلى أن يفوت طفلك فترات دراسية هامة.
وسيكون من الصعب عليه تعويض ما فاته الحق ًا .ونتيجة لذلك ،من املمكن أن
يتخلف عن دروسه باملدرسة ويفقد الثقة بقدراته.

كيف ستتصرف املدرسة إذا ما تخلف طفلي عن املدرسة؟
ينص القانون على أن الوالدين مسؤولني عن ضمان حضور طفلهم املدرسة
بشكل منتظم ووصوله في املوعد املناسب .ويجوز تغرمي اآلباء حتى  1000جنيه
إسترليني لكل طفل يتخلف عن احلضور بشكل منتظم .ومن املمكن أن يتقدم
أيض ًا مجلس التعليم واملكتبات بأمر إشراف تعليمي.

املدرسة االبتدائية
ما هي أنواع املدارس االبتدائية املختلفة املتاحة؟
يتألف النظام التعليمي في أيرلندا الشمالية من أنواع مختلفة من املدارس حتت
سلطة جلان إدارية.
•املدارس املوجهة  -وتخضع إلدارة مجالس التعليم واملكتبات
•املدارس املدعمة  -وتخضع إلدارة املجلس الكاثوليكي للمدارس املدعمة
ومجلس احملافظني.
•املدارس املتكاملة  -وتخضع إلدارة مجلس أيرلندا الشمالية للتعليم
املتكامل

هل يلتحق البنني والبنات بنفس املدرسة؟

تعلم املدارس التي تقبل أحد اجلنسني دون اآلخر البنني والبنات كل على حدة،
أما املدارس املشتركة فتقبل البنني والبنات مع ًا.

من القائم على إدارة املدرسة؟

إن املدرس الرئيسي -الناظر( -وهو كبير املدرسني) هو املسؤول عن إدارة
املدرسة .ويرفع الناظر تقاريره إلى مجلس احملافظني.
ويجوز أن يكون الناظر رج ً
ال أو امرأة.

ما هي املدرسة االبتدائية؟
ما هي مدة الدراسة في املدرسة االبتدائية؟

يتألف التعليم االبتدائي من سبع سنوات مقسمة على ثالثة مراحل هي كالتالي:
•املرحلة األساسية (السنة االبتدائية األولى والثانية)
•املرحلة األساسية األولى (السنة االبتدائية الثالثة والرابعة)
•املرحلة األساسية الثانية (السنة االبتدائية اخلامسة والسادسة والسابعة)

ما الذي سيتعلمه طفلي في املدرسة االبتدائية؟
يقصد من املنهج الذي يدرس في املدارس االبتدائية أن يحبب طفلك في التعلم
ويرغبه فيه إلى األبد .والهدف من املدرسة أن ميثل جتربة ممتعة ومتميزة.
وينقسم منهج املدرسة االبتدائية إلى  6جوانب من التعلم:
اللغة ،والقراءة ،واألعداد (القراءة ،والكتابة ،والرياضيات ،واللغة اإلجنليزية) هي
األهم
وسيتعرف األطفال أيض ًا على الفنون ،واجلغرافيا ،والتاريخ ،والعلوم،
والتكنولوجيا.
ويساعد هذا التعليم أيض ًا األطفال على تنمية مهاراتهم االجتماعية من خالل
التنمية الشخصية والتفاهم املتبادل.
إن التربية البدنية أيض ًا مهمة .ويتضمن منهجها اللعب والتمارين الرياضية.

كيف يتم تقييم قدرة طفلي على التعلم؟

يعني التقييم قياس الكم الذي تعلمه الطفل باختبار ومالحظة ما يحيط به الطفل
علم ًا .وذلك لكي يدرك املدرس التقدم الذي يحرزه الطفل ،وتنميته ملهارة ما،
وفهمه ملوضوع بعينه.
في السنوات األولى ،يتم التقييم بشكل غير رسمي ويعتمد على مالحظاتك أنت
ومدرس الطفل.
وفي املدرسة االبتدائية ،يستخدم املدرس العديد من السبل املختلفة لتقييم قدرة
طفلك على التعلم .وتتضمن هذه السبل وضع االمتحانات ،واملهام ،وأعمال
املشروعات.

ما هي االختبارات املعيارية؟
تستخدم االختبارات املعيارية للتعرف على التقدم الذي يحرزه األطفال باملقارنة
بأقرانهم في البالد .في الفترة بني عامي  ،4-7يجرى تقييم نظامي في مادتي
القراءة واألعداد قرب بداية السنة.

ما هي املدرسة الثانوية؟
كيف يتم تنظيم التعليم ما بعد االبتدائي؟

يتألف التعليم اإلجباري الثانوي في أيرلندا الشمالية من مرحلتني:
 املرحلة األساسية الثالثة املرحلة األساسية الرابعةاملرحلة األساسية الثالثة (سنة )8 - 10

ما هي املرحلة األساسية الثالثة؟

هي املرحلة األولى من التعليم ما بعد االبتدائي .ويلتحق التالميذ بهذه املرحلة
في احلادية عشرة/الثانية عشرة من عمرهم ،ويستكملونها في الثالثة عشرة/
الرابعة عشرة من عمرهم .وتتألف هذه املرحلة من ثالث سنوات (السنة الثامنة
والتاسعة والعاشرة).

ما الذي يدرسه طفلي في املرحلة األساسية الثالثة؟
تركز املرحلة األساسية الثالثة بشدة على تنمية املهارات ،واالبتكار ،واملغامرة.
وتنقسم مواد التعلم إلى  8جوانب مختلفة :الفنون ،واللغة اإلجنليزية ،والبيئة
واملجتمع ،والرياضيات ،واللغات احلديثة ،والتربية البدنية ،والعلوم والتكنولوجيا
والتعليم الديني.
ملزيد من املعلومات حول املرحلة األساسية الثالثة ،يرجى زيارة املوقع التالي
www.nicurriculum.org.uk/key_stage_3/index.asp

وتغطي املراحل الثالثة السنوات  1-7من التعليم اإلجباري.
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املرحلة األساسية الرابعة (السنة )11-12

كيف أعرف أن طفلي يجب أن يكون في إجازة؟

ما هي املرحلة األساسية الرابعة؟
املرحلة األساسية الرابعة هي املرحلة الثانية واألخيرة من التعليم االبتدائي
اإلجباري .ويلتحق التالميذ بهذه املرحلة في الرابعة عشرة/اخلامسة عشرة من
عمرهم ويستكملونها في السادسة عشرة/السابعة عشرة من عمرهم .وتتألف
من عامني (العام احلادي عشر والثاني عشر).

اليوم الدراسي

تشتمل املرحلة األساسية الرابعة على  7مواد :الفنون ،واللغة ،والقراءة،
والرياضيات ،واألعداد ،والبيئة ،واملجتمع ،والعلوم ،والتكنولوجيا ،واللغات
احلديثة ،والتعلم من أجل احلياة والعمل.

إلى متى يستمر اليوم الدراسي؟
ميتد اليوم الدراسي إلى  3ساعات بحد أدنى لألطفال حتت سن  8سنوات،
وأربع ساعات ونصف بالنسبة لبقية األطفال.

ما الذي يدرسه طفلي في املرحلة األساسية الرابعة؟

وعندما يبلغ الطفل الرابعة عشرة من عمره ،يختار املواد التي يرغب في
مواصلة دراستها للشهادة العامة للتعليم الثانوي.

هل هناك أية اختبارات أثناء املرحلة األساسية الرابعة؟

نعم ،فالتعليم الثانوي اإلجباري في أيرلندا الشمالية يختتم باختبار التعليم
الثانوي ( )GCSEالذي يخوضه الطالب في شهر يونيو/حزيران.

ما بعد التعليم اإلجباري
ماذا يحدث بعد اختبارات الشهادة العامة للتعليم الثانوي ؟

تعد اختبارات الشهادة العامة للتعليم الثانوي ختام التعليم اإلجباري في أيرلندا
الشمالية .ويكمل الطالب الذين يستقر رأيهم على استكمال التعليم بعد الدراسة
اإلجبارية دورة إضافية ملدة عامني تنتهي باختبارات املستوى املتقدم.
إن نتائج اختبارات املستوى املتقدم هي األساسي الرئيسي الذي حتدد األماكن
الشاغرة في في التعليم اإلضافي والعالي.

ما هي املواد التي يدرسونها؟

عاد ًة ما يدرس الطالب  3-4مواد في املستوى املتقدم .ويحدد اختبار املستوى
املتقدم االلتحاق بالتعليم اإلضافي أو املستوى الثالث من التعليم.

ما هي السن التي ينهي عندها الطالب الدراسة؟

ينهي الطالب الذين يقررون خوض اختبار املستوى املتقدم دراستهم باملدرسة
الثانوية في الثامنة عشرة/التاسعة عشرة من عمرهم.

ما هي املعلومات األخرى التي أنا بحاجة لإلملام
بها؟
السنة الدراسية
ما هو هيكل السنة الدراسية؟

للمدرسة االبتدائية  3فصول دراسية .يبدأ األول من بداية سبتمبر/أيلول وحتى
منتصف ديسمبر/كانون األول (أعياد امليالد) ،والثاني يبدأ من يناير/كانون
الثاني حتى مارس/آذار أو أبريل/نيسان (عيد الفصح) .والفصل الثالث يبدأ
من بعد عيد الفصح وحتى نهاية يونيو/حزيران.
وللمدرسة الثانوية أيض ًا ثالثة فصول؛ األول والثاني يطابقان نظيريهما باملدرسة
االبتدائية ،بيد أن الفصل الثالث ينتهي بنهاية شهر مايو/أيار.
وهناك أيض ًا إجازات في منتصف الفصول الدراسية تعرف باسم الفصول
النصفية حيث يحصل األطفال على إجازات متتد من أيام قالئل وحتى أسبوع
كامل.

في بداية العام الدراسي (أو عندما تسجل طفلك باملدرسة) ستعطيك املدرسة
تقومي ًا باألحداث فيها تفصيل للفترات التي ستغلق فيها املدرسة أبوابها.
وبالنسبة ألية أيام أخرى ،ستخطر بها على مدار السنة.

ويطول اليوم الدراسي في املدرسة الثانوية باملقارنة .ينبغي أن تستفسر من
املدرسة بشأن املزيد من املعلومات حول طول اليوم الدراسي حيث يختلف من
مدرسة ألخرى.
وتفتح املدارس أبوابها من االثنني حتى اجلمعة.

متى تبدأ الفصول عملها؟

تبدأ الفصول ما بني الثامنة والنصف والتاسعة والنصف وفق ًا لنظام املدرسة.
ومن املهم أن يحضر طفلك إلى املدرسة في املوعد احملدد ،ولذا احرص على أن
تستفسر من املدرسة حول مواعيد بدء الفصول.

ما هي فترات الراحة التي يحصل عليها طفلي؟
هناك استراحتني طوال اليوم؛ واحدة في الصباح (حوالي الساعة احلادية
عشرة صباح ًا) ،واستراحة لتناول الغداء (حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف
ظهر ًا).

الفروض املنزلية
هل سيتعني على طفلي أداء الفروض املنزلية في املدرسة االبتدائية؟
تضع املدارس سياساتها اخلاصة فيما يتعلق بالفروض املنزلية .على سبيل
املثال ،تعطي بعض املدارس طالبها من الصف األول حتى الصف السادس
فروض ًا منزلية ليلة كل أسبوع .وبعض املدارس تعطي القليل من فروض القراءة
أو الرياضيات لصفوف األطفال الصغار.
هل سيتحتم على طفلي أداء الفروض املنزلية في املدرسة الثانوية؟

نعم ،يوكل إلى طلبة املدارس الثانوية أداء فروض منزلية أضخم بكثير من طلبة
املدارس االبتدائية .وسيتحتم عليهم أيض ًا الدراسة استعداد ًا لالختبارات.
وعادة ما يستغرق أداء الفروض املنزلية ما بني ساعتني وثالث ساعات بالنسبة
لطلبة املدارس الثانوية.

كيف ميكنني مساعدة طفلي في أداء فروضه املنزلية؟

إذا أعطي طفلك فروض ًا منزلية ،يجب أن متنحه املجال ألدائها وحتثه على ذلك.
وإذا دعت احلاجة ،قدم إليه يد العون.
كرس بعض الوقت للحديث إلى طفلك بشأن األنشطة التي يقوم بها في املدرسة.
واكفل لطفلك بيئة هادئة ينعم فيها بالراحة جالس ًا على املائدة دون أن يشوش
عليه التلفاز أو أي مصدر آخر من مصادر الضوضاء.
وينبغي أن يتضمن وقت الفروض املنزلية حيز ًا للفروض الشفوية عالوة على
الفروض التحريرية.
إن الفروض الشفوية (الكالم وتكرار الطالب النصوص التي مت تلقينه إياها)
مفيدة بصفة خاصة في السنوات األولى.
شجع طفلك على احلفاظ على نظافة وترتيب كتبه ونُسخ أوراقه.
إذا كان طفلك يدرس وحده ،كن على استعداد ملساعدته وأظهر اهتمامك مبا
يبذله من جهد.
واثن على جهود طفلك كلما أمكن.
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حاول أن تكون صبور ًا مع طفلك.

الزي الرسمي املوحد

ماذا لو كان طفلي يعاني من مشاكل في أداء الفروض املنزلية؟
إذا كان طفلك يعاني من مشاكل دائمة في أداء فروضه املنزلية ،ناقش األمر مع
مدرسه.

ما هي سياسة الزي الرسمي املوحد؟
لدى أغلب املدارس في أيرلندا الشمالية سياسة خاصة بالزي الرسمي املوحد.
وهذا يعني أن جميع التالميذ أو الطالب يجب أن يرتدوا زي ًا موحد ًا باملدرسة.
ستقدم لك املدرسة تفاصيل حول الزي الذي يجب أن يرتديه طفلك.

وإذا كان طفلك عاجز ًا عن أداء فروضه املنزلية ألي سبب ،احرص على إخطار
مدرسه بذلك .اكتب رسالة موجزة معل ً
ال السبب.

ماذا أفعل إذا كان طفلي يعاني من مشاكل باملدرسة؟

يجب أن تتحدث إلى طفلك أو ًال .فاملشكلة قد تكمن في قدراته على التعلم أو قد
تكون مشكلة شخصية أو اجتماعية.
إذا عجزت عن حل املشكلة باملنزل ،ينبغي أن تضرب موعد ًا لبحث األمر مع
مدرس الفصل .وإذا لم يسوي هذا املشكلة ،قد حتتاج أن تضرب موعد ًا لبحث
املوقف مع الناظر.
إذا كان طفلك في املدرسة الثانوية ،ينبغي أن تضرب موعد ًا لبحث األمر مع
الناظر ،أو مدرس الفصل إذا كان لديه واحد ًا.

ما هو التعلم اخلاضع لإلشراف؟

تقدم بعض املدارس دراسة خاضعة لإلشراف لطلبة املدارس اإلعدادية لقاء
رسوم.
وهذه فترة للدراسة النظامية حيث ميكن لألطفال أداء الفروض املنزلية واملذاكرة
بعد املدرسة.
ويشرف على األطفال إما مدرس مؤهل أو شخص مسؤول.
استفسر في مدرستك عما إذا كانت الدراسة اخلاضعة لإلشراف متاحة أم ال.

قواعد وسياسات املدرسة
ما الذي تعنيه بقواعد وسياسات املدرسة؟

كما سلف وذكرنا ،جلميع املدارس قواعدها وسياساتها اخلاصة بها في عدد
من اجلوانب مبا في ذلك:
•التسجيل أو االلتحاق
•الزي الرسمي املوحد
•عادات األكل الصحية
•قواعد السلوك
•التنمر

سياسة التسجيل أو القبول
ما هي سياسة التسجيل أو القبول؟

سياسة التسجيل أو القبول هي القواعد التي حتكم تسجيل األطفال باملدرسة.
فاملدارس التي ال جتيز تسجيل كل الطالب يجب أن يكون لديها سياسة للقبول.
ويضع هذه السياسة مجلس محافظي املدرسة.
ويجب أن تتسق هذه السياسة مع قانون املساواة في املنزلة بأيرلندا الشمالية
مما يعني أن طفلك يستحيل أن يتعرض ألي نوع من أنواع التمييز

ماذا لو أنني ال أريد لطفلي ارتداء الزي املوحد ألسباب ثقافية؟
إذا كان ارتداء طفلك للزي املوحد ميثل لك مشكلة ألسباب ثقافية ،ينبغي أن
تبحث األمر مع ناظر املدرسة.

عادات األكل الصحية
ما هي سياسة عادات األكل الصحية؟

لدى العديد من املدارس سياسة لعادات األكل الصحية .وهذا يعني أن هذه
املدارس لديها قائمة باألطعمة التي يسمح لألطفال اصطحابها إلى املدرسة
للغداء ولتناولها أثناء فترة راحتهم .وعاد ًة ما يحظر اصطحاب احللوى،
واألكالت السريعة ،واملشروبات الغازية (مثل الكوكا كوال).

قواعد السلوك
كيف تفرض املدارس اإلنضباط على األطفال؟
يثني املدرسون على األطفال عندما يبذلون قصارى جهدهم ،ويحسنون أداء
فروضهم املنزلية .فالثناء يساعد على حتفيز األطفال.
ويجب أن يكون لدى كل مدرسة قواعد للسلوك واالنضباط ،ويعطى اآلباء نسخة
منها .وأنت مسؤول عن قبول قواعد املدرسة ،وضمان استيعاب أطفالك لها
وااللتزام بها .وسيطلب منك التوقع على هذه القواعد عندما تقوم بتسجيل طفلك
باملدرسة.
وسيخطرك املدرس أو الناظر إذا ما اعتاد طفلك على كسر القواعد .وستتاح لك
الفرصة ملناقشة األمر معهم .وسيتوقعون أن تضمن لهم حتسن سلوك طفلك.
وينبغي أن حتاول أن حتل املشكلة مع طفلك أو ًال على أن حتيل األمر ملدرس
الفصل إذا دعت احلاجة لذلك.
إذا خرق الطفل قواعد املدرسة خرق ًا فادح ًا ،قد تتخذ املدرسة قرار ًا كملجأ
أخير يقضي بإبعاد الطفل عن املدرسة .وهذا قرار خطير ونادر احلدوث .والبد
أن املدرسة قد جلأت إلى جميع اخليارات املتاحة قبل اتخاذ قرار اإلقصاء.
سترسل لك املدرسة إخطا ًرا باستبعاد طفلك .وميكنك استئناف القرار لدى
مجلس احملافظني .وكملجأ أخير ،ميكنك االتصال مبركز قانون الطفل أو
مفوضية أيرلندا الشمالية لألطفال والشباب.

التنمر
ما هي قواعد مكافحة التنمر في املدارس؟
يحظر التدافع البدني ،والتلويح باللجوء إلى اإليذاء اجلسدي ،واإليذاء اللفظي
في املدارس اإليرلندية .أحيان ًا ما حتدث حاالت تنمر في املدرسة وفي الطريق
إلى املدرسة .إذا تعرض طفلك للتنمر واإليذاء من أقرانه األطفال أو إذا شارك
في هذا النوع من السلوك ،فإن األمر جد خطير .ال يجب أن يعاني أي طفل
على يد شخص متنمر.
ماذا يجب أن أفعل إذا تعرض طفلي للتنمر؟
ال تواجه آباء الطفل املتنمر .خاطب مدرس الفصل أو ناظر املدرسة حول األمر،
وحاول أن تسوي املشكلة بهذه الطريقة .وإذا عجزت عن تسوية املشكلة في
املدرسة ،ميكنك أن تطالب وزارة التعليم والعلوم بالتحقيق في األمر .وميكنك
أيض ًا االتصال مبحقق الشكاوى اخلاصة باألطفال.
ماذا لو أن طفلي شخص متنمر؟

إذا كان طفلك شخص متنمر ،من املهم أن تدرك ذلك ،وتساعده على مواجهة
املشكلة .ومن بني أخطر املشاكل التي تواجهها املدارس في التعامل مع ظاهرة
التنمر إقناع اآلباء باالعتراف بأن أطفالهم متورطون في هذا السلوك.
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ميكنك أيض ًا:
•أن حتاول اكتشاف ما إذا كانت هذه استجابة طارئة لتغير ما في حياة
الطفل (على سبيل املثال ،ميالد طفل جديد ،أو فقدان عزيز ،أو ضغوط
عائلية باملنزل)؛
•أن تتحدث إلى طفلك وحتاول إقناعه باإلحساس مبشاعر الطفل اآلخر؛
•أن تتحلى بالهدوء وتتجنب أن تتعامل بعنف؛ و
•أن تتحدث إلى مدرس الفصل .ستكشتف أن املدرس لديه رغبة في مد يد
العون .ومن املهم أن تتبنى أنت وطفلك نفس النهج.
ويجدر النظر في هذه اخلطوات التي تتخذ أيض ًا على املدى األبعد.
عاد ًة ما يعاني املتنمرون من فقدان ثقتهم بأنفسهم .فال تقارن إجناز طفلك
باآلخرين .اثن عليهم كلما قاموا بأمر مفيد أو حسن.

املستوى الثالث والتعليم اإلضافي
كيف يتم تنظيم املستوى الثالث للتعليم؟
وينقسم املستوى الثالث للتعليم إلى قسمني:
•التعليم اإلضافي والتدريب
•التعليم العالي والتدريب
تتحمل وزارة العمل والتدريب مسؤولية التعليم اإلضافي والعالي في أيرلندا
الشمالية.

التعليم اإلضافي
ما هو التعليم اإلضافي؟

هذا هو التعليم والتعلم الذي يتبع املستوى الثاني ،بيد أنه ليس جزء ًا من نظام
املستوى الثالث.

من الذي له احلق في احلصول على التعليم اإلضافي؟

إذا كنت تبلغ من العمر أكثر من  16عام ،ميكنك احلصول على التعليم اإلضافي
سواء على أساس دوام كامل أو دوام جزئي.

كم عدد كليات التعليم اإلضافي؟

هناك ست كليات للتعليم اإلضافي في املنطقة هي نتاج اندماج  16كلية من
كليات التعليم اإلضافي في عام .2007

هل ميكنني احلصول على متويل لإلنفاق على التعليم اإلضافي؟
نعم ،ميكنك احلصول على متويل لإلنفاق على التعليم اإلضافي إذا كان
عمرك يتراوح ما بني  16و 19سنة .وميكنك احلصول على بدل إعالة تعليمية
( .)EMAجدير بالذكر أن هذا البدل قائم على دراسة حالة ،ولكنه عبارة عن
منحة تصل إلى  60جنيه إسترليني كل أسبوعني.
أين ميكنني احلصول على املزيد من املعلومات؟

أين ميكنني العثور على املزيد من املعلومات حول التعليم العالي؟
ميكنك احلصول على املزيد من املعلومات حول التعليم العالي من املوقع التالي
www.delni.gov.ukindex/further-and-higher-education.htm

صفوف لغة الكبار
كيف ميكنني العثور على فصول تعليم اإلجنليزية؟

هناك العديد من فصول تعليم لغة الكبار في شتى أنحاء أيرلندا الشمالية.
للعثور على معلومات حول فصول اللغة اإلجنليزية ،قم بزيارة مكتبتك احمللية أو
مكتب استشارات املواطنني أو مركز املجتمع احمللي.

جهات اتصال مفيدة
وزارة التعليم
		
العنوان:
		
		
		
الهاتف:
بريد إلكتروني:
موقع الويب:

Rathgael House
Balloo Road
Bangor BT19 7PR
(028) 91279279

mail@deni.gov.uk
www.deni.gov.uk

مجلس اختبارات وتقييم املناهج
29 Clarendon Road
		
العنوان:
Clarendon Dock
		
Belfast BT1 3BG
		
(028) 90261200
		
الهاتف:
info@ccea.org.uk
بريد إلكتروني:
www.ccea.org.uk
موقع الويب:
مجلس التعليم واملكتبات ببلفاست
		
العنوان:
		
		
الهاتف:
بريد إلكتروني:
موقع الويب:

27-33 Upper Baggot St
Dublin 4

(01) 6070500

info@fas.ie
www.belb.org.uk

املجلس اجلنوبي للتعليم واملكتبات

ميكنك احلصول على املزيد من املعلومات حول التعليم اإلضافي من املوقع التالي
.www.delni.gov.ukindex/further-and-higher-education.htm

		
العنوان:
		
		
		
الهاتف:
بريد إلكتروني:
موقع الويب:

يتألف التعليم العالي من جميع الدورات التي تقيمها اجلامعات ،والكليات
اجلامعية للتعليم ،ومعاهد التعليم اإلضافي والعالي التي حتصل على متويل
ضخم من وزارة العمل والتعلم .وهناك أيض ًا كليات خاصة.

املجلس اجلنوبي الشرقي للتعليم واملكتبات

التعليم العالي والتدريب
ما هو التعليم العالي؟

كيف ميكن لطفلي احلصول على التعليم العالي؟

يعتمد احلصول على التعليم العالي على نتائج اختبار شهادة املستوى املتقدم
في نهاية املدرسة الثانوية.
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العنوان:
		
		
		
الهاتف:
بريد إلكتروني:
موقع الويب:

3 Place Charlemont
Mall The
Armagh BT61 9AX
(028) 37512200

selb.hq@selb.org
www.selb.org

Grahamsbridge Road
Dundonald
Belfast BT16 2HS
(028) 90566266/7

info@seelb.org.uk
www.seelb.org.uk
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املجلس الغربي للتعليم واملكتبات
		
العنوان:
		
		
(028) 82411411
		
الهاتف:
info@welbni.org
بريد إلكتروني:
www.welbni.org
موقع الويب:

1, Hospital Road
Omagh
County Tyrone BT79 0AW

املجلس الشمالي الشرقي للتعليم واملكتبات
County Hall
		
العنوان:
182, Galgorm Road
		
Ballymena BT42 1HN
		
(028) 25653333
		
الهاتف:
www.neelb.org.uk
موقع الويب:

خطابات مفيدة للمدرسة
 ).1خطاب من الوالد/الوصي إلى املدرس حول الغياب من املدرسة.
التاريخ:
عزيزي املدرس،
سيتغيب طفلي عن املدرسة في تاريخ _____________________حيث يجب أن يقوم بزيارة إلى
املمارس العام __________________
طبيب األسنان _______________
ممرضة الصحة __________
خالف ذلك____________________
التوقيع) _________________________ :الوالد/الوصي)

 )2خطاب من الوالد/الوصي إلى املدرس بشأن املغادرة مبكراً من/الوصول متأخراً إلى املدرسة
التاريخ:
عزيزي املدرس،
طفلي بحاجة للرحيل في الساعة ____________________ بتاريخ________________
لن يستطيع طفلي احلضور إلى املدرسة حتى الساعة_____________________ بتاريخ_____________

التوقيع) _________________________ :الوالد/الوصي)
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حقائق سريعة

هناك عدد كبير من األنشطة ميكن للعائالت االستمتاع بها في أيرلندا الشمالية.
وتتمتع أيرلندا الشمالية مبجموعة كبيرة من األنشطة الثقافية ،واالجتماعية،
والرياضية.
ولدى أيرلندا الشمالية العديد من األماكن التي ميكن فيها االستمتاع باألنشطة
اخللوية (بحسب ظروف الطقس!).
ومن املهم جد ًا بالنسبة لألطفال أن يلعبوا حيث يرقى اللعب بنموهم الوجداني
والذهني والبدني.

تخصيص وقت لعائلتك
كيف ينقسم يوم املرء؟

بصفة عامة ،ميكن تقسيم يوم اإلنسان إلى خمس أوقات مختلفة
•وقت العمل  -وهو الوقت الذي يقضى في العمل (سواء أكان مدفوع األجر
أم تطوعي) ،أو في الدراسة ،أو في رعاية األطفال.
•وقت املنزل  -هذا الوقت مخصص لألعمال املنزلية والغسيل وتناول
الطعام.
•وقت العائلة واألصدقاء  -وهذا الوقت مخصص لألصدقاء والعائلة.
•وقت خاص لي  -هذا هو الوقت الذي تخصصه لنفسك ومتضيه في
االسترخاء ،وممارسة التمارين الرياضية ،والنوم.
•وقت الهدوء  -هذا هو الوقت الذي تكرسه لنفسك للتفكير في أمورك.

ماذا عن الوالدين؟

املكتبة
ما هي اخلدمات التي تقدمها املكتبات العامة؟
تقدم املكتبات العامة في أيرلندا الشمالية العديد من اخلدمات املختلفة .إذا
صرت عضو ًا باملكتبات العامة ،سيتسنى لك الوصول إلى:
•معلومات ،وكتب ،وموسيقى ،وأقراص  ،DVDsوأكثر
•إنترنت مجاني
•أحداث أو دورات محلية

كيف ميكنني اإلنضمام إلى املكتبة؟

للحصول على اخلدمات التي تقدمها املكتبة ،يجب أن تكون عضو ًا بها .ومن
السهل جد ًا احلصول على عضوية املكتبة.
ولكي تنضم إلى املكتبة ،ميكنك إما:
•ملء منوذج طلب عبر شبكة اإلنترنت وإما
•ملء منوذج طلب مبكتبتك العامة
وسواء قمت مبلء منوذج طلب عبر شبكة اإلنترنت أو باملكتبة ،يجب أن حتضر
دلي ً
ال يثبت هويتك وآخر يثبت عنوانك.

أين ميكنني احلصول على املزيد من املعلومات؟

ميكنك احلصول على املزيد من املعلومات من املوقع التالي:
 /www.ni-libraries.netأو من مكتبتك احمللية.

األنشطة الثقافية

من منطلق كونكما والدين ،فإن الساعات القليلة املتاحة لكما يومي ًا تعني أنه
ليس لديكما سوى وقت ضئيل ألنفسكما ،وال سيما بعد أن تلبيا احتياجات
أطفالكما.

ما هي األنشطة الثقافية املتاحة في أيرلندا الشمالية؟

ويعاني جميع اآلباء واألمهات من الضغوط والتوتر بشأن ضيق الوقت الذي
يقضونه مع أطفالهم ،ولكن هناك بعض السبل اليسيرة التي ميكنكم من خاللها
قضاء وقت ممتع ،ومن بينها على سبيل املثال :متضية  10دقائق في املشي
وتبادل أطراف احلديث مع طفلك حول يومه ،والتمشية ،وتناول الطعام مع ًا،
والغسيل مع ًا ،وما إلى ذلك.

املتاحف

ولذا ،فمن املهم أن تخصص وقت ًا كي تسترخي وتستمتع بنشاط ترفيهي ما،
سواء وحدك أو بصحبة أفراد عائلتك ،أو مع أصدقائك.

ماذا عن األطفال؟
يقضي األطفال وقتهم بشكل مختلف بعض الشيء عن آبائهم حيث ال يتعني
عليهم إعالة أنفسهم.
واألطفال بحاجة إلى املزيد من النوم مقارنة بالكبار ،وتعتمد فترات نومهم على
أعمارهم.

ما هي الفائدة التي تعود على عائلتي من ممارسة األنشطة؟
إن االستمتاع باألنشطة كعائلة فرصة رائعة لتوطيد العالقات مع أطفالك
واالستمتاع بأبوتك .ويعزز ذلك أيض ًا من منو طفلك الوجداني ،والبدني،
والذهني.
هل هناك أي أنشطة اجتماعية وترفيهية في أيرلندا؟
نعم ،هناك العديد من األنشطة االجتماعية والترفيهية في أيرلندا ميكن للناس
االستمتاع بها .والعديد من األنشطة املتاحة إما مجانية وإما منخفضة التكلفة.
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هناك العديد من األنشطة الثقافية املتاحة في شتى أرجاء أيرلندا الشمالية.
فأليرلندا الشمالية تاريخ ثقافي طويل مبا في ذلك مجاالت املوسيقى ،والرقص،
واألدب ،واملسرح على سبيل املثال.

ما الذي يدفعني للذهاب إلى املتحف أنا وطفلي؟

إن املتاحف متنفس رائع لتمضية الوقت مع أطفالك ،وهي أيض ًا وسيلة رائعة
لتثقيفهم .والعديد من املتاحف في أيرلندا الشمالية مجانية ،وعاد ًة ما تقدم
معلومات خاصة لألطفال مما يجعلها مزار ًا جذاب ًا لكل من الكبار والصغار.

ما هو عدد املتاحف في أيرلندا الشمالية؟

هناك  4متاحف رئيسية في أيرلندا الشمالية :متحف أوليستر ،ومتحف أولستر
للثقافة الشعبية ووسائل النقل واملواصالت ،ومتحف أوليستر األمريكي الشعبي،
ومتحف مقاطعة أرماغ .تتاح املزيد من املعلومات حول املتاحف في أيرلندا
الشمالية باملوقع التالي:
/www.magni.org.uk

أعمال ذات طابع موسيقي
هل املوسيقى فن شائع في أيرلندا الشمالية؟
نعم ،فاملوسيقى لها تاريخ عريق في أيرلندا الشمالية ،والزالت املوسيقى الشعبية
شائعة في شتى أرجاء أيرلندا الشمالية بجانب املوسيقى األكثر حداثة التي
تعزفها الفرق العاملية ذائعة الصيت.
هل هناك عروض موسيقية باملنطقة؟
نعم ،فالعديد من احلانات في أرجاء أيرلندا الشمالية تقيم أمسيات أو حفالت
بالظهيرة تعزف فيها الفرق الشعبية .وعاد ًة ما تكون هذه العروض املوسيقية
مجانية .يجب أن تستفسر من مكان العرض ما إذا كان باإلمكان اصطحاب
أطفالك معك .ولكن األطفال بصفة عامة ميكنهم احلضور حتى السابعة والنصف
مسا ًء ولو أن األمر يرجع للحانات فيما يتعلق بالسماح لألشخاص حتت 18
سنة بدخول احلانة.
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هل هناك أية حفالت موسيقية في أيرلندا؟

تعد أيرلندا أيض ًا مكان ًا مشهور ًا باحلفالت املوسيقية ،وأشهر املطربني والفرق
املوسيقية يدرجونها ضمن وجهاتهم في جوالتهم العاملية .من املمكن أن تكون
احلفالت باهظة التكلفة ،وخاصة إذا كانت مقامة في مكان ضخم وكانت الفرقة
التي ستعزف شهيرة .وعادة ما يعلن عن احلفالت املوسيقية في الصحف
الرسمية وعلى شبكة اإلنترنت ألشهر قليلة قبل إقامة احلفل.

إنني أعشق املوسيقى الكالسيكية ،أين ميكنني العثور على عروض لها؟
بالنسبة لألشخاص الذين يستمتعون باملوسيقى الكالسيكية أو األوبرا ،هناك
أيض ًا قاعات للحفالت املوسيقية وغيرها من األماكن التي تستضيف حفالت
موسيقية.
ماذا عن املهرجانات املوسيقية؟

هناك أيض ًا العديد من املهرجانات املوسيقية التي تقام في شتى أرجاء أيرلندا.
وترحب هذه املهرجانات بالعائالت ،ولكن ال يوصى باصطحاب األطفال أقل من
 5سنوات حيث ال توجد مرافق لتلبية احتياجاتهم.
بالنسبة لعشاق املوسيقى الكالسيكية أو األوبرا ،تقيم قاعة عرض «Belfast
 »Hall Waterfrontوغيرها من القاعات املوسيقية في مدن أخرى حفالت
وعروض أيض ًا.

املسرح
هل هناك أية مسارح في أيرلندا الشمالية؟

نعم ،هناك العديد من املسارح في أيرلندا الشمالية تقدم عدد ًا كبير ًا من
العروض لفئات عمرية مختلفة .وكثير منها تعرض مسرحيات لألطفال
ومسرحات موسيقية تستهدف العائلة.

األفالم
هل هناك أي دور سينما في أيرلندا الشمالية؟

نعم ،هناك عدد كبير من دور العرض السينمائي في أيرلندا الشمالية ،وأغلب
املناطق اآلن ميكنها الوصول إلى دور السينما التي تعرض أفالم ًا حديثة
مبجرد عرضها في أمريكا ودول أخرى .وهناك أيض ًا دور سينما تعرض أفالم ًا
متخصصة أكثر ،وعاد ًة ما تعرض األفالم بلغتها األصلية مصحوبة بترجمة إلى
اللغة اإلجنليزية.
وفيما يلي أحد املواقع الرائعة التي ميكنك التحقق فيها من جميع األحداث
الثقافية اجلارية في أيرلندا الشمالية:
/www.culturenorthernireland.org

الرياضة والترفيه
ما هي األلعاب الرياضية واألنشطة الترفيهية املتاحة؟

كرة القدم

إن كرة القدم رياضة شهيرة جد ًا .ولكل مدينة تقريب ًا في أيرلندا الشمالية
فريقها الوطني وفريق األطفال اخلاص بها .وكثيرون في أيرلندا الشمالية
يشجعون أنديتهم احمللية والوطنية ،ولكنهم يشجعون أيض ًا فرق ًا عاملية ،وفرق
من بطوالت كرة القدم اإلجنليزية.

أين ميكنني العثور على نادي كرة القدم احمللي اخلاص بي؟

إن أفضل وسيلة للتعرف على فرق كرة القدم التي ميكن اللعب لصاحلها ،ينبغي
أن يكون لدى مركز األلعاب الرياضية احمللي قائمة بالفرق واملسؤولني الواجب
االتصال بهم.
ميكنك العثور على ناديك احمللي بتسجيل الدخول على املوقع التالي:
www.fai.ie
ويستطيع األطفال أيض ًا الوصول إلى أحد األندية سواء داخل مدارسهم أو من
خاللها.

GAA

احتادات الرياضات الغيلية ( )GAAهو الهيئة املسؤولة عن أربعة ألعاب
رياضية  -اثنان منها أيرلنديتا األصل  -أال وهما كرة القدم ولعبة
«.»Hurling

ما هي كرة القدم الغيلية؟
تختلف كرة القدم الغيلية عن كرة القدم العادية حيث إن لها قواعد مختلفة
متام ًا .ولقد شبهت مبزيج من ألعاب رياضية أخرى مبا في ذلك الرجبي ،وكرة
القدم اإلجنليزية ،وكرة القدم األسترالية .وهي رياضة سريعة وذائعة الصيت
جد ًا في أيرلندا.
ما هي لعبة «»Hurling؟

إنها أسرع لعبة ميدانية على اإلطالق في العالم ،وهي لعبة تتطلب نشاط ًا
شديد ًا .أضف إلى ذلك أنها لعبة مشهورة جد ًا في شتى أرجاء أيرلندا .وهناك
لعبة تشبه لعبة « »Hurlingللسيدات تعرف باسم «.»camogie
إن كل من رياضتي كرة القدم و« »hurlingشهيرتان ،وألغلب املدن فرق محلية
وفرق لألطفال لهاتني اللعبتني.

أين ميكنني العثور على نادي احمللي؟
ميكنك العثور على ناديك احمللي بتسجيل الدخول على املوقع التالي:
www.gaa.iepage/provinces.html
املشي وتسلق اجلبال

يعد املشي وتسلق اجلبال نشاطني شائعني في أيرلندا الشمالية .ولقد مت
التخطيط للعديد من طرق املشاة.

تتمتع أيرلندا الشمالية بثروة من األنشطة الرياضية وتاريخ طويل من األلعاب
الرياضية واملنافسات على مستوى العالم في عدد كبير من الرياضات .وهناك
العديد من املنشآت الرياضية لألطفال ،وكذلك للعائالت.

أين ميكنني أن أعثر على ممشى؟

السباحة
زادت شعبية السباحة في أيرلندا الشمالية في السنوات األخيرة .على الرغم
من أن أيرلندا جزيرة ،واملياه التي حتيطها نظيفة جد ًا ،إال أن فرصة السباحة
ضئيلة باملنطقة (إال إذا كنت مقدام ًا جد ًا!) ،إال في أشهر الصيف.

وتتحمل مؤسسة “ ”Walk Northern Irelandمسؤولية إتاحة طرق للمشاة
في أيرلندا .وهناك العديد من الطرق املميزة .انظر املوقع التالي www.
 /walkni.comملزيد من التفاصيل.

هناك العديد من طرق املشاة على املوقع التالي
www.geographia.com/northern-ireland/ukiwalk1.htm

أين ميكنني العثور على حمام السباحة احمللي؟
لدى أغلب مجالس املقاطعات على األقل حمام سباحة واحد ،وعاد ًة ما يكون
خيار ًا رخيص ًا للعائلة .وعادة ما يسمح بدخول األطفال باملجان ،بينما يدفع
الكبار رسوم ًا رمزية.
إذا أردت أن تطلع على قائمة بحمامات السباحة باملنطقة ،ستجد أن املوقع
التالي  www.swimmerguide.comدلي ً
ال رائع ًا حيث يوضح جميع
احلمامات املتاحة في جميع الدول مبا في ذلك أيرلندا الشمالية.
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املتنزهات والغابات
أين ميكنني العثور على متنزهي أو حديقتي احمللية؟

هناك مساحات خضراء أو متنزهات في كل مدينة من مدن أيرلندا الشمالية
تقريب ًا .وتتيح املتنزهات بيئة آمنة للعائالت لالسترخاء واالستمتاع بوقتهم.
وعاد ًة ما تشتمل هذه املتنزهات على مالعب ومساحات للنزهات اخللوية وحفالت
الشواء.
وهناك أيض ًا عدد كبير من الغابات في أيرلندا الشمالية ،والتنزه أو التمشية في
الغابة فكرة رائعة للترفيه.
ولدى هيئة خدمات الغابات في أيرلندا الشمالية املزيد من املعلومات حول
الغابات واملساحات اخلضراء املتاحة باملوقع التالي
www.forestserviceni.gov.uk

ألعاب رياضية أخرى
ما هي األلعاب الرياضية األخرى املتاحة في أيرلندا؟

هناك العديد من األلعاب الرياضية األخرى املتاحة للعائالت ،والكبار ،واألطفال
في شتى أرجاء أيرلندا.
الرياضات األرضية – تتضمن األلعاب األرضية األخرى في أيرلندا الرجبي،
وكرة السلة ،وكرة اليد ،والتنس ،واملالكمة ،وفنون القتال ،والبيسبول.
الرياضات املائية – تتضمن األلعاب املائية األخرى في أيرلندا ركوب األمواج،
وركوب الزوارق الشراعية ،والتزلج على املاء ،واإلبحار ،والصيد.

نوادي الشباب
ما هي األنشطة التي تقوم بها نوادي الشباب؟

هناك أندية للشباب في شتى أرجاء أيرلندا الشمالية .ومتارس هذه األندية
أنشطة مطعمة بعنصر تعليمي أو ترفيهي مبا في ذلك نوادي الفروض املدرسية
اخلاضعة لإلشراف ،واألندية ،واأللعاب ،والرياضيات التي متارس بعد املدرسة.

من املسؤول عن إدارة نادي الشباب؟

هناك متطوعون راشدون أو عاملون يشرفون على األندية ،ولكن عاد ًة ما يكون
للشباب رأي في أسلوب إدارة األندية.

من الذي يحق له اإلنضمام إلى أندية الشباب؟
عاد ًة ما تقام هذه األندية لألطفال ما بني الثانية عشرة والثامنة عشرة من
العمر .وهناك رسوم لالنضمام لألندية ،ولكنها رمزية.
أين ميكنني احلصول على املزيد من املعلومات؟

يقدم مجلس شباب أيرلندا الشمالية استشاراته بخصوص خدمات الشباب
ويشجعهم في شتى أرجاء أيرلندا الشمالية .هناك املزيد من املعلومات عن
مجلس شباب أيرلندا الشمالية على املوقع التالي .www.ycni.org
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املسرد

يحتوي املسرد على الكلمات املستخدمة في النص والتي قد تتطلب تفسير ًا.

القسم الثاني

الكماليات  -جميع األثاث اإلضافي باملنزل املؤجر مبا في ذلك الغاليات،
والثالجات ،والسكاكني ،إلخ.
رمز املنطقة  -هي الرموز أو األرقام  2-4التي تضاف قبل رقم الهاتف .على
سبيل املثال ،رمز منطقة بلفاست هو ،)(028ولذا إذا قمت باالتصال برقم ما،
سيكون كالتالي .028xxxxxxx
فقدان شخص عزيز -وتعني التعامل مع مصيبة املوت.
خرق  -وتعني انتهاك (على سبيل املثال ،عقد ما)
رصيد  -في سياق الهواتف اجلوالة ،يعني الرصيد سداد املكاملات التي جتريها
مقدم ًا بواسطة إضافة أموال إلى حساب رصيدك على هاتف اجلوال.
مؤهل  -تعني أنك تلبي جميع املتطلبات املختلفة التي متكنك من التأهل
للحصول على شيء.
وكالء العقارات  -خدمة تتعاطى مع شراء وبيع العقارات.
رسوم  -الرسوم هي أموال تدفعها لشخص ما لتقدمي خدمة ما .على سبيل
املثال ،قد يتقاضى املمارس العام  50جنيه إسترليني في الزيارة الواحد إذا لم
تكن مؤه ً
ال إما للحصول على البطاقة الطبية أو بطاقة زيارة املمارس العام.
خط أرضي  -الهاتف األرضي هو هاتف خالف اجلوال .فهو ثابت في منزلك.
صاحب العقار  -هو الشخص الذي إما ميلك أو يرعى مسكن ًا مؤجر ًا.
دراسة حالة  -يتم فحص دخلك وكل نفقاتك.
على اإلنترنت  -على شبكة اإلنترنت.

القسم الثالث
مسؤول مكافحة العنف األسري – هو ضابط شرطة مدرب خصيص ًا للتعامل
مع مواقف العنف األسري.
- PSNIشرطة أيرلندا الشمالية .ويعرفون أيض ًا باسم الشرطة.
ملجأ  -امللجأ هو بيت آمن حيث ميكنك العيش بعيد ًا عن العنف .وميكنك أيض ًا
أن تصطحب أطفالك معك.

القسم الرابع
إجهاض  -سبل إنهاء احلمل.
احلوادث والطوارئ  -قسم باملستشفى يعالج مرضى احلاالت الطارئة.
سمعي  -متعلق باألذن
شهادة ميالد  -وثيقة تذكر اسم املولود ،ومحل امليالد،
وتاريخ امليالد ،وهوية الوالدين .وهي وثيقة مهمة ويجب أن
حتفظ في مكان آمن.
جرعة منشطة  -تطعيم مكرر يعطي لتعزيز دفاعات الطفل ضد مرض ما.
تكلفة  -األموال التي يجب أن تدفعها للمستشفى.
وسيلة مانع للحمل  -أدوية مصنعة بحيث حتول دون حمل النساء.
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سني  -متعلق باألسنان
يشخص  -الكشف عن أسباب مرض شخص ما.
خدمة املرض الداخليني – خدمات تقدم للمرضى
الذين يبيتون باملستشفى.

االختصارات واأللفاظ األوائلية
BBC

هيئة اإلذاعة البريطانية

BCG

ّ
السل)
عص ّيات كامليت غيران (لقاح ض ّد

اضطراب أيضي  -مرض جيني نادر يؤثر فقط في عدد محدود من األطفال.

EU

االحتاد األوروبي

إجهاض تلقائي  -انتهاء احلمل من تلقاء ذاته.
بصري  -متعلق بالعينني

EEA

املنطقة االقتصادية األوروبية

FSA

هيئة معايير األغذية

GAA

احتاد األلعاب الغيلية

GP

املمارس العام

HiB

أنفلونزا النوع ب (املستدمية النزلية النوع ب)

HRC

شرط اإلقامة االعتيادية

ITV

قناة تلفزيونية مستقلة

خدمة املرضى اخلارجيني  -خدمات تستدعي
عودتك للمستشفى إلجراء فحوصات دون أن
تضطر للمبيت بها.
فحص بدني  -فحص يتحقق خالله الطبيب أو املمرضة من جسد طفلك للكشف
عن أي مشاكل فيه.
إحالة  -اتصال طبيبك بطبيب متخصص ،كاألخصائي النفساني أو الطبيب
النفساني ،ويخطره بحاجتك للعرض عليه.
برنامج الفحص – هو فحص تقوم به ممرضة الصحة العامة أو املسؤول الطبي
باملنطقة على طفلك للبحث عن األمراض أو خالف ذلك من املشاكل الصحية.
مدعم  -يعني ذلك أن احلكومة تدفع جزء ًا من التكلفة .وال يتعني عليك سداد
التكلفة كلها.
عيادة  -مكتب الطبيب أو طبيب األسنان.
يعالج  -يعالج مشكلة طبية أو مرض.
العزل املؤقت  -مكان حتجز فيه طفلك لبعض الوقت حال إساءته األدب .ومن
هذه األماكن الزاوية أو الساللم .ويجلس الطفل في مكان عزله عدد ًا من الدقائق
تساوي سنني عمره.
على سبيل املثال ،إذا كان يبلغ من العمر  5سنوات ،فإنه يعزل خلمس دقائق.

 MABSهيئة خدمات االستشارات املالية وإعداد املوازنات
MMR

احلصبة ،والتهاب الغدة النكفية ،واحلصبة األملانية

MOT

اختبار وزارة النقل واملواصالت

NIE

هيئة الطاقة بأيرلندا الشمالية

 NISRAالوكالة االيرلندية الشمالية للبحث واإلحصاء «»NISRA
TB

السل (التطعيم بعص ّيات كامليت غيران)

TV

التلفزيون

التطعيمات والتحصينات  -حقن تعطى لألطفال للحيلولة دون إصابتهم
بأمراض معينة تصيب األطفال عادةً .وتصنع التطعيمات من نفس اجلراثيم
املسببة للمرض ،ولكنه من اآلمن أن تعطى هذه اجلراثيم لطفلك وذلك ألنها تقتل
أو تقوض أو ًال.
القسم اخلامس
تدار مجتمعي ًا  -وهذا يعني أن رياض األطفال خاضعة إلدارة املجتمع احمللي.
إجباري  -يعيني أن األطفال مطالبون بنص القانون االلتحاق باملدرسة.
النظام التعليمي  -يتضمن هذا النظام جميع مستويات التعليم مبا في ذلك
املدرسة االبتدائية ،وما بعد التعليم االبتدائي ،واملستوى الثالث من التعليم،
وتعليم الكبار ،والتعليم اإلضافي.
املستوى الثاني من التعليم  -ينتقل أغلب الطالب إلى املستوى الثاني عندما
يبلغون  12/13عام ًا ،أي عندما يستكملون املرحلة االبتدائية .ويعرف هذا
املستوى أيض ًا باسم التعليم ما بعد االبتدائي.
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