الكون
البرنامج األيرلندي الشامل لآلباء املهاجرين

حزمة معلومات حول جمهورية
أيرلندا
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مقدمة

الكرة األرضية :يعد البرنامج األيرلندي الشامل لآلباء املهاجرين مشروع ًا ميتد ألربع
وعشرين شهر ًا ويهدف إلى مساعدة اآلباء املهاجرين على العيش وتربية أبنائهم في
أيرلندا.
وتعتبر حزمة املعلومات واحدة من ثالثة منتجات من املشروع.
لقد مت تصميم حزمة املعلومات كدليل لآلباء حول جوانب العيش في أيرلندا .وحتتوي هذه
احلزمة على معلومات حديثة (صحيحة إبان نشرها في أغسطس/آب  )2008حول ستة
موضوعات مختلفة ،إضافة إلى روابط إلى موارد أخرى ميكنك الوصول إليها ملزيد من
املعلومات.
لقد مت تصميم حزمة املعلومات بعد كثير من االستشارات مع املمارسني ،والشباب،
واآلباء املهاجرين ذاتهم .ولقد حاولنا إدراج أكبر قدر ممكن من األمور التي صرح
الناس برغبتهم في اإلملام مبعلومات عنها.
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 الستة ،هناك قائمة باالختصارات ،ومسرد بالكلمات ،وهناك أيض ًا
قسم حول استخدام اللغة األيرلندية في أيرلندا.
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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 هذه األدوات.
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 .نشكركم على
دعمكم وعلى تزويدنا باملعلومات الالزمة إلعداد 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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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

تعرف أيرلندا أيض ًا باسم " ,"Éireوسترى هذا االسم مكتوب ًا في أماكن عدة كالطوابع
على سبيل املثال .وهذا هو اسم أيرلندا باللغة األيرلندية.
وتعد أيرلندا جمهورية دستورية مت العمل فيها بالدستور في عام .1937
ويزيد عدد سكان البالد عن  4ماليني نسمة بقليل (بحسب إحصاءات عام .)2006
وعاصمة أيرلندا هي دبلن وتعرف باسم « »Baile Átha Cliathباللغة اإليرلندية.
واليورو هو العملة الرسمية أليرلندا ،ويكتب كالتالي  €قبل األسعار .ولقد بدأت أيرلندا
في العمل باليورو في عام .2002
واللغتان الرسميتان في أيرلندا هما اإلجنليزية واإليرلندية (وتعرف أيض ًا باسم
 Gaeilgeواللغة الغيلية «.)»Gaelic
وتكتب جميع أسماء األماكن في أيرلندا باللغتني اإليرلندية واإلجنليزية.

الطبيعة اجلغرافية أليرلندا

أين تقع أيرلندا؟

من أوروبا .ويحدها من الشرق اململكة املتحدة أقرب جاراتها والتي يفصلها عن أيرلندا
البحر األيرلندي.
وتغطي جمهورية أيرلندا خمسة أسداس اجلزيرة ،فيما تغطي أيرلندا الشمالية (التي تعد
جزء ًا من بريطانيا العظمى) السدس املتبقي من اجلزيرة.
ما هي التقسيمة اإلدارية أليرلندا؟
تنقسم جمهورية إيرلندا إللى  26مقاطعة داخل  4أقاليم إدارية.

gl be

الينستر : Leinster

يقع إقليم الينستر في اجلزء الشرقي من البالد ،ويتألف من مقاطعات كارلو (،)Carlow
ودبلن ( ،)Dublinوكيلدير ( ،)Kildareوكيلكيني ( ،)Kilkennyواليوس (،)Laois
والنفورد ( ،)Langfordولوث ( ،)Louthوميث ( ،)Meathوأوفالي ( ،)Offalyووستميث
( ،)Westmeathوويكسفورد ( ،)Wexfordوويكلو (.)Wicklow
املقاطعة

االسم اإليرلندي

االسم

كارلو

سيثارالش

كارلو

دبلن

بيل أثا سيلياث

دبلن

ناس

سيل دارا

كيلدير

كيلكيني

سيل تشانيج

كيلكيني

إينيس

كالر

كالر

كورك

كورساي

كورك

ترالي

سياراي

كيري

ليميريك

لومينيتش

ليميريك

كلومنيل

تويبريد أراين

تيبيراري

ووترفورد

بورت الرج

وواترفورد

ويكسفورد

لوخ جارمان

ويكسفورد

ويكلو

سيل ماهانتني

ويكلو

مونستر :Munster

يقع إقليم مونستر جنوبي البالد ،ويتألف من مقاطعات كالر ،وكورك ،وكيري ،وليميريك،
وتيبيراري ،وواترفورد.

املقاطعات اإلدارية أليرلندا

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

نام

آئزﺵ نام

كاۏنﭩﯽ ،قصبﮧ ﯾا شﮩر

إينيس

كالر

كالر

كورك

كورساي

كورك

ترالي

سياراي

كيري

ليميريك

لومينيتش

ليميريك

كلومنيل

تويبريد أراين

تيبيراري

ووترفورد

بورت الرج

وواترفورد

كونوت :Connaught

يقع إقليم كونوت غربي اجلزيرة ويتألف من مقاطعات جالواي ،واليترمي ،ومايو،
وروسكومون ،وسليجو.
املقاطعة

االسم اإليرلندي

االسم

املقاطعة

االسم اإليرلندي

االسم

جالواي

جايليم

جالواي

كاريك-أون-شانون

اليترومي

اليتيرمي

كاسلبار

ماي إيو

مايو

روسكومون

روز كومان

روسكومون

سليجو

سليجيتش

سليجو
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أولستر :Ulster

يقع إقليم أوليستر شمالي اجلزيرة .وأغلب إقليم أوليستر يعد جزء ًا من إيرلندا الشمالية.
إن املقاطعات التابعة جلمهورية إيرلندا في إقليم أوليستر هي كافان ،ودونيجال،
وموناغان.
املقاطعة

االسم اإليرلندي

االسم

كافان

كابهان

كافان

ليفورد

دون نا جنال

دونيجال

موناجان

ميونيتشان

موناجان

تاريخ موجز جداً أليرلندا

ما هو تاريخ أيرلندا؟

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 1916
عندما أعلن القوميون أن أيرلندا جمهورية مستقلة.
وفي عام  ،1921مت توقيع املعاهدة اإلجنليزية اإليرلندية ،وظلت أيرلندا الشمالية جزء من
اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
وفي عام  ،1932تولى إميون دو فاليرا رئاسة دولة إيرلندا املستقلة ألول مرة في
تاريخها.
وفي  ،1937ألغى الدستور اجلديد دولة أيرلندا املستقلة معلن ًا أن أيرلندا جمهورية
مستقلة ذات سيادة حرة بعيدة عن السيطرة البريطانية.
وفي عام  ،1959انضمت أيرلندا إلى منظمة األمم املتحدة.
￼وفي  ،1973انضمت أيرلندا إلى املجتمع االقتصادي األوروبي (يعرف اآلن باسم
االحتاد األوروبي).
وفي عام  ،2002بدأت أيرلندا في العمل بعملة اليورو (.)€

هل ميكنني التصويت في االنتخابات؟

ملواطني أيرلندا احلق في التصويت في جميع االنتخابات .وإذا كنت من اململكة املتحدة،
فيمكنك التصويت في انتخابات مجلس النواب ،واالنتخابات األوروبية ،واالنتخابات
احمللية .وملواطني االحتاد األوروبي احلق في التصويت في االنتخابات األوروبية واحمللية،
بينما ال يحق لغير مواطني االحتاد األوروبي التصويت إال في االنتخابات احمللية فقط.

حملة عامة عن السكان
كم عدد سكان إيرلندا؟

يبلغ عدد سكان أيرلندا حالي ًا  4239848نسمة (بحسب تقديرات عام .)2006
وينقسم السكان إلى  2121171ذكر و 2118677أنثى.

وإجما ًال:

يبلغ عمر  864449نسمة من السكان ما بني  0-14عام
يبلغ عمر  632732نسمة من السكان ما بني  15-24عام
يبلغ عمر  1345873نسمة من السكان ما بني  25-44عام
يبلغ عمر  928868نسمة من السكان ما بني  45-64عام
يبلغ عمر  467926نسمة من السكان  65فأكثر

ما هي أكبر مدينة في أيرلندا؟

تعد دبلن أكبر مدينة في أيرلندا ،كما أنها تستوعب أكبر كثافة سكانية .حيث يعيش فيها
 1187176نسمة ،وهناك عدد أكبر يعيش في مدن لإلقامة في مقاطعات مجاورة.
ما هي ثاني أضخم مدينة في أيرلندا من حيث الكثافة السكانية؟
وفق ًا إلحصاءات  2006املستقاة من مكتب اإلحصاء املركزي ( ،)CSOفإن مدينة
«كورك» ( )Corkهي ثاني أكبر مدينة في أيرلندا من حيث الكثافة السكانية حيث يصل
تعداد سكانها  481295نسمة.

احلكومة

من هو رأس السلطة في أيرلندا؟

رأس السلطة في أيرلندا هو الرئيس (يعرف باسم أواتشارين « »Uachtaráinباللغة
اإليرلندية).
ويرأس احلكومة األيرلندية تايوسيتش ( .)Taoiseachويعرف نائب رئيس الوزراء باسم
«تانايسته» (.)Tánaiste

كيف ُيعني رئيس احلكومة اإليرلندية؟

يعني رئيس احلكومة اإليرلندية مبعرفة رئيس البالد بعد ترشيحه من قبل مجلس النواب
( ،)Dáil Éireannويجب أن ميلك دعم النواب أثناء توليه مهام منصبه.

ما هو اسم البرملان األيرلندي؟

يعرف البرملان األيرلندي باسم «أويريتشتاس» ( )Oireachtasويتألف من مجلسني.
األول هو مجلس النواب أو ( )Dáil Éireannوالثاني هو مجلس الشيوخ أو (Seanad
.)Éireann

ما هي األحزاب السياسية الرئيسية؟

األحزاب السياسية الرئيسية في أيرلندا هي «فيانا فيل» ( ،)Fianna Fáilو»فاين جيل»
( ،)Fine Gaelوحزب العمل ،وحزب الشني فني ( ،)Sinn Féinوحزب اخلضر ،وحزب
الدميوقراطيني التقدميني ،واحلزب الشيوعي.

مباذا يدعى نواب البرملان؟

يرشح ممثلو مجلس النواب أثناء االنتخابات العامة ،ومتتد فترة عملهم إلى خمسة أعوام.
أعوام  .و يعرفون باسم "تيشتا داال"
و تكتب اختصارا بعد أسامائهم )(Teachta Dala
(نائب مبجلس النواب باالجنليزية)  ,على سبيل املثال ""TD
 .و هو وزير املالية ""Brian Lenihan TD
وهناك  166نائب ًا في مجلس النواب .أما مجلس الشيوخ فيشتمل على  60نائب ًا.
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املال

ما هي عملة أيرلندا؟

تعد أيرلندا جز ًءا من منطقة االحتاد األوروبي ،ولقد بدأت في العمل باليورو كعملة
رسمية في غرة يناير/كانون الثاني عام .2002

ما هو شكل فئات عملة اليورو الورقية؟

هناك سبع فئات لعملة اليورو الورقية في أيرلندا.

 500يورو ،و 200يورو ،و 100يورو ،و 50يورو ،و 10يورو ،و 5يورو.
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جهات اتصال مفيدة

ملزيد من املعلومات حول الطبيعة اجلغرافية أليرلندا.

وزارة البيئة ،والتراث ،واحلكومة احمللية

1890 20 20 21
الهاتف:
www.environ.ie
موقع الويب:
ملزيد من املعلومات حول تاريخ أيرلندا
تاريخ أيرلندا على شبكة اإلنترنت
www.irishhistoryonline.ie
موقع الويب:
ملزيد من املعلومات حول حكومة أيرلندا

موقع حكومة أيرلندا على الويب

موقع الويب:
البرملان
العنوان:

الهاتف:
البريد اإللكتروني:
موقع الويب:

www.irlgov.ie
Leinster House
Dublin 2
)01( 618 3000
info@oireachtas.ie
www.oireachtas.ie

ملزيد من املعلومات حول سكان أيرلندا

اجلهاز املركزي لإلحصاء

موقع الويب:

www.cso.ie

ما هو شكل فئات عملة اليورو املعدنية؟

هناك ثمان فئات لعملة اليورو املعدنية.

 2يورو ،و 1يورو ،و 50سنت ،و 20سنت ،و 10سنت 5 ،سنت ،و 1سنت.
وتكتب العمالت ذات الفئة األصغر متبوعة بحرف « .»cويرمز هذا احلرف إلى كلمة
»( »centسنت) .واليورو الواحد يحتوي على  100سنت.
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السكن

ما هي األنواع الرئيسية للسكن في إيرلندا؟

هناك ثالثة أنواع رئيسية للسكن في إيرلندا.
•سكن خاص مؤجر
•سكن تابع للسلطات احمللية
•سكن خاص
مينح البعض ممن ينتقلون إلى إيرلندا سكن ًا (طالبي اللجوء) ،ولكن مبجرد أن مينحوا
اإلذن بالبقاء في البالد ،ينتقلون إلى مساكنهم اخلاصة.
إن املساكن اخلاصة املؤجرة واململوكة هي األكثير شيوع ًا في أيرلندا.

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 ،وهما www.daft.ie :وwww.myhome.ie

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 ،وعاد ًة 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 إستئجار مساكن غير مفروشة أيض ًا.

متى يجب أن أدفع اإليجار؟

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

ما هو عقد اإليجار؟

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

ماذا لو أردت أن أشتري بيت ًا أو شقة؟

إن شراء عقار في أيرلندا أمر باهظ التكلفة .فأغلب البيوت أو الشقق تباع من خالل
سماسرة العقارات ،وهناك الكثير منهم في شتى أرجاء أيرلندا.

كيف ميكنني شراء بيت أو شقة؟

إن البيوت أو الشقق باهظة الثمن بعض الشيء في أيرلندا .فأغلب الناس يشترون بيت ًا
برهن من البنك أو من إحدى جمعيات البناء.
والرهن هو عبارة عن قرض من البنك عاد ًة ما يسدده املقترض في فترة تتراوح ما بني
 20و 30عام .وينطوي هذا القرض أيض ًا على فائدة يتم سدادها أيض ًا بصفة شهرية.
وقبل أن يقرض البنك الناس أموا ًال كرهن عقاري ،يجب أن يتأكد البنك من قدرة
املقترض على سداد القرض .وسيطلب البنك أيض ًا دفعة مقدمة تبلغ حوالي  %10من
قيمة العقار املراد شرائه .ميكنك احلصول على املزيد من املعلومات من البنك الذي تتبعه
(انظر القسم التالي حول البنوك).

ما هي الرسوم التي ينبغي أن أسددها؟

باستثناء الرهن املستمر ،هناك أيض ًا رسوم يجب سدادها عند شرائك منزل ألول مرة.
•ضريبة متغات  -وهي ضريبة حكومية على العقار تعتمد على قيمته ،وما إذا كان
قد سبق لك شراء عقار من قبل (في أي مكان في العالم) ،وحجم البيت .ميكنك
احلصول على مزيد من املعلومات ،مبا في ذلك املعلومات اخلاصة مبعدالت األسعار
املختلفة للبيوت من املوقع التالي  www.revenue.ieحتت بند «ضريبة التمغات».
•وكيل العقارات  -إذا قمت بشراء بيت من مندوب مبيعات ،توقع أن يطلب إليك
سداد رسوم بيع مختلفة ،وأحيان ًا ما تندرج هذه الرسوم في سعر البيت ،ولكن
هذه ليست القاعدة دائم ًا.
•رسوم قانونية  -وهي الرسوم التي يطالب بها احملامون .وهذه الرسوم ال تخضع
ملعدل ثابت .يوصى بشدة االستعانة مبحامي عند شراء أي عقار حيث ميكن أن
يساعدك على االضطالع بالعديد من اجلوانب القانونية.

مساكن السلطة احمللية

ما هي مساكن السلطة احمللية؟

تعرف مساكن السلطة احمللية أيض ًا باسم اإلسكان االجتماعي ويتاح هذا النوع من
املساكن للمقيمني في أيرلندا بشكل معتاد (انظر «ما املقصود باملقيم بشكل معتاد في
صحفة  )56واألشخاص الذين هم بحاجة إلى مساكن وال يقدرون على شراء بيوت
خاصة بهم.
وتقدم االحتادات واجلمعيات التعاونية اإلسكانية مساكن اإلسكان االجتماعي أيض ًا.

كيف أتقدم بطلب للحصول على منزل تابع لإلسكان االجتماعي؟

للتقدم بطلب للحصول على منزل تابع لإلسكان االجتماعي ،يجب أن تتقدم بطلب إلى
أقرب سلطة محلية لديك .ميكنك العثور على أقرب سلطة محلية لك على املوقع التالي:
www.environ.ie
ميكنك العثور على أقرب جمعية إسكانية على املوقع التاليwww.icsh.ie :

ما هو دفتر اإليجار؟

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.

ما هو التأمني؟

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.

ماذا لو شعرت أن مالك املسكن عاملني بإجحاف؟

إذا شعرت أن مالك املسكن ال يحافظ على املسكن بحالة جيدة ،ميكنك االتصال بسلطتك
احمللية.
هناك حد أدنى للمعايير يجب أن ترقى إليها املساكن .وهناك قوانني جديدة ستطرح
للمناقشة (بحلول عام  )2009لضمان وفاء جميع املساكن بأدنى حد من املعايير.
ميكنك احلصول على مزيد من املعلومات حول احلد األدنى من املعايير وكيفية تقدمي
شكوى بشأن أي تعامل مجحف من قبل مالك مسكنك من العنوان التالي:
The Private Residential Tenancies Board,
Floor 2, O’Connell Bridge House, Dublin 2.
عبر الهاتف(01) 6350600 :
عبر البريد اإللكترونيinformation@prtb.ie :
قبل أن تتقدم بشكوى ،ينبغي أن تتأكد من عدم إخاللك بأي جانب من جوانب عقد
اإليجار ،وعدم إتالفك العقار ،وعدم التأخر في سداد اإليجار ،وما إلى ذلك.
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كيف يستقرون على من يحق لهم احلصول على مسكن تابع لإلسكان
االجتماعي؟

تُخصص املساكن بحسب احلاجة ،ويعتمد اإليجار على املبلغ الذي ميكنك سداده.إذا
كنت تعتقد أنك مؤه ً
ال للحصول على مسكن تابع لإلسكان االجتماعي ،يجب أن تتقدم
بطلب لدى سلطتك احمللية التي ستأخذ بعني االعتبار عوامل مثل حجم عائلتك ،ودخلك،
ومحل إقامتك احلالي (إن وجد) ،وحالة مسكنك احلالي ،وأية ظروف أخرى ،مبا في ذلك
العمر ،واإلعاقة ،واحلالة الصحية ،إلخ.

ماذا يحدث عندما يقبل طلبي للحصول على مسكن تابع لإلسكان
االجتماعي؟

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.

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).

ملاذا أنا بحاجة إلثبات هويتي وعنواني؟

هذا املتطلب يندرج حتت قانون مكافحة غسيل األموال املعروف باسم قانون العدالة
اجلنائية لعام .1994

إذا قبلت سلطتك احمللية طلبك احلصول على مسكن تابع لإلسكان االجتماعي باعتبارك
بحاجة إلى مسكن ،سيوضع اسمك على قائمة انتظار ،وستخصص لك وحدة عندما
تصبح متاحة.

ما الذي ميكنني استخدامه إلثبات هويتي؟

يعتمد اإليجار على قدرتك على السداد .وعلى ذلك ،فإذا كان دخلك متدني ًا ،سيكون
إيجارك منفخض ًا ،وإذا كان دخلك يزداد ،سيزداد إيجارك بالتبعية .وسيضاف دخل أي
فرد آخر من أفراد أسرتك إلى حساب اإليجار ،ورمبا كانت هناك تخفيضات على أي
أطفال في عائلتك .وتتولى كل سلطة محلية خطة اإليجارات اخلاصة بها.
ورمبا كان لدى سلطتك احمللية حد أدنى و/أو أقصى لإليجار الذي قد يعتمد على حجم
أسرتك .وهناك شرط عسر مينح السلطات احمللية حرية خفض اإليجار إذا كانت هناك
أسباب تستدعي ذلك.
إذا تغير دخلك أو دخل أي فرد من أفراد عائلتك ،يجب أن تخطر السلطة احمللية بذلك.

ما الذي ميكنني استخدامه إلثبات عنواني؟

ما هو اإليجار التي سيتعني علي سداده؟

ما هو قانون املساواة في املنزلة فيما يتعلق بالتمييز؟

يحظر قانون املساواة في املنزلة الذي صدر عام  2000التمييز على أساس اجلنس،
واحلالة االجتماعية ،واملكانة األسرية ،وامليول اجلنسية ،واملعتقدات الدينية ،والعمر،
واإلعاقة ،و»العرق» ،وعضوية جميعة املسافر فيما يتعلق بتقدمي البضائع ،واخلدمات،
والتصرف في املمتلكات ،واحلصول على التعليم.
ملزيد من املعلومات حول كيفية التقدم بشكوى مبوجب قانون املساواة في املنزلة ،يرجى
زيارة املوقع التالي:
 www.equalitytribunal.ieيحتوي هذا املوقع على معلومات باإلجنليزية والبولندية،
والروسية ،والفرنسية.

احلسابات املصرفية

علي فتح حساب مصرفي؟
ملاذا يتعني ّ

إنها لفكرة سديدة أن تفتح حساب ًا مصرفي ًا إذا كنت تعمل وتقيم في أيرلندا .كثير من
الناس تحُ يل 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 إلى بنوك ،وجمعيات بناء وإقراض ،واحتادات
ائتمانية ،ومكتب البريد التي تسمح لك أيض ًا بفتح حسابات مصرفية.
وتنظم الهيئة األيرلندية لتنظيم اخلدمات املالية جميع البنوك وجمعيات البناء واإلقراض.
ولدى الهيئة األيرلندية لتنظيم اخلدمات املالية معلومات على موقعها حول ما ينبغي أن
تبحث عنه في مصرفك أو جمعية البناء واإلقراض اخلاصة بك
(.)www.itsyourmoney.ie
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 .وكثير 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.

فيما يلي قائمة بنماذج الهوية التي متثل دلي ً
ال على اسمك وتاريخ امليالد:
•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
•بطاقة هوية مدعمة بصورة شخصية صادرة مبعرفة حماة السالم األيرلنديني.
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
•بطاقة هوية مدعمة بصورة شخصية صادرة مبعرفة حماة السالم األيرلنديني.
•دفتر للمعاشات/اإلعانات يصدر من وزارة الشؤون االجتماعية ،واملجتمعية،
واألسرية
•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 مبحقق شكاوى اخلدمات املالية على املوقع التالي
 ..www.financialombudsman.ieوميكنك أيض ًا مراسلة محقق الشكاوى على
العنوان التالي ;3rd Floor, Lincoln Place, Dublin 2 :أو االتصال به على
الرقم التالي  ، 1890 88 20 90أو مراستله بالبريد اإللكتروني على العنوان التالي
.enquiries@financialombudsman.ie

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؟

إن مجلس إمداد الكهرباء ( )ESBهو املسؤول عن تقدمي خدمات الكهرباء في جمهورية
أيرلندا .ومتلك احلكومة مجلس إمداد الكهرباء وتتحكم فيه.

كيف أحصل على فاتورة الكهرباء باسمي؟

للحصول على فاتورة الكهرباء باسمك ،يجب أو ًال أن يكون لديك رقم مرجعي لنقطة
التغذية ( .)MPRNوللحصول على هذا الرقم ،ميكنك االستفسار من سمسار العقارات،
أو مالك العقار ،أو مسؤول اإلنشاء اخلاص بك .وميكنك حينئذ االتصال مبجلس إمداد
الكهرباء على الرقم التالي  1850 372 757خلدمة الوصالت اجلديدة للعمالء.

متى سأحصل على فاتورة الكهرباء؟

تصدر فاتورة الكهرباء كل شهرين ،وتعتمد على قراءات العداد أو تقديرات الكهرباء
املستهلكة.

متى يجب أن أسدد فاتورتي؟
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ما الذي تعنيه بقراءة العداد؟

الغاز

عداد الكهرباء هو جهاز في منزلك يقيس كمية الكهرباء التي تستخدمها .حلساب
فاتورتك ،سيقوم قارئ العداد بزيارة إلى منزلك .ومن املقرر أن يقوم قارئ العداد بزيارة
إلى منزلك أربع مرات في السنة.

من الذي يتحكم في إمدادات الغاز في أيرلندا؟

يقوم قارئ العداد بزيارة إلى منزلك ألربعة من فواتيرك الستة السنوية .وبالنسبة
للفاتورتني األخريني ،يقدر مجلس إمداد الكهرباء كمية الكهرباء التي استهلكتها بناء على
الفواتير السابقة.

كيف أحصل على فاتورة الغاز باسمي؟

ما الذي تعنيه بتقديرات الكهرباء املستهلكة؟

كيف ميكنني سداد فاتورة الكهرباء اخلاصة بي؟

هناك طرق عديد لسداد فاتورة الكهرباء اخلاصة بك .ميكنك سداد فواتير الكهرباء
اخلاصة بك عن طريق:
حتويل بنكي مباشر(حيث تأتي األموال مباشرة من مصرفك) على املوقع التالي:
www.esb.ie/directdebit
•على شبكة اإلنترنت مباشرة على املوقع التالي ( www.billpay.ieوهي خدمة
مجانية من مكتب البريد  -انظر اخلدمات البريدية صفحة )34 .أو في مكتب
البريد
•احملالت التي حتتوي على مراكز دفع الفواتير (( )PayPointنقد ًا فقط)
•عبر الهاتف على الرقم التالي ( 1850 372 372من الثامنة صباح ًا حتى الثامنة
مسا ًء من االثنني حتى اجلمعة)

ماذا يحدث إذا قام عامل قراءة العداد بزيارة لي ولم أكن بالبيت؟

إذا لم تكن باملنزل ،ميكنك إدخال قراءة العداد الدقيقة اخلاصة بك على املوقع التالي:
www.esb.ie

كيف ميكنني قراءة عداد الكهرباء؟

تشبه قراءة عداد الكهرباء قراءة عداد األميال بالسيارة .ميكنك أيض ًا احلصول على
املزيد من املعلومات من املوقع التالي:
www.esb.ie/esbnetworks/domestic_customers/metering/
read_meter_reading.jsp

كيف أتصرف حال وقوع حالة طارئة تتعلق بالتيار الكهربائي لدي (أو
انقطاع في التيار الكهربي)؟

إذا انقطع التيار الكهربي لديك ،أو إذا وقعت حالة طارئة لديك تتعلق بالكهرباء ،ميكنك
االتصال على الرقم التالي  1850 372 999والتحدث إلى عامل خدمة العمالء .هذه
خدمة متاحة على مدار اليوم وطوال أيام األسبوع.

كيف أتقدم بشكوى؟

اخلطوة األولى :اتصل بخدمة العمالء اخلاصة مبجلس إمداد الكهرباء ( )ESPعلى
الرقم التالي  1850 372 372أو راسلهم بالبريد اإللكتروني على العنوان التالي:
service@esb.ie
اخلطوة الثانية :إذا لم تنتهي املشكلة بذلك ،ميكنك مراسلة املجلس على العنوان التالي:
ESB Customer Supply, Complaints Facilitator, PO Box 6, Henry
 Street, Limerickأو مراسلة املجلس على البريد اإللكتروني التالي:
complaintfacilitator@esb.ie
اخلطوة الثالثة :إذا لم حتل اخلطوتان األولى والثانية مشكلتك ،اتصل بلجنة تنظيم
الطاقة ( )CERعلى العنوان التاليCER, The Exchange, Belgard Square :
 ،North, Tallaght, Dublin 24أو عن طريق الهاتف على الرقم التالي (01) 4000
 800أو بالبريد اإللكتروني على العنوان التالي.info@cer.ie :

gl be

إن املزود الرئيسي للغاز (عن طريق املواسير واألنابيب) هو مجلس الغاز األيرلندي
( ،)Bord Gáisوهو جهة حكومية ،عالوة على شركة فلوجاس ( ) Flógasالتي تزود
األشخاص الذين ليس لديهم توصيالت غاز بالغاز.
للحصول على فاتورة الغاز باسمك ،ميكنك االتصال على الرقم اخلاص التالي
( 1850 632 632باللغة اإلجنليزية) ،أو (باللغة الروسية ،أو البولندية ،أو الصينية
الرسمية).

متى أحصل على فاتورة الغاز؟

تصدر فواتير الغاز كل شهرين ،وتعتمد على قراءات العداد أو تقديرات الكهرباء
املستهلكة.

متى يجب أن أسدد فاتورة الغاز؟

يجب أن تقوم بسداد فاتورة الغاز في غضون  14يوم لضمان استمرار إمدادك بالغاز.

ما الذي تعنيه بقراءة العداد؟

عداد الغاز هو جهاز في منزلك يقيس كمية الغاز التي تستهلكها .حلساب فاتورتك،
سيقوم قارئ العداد بزيارة إلى منزلك .وسيتردد عليك ثالث مرات في السنة.

ما الذي تعنيه بتقديرات الغاز املستهلك؟

يتردد قارئ العداد عليك ثالث مرات للتحقق من ثالثة من فواتيرك الست التي حتصل
عليها في العام الواحد .بالنسبة للفاتورتني األخريتني ،سيقدر مجلس الغاز األيرلندي
كمية الغاز التي قمت باستهالكها بناء على الفواتير السابقة.

كيف ميكنني سداد فاتورة الغاز اخلاصة بي؟

هناك عدة طرق لسداد فاتورة الغاز .ميكنك سداد فواتير الغاز اخلاصة بك عن طريق:
•حتويل بنكي مباشر(حيث تأتي األموال مباشرة من مصرفك) على املوقع التالي:
www.bordgais.ie
•على شبكة اإلنترنت مباشرة على املوقع التالي ( www.billpay.ieوهي خدمة
مجانية من مكتب البريد) أو مبكتب البريد نفسه.
•احملالت التي حتتوي على مراكز دفع الفواتير (( )PayPointنقد ًا فقط).
•عبر الهاتف على الرقم التالي ( 1850 632 632باإلجنليزية) 1850 633 633
(بالروسية ،والبولندية ،والصينية الرسمية).

ماذا يحدث إذا قام قارئ عداد الغاز بزيارة لي ولم أكن بالبيت؟

إذا لم تكن باملنزل ،ميكنك إدخال قراءة العداد الدقيقة اخلاصة بك على املوقع التالي:
www.bordgaisenergysupply.ie

ماذا أفعل إذا شممت رائحة الغاز باملنزل؟

إذا شممت رائحة الغاز مبنزلك ،اتصل على الفور بالرقم التالي 1850 20 50 60
لإلبالغ عن ذلك.
هناك أيض ًا نشرة باإلجنليزية ،واأليرلندية ،والبولندية ،والروسية ،والصينية متاحة على
املوقع التاليwww.bordgais.ie :
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كيف أتقدم بشكوى؟

اخلطوة األولى :اتصل هاتفي ًا بخدمة العمالء اخلاصة مبجلس الغاز األيرلندي على الرقم
التالي  1850 632 632أو راسلهم بالبريد اإللكتروني التالي
.info@bordgais.ie
اخلطوة الثانية :إذا لم تنتهي مشكلتك ،ميكنك إرسال شكواك على العنوان التالي:
The Customer Service Manager
Bord Gáis Energy Supply
PO Box 10943, Dublin 1
اخلطوة الثالثة :إذا لم تكن راضي ًا عن االستجابة لشكواك بعد اخلطوتني األولى والثانية،
اتصل بلجنة تنظيم الطاقة ( )CERعلى العنوان التاليCER, The Exchange, :
 ،Belgard Square North, Tallaght, Dublin 24أو عن طريق الهاتف على الرقم
التالي  (01) 4000 800أو بالبريد اإللكتروني على العنوان التالي.info@cer.ie :

رسوم املياه

إمداد املياه عبر اخلطوط الرئيسية لها لالستخدام املنزلي (للشرب ،والغسيل ،والصحة
العامة) مجاني في الوقت الراهن.
وهناك خطة تقضي بفرض رسوم على املياه املقدرة بعداد للمياه ،ولكن ال يوجد تاريخ
محدد لتنفيذ هذه اخلطة.
لنصائح حول سبل توفير املياه في منزلك ،يرجى زيارة املوقع التالي:
 .www.taptips.ieيحتوي هذا املوقع على معلومات مفيدة حول توفير املياه وجتنب
إهدارها عن طريق ترك الصنابير مفتوحة ،إلخ .ويبني لك هذا املوقع أيض ًا كيف ميكنك
توفير الكهرباء في نفس الوقت.

جمع القمامة وإعادة تدويرها

هل يجب أن أدفع لقاء جمع قمامتي؟

ما هي السبل األخرى التي أستطيع من خاللها إعادة تدوير القمامة؟

من السبل األخرى التي ميكنك من خاللها إعادة تدوير قمامتك إيداعها «ساحة إعادة
التدوير» وهي منطقة تشتمل على حاويات مختلفة ألشياء مختلفة مبا في ذلك الزجاج،
والكرتون ،وبعض هذه املناطق حتتوي على حاوية للمالبس القدمية.
ميكنك العثور على «ساحة إعادة التدوير» احمللية اخلاصة بك على املوقع التالي:
أو من www.repak.ie/bring_banks.html
أو رمبا ميكنك العثور على واحدة في أحد املتاجر الكبرى على مقربة منك.

التنقالت

قيادة السيارة في أيرلندا

ماذا يجب أن أفعله كي أقود سيارتي اخلاصة في أيرلندا؟

إذا كنت بصدد االنتقال للعيش في أيرلندا 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:
•سداد ضريبة تسجيل السيارة (( )VRTإال إذا كنت معفي ًا منها)
•التأمني على محرك السيارة
•سداد ضريبة احملرك

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 .فقد عقدت أيرلندا اتفاقيات مع جميع
دول االحتاد األوروبي/املنطقة االقتصادية األوروبية وبعض الدول األخرى (أستراليا،
واليابان ،وجنوب أفريقيا ،وكوريا اجلنوبية ،وسويسرا).

كيف ميكنني احلصول على رخصة قيادة في أيرلندا؟

نعم ،فجمع القمامة (أو النفايات) ليس مجاني ًا في أيرلندا .ويجب على كل أسرة أن تدفع
لقاء جمع القمامة.

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

تتم إدارة جمع القمامة محلي ًا ،ومن ثم فإن الرسوم تختلف من مقاطعة إلى أخرى .ملزيد
من املعلومات حول املكان الذي تعيش فيه ،استفسر لدى مجلس مقاطعتك أو قم بزيارة
املوقع التالي www.epa.ie

يجب أو ًال أن جتتاز اختبار ًا نظري ًا في القيادة ،ثم التقدم للحصول على تصريح قيادة
ملتعلم واجتياز اختبارالقيادة في أيرلندا .إذا اجتزت اختبار القيادة ،ستصدر لك رخصة
قيادة صاحلة االستخدام في أيرلندا.

يتولى مجلس املقاطعة أو شركة خاصة جلمع القمامة هذه املهمة .سيعطيك املزود
اخلاص بك حاوية للقمامة وهي عبارة عن صندوق ضخم تضع فيه قمامتك (على شكل
أكياس سوداء) ،أو في أماكن أخرى يجب أن تدفع لقاء بطاقة تلصق على حاوية قمامتك
عندما تضعها باخلارج.
ويتم جمع قمامتك في يوم محدد من األسبوع ،وستعلمك شركة جمع القمامة اخلاصة بك
أو مجلس مقاطعتك باليوم الذي جتمع فيه القمامة .ميكنك أن ترى قائمة بشركات جمع
القمامة وأماكن التسجيل لديها على املوقع التاليwww.enfo.ie :

ال ،يجب أن يكون لديك مرافق يحمل رخصة قيادة سارية ملدة ال تقل عن عامني.
ما هو اختبار ()NCT؟
يعد الفحص القومي للسيارة اختبار ًا يجب أن تخضع له سيارتك إذا أردت أن تقودها
في أيرلندا وجتاوزت سنة الصنع اخلاصة بها أربع سنوات .وهناك  43مركز فحص
في أيرلندا ،وميكنك احلصول على املزيد من املعلومات في هذا الشأن على املوقع التالي:
.www.ncts.ie

في أماكن عدة ،تعطى األسر صندوق قمامة أخضر اللون لوضع األشياء التي من املقرر
إعادة تدويرها فيه .وتندرج هذه الرسوم ضمن رسوم جمع القمامة .وميكنك توفير
تكاليف جمع القمامة عن طريق إعادة تدوير أكبر قدر ممكن منها.

من الذي يتحكم في املواصالت العامة في أيرلندا؟

ما هي اجلهة املسؤولة عن جمع القمامة؟

كيف يتم جمع القمامة؟

ماذا عن إعادة التدوير؟

ما الذي ميكنني إعادة تدويره؟

إن ما ميكنك إعادة تدويره في صندوق قمامتك األخضر يتوقف على اجلهة املسؤولة عن
جمع القمامة ،ولكنك تستطيع عامة أن تعيد تدوير الورق ،والزجاج ،واخلشب ،والكرتون،
وبعض أنواع البالستيك.
ميكنك العثور على املزيد من املعلومات حول إعادة التدوير على املوقع التالي:
www.repak.ie

كيف ميكنني احلصول على رخصة قيادة في أيرلندا؟

هل ميكنني قيادة السيارة بنفسي برخصة مؤقتة؟

املواصالت العامة

تتحكم هيئة املواصالت اإليرلندية ( )Córas Iompair Éireannفي املواصالت العامة
في أيرلندا .والهيئة مسؤولة عن احلافالت العامة ،واحلافالت الرابطة بني املدن ،ونظام
السكك احلديدية.
وهناك شركات خاصة أيض ًا مسؤولة عن املواصالت العامة ،وخاصة في مدينة دبلن.
ما الذي يجب أن أعرفه عن شركة «»Dublin Bus؟
إن شركة «( »Dublin Busحافالت دبلن) مسؤولة عن احلافالت في مدينة دبلن ومنطقة
شمال ويكلو .وهناك العديد من خطوط احلافالت املختلفة .وميكنك احلصول على جدول
مواعيد احلافالت عبر شبكة اإلنترنت على املوقع التالي
 www.dublinbus.ieأو من مكتب شركة « »Dublin Busفي العنوان التالي59, :
( Upper O’Connell Streetهاتف  .)01 873 4222مواعيد العمل هي:
االثنني  8:30ص 17:30 - .م،
من الثالثاء حتى اجلمعة  9:00ص 17:30 - .م
السبت  9:00 - 13:00م
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ما هي أجرة احلافالت؟

تعتمد أجرة احلافالت على املسافة التي من املزمع أن تقطعها ،وما إذا كان لديك تذكرة
مدفوعة مسبق ًا أو تذكرة نقدية .أما إذا دفعت األجرة أثناء استقاللك احلافلة ،يجب
أن يكون بحوزتك ثمن التذكرة بالضبط (إذا دفعت أكثر من األجرة املتعارف عليها،
ستحصل على إيصال باملبلغ الزائد ميكنك صرفه من مكتب شركة « »Dublin Busفي
شارع أوكونيل « .)»O’Connell street
بالنسبة لألطفال (أقل من  16سنة) ،تتراوح األجرة ما بني  60سنت و 95سنت.
وبالنسبة للراشدين ،تتراوح األجرة ما بني  1.05يورو و 4.30يورو.

هل من املمكن أن أستلم جدول مواعيد احلافالت على هاتفي اجلوال؟

نعم ،بالنسبة حلافالت شركة « ،»Dublin Busإذا كنت تعرف خط احلافلة الذي تريد،
ميكنك إرسال رسالة نصية بكلمة « »Busمتبوعة برقم اخلط على الرقم التالي «.»53503
تتكلف هذه اخلدمة  30سنت ًا.

كيف ميكنني استقالل حافلة من مدينة إلى مدينة أخرى؟

تتولى شركة « »Bus Éireannتشغيل احلافالت التي تعمل خارج منطقة دبلن ،واحلافالت
التي تعمل في مدن أخرى ،وتلك التي تربط ما بني املدن في أيرلندا .وميكنك شراء التذاكر
عبر شبكة اإلنترنت على املوقع التالي  www.buseireann.ieأو من أي محطة حافالت
محلية في أقرب مدينة أو بلدة منك.

كيف ميكنني استقالل قطار إلى مدينة أخرى؟

تتولى شركة « »Iarnród Éireannتشغيل القطارات في أيرلندا .وهناك العديد من
خطوط السكك احلديدية املختلفة .وميكنك شراء تذاكر القطار عبر شبكة اإلنترنت على
املوقع التالي  www.irishrail.ieأو من أقرب محطة سكك حديد بالنسبة لك.

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؟

gl be

الهواتف

ما هو كود االتصال الدولي اخلاص بأيرلندا؟

كود االتصال الدولي اخلاص بأيرلندا هو  .00353وهذا يعني أنك إذا كنت باخلارج،
وأردت أن تتصل برقم داخل أيرلندا ،يجب أن تتصل بهذا الرقم قبل رقم الهاتف املتبقي
للوصول إلى أيرلندا.

كيف ميكنني العثور على أكواد املناطق داخل أيرلندا؟

هناك أكواد لكل منطقة مختلفة في أيرلندا .من خط هاتف أرضي ،أنت بحاجة فحسب
لالتصال بكود املنطقة إذا كنت بصدد االتصال مبنطقة لست فيها .ومن هاتف جوال،
سيتعني عليك االتصال الرقم الكامل مبا في ذلك كود املنطقة .ستدرج أكواد املناطق عادة
في دفاتر التليفونات التي توزع باملجان على األسر املسجلة مرة واحدة سنوي ًا .وميكنك
أيض ًا احلصول على قائمة كاملة بأكواد املنطقة من املوقع التالي
 ،www.eircomphonebook.ieأو بالنسبة ملعلومات األعمال أو اخلدمات من املوقع
التالي .www.goldenpages.ie

كيف أحصل على هاتف أرضي؟

للحصول على هاتف أرضي ،يجب أن تتصل بشركة تقدم خدمات الهواتف األرضية.
وبالضبط كما يحدث عند الشروع في فتح حساب مصرفي ،يجب أن تقدم دلي ً
ال على
عنوانك وآخر على هويتك .ميكنك احلصول على املزيد من املعلومات مبا في ذلك مقارنة
بني اخلدمات املختلفة على املوقع التالي:
www.askcomreg.ie/home_phone/Telephone_Ireland.LE.asp

أرقام اخلدمات الطارئة

رقم الطوارئ (مجاني)999/112 :

سيصل رقم الطوارئ بعامل يسألك ما إذا كنت بحاجة إلى الشرطة ،أم اإلسعاف ،أو
املطافئ.

الدعم الهاتفي (مجاني)10 :

يعد الدعم الهاتفي خدمة تستطيع من خاللها االستفسار حول املزيد من املعلومات عن
أرقام الهواتف أو عن كيفية إجراء مكاملات هاتفية إلى أماكن أخرى.

استفسارات الدليل11811 /11890/ 11850 :

لدى أيرلندا ثالث قنوات تلفزيونية مملوكة جزئي ًا للحكومة؛ أال وهي «»RTE 1
و«( »RTE 2وتعرف أيض ًا باسم « ،)»Network 2و»( »TG4وتعرض أغلب برامجها
باللغة األيرلندية) .وهناك أيض ًا قناتان أيرلنديتان أخريني أال وهما « »TV3والقناة
السادسة.

تعد استفسارات الدليل خدمة تستطيع من خاللها االستفسار حول أرقام هواتف األفراد
أو الشركات .وهذه ليست خدمة مجانية ،واالتصال من الهواتف اجلوالة من املمكن أن
يكون مكلف ًا جد ًا.

يجب على كل أسرة متلك تلفزيون ًا سداد رسوم ترخيص سنوي حتى لو لم تكن تشاهد
قنوات التلفزيون احمللية.

الهواتف اجلوالة

هل يجب أن أدفع لقاء مشاهدة هذه القنوات؟

أين ميكنني استصدار ترخيص التلفزيون اخلاص بي؟

تصل رسوم الترخيص احلالي إلى  160يورو في السنة .وميكنك شراء الترخيص من
مكتب البريد أو عبر شبكة اإلنترنت على املوقع التالي:
 www.tvlicence.ie/homepage.aspxأو هاتفي ًا على الرقم التالي:
.1890 228 528

ماذا ميكن أن يحدث إذا لم أدفع رسوم ترخيص التلفزيون؟

هناك مفتشون يقومون بزيارة البيوت للتحقق من حيازة الناس ترخيص ساري ،وإذا مت
ضبطك دون ترخيص ،توقع عليك غرامة و/أو يحكم عليك بالسجن.

كيف ميكنني احلصول على املزيد من القنوات؟

يدفع أيض ًا عدد كبير من الناس للحصول على املزيد من القنوات عبر الكابالت أو األقمار
الصناعية ،وهناك شركات مختلفة تقدم هذه اخلدمات وعلى رأسها:
شركة SKY
شركة )NTL/Chorus (UPC
ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع التالي  www.sky.comأو
.www.upc.ie

مالحظة :في مقدمة دفتر الهاتف اخلاص بك ،هناك قائمة باملعلومات،
وأرقام الطوارئ وخط الدعم.
ما هي شركات اجلوال املوجودة في أيرلندا؟

هناك أربع شركات للجوال في أيرلندا:
شركة )O2 - 086 (www.O2.ie
شركة «ميتيور» ()Meteor) – 085 (www.meteor.ie
شركة فودافون ()Vodafone) –087 (www.vodafone.ie
شركة « 3موبايل» ()3 Mobile) – 083 (www.3mobile.ie
وتقدم الشركات األربعة عروض 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.

هل ميكنني تغيير شركة اجلوال اخلاصة بي مع االحتفاظ برقم هاتفي؟

نعم ،ميكنك 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.
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كيف لي أن أعرف أي الشركات يجب أن أختار؟

ميكنك عقد مقارنة بني شركات اجلوال والعثور على املزيد من املعلومات على املوقع
التاليwww.askcomreg.ie :

ما معني «جاهز للعمل»؟

الهاتف اجلاهز للعمل هو عبارة عن هاتف مدفوع مسبق ًا .وهذا يعني أنك لن تستلم
أية فواتير ،ولكنك تشتري دقائق تسمح لك بامتالك رصيد على هاتفك من أجل إجراء
املكاملات الهاتفية.
وهذا النظام أيسر في التعامل معه من نظام السداد الشهرية ألنك ال تستطيع أن تنفق
أكثر مما يتيح به رصيدك.

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؟

هناك هواتف عمومية في أيرلندا 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.

هل ميكنني إجراء مكاملة على أن يتحمل الطرف اآلخر تكلفتها؟

من املمكن إجراء مكاملات دولية وحتويل قيمتها على الطرف اآلخر من أي هاتف .ورقم
خدمة االتصال الدولي هي  .114وهذه املكاملات باهظة التكلفة ،ويجب على الطرف اآلخر
قبول املكاملة قبل االتصال به.

اإلنترنت

أين ميكنني االستفسار حول احلصول على خدمات اإلنترنت؟

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.

ما هي تكلفة خدمة اإلنترنت؟

تعتمد تكلفة وصلة اإلنترنت وأنواعها املختلفة على الشركة املزودة خلدمات اإلنترنت.
ميكنك عقد مقارنة بني شركات اإلنترنت والعثور على املزيد من املعلومات على املوقع
التاليwww.askcomreg.ie :
التقدم بشكاوى
كيف ميكنني التقدم بشكوى ضد شركة الهاتف األرضي ،أو شركة الهاتف اجلوال ،أو
شركة اإلنترنت؟
لكي تتقدم بشكوى ضد إحدى شركات االتصاالت السلكية والالسلكية أو إحدى شركات
خدمات البريد ،ميكنك االتصال بلجنة لوائح االتصاالت ( )COMREGاملسؤولة عن
تنظيم االتصاالت بهذه املنطقة.
ميكنك االتصال باللجنة على الرقم التالي .1890 22 9668

خدمات البريد

ما هي اجلهة املسؤولة عن خدمات البريد في أيرلندا؟

إن املزود الرئيسي خلدمات البريد في أيرلندا هو شركة «( »An Postوهو االصطالح
اإليرلندي املقابل ملكتب البريد) اململوكة للحكومة.

ما هي مواعيد بدء العمل بالنسبة ملكاتب البريد؟

عاد ًة ما تفتح مكاتب البريد أبوابها للجمهور من التاسعة صباح ًا وحتى اخلامسة مسا ًء
(من االثنني حتى اجلمعة) ،وبعض هذه املكاتب تباشر أعمالها لنصف يوم السبت
(ويرتهن ذلك باملكتب نفسه) .ميكنك العثور على مكتب البريد احمللي اخلاص بك على
املوقع التالي .www.locator.anpost.ie
ميكنك أيض ًا شراء الطوابع والبطاقات البريدية من احملالت العادية.

كيف أعرف تكلفة إرسال غرض ما عبر البريد؟

تعتمد تكلفة إرسال اخلطابات ،أو الرزم ،أو الطرود على سرعة إرسال خطابك بحسب
رغبتك ووجهته.
هناك كتيبات متاحة من جميع مكاتب البريد حتتوي على تفاصيل تكلفة إرسال
اخلطابات ،أو الرزم ،أو الطرود وفق ًا لوجهتها وسرعة إرسالها بحسب رغبتك .ميكنك
أيض ًا التعرف على تكلفة إرسال البريد على املوقع التالي
.www.anpost.ie

كيف ميكنني العثور على صندوق بريد؟

ستجد صناديق بريد في كل مدينة .وعاد ًة ما تقع تلك الصناديق إما أمام مكتب البريد
احمللي أو بالقرب منه .جدير بالذكر أن صناديق البريد خضراء اللون.
كيف ميكنني أن أعرف الوقت الذي مت فيه جمع البريد من صندوق البريد؟
تدون مواعيد جمع البريد من صندوق البريد على مقدمة الصندوق .وإذا لم تكن مدونة
على مقدمة الصندوق ،استفسر لدى مكتب البريد احمللي اخلاص بك ذاكر ًا موقع
الصندوق.

التسوق

ما هي مواعيد عمل احملالت في أيرلندا؟

إن مواعيد التسوق العادية في أيرلندا هي:
من االثنني حتى األربعاء :من التاسعة صباح ًا حتى السادسة مسا ًء
اخلميس :من التاسعة صباح ًا حتى التاسعة مسا ًء
اجلمعة :من التاسعة صباح ًا حتى السابعة مسا ًء
السبت :من التاسعة صباح ًا حتى السادسة مسا ًء
األحد :من الثانية عشرة مسا ًء حتى السادسة مسا ًء
إن الكثير من احملالت ،السيما املتاجر الكبرى في املناطق احلضرية ،تفتح أبوابها
للجمهور على مدار األربع وعشرون ساعة.

أين ميكنني العثور على احملالت؟

توجد احملالت في املدن والبلدات الكبيرة في منتصف املدينة وخاصة في الشارع
الرئيسي والشوارع املتفرعه منه .وهناك أيض ًا مراكز التسوق .وهي عبارة عن بنايات
حتتوي على مختلف أنواع احملالت ،وهناك أيض ًا املتاجر متعددة األقسام التي حتتوي
على مساحات صغيرة لبيع مختلف املنتجات.

ما هي األنواع الرئيسية حملالت األطعمة؟

هناك أربعة أنواع رئيسية حملالت األطعمة.
املتاجر الكبرى  -وهي عبارة عن متاجر ضخمة حتتوي على تشكيلة عريضة من مختلف
األطعمة.
متاجر صغيرة – وهي محالت أصغر حجم ًا وتعرف أيض ًا باسم «احملالت احمللية» أو
«أكشاك بيع األغراض البسيطة» .وعاد ًة ما تفتح هذه احملالت كلها لوقت متأخر ،وعاد ًة
ما تكون أسعارها أغلى بعض الشيء من املتاجر الكبرى.
احملالت املتخصصة  -وهذه محالت تبيع أصناف دولة بعينها أو حلوم مجهزة جتهيز ًا
خاص ًا (مثل األطعمة املباحة بحسب الشريعتني اليهودية واإلسالمية).
محالت الطعام الواحد  -وهذه محالت ال تبيع سوى صنف واحد فقط مثل املخابز التي
تبيع اخلبز والكعك ،أو بائعي اخلضروات الذين ال يبيعون سوى الفاكهة واخلضروات.

ما هي املعلومات األخرى التي ميكن أن تكون ذات فائدة؟

أصدرت هيئة األمن الغذائي األيرلندية ( )IFSAكتيبات حول األغذية السليمة تثقف
الناس حول كيفية طهي الطعام وتخزينه بشكل آمن .ولقد ترجمت هذه الكتيبات إلى عدد
كبير من اللغات ،وهي متاحة على املوقع التالي:
www.fsai.ie/publications/index.asp#leaflets
لدى الهيئة القومية للمستهلك معلومات حول كيفية التقدم بشكوى عند شرائك أي
غرض .ميكنك االتصال بالهيئة على العنوان التالي;4, Harcourt Road, Dublin :
أو بالهاتف على الرقم التالي 1890 432 432 :أو عبر موقع الهيئة التالي على شبكة
اإلنترنت www.consumerconnect.ie

ما هي عدد مرات تسليم البريد؟

يتم تسليم البريد للمكاتب واملنازل مرة واحدة يومي ًا من االثنني وحتى اجلمعة .وال يتم
تسليم البريد في عطالت نهاية األسبوع ،بيد أنه يجمع من صناديق البريد في هذه
األيام.
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وضع امليزانيات وإدارة الفواتير

ما هي ميزانية األسرة؟

امليزانية هي خطة لألموال التي من املتوقع أن حتصل عليها وطريقة إنفاقها .وتتضمن
ميزانية األسرة اإلنفاق على الفواتير ،واإليجار ،والطعام ،والكتب املدرسية ،وما إلى ذلك.

ما الذي يدعوني لوضع ميزانية؟

تساعدك امليزانية على تقسيط تكلفة فواتيرك ،وإدارة أموالك كي ال تتراكم عليك فواتير
ضخمة ال يسعك سدادها.

كيف أضع ميزانيتي؟

هناك عدة طرق لوضع امليزانية .إذا أردت االطالع على طريقة سهلة االستخدام لوضع
امليزانية ،ميكنك احلصول على دفتر لإلنفاق األسبوعي من هيئة خدمات االستشارات
املالية وإعداد املوازنات (أيرلندا) ،وتعرف اختصار ًا باسم  .MABSوموقع الهيئة على
شبكة اإلنترنت هو  www.mabs.ieويحتوي املوقع على العديد من الكتيبات املفيدة
التي تناقش موضوع إعداد املوازنات.

ما الذي تعنيه بتحديد األولويات؟

إن حتديد األولويات في سياق إعداد املوازنات يعني ببساطة الوقوف على أهم األمور.
على سبيل املثال ،ينبغي سداد اإليجار ،ورسوم الكهرباء ،والغاز ،واألغذية ،والكتب
املدرسية ،وتكاليف املالبس ،وترخيص التلفزيون ،قبل شراء األغراض باهظة التكلفة مثل
السيارة أو التلفزيون الضخم.

إنني بحاجة للمساعدة لسداد فواتيري ،ما الذي يجب أن أفعله؟

إذا كنت بحاجة للمساعدة على سداد فواتيرك ،ستساعدك هيئة خدمات االستشارات
املالية وإعداد املوازنات على تسوية مشاكلك املالية وسداد فواتيرك .ميكنك االتصال
بالهيئة على الرقم التالي  1890 28 34 38أو زيارة موقعها التالي على شبكة اإلنترنت
.www.mabs.ie
وفيما يلي موقع آخر مفيد على شبكة اإلنترنت  www.itsyourmoney.ieوهو موقع
الويب اخلاص بالهيئة التنظيمية للخدمات املالية .متتلك هذه الهيئة أيض ًا الكثير من
املعلومات حول إعداد املوازنات وتقسيط تكاليف فواتيرك .ميكنك االتصال بهم أيض ًا على
الرقم التالي .1890 77 77 77
وتساعدك خدمة  Billpayالتي تقدمها هيئة البريد األيرلندية (انظر أعاله ،اخلدمات
البريدية)على تقسيط تكلفة العديد من فواتيرك املنزلية مبا في ذلك :فاتورة الهاتف،
والكهرباء ،والغاز ،ورخصة التلفزيون ،وإيجارات السلطة احمللية .ميكنك االستفسار لدى
مكتب البريد احمللي الذي تتبعه أو زيارة املوقع التالي .www.billpay.ie

كيف أخفض من قيمة فواتيري؟

من الطرق السهلة خلفض قيمة فواتير مرافقك (انظر أعاله ،املرافق) هي خفض كمية
الكهرباء أو الغاز التي تستهلكها .ميكنك احلصول على معلومات حول خفض فواتيرك من
موقع هيئة الطاقة املستدامة اإللكترونية وهو كما يلي .www.sei.ie
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حقائق سريعة

يتمتع األطفال والشباب في شتى أرجاء العالم بحقوق مبوجب اتفاقية األمم املتحدة
حلقوق الطفل التي أقرتها أيرلندا.
ويتمتع األطفال في أيرلندا بحقوق حتكم العديد من جوانب حياتهم مبا في ذلك
التوظيف ،وسن الزواج ،وسن الرشد.
وهناك أيض ًا العديد من األحكام بشأن العقوبات وإنصاف الشباب.
ويحظر العنف األسري في أيرلندا ،وهناك أماكن كثيرة يستطيع أن يلجأ إليها
املتضررون التماس ًا للمساعدة إذا ما وقعوا ضحية للعنف األسري (النساء والرجال على
حد سواء).
وتتمتع أيرلندا بحقوق توظيف قوية جد ًا ،كما يحظر التمييز حتت أي ظرف في البالد.

حقوق األطفال

ما هي اتفاقية حقوق الطفل التابعة لألمم املتحدة؟

تعد اتفاقية حقوق الطفل التابعة لألمم املتحدة ( )UNCRCاتفاقية دولية حلقوق
اإلنسان متنح األطفال والشباب مجموعة شاملة من احلقوق.
ولقد أقرت أيرلندا هذه االتفاقية في عام .1992
وبإقرارها هذه االتفاقية ،صارت أيرلندا «طرف ًا» فيها ،وأخذت على نفسها عهد ًا رسمي ًا
بحماية حقوق األطفال املبينة في االتفاقية.
ومتنح االتفاقية األطفال والشباب أكثر من  40حق رئيسي .ومن بني هذه احلقوق ما
يلي:
•إجراءات ودعم وقائي خاص
•تطوير شخصياتهم ،وقدراتهم ،ومواهبهم إلى أقصى حد ممكن.
•لم شملهم في بيئة حتفها السعادة ،واحلب ،والتفاهم.
•متابعة تلبية حقوقهم واملشاركة في ذلك بشكل فعال.
•تنطبق جميع احلقوق املنصوص عليها في االتفاقية على جميع األطفال والشباب
دون متييز.
ما هو سن الرشد القانونية في أيرلندا؟
أي شخص يبلغ من العمر أقل من  18عام يعد طف ً
ال في أيرلندا .وعلى ذلك ،فإن سن
الرشد القانونية (وهي السن التي يتحول فيها املرء من الطفولة إلى الرشد) هي  18عام.

ما هي السن القانونية للعمل في أيرلندا؟

يتم تنظيم ساعات العمل في أيرلندا بالنسبة للشباب مبوجب قانون حماية أعمال الشباب
لعام  .1996ويحدد القانون أقصى عدد لساعات العمل ،وأوقات الراحة ،وال يجيز
لألطفال أقل من  18عام العمل لوقت متأخر.
وينص القانون على أن األشخاص أقل من  16سنة هم أطفال ،أما الشباب فهم الذين
يبلغون من العمر  16و 17عام.

ما هي ساعات العمل التي يلتزم بها األطفال أقل من  16سنة؟

ال يجوز أن يعمل األطفال أقل من  16سنة بدوام كامل .وال يجوز لألطفال البالغني من
العمر  14و 15سنة سوى تولي:
• ينعمون على األقل بإجازة من العمل تصل بحد أدنى إلى  21يوم أثناء هذه الفترة
•أعمال كجزء من جتربة عمل معتمد أو برنامج تعليمي
•أعمال خاصة باألفالم ،أو أعمال ثقافية ،أو أعمال دعائية ،أو أنشطة رياضية

gl be

هل يجوز للشباب املبيت في محل العمل؟

ال .ال يسمح للشباب (البالغ عمرهم  16و 17سنة) سوى العمل في الفترة ما بني
السادسة صباح ًا والعاشرة مسا ًء.

ما هو أقصى عدد لساعات العمل بالنسبة لألطفال حتت  16سنة؟
 15سنة

 14سنة

العمر

 8ساعات

0

فترة الدراسة

 35ساعة

 35ساعة

اإلجازات

 40ساعة

 40ساعة

خبرة العمل

ما هي فترات الراحة التي يحصل عليها األطفال حتت  16سنة؟

ًا

بعد  4ساعات من العمل

 30دقيقة

راحة ملدة  14ساعة متواصلة

يوميا

يومان إجازة ،على أن يكونا متتابعني طاملا كان ذلك أمر ًا عملي ًا

أسبوعيا

ما هي ساعات العمل ،وإجازات ،وفترات الراحة بالنسبة للشباب البالغني
من العمر  16و 17سنة؟
 8ساعات

أطول يوم عمل

 40ساعة

أطول أسبوع عمل

بعد أربع ساعات ونصف من العمل

فترة راحة متتد لنصف ساعة

 12ساعة راحة متواصلة

فترة راحة يومية

إجازة يومان متواصالن

فترة راحة أسبوعية

ما هو أدنى حد ألجور للشباب؟

أدنى حد لألجور للشباب حتت  18سنة هو  6.06يورو في الساعة.

ما هو سن الرشد؟

سن الرشد هي السن التي يسمح للناس عندها ممارسة العالقات احلميمة.۔
ذكر  -ذكر

أنثى  -أنثى

ذكر – أنثى

18

18

17

ما هو سن الزواج في أيرلندا؟

سن الزواج في أيرلندا هو  18سنة .وإذا كان الشخص املتزوج يقل عمره عن  18سنة
فيجب أن يحصل على أمر إعفاء من احملكمة قبل الزواج .إذا كان أحد الزوجني يقل
عمره عن  18عاما( ولم يحصل على إعفاء من احملكمة) ،لن يعترف بزواجه رسمي ًا في
أيرلندا .وال يتطلب الزواج في أيرلندا موافقة اآلباء.
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العقوبة البدنية

هل سيتعرض طفلي للعقوبة البدنية في املدرسة؟

ال ،فالعقوبة البدنية محظورة في النظام التعليمي.
وال يسمح مبمارسة أساليب االنضباط التالي ذكرها (محظورة):
•أي شكل من أشكال العنف البدني
•منع الطعام والشراب عن األطفال
•العقوبة القاسية أو احملطة من الشأن

العقوبة اجلسدية

هل يجوز لي معاقبة طفلي جسدي ًا؟

على الرغم من عدم وجود قانون صريح يحظر العقوبة اجلسدية لألطفال ،إال أن الصفع
على الوجه صار غير مستحب بقدر أكبر كشكل من أشكال االنضباط ،وصارت شعبيته
تقل بني اآلباء بشكل كبير .ويجوز مقاضاة اآلباء إذا كان التأديب البدني مبالغ ًا فيه.

ما هي البدائل اإليجابية؟

هناك بدائل إيجابية مقترحة مبا في ذلك «احلبس» ،ومخططات املكافآت لألطفال الصغار.
ملزيد من املعلومات حول اإلرشادات اإليجابية لتربية األطفال ،قم بزيارة املوقع التالي
 www.ispcc.ieأو املوقع التالي www.barnardos.ie

قضايا الشباب

ما هي التشريعات التي تتعاطى مع إنصاف األطفال والشباب؟

تندرج التعليمات التي تتعاطى مع قضايا األطفال الذين يخرجون على القانون حتت
قانون األطفال الصادر عام  2001املعدل بقانون العدالة اجلنائية لعام .2006

ما هو سن املسؤولية اجلنائية في أيرلندا؟

سن املسؤولية اجلنائية في أيرلندا هو  12سنة .وهذا يعني أن األطفال دون الثانية
عشرة من العمر ال يجوز توجيه اتهامات لهم .ولكن ،هناك استثناء بالنسبة لألطفال الذين
يبلغون من العمر  10أو  11سنة الذين ميكن توجيه تهم القتل العمد ،أو القتل اخلطأ ،أو
االغتصاب ،أو االعتداء اجلنسي لهم.

ماذا عن األطفال دون  12سنة الذين يخرقون القانون؟

العنف األسري

ما هو العنف األسري؟

يشير العنف األسري إلى استخدام القوة البدنية أو الوجدانية أو التلويح بالقوة البدنية
مبا في ذلك العنف اجلنسي في العالقات احلميمة بني الراشدين .وينطوي العنف األسري
أيض ًا على ما يلي:
•اإليذاء العاطفي
•تخريب املمتلكات
•العزل بعيد ًا عن األصدقاء ،والعائلة ،وخالف ذلك من مصادر الدعم احملتملة
•تهديد اآلخرين مبا في ذلك األطفال
•املالحقة
•والسيطرة على الوصول إلى املال ،واألغراض الشخصية ،والطعام ،واملواصالت،
والهاتف

إلى من ميكن أن أجلأ ملساعدتي على جتنب العنف األسري؟

ميكنك البحث في دفتر الهاتف احمللي ،أو في دليل اخلدمات املجتمعية عن رقم الهاتف
خلدمات الدعم واالستشارات األقرب إليك.
وهناك أيض ًا قائمة باخلطوط الساخنة واملؤسسات التي ستساعدك على جتنب العنف
األسري.

ماذا عن حاالت الطوارئ؟

في حالة الطوارئ ،يجب أن تتصل بقسم حرس السالم التابع لك ملساعدتك ،أو االتصال
هاتفي ًا على الرقم التالي  999أو ( 112من هاتف جوال).

دعم قانوني مجاني

هل ميكنني احلصول على دعم قانوني مجاني في أيرلندا؟

يقدم مركز اخلدمات االستشارية املجاني ( )FLACخدمات الدعم القانوني املجاني
ويقع مقره في دبلن في  .13 Lower Dorset Streetويقدم املركز معلومات وخط إحالة
يستطيع املرء االتصال به لالسترشاد بشأن احتياجاته القانونية.
ويتلقى املركز املكاملات من االثنني وحتى اجلمعة بداية من التاسعة والنصف صباح ًا
وحتى الواحدة ظهر ًا ،ومن الثانية ظهر ًا حتى اخلامسة مسا ًء ،ورقم هاتف املركز هو
.1890 350 250

على الرغم من أنه ال يجوز توجيه اتهامات لألطفال دون الثانية عشرة من العمر وال يجوز
إدانتهم بجرمية جنائية ،إال أن أحد أفراد حرس السالم األيرلندي يجب أن يصطحب
الطفل إلى والديه أو أوصيائه عندما يشك في أن الطفل قد ارتكب جرم ًا ما .وإذا لم
يتسن له ذلك ،فعليه أن يصطحبه إلى هيئة خدمات الرعاية الصحية ( )HSEفي املنطقة
التي يعيش فيها الطفل.

هل يحق للجميع للدعم القانوني املجاني؟

ملزيد من املعلومات حول قضايا الشباب ،يرجى االتصال بهيئة قضايا الشباب على الرقم
التالي  (01) 476 8673أو مراسلتها على البريد اإللكتروني التالي
 .iyjs@justice.ieوميكنك أيض ًا زيارة موقع الهيئة التالي على شبكة اإلنترنت www.
.iyjs.ie

أين ميكنني احلصول على املزيد من املعلومات؟

أين ميكنني احلصول على املزيد من املعلومات حول قضايا الشباب؟

يقدم مجلس املساعدات القانونية ( )Legal Aid Boardأيض ًا دعم ًا قانوني ًا .ويعتمد
الدعم القانوني املجاني على ما يلي:
اختبار قدرات (هذا يعني أن قضيتك يجب أن تكون جدية بالقدر الكافي ،وأن يكون
موقفك قوي ًا)
حتقيق في موارد الدخل (وهذا يعني أن املجلس سينظر في الدخل الذي حتصل عليه)
ملزيد من املعلومات حول مجلس املساعدات القانونية ،يرجى االتصال بالرقم التالي
 1890 615 200أو زيارة املوقع التالي .www.legalaidboard.ie

احلقوق املهنية

ما هي احلقوق التي أمتتع به كموظف في أيرلندا؟

يتمتع العاملون الذين ينتمون إلى االحتاد األوروبي/املنطقة االقتصادية األوروبية
وسويسرا أو هؤالء الذين يحملون تصريح عمل ساري بنفس حقوق األيرلنديني أنفسهم.

ماذا عن التمييز العنصري؟

يحظر التمييز ضد العاملني بناء على أعمارهم ،وأنواعهم ،وأعراقهم ،ودياناتهم ،وميولهم
اجلنسية ،وحالتهم االجتماعية ،وإعاقاتهم ،وعضويتهم بجمعية املسافرين مبوجب قانوني
املساواة بني العاملني لعام  1998وعام .2004
ويشير حظر التمييز سالف الذكر إلي ما يلي:
التمييز املباشر وغير املباشر
التمييز في شغل املناصب ،وظروف العمل ،والترقي ،والتدريب ،وتصنيف املهام.

اإلجازة الوالدية

ما هي اإلجازة الوالدية؟
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يحق لألشخاص الذين قضوا عام ًا على األقل من العمل املتواصل ولديهم أطفال (سواء
أكانوا أطفالهم احلقيقيني ،أو أطفالهم بالتبني) احلصول على إجازة غير مدفوعة األجر
متتد إلى  14أسبوع (لكل طفل) لرعاية أطفالهم الذين ال تزيد أعمارهم عن ثماني
سنوات .وفي حالة األطفال الذين يعانوا من إعاقة ما ،يجوز احلصول على إجازة حتى
يبلغ الطفل  16عام ًا.
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هل سأحصل على أجري عند احلصول على إجازة والدية؟

ال يحق لك احلصول على راتبك من صاحب عملك ،كذلك ال يحق لك احلصول على اإلعانة
االجتماعية ،أو إعانة أمومة/تبني .وال يؤثر احلصول على إجازة والدية على بقية احلقوق
املهنية.

متى يجب أن أخطر صاحب العمل برغبتي في احلصول على إجازة والدية؟

يجب أن تخطر رب عملك قبلها بستة أسابيع على األقل قبل أن تخطط للحصول على
إجازة والدية .ومن األفضل أن ترسل أكبر قدر من اإلخطارات بهذا الصدد.

إجازة األبوة

ال يعترف بإجازات األبوة مبوجب القانون األيرلندي .قد مينح بعض اآلباء إجازة بعد
ميالد أطفالهم ،ولكن هذا األمر يرتهن بأصحاب أعمالهم .وميكن لآلباء احلصول على
إجازة أبوة إن شاءوا إما بعد والدة طفل لهم أو لرعاية طفل حتى يبلغ الثامنة من العمر.

إجازة األمومة

ما هي إجازة األمومة؟

إجازة األمومة هي اإلجازة التي حتصل عليها املرأة احلبلى قبل أن تضع ولفترة معينة
بعد الوضع.

ما هي مدة إجازة األمومة؟

يحق للمرأة العاملة احلبلى احلصول على إجازة أمومة من العمل لفترة ال تقل عن 26
أسبوع ًا بغض النظر عن مدة عملها لدى صاحب العمل أو ساعات العمل في األسبوع
الواحد.
ويحق للعامالت احلصول إجازة أمومة إضافية غير مدفوعة األجر ألربعة أسابيع.

متى ميكنني احلصول على إجازة األمومة؟

يجب احلصول على أسبوعني على األقل قبل املوعد احملدد للوضع ،وأربعة أسابيع بعدها
بحد أدنى.

هل سأحصل على راتبي أثناء إجازة الوضع؟

ليس لزام ًا على أصحاب العمل دفع الرواتب للعامالت الالئي يحصلن على إجازة أمومة،
ولكن من املمكن أن يتأهلن للحصول على إعانة أمومة وفق ًا طول فترة عملهن في أيرلندا.

كيف أخطر صاحب العمل أنني بحاجة إلى إجازة أمومة؟

يجب على العاملة إخطار صاحب العمل وتقدمي شهادة طبية تؤكد حملها واملوعد املتوقع
للوضع .ويجب أن يرسل اإلخطار قبل بداية إجازة األمومة بأربعة أسابيع ،كما يجب أن
يكون كتابي ًا.

ماذا عن وظيفتي؟

يحق للموظفة العودة إلى ظروف العمل نفسها عند انتهاء إجازة األمومة.
•نفس رب العمل
•نفس املنصب الذي كانت تشغله قبل أن حتصل على إجازة
•نفس الظروف وبناء على نفس العقد

gl be

جهات اتصال مفيدة

ملزيد من املعلومات حول حقوق األطفال ،ستجد لدى املؤسسات اآلتي ذكرها معلومات
غاية في األهمية.

مكتب أمني شكاوى األطفال ()Ombudsman for Children

		
العنوان:
		
		
الهاتف:
البريد اإللكتروني :
موقع الويب :

Millennium House 52-56
Great Strand St. Dublin 1
1890 654 654
oco@oco.ie
www.oco.ie

حلف حقوق األطفال ()Children’s Rights Alliance

		
العنوان:
		
		
هاتف:
البريد اإللكتروني:
		
موقع الويب:

4, Upper Mount St
Dublin 2
(01) 662 9400
info@childrensrights.ie
www.childrensrights.ie

مكتب وزير شؤون األطفال والشباب (Office of the Minister for
)Children and Youth Affairs

		
العنوان:
		
		
الهاتف:
البريد اإللكتروني:
		
موقع الويب:

Hawkins House
Dublin 2
(01) 635 4000
omc@health.gov.ie
www.omc.gov.ie

توفر املؤسسات التالية معلومات مفيدة ودعم حول قضايا أسرية

جمعية وومانز آيد ()Women's Aid

		
العنوان:
		
		
		
هاتف:
البريد اإللكتروني:
		
موقع الويب:

Everton House
47, Old Cabra Road
Dublin 7
1800 341 900
helpline@womensaid.ie
www.womensaid.ie

( MOVE Irelandللرجال الذين يتسمون بالعنف وبحاجة للمساعدة
لكي يكفوا عن هذا السلوك)

		
العنوان:
		
		
		
هاتف:
البريد اإللكتروني:
		
موقع الويب:

Carmichael Centre
North Brunswick St
Dublin 7
(01) 872 4357
moveireland@eircom.net
www.moveireland.ie
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املكاتب القومية جلمعية MOVE
MOVE Athlone

(045) 521220

هاتف:

MOVE Castlebar

(094) 9021511

هاتف:

MOVE Cork

(086) 0691834

هاتف:

MOVE Dublin

هاتف:

(091) 536400

املهاجرين
حقوق
مركز
()Migrant Rights Centre Ireland

(090) 6472174

MOVE Limerick

هاتف:

(065) 6848689

MOVE Nth Tipperary

هاتف:

(067) 31800

MOVE Wexford

هاتف:

(053) 4207

MOVE Wicklow

هاتف:

معلومات للعاملني باملنطقة األوروبية االقتصادية/االحتاد األوروبي
والعاملني الدوليني

(01) 8724357

MOVE Kildare

هاتف:

		
العنوان:
		
		
هاتف:
البريد اإللكتروني:
		
موقع الويب:

23, Kildare St
Dublin 2
1890 220 222
info@entemp.ie
www.entemp.ie

		

MOVE Galway

هاتف:

وزارة املشروعات ،والتجارة ،والتوظيف (The Department of
)Enterprise, Trade and Employment

(086) 8217253

مؤسسة دونيجال ملكافحة العنف األسري (Donegal
)Domestic Violence Service

رقم خط املساعدات:

(074) 26267

املركز املجاني للدعم القانوني (Free Legal Aid
)Centre

		
العنوان:
		
		
هاتف:
		
موقع الويب:

.13, Lower Dorset St
Dublin 1
1890 350 250
www.flac.ie

مجلس الدعم القانوني ()Legal Aid Board

		
العنوان:
		
		
		
هاتف:
البريد اإللكتروني:
		
موقع الويب:

		
العنوان:
		
		
هاتف:
البريد اإللكتروني:
		
موقع الويب:

www.entemp.ie

بأيرلندا

55, Parnell Square West
Dublin 1
(01) 889 7570
info@mrci.ie
www.mrci.ie

أصدر هذا املركز كتي ًبا حتت عنوان «اعرف حقوقك» .ولقد ترجم هذا الكتيب إلى 6
لغات ،ومن املمكن حتميله من موقع املركز أو طلبه عبر الهاتف.

مجلس معلومات املواطنني
()Citizen’s Information Board

		
العنوان:
		
		
		
		
هاتف:
		
موقع الويب:

Ground Floor
Georges Quay House
43, Townsend Street
Dublin 2
(01) 605 9000
www.citizensinformation.ie

املساحة املخصصة للحقوق املهنية متاحة على املوقع التالي:

www.citizensinformation.ie

الهيئة الوطنية للحقوق املهنية
)Employment Rights Authority

		
هاتف:
البريد اإللكتروني:
		
موقع الويب:

(National

1890 80 80 90
info@employmentrights.ie
www.employmentrights.ie

Quay St
Cahirciveen
Co. Kerry
1890 615 200
info@legalaidboard.ie
www.legalaidboard.ie

مجلس الدعم القانوني (دبلن)

47, Upper Mount St
		
العنوان:
Dublin 2
		
(01) 644 1900
		
هاتف:
املؤسسات التالية جهات اتصال مفيدة للحصول على مزيد من املعلومات حول احلقوق
املهنية.
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هل زيارة املمارس العام مجانية؟

ال ،ما لم يكن لديك بطاقة طبية أو بطاقة زيارة املمارس العام ,ال ميكنك التردد على
املمارس العام مجان ًا.

ممرضة الصحة

حملة البطاقات الطبية

مركز رعاية صحية

البطاقة الطبية هي بطاقة تصدر من الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية تكفل للناس احلق
في احلصول على خدمات صحية مجانية بعينها.

حقائق سريعة

تعتمد البطاقات الطبية على دراسة احلالة  -ومن ثم فال يحق للجميع احلصول عليها.
مينح طالبو اللجوء والالجئني بطاقات طبية تسري طوال فترة جلوئهم.
ومبجرد أن مينح طالبو اللجوء وضع البقاء ،فإنهم يظلون مؤهلني للحصول على البطاقات
الطبية ما لم تكن دخولهم أعلى من الالزم.
ويحق للعاملني املهاجرين احلصول على بطاقات طبية طاملا أنهم ال يتجاوزون مستويات
دخول البطاقات الطبية وميكنهم إثبات إقامتهم العادية في أيرلندا ملدة  12شهر ًا.

املستشفى

بطاقات صحية

حقائق سريعة

إن الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية ( )HSEمسؤولة عن توفير خدمات الرعاية الصحية
لألشخاص الذين يعيشون في أيرلندا.
ويحق للجميع احلصول على خدمات الرعاية الصحية ،بيد أنه ليس من حق اجلميع
احلصول على خدمات رعاية صحية مجانية أو عامة.
ويعتمد حصولك على هذه اخلدمات على «محل إقامتك» و»مواردك املالية».
فالشخص الذي يعيش في أيرلندا ملدة عام واحد بحد أدنى يعد عاد ًة «مقيم ًا» وينتمي
إلى إحدى فئتني:
حملة البطاقات الطبية
غير حملة البطاقات الطبية

في حاالت الطوارئ ،يرجى االتصال بالرقم  999أو الرقم  112من هاتف
جوال

ما هي البطاقة الطبية؟

من الذي يحق له احلصول على بطاقة طبية؟

هل أنا مؤهل للحصول على بطاقة طبية؟

من الطرق السهلة كي تعرف ما إذا كنت مؤه ً
ال لذلك هي أن تستخدم اآللة احلاسبة
على املوقع التالي  www.medicalcard.ieأو ميكنك االستفسار لدى املركز الصحي
احمللي اخلاص بك.
إذا كان عمرك أكثر من  70عام ًا ،وكنت مقيم ًا عادي ًا في أيرلندا ،يحق لك تلقائي ًا
احلصول على بطاقة طبية دون إجراء دراسة حالة.
وإذا كنت مؤه ً
ال للحصول على بطاقة طبية ،فإن أطفالك (حتى سن السادسة عشرة)
تشملهم اخلدمات الصحية املقدمة مبوجب هذه البطاقة.

كيف ميكنني التقدم بطلب احلصول على بطاقة طبية؟

احصل على منوذج  MC1وقائمة باألطباء املساهمني من املركز الصحي احمللي اخلاص
بك أو مكتب الرعاية الصحية املجتمعية.
ميكنك أيض ًا حتميل هذا النموذج من املوقع التالي:
www.hse.ie/eng/Find_a_Service/entitlements/Medical_Cards/
Forms_and_Guidelines.html

إذا كان لدى بطاقة طبية ،ما هي اخلدمات التي يحق لي االنتفاع بها؟

ميكنك االتصال بالرقم  999من هاتف أرضي أو جوال ،ولكنك تستطيع
االتصال بالرقم  112حتى وإن كانت لوحة مفاتيح هاتفك اجلوال مقفلة.

الرعاية الصحية

من هم املؤهلون للحصول على خدمات الرعاية الصحية في أيرلندا؟

إذا كنت مقيم ًا عادي ًا في أيرلندا ،يحق لك احلصول على مجموعة من اخلدمات الصحية
املجانية أو املدعمة من قبل احلكومة.

ما معني «مقيم ًا عادي ًا»؟

تعني كلمة «مقيم عادي» أنك عشت في أيرلندا لعام وتخطط ملتابعة اإلقامة فيها.

إذا كانت إقامتي في أيرلندا أقل من عام ،هل يحق لي احلصول على
خدمات الرعاية الصحية؟

•خدمات املمارس العام
•األدوية والعقاقير املوصوفة
•خدمات عالج األسنان
•خدمات عالج العيون
•خدمات عالج األذن
•خدمات األمومة والطفولة

بطاقة زيارة املمارس العام

ما هي بطاقة زيارة املمارس العام؟

متنح بطاقة زيارة املمارس العام لألشخاص الغير املؤهلني للحصول على البطاقة الطبية
والذين ،مع ذلك ،يستوفون شروط الدخل.

كيف أتقدم بطلب احلصول على بطاقة املمارس العام؟

إن منوذج التقدم للحصول على بطاقة املمارس العام هو نفسه منوذج التقدم بطلب
احلصول على بطاقة طبية.

يجب على األشخاص الذين لم تتعد إقامتهم في أيرلندا عام واحد على األقل التعهد
للهيئة التنفيذية للخدمات الصحية بنيته اإلقامة لعام واحد بحد أدنى لكي يصبح مؤه ً
ال
للحصول على اخلدمات الصحية .ويجب على األشخاص الذين يعولهم هؤالء أيض ًا
االتصال بالهيئة التنفيذية للخدمات الصحية للتأكيد على أهليتهم للحصول على اخلدمات
الصحية.

هل يجب أن أذهب إلى املستشفى إذا مرضت؟

ال .ال ينبغي أن تذهب إلى املستشفى مباشرة إال في حاالت الطورائ .فإذا لم تكن حالتك
حرجة جد ًا ،ينبغي أن تقوم بزيارة ممارس عام أو ًال.

املمارس العام

ما هو املمارس العام؟

املمارس العام ( )GPهو االصطالح الرسمي في أيرلندا للطبيب الذي يقدم خدمات
للناس إما في عيادته اخلاصة وإما في منازلهم.

ما هو طبيب العائلة؟

طبيب العائلة هو مسمى آخر للممارس العام.
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غير حملة البطاقات الطبية

إذا لم يكن لدي بطاقة طبية ،هل ميكنني االنتفاع بخدمات صحية مجانية؟

إذا لم يكن يحق لك احلصول على بطاقة طبية وكنت مقيم ًا عادي ًا ،يحق لك احلصول على
خدمات مجانية من املستشفيات العامة ،ولكن قد يتعني عليك سداد رسوم املستشفى
كمريض مقيم أو مريض خارجي.
وسيتعني عليك سداد رسم زياراتك إلى املمارس العام.

ما هي اخلدمات األخرى املتاحة؟

هناك بعض اخلدمات الصحية املتاحة جلميع الناس سواء أكان لديهم بطاقة طبية أم ال:
•إن األشخاص الذين يعانون من أمراض معينة مؤهلون للحصول على أدوية
وعقاقير تصرف بوصفة طبية بغض النظر عن وضع بطاقتهم الطبية.
•وتتاح خدمات الرعاية الصحية لألطفال جلميع األطفال
•ويستهدف النهوض بالصحة العامة جميع الناس.

ما هو نظام دفع تكلفة األدوية؟

إنه النظام الذي ال يجب على الفرد أو العائلة في إطاره سداد أكثر من  90يورو شهري ًا
للعقاقير املعتمدة التي تصرف بوصفة طبية.
ويستهدف هذا النظام األشخاص الذي ال ميلكون بطاقة طبية ،ويتعني عليهم عاد ًة دفع
ثمن العقاقير.

الرعاية الصحية باملستشفيات

هل ميكنني احلصول على رعاية صحية مجانية باملستشفى؟

يحق لكل شخص يعيش في جمهورية أيرلندا احلصول على رعاية صحية مجانية في
ِ
أس َّرة املستشفيات العامة .ولكن ،قد تكون هناك رسوم معينة للمستشفى ،على سبيل
املثال رسوم املريض الداخلي/اخلارجي (انظر الصفحة أدناه) .ويحق لك احلصول على
خدمات مجانية كمريض خارجي.

هل هناك أنواع مختلفة من املستشفيات؟

هناك حالي ًا ثالثة أنواع من املستشفيات في أيرلندا:
• املستشفيات التابعة للهيئة التنفيذية للخدمات الصحية
•املستشفيات العامة التطوعية
•املستشفيات اخلاصة
وبصفة عامة ،فإن كل من مستشفيات الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية واملستشفيات
العامة التطوعية تندرج حتت اسم املستشفيات العامة.

ما هي اخلدمات التي تقدمها املستشفيات في أيرلندا؟

تقدم املستشفيات في أيرلندا خدمات التشخيص ،والعالج ،ورعاية املرضى و/أو
املصابني.

هل ميكنني الذهاب إلى املستشفى بد ًال من املمارس العام؟

ما لم يكن لديك حالة طارئة ،ينبغي أن تقوم بزيارة املمارس العام اخلاص بك أو ًال.
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.

رسوم املستشفيات

ما هي الرسوم التي يجب أن أدفعها في املستشفى؟

يحق جلميع املقيمني بصفة معتادة في أيرلندا احلصول على خدمات رعاية مجانية
باملستشفى .ومع ذلك ،قد يكون هناك بعض الرسوم.
رسوم املرضى الداخليني 66 :يورو/يوم
 66يورو/يوم
رسوم املرضى اخلارجيني:
 66يورو/يوم
رسوم الطوارئ واحلوادث:
مالحظة :أقصى حد للرسوم هو  10أيام في السنة

من الذي ال يتعني عليه دفع رسوم املستشفى؟

ال يجب على حملة البطاقات الطبية ،أو احلوامل ،أو األطفال (حتى عمر  6أسابيع) ،أو
األطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة سداد هذه الرسوم .وال يتعني على املرضى
احملالني من املمارس العام سداد نظير خدمات املرضى اخلارجيني.

ما هي رسوم املستشفيات اخلاصة؟

تختلف رسوم املستشفيات اخلاصة وتعتمد على نوع املستشفى نفسه ومكانها.
الرسوم بحسب تقديرات عام  2008هي كالتالي:
املستشفيات اخلاصة املستشفيات شبه اخلاصة مستشفيات الرعاية اليومية
 546يورو
 594يورو
إقليمي ًا 758 :يورو
 362يورو
 407يورو
املقاطعة 506 :يورو
 161يورو
 185يورو
احلي 217 :يورو

أين ميكنني العثور على تفاصيل خاصة باملستشفى احمللي الذي أتبعه؟

هناك  51مستشفى عام في أيرلندا .ويحتوي املوقع التالي على قائمة كاملة
باملستشفيات:
/www.hse.ie/portal/eng/Find_a_Service/Hospitals

تنظيم األسرة

أين ميكنني احلصول على استشارات خاصة بتنظيم األسرة في أيرلندا؟

يجب أن تقدم الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية خدمات محايدة لتنظيم األسرة.
فعاد ًة ما يقدم املمارسون العموميون ،واملستشفيات ،واملؤسسات التطوعية خدمات تنظيم
األسرة التي تتضمن معلومات واستشارات ووصفات لوسائل منع احلمل.

هل ميكنني احلصول على عالج للخصوبة في أيرلندا؟

ال يتاح عالج اخلصوبة عامة سوى في املستشفيات اخلاصة.
وتتاح اخلدمات االستشارية اخلاصة باحلمل في عدد من مؤسسات اخلدمات التطوعية
ولدى ممارسك العام.

ماذا أفعل إذا لم تكن لدي رغبة في االحتفاظ بحملي؟

تأسست مؤسسة أزمات احلمل عام  2001ملواجهة العدد املتزايد من حاالت احلمل غير
املرغوب فيه .وتقدم املؤسسة إرشادات ومعلومات في حاالت احلمل غير املرغوب فيه.

هل ميكنني إجراء عملية إجهاض في أيرلندا؟

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

خدمات األمومة والطفولة
خدمات األمومة

ما هي اخلدمات التي ميكنني احلصول عليها عندما أحبل؟

إذا كنت حبلى ،يحق لك احلصول على خدمات رعاية من ممارس عام من اختيارك
وطبيب التوليد التابع للمستشفى .وال حاجة لك بالبطاقة الطبية للحصول على هذه
الرعاية.
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ما الذي تقدمه خدمات األمومة؟

شهادات امليالد

تقدم هذه اخلدمات  7فحوصات بحد أدنى من املمارس العام أو/و طبيب التوليد اخلاص
باملستشفى قبل الوالدة .كما تقدم فحصني بعد الوالدة؛ أحدهما للوليد بعد أسبوعني من
الوالدة ،وآخر لألم والوليد بعد مرور ستة أسابيع على الوالدة.

ما نوع شهادة امليالد التي أحتاج إليها لطفلي؟

يحق لك احلصول على خدمات صحية مجانية كمريض داخلي/خارجي باملستشفى أثناء
فترة حملك ،ولن يطلب إليك سداد أية رسوم للمستشفى.

ما هي تكلفة استخراج شهادة امليالد؟

هل يجب أن أدفع لقاء خدمات األمومة؟

خدمات األطفال

هل سيحصل طفلي على خدمات رعاية صحية مجانية؟

تعتمد أحقية حصول طفلك على خدمات الرعاية الصحية املجانية على ما إذا كان لديك
بطاقة طبية أم ال باستثناء اخلدمات املذكورة بصفحة .58

ما هي اخلدمات التي سيتلقاها طفلي؟

سيتم فحص طفلك عادةً ،إذا ما ولد في املستشفى ،للتأكد من خلوه من اضطرابات
األيض .وال يستدعي ذلك موافقة اآلباء.

هل سيحصل طفلي على التطعيمات الالزمة؟

يوصى بتطعيم طفلك عند الوالدة (أو في غضون الشهر األول من الوالدة) بلقاح BCG
ات مْ
كاليت غيران) .ويحمي هذا اللقاح طفلك من مرض السل .وسيحقن الطبيب
ص َّي ُ
ُ
(ع َ
طفلك بهذا اللقاح إما في مستشفى التوليد أو بإحدى عيادات الهيئة التنفيذية للخدمات
الصحية.

متى يحصل األطفال على تطعيمهم التالي؟

تعطى التطعيمات األخرى لطفلك في الفترة ما بني األشهر االثنى عشر شهر ًا واخلمسة
عشر شهر ًا األولى من عمره .ويقدم املمارس العام اخلاص بك هذه التطعيمات مجان ًا،
وستتلقني رسالة إلرشادك لوجهتك من الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية على العنوان
الذي أدليت به عندما وضعت طفلك.
عندما يبلغ طفلك الشهر الثاني ،والرابع ،والسادس ،سيعطى تطعيم  5×1الذي سيحميه
من خمسة أمراض :الديفتيريا ،والتيتانوس ،والسعال الديكي ،وأنفلونزا النوع ب (
املستدمية النزلية النوع ب ) ،وشلل األطفال .وسيحصل األطفال أيض ًا على تطعيم ضد
السحايا.
الْ ِت ُ
هاب َّ
عندما يتراوح عمر طفلك ما بني اثنا عشر وخمسة عشر شهر ًا ،يحصل على تطعيم آخر
يعرف باسم التطعيم الثالثي الفيروسي ( .)MMRويحمي هذا التطعيم طفلك من ثالثة
أمراض (أال وهي احلصبة ،والتهاب الغدة النكافية ،واحلصبة األملانية) .ويحصل أيض ًا
األطفال في نفس الوقت على جرعة منشطة ضد أنفلونزا النوع ب.

ملاذا يحقن طفلي بتطعيمات؟

تعطى التطعيمات لطفلك ألن كل من األمراض سالفة الذكر من املمكن أن تقتل الطفل
نظر ًا لضعفهم مقارنة بالراشدين.

ما هي التطعيمات التي سيحصل عليها طفلي عند التحاقه املدرسة؟

سيكون أغلب األطفال قد حصلوا بالفعل على التطعيمات في فترة الرضاعة ،ولكن هناك
أيض ًا بعض التطعيمات اإلضافية املجانية عندما يبلغ األطفال سن االلتحاق باملدرسة.
عندما يبلغ طفلك ما بني الرابعة واخلامسة من العمر ،فإنه يعطى جرعة منشطة 4×1
(حتميه ضد الدفتريا ،والتيتانوس ،والسعال الديكي ،وأنفلونزا النوع ب ،وشلل األطفال)
وجرعة ثانية من التطعيم الثالثي الفيروسي (احلصبة ،والتهاب الغدة النكفية ،واحلصبة
األملانية) عندما يلتحق طفلك باملدرسة االبتدائية .إذا لم يحصل طفلك على التطعيم في
املدرسة ،ستتخذ الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية التدابير املناسبة لطفلك للذهاب إلى
عيادة ما أو ستطلب إليك الذهاب إلى املمارس العام.
عندما يلتحق طفلك بالصف اخلامس أو السادس قد يعطيه أحد أطباء الهيئة التنفيذية
للخدمات الصحية تطعيم ضد الدرن اجللدي وجرعة ثانية من التطعيم الثالثي الفيروسي
لألطفال الذين لم يحصلوا على هذه التطعيمات بالفعل .وينطبق هذا على األطفال الذين
ولدوا في دول أخرى.
عندما يتراوح عمر طفلك ما بني  11و  14عام ،سيحصل على تطعيم آخر ضد التيتانوس
وتطعيم نهائي ضد الدفتريا باملدرسة .إن هذا برنامج جديد.
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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.
تتكلف شهادة امليالد الطويلة الكاملة  10يورو وتتاح لدى مكتب التسجيل املدنية.

صحة األطفال واخلدمات الصحية املدرسية
هل سيتلقى طفلي أية خدمات صحية أخرى؟

يتمتع األطفال بنفس احلقوق مثلهم مثل آبائهم بصفة عامة .وهذا يعني أنه إذا كان
أباؤهم يحق لهم احلصول على خدمات مجانية ،فكذلك األطفال.
ولكن األطفال يتمتعون ببعض احلقوق املجانية أيض ًا مثل خدمة الرعاية الصحية
املدرسية ،وخدمات الرضع ،والتطعيمات.

خدمات الرعاية الصحية املدرسية

ما هي اخلدمات الصحية التي يحصل عليها طفلي في املدرسة؟

تقدم الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية برنامج فحص مدرسي وبرنامج تطعيم مدرسي
ألطفال املرحلة االبتدائية.

من املسؤول عن تنفيذ اخلدمات الصحية املدرسية؟

ويتولى إجراء الفحوصات الطبية املدرسية ممرضات صحة عامة ومسؤولون طبيون
باملنطقة.

أين جترى الفحوصات الطبية؟

جترى الفحوصات الطبية في املدارس ،وسيخطر اآلباء ويسمح لهم باحلضور عند فحص
أطفالهم إذا كانت هذه رغبتهم.

ماذا سيفعلون؟

يتم إجراء فحوص طبية على السمع والنظر ،وإذا طلب أحد اآلباء أو ممرضة الصحة أو
مسؤول طبي إجراء فحص طبي كامل إذا تراءى لهم ذلك ،يتم إجراء فحص كامل.

ماذا يحدث إذا اكتشفوا أية مشاكل صحية؟

يتم عالج املشاكل الصحية التي تكتشف أثناء الفحوصات الطبية مجان ًا إذا تردد الطفل
على املستشفى كمريض عام في قسم املرضى اخلارجيني باملستشفى.
وأية عالجات إضافية ضرورية بعد اإلحالة األولى مجانية للمريض العام.

منو الطفل

ما معنى منو الطفل؟

يتبع عادة منو الطفل من مرحلة الرضاعة إلى مرحلة احلبو ،ومن الطفولة إلى املراهقة،
ومن املراهقة إلى الرشد منط ًا متوقع ًا.
وأحيان ًا ما يتأخر منط النمو هذا .وقد يكون هذا التأخر طفيف ًا أو شديد ًا.

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.
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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 ًا 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.

حماية األطفال

ماذا يسعني أن أفعل إذا ساورني القلق بشأن سالمة طفلي؟

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.
إذا ساورتك مخاوف فورية في غير هذه املواعيد ،ميكنك االتصال بقسم حرس السالم
اإليرلندي (قسم الشرطة األيرلندية) احمللي أو االتصال برقم  999أو ( 112من هاتف
جوال).

ختان الذكور واإلناث
هل ميكنني ختان ابني؟

ال يجرى ختان الذكور بشكل روتيني على الذكور املولودين في أيرلندا .ولكن ،يسعى
كثير من اليهود ،واملسلمني ،واألفارقة خلتان ذكورهم.

إن ختان الذكور ليس فيه خرق للقانون األيرلندي ،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.
•اخلطورة واملضاعفات واألذى احملتمل.

قد ينظر الطبيب بعني االعتبار لطلبك إذا كان بناء على خلفية
دينية أو ثقافية.
هل ميكنني ختان ابنتي؟

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

خدمات الرعاية االجتماعية

بالنسبة لآلباء الذين يستوفون شرط اإلقامة االعتيادية ،هناك خدمات رعاية اجتماعية
يحق لكل أب وأم االنتفاع بها.

شرط اإلقامة االعتيادية

ما هو شرط اإلقامة االعتيادية؟

شرط اإلقامة االعتيادية هو شرط يجب أن تستوفيه لكي تصبح مؤه ً
ال للحصول على
إعانات مالية وإعانات املواليد على سبيل الرعاية االجتماعية .وصار هذا الشرط ساري ًا
منذ غرة مايو/أيار  ،2004ويسري على جميع املتقدمني بطلب احلصول عليه بغض النظر
عن جنسيتهم.

كيف أثبت أنني مقيم بشكل اعتيادي؟

تعني «اإلقامة االعتيادية» أن لديك صلة وثيقة ومبتة بأيرلندا وغيرها من قطاعات منطقة
السفر املشتركة (بريطانيا العظمى وجزر القناة).
على سبيل املثال ،إذا كنت قد عشت في أيرلندا وغيرها من قطاعات منطقة السفر
املشتركة طوال حياتك ،من األرجح أن تستوفي شرط اإلقامة االعتيادية.
ومن األرجح أن تستوفي شرط اإلقامة االعتيادية إذا
أمضيت حياتك كلها في منطقة السفر املشتركة ،أو
عشت في منطقة السفر االعتيادية للعامني األخيرين أو أكثر ،أو عملت في منطقة السفر
االعتيادية وتعيش اآلن في جمهورية أيرلندا ،أو
عشت في أجزاء أخرى من منطقة السفر املشتركة لعامني أو أكثر ،ثم انتقلت إلى
جمهورية أيرلندا عاقد ًا النية على اإلقامة فيها بشكل دائم.

اإلعانات املتاحة على الفور لهوالء الذين
يستوفون شرط اإلقامة االعتيادية

إعانة املواليد

ما هي إعانة املواليد؟

إعانة املواليد هي مبلغ شهري لكل طفل مؤهل يعيش معك أو أي طفله تعيله .والطفل
املؤهل للحصول على هذه اإلعانة هو:
• طفل يبلغ من العمر أقل من  16عام ًا أو
• طفل يبلغ من العمر  ،16أو  ،17أو  18عام ًا
•طفل يتلقى تعليمه املدرسي بدوام كامل ،أو
•يحضر دورة للشباب بهيئة التدريب والتنمية ،أو
•يعاني من إعاقة جسدية أو ذهنية ويعتمد عليك.

متى تتوقف إعانة املواليد؟

تتوقف إعانة املواليد عندما يبلغ طفلك السادسة عشرة أو التاسعة عشرة من عمره (إذا
كان يتلقى تعليم ًا بدوام كامل).
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متى ينبغي التقدم بطلب للحصول على إعانة املواليد؟

ينبغي أن تتقدم بطلب للحصول على إعانة املواليد في غضون  6أشهر:
•الشهر الذي ولد فيه طفلك أو
•الشهر الذي صار فيه طفلك فرد ًا من أفراد عائلتك أو
•الشهر الذي جاءت فيه عائلتك للعيش في جمهورية أيرلندا

متى أحصل على إعانة املواليد؟

ميكنك احلصول على إعانة املواليد من اليوم األول من الشهر التالي مليالد الطفل ،أو
يصبح فرد ًا من أفراد العائلة ،أو تبدأ عائلتك في العيش في جمهورية أيرلندا.

إعانة رعاية األطفال املبكرة

ما هي إعانة رعاية األطفال املبكرة؟

يقصد من إعانة رعاية األطفال املبكرة مساعدة آباء األطفال األقل من  6سنوات على
تلبية حاجات رعاية األطفال.

ما هي قيمة اإلعانة التي سأتلقاها؟

إن هذه اإلعانة عبارة عن دفعة معفاة من الضرائب تدفع كل ثالثة أشهر لكل طفل حتت
سن  6سنوات يتلقى إعانة املواليد .وتصل هذه اإلعانة إلى  275يورو كل ثالثة أشهر
( 1100يورو في السنة) لكل طفل مؤهل للحصول عليها.

كيف سأحصل على هذه الدفعة؟

تصرف هذه اإلعانات بنفس الطريقة التي تصرف بها دفعات إعانة املواليد.
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تفاصيل رقم هاتفك املجاني احمللي لهيئة االستشارات الوطنية التابعة للهيئة التنفيذية
:للخدمات الصحية

الهاتف املجاني

املنطقة

1800 234 110

North Dublin

1800 234 111

South Dublin/Dun Laoghaire/East
Wicklow

1800 234 112

Dublin City Centre/South West Kildare/
West Wicklow

1800 234 113

Midlands

1800 234 114

West

1800 234 115

Mid-West

1800 234 116

Kerry & Cork

1800 234 117

North East

1800 234 118

South East
North West

هيئة أزمات احلمل

4th Floor
89-94 Capel St
Dublin 1
(01) 8146292:
info@crisispregancy.ie:
www.crisispregnancy.ie

		
العنوان
		
		
		
هاتف
البريد اإللكتروني
:موقع ويب

مكاتب البطاقة الطبية التابعة للهيئة التنفيذية
للخدمات الصحية
هاتف

(01) 8575402

( أو01) 8661413/14
(01) 8661407/8/9/10/11

(01) 8825000

( أو01) 6486500
(01) 6486599
( أو01) 2680313
(01) 2680311
( أو01) 4154715
(01) 4154731
(01) 6206462

( أو01) 2365216
(01) 2365217
(045) 876001

(0404) 68400

( أو044) 9384448
(044) 9384437

( أو044) 9384448
(044) 9384437
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فيدة واملزيد من املعلومات

وزارة الصحة والطفل

Hawkins House
Hawkins Street
Dublin 2
(01) 6354000
www.dohc.ie

		
:العنوان
		
		
		
:هاتف
:موقع الويب

الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية
Oak House
Millennium Park
Naas
Co. Kildare
1850) 241850(
info@hse.ie
www.hse.ie

		
:العنوان
		
		
		
		
:الهاتف
:البريد اإللكتروني
		
:موقع الويب

وزارة الشؤون االجتماعية واألسرة
Áras Mhic Dhiarmada
Store Street
Dublin 1
1890) 66 22 44(
www.welfare.ie

		
:العنوان
		
		
		
:الهاتف
:موقع الويب

جلنة الصحة النفسية
St. Martin’s House
Waterloo Road
Dublin 4
(01) 6362400
www.mhirl.ie

		
:العنوان
		
		
		
:الهاتف
:موقع الويب

هيئة الصحة النفسية
Mensana House
6, Adelaide St
Dun Laoghaire
Co. Dublin
(01) 2841166
www.mentalhealthireland.ie

		
:العنوان
		
		
		
		
:الهاتف
:موقع الويب

Dublin South West
Dublin West
Dun Laoghaire
Kildare/West Wicklow
East Wicklow
Laois/Offaly
Longford/Westmeath
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PPD – The Psychological( املركز النفسي
)Centre
Apt 4, The Poolbeg
,Gasworks
Barrow St
Dublin 4
(085) 7810747
info@theppd.org
www.theppd.eu

		
:العنوان
		
		
		
		
:الهاتف
:البريد اإللكتروني
:موقع الويب

:عنوان مركز رعاية اليوم األول

St. Saviour's Priory (Dominicans Priory), 9-11 Upper
Dorset Street, Dublin 1

:عنوان مركز رعاية اليوم الثاني

Dublin Counselling & Therapy Centre, 41 Upper
Gardiner Street, Dublin 1

Dublin Aids Alliance

53, Parnell Square
Dublin 1
(01) 8733799
info@dublinaidsalliance.com
www,dublinaidsalliance.com

		
:العنوان
		
		
:الهاتف
:البريد اإللكتروني
:موقع الويب

)CCST( مركز رعاية الناجني من التعذيب
213, North Circular Road
Phibsboro
Dublin 7
(01) 8389664
info@ccst.ie
www.ccst.ie

		
:العنوان
		
		
		
:الهاتف
:البريد اإللكتروني
:موقع الويب

AWARE
72, Lower Leeson Street
Dublin 2
(01) 6617211
1890) 303 302(
aware@iol.ie
www.aware.ie

		
:العنوان
		
		
:الهاتف
:خط املساعدات
:البريد اإللكتروني
:موقع الويب

GROW
11, Liberty Street
Cork
1890) 474 474( ( أو021) 427 7520
info@grow.ie
www.grow.ie
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:العنوان
		
		
:الهاتف
:البريد اإللكتروني
:موقع الويب

( أو049) 4377114
(049) 4377115

Cavan/Monaghan

( أو041) 9800494
(041) 9801085

Drogheda

( أو042) 9381240
(042) 9385448

Louth

( أو046) 9078833
(046) 9078893

Meath

(091) 546207

Galway

(094) 9022333

Mayo

( أو0906) 637509
(0906) 637510

Roscommon

( أو074) 9189006
(074) 9131391

Donegal

(065) 6868075

Clare

( أو071) 9155141 Sligo/Leitrim and West Cavan
(071) 9620308
(067) 46600

East Limerick/North
Tipperary

( أو061) 483703
(061) 483756

Limerick

(059 ( أو059) 913654
9136539

Carlow

( أو056) 7784733
(056) 7784619

Kilkenny

(052) 77250 ( أو052) 77249

South Tipperary

(051) 842800

Waterford

(053) 23522

Wexford

(021) 4923900

Cork City

(066) 7184543

Kerry

مجلس صحة املرأة

Block D
Irish Life Centre
Abbey St Lower
Dublin 1
(01) 8783777
info@whc.ie
www.whc.ie

		
:العنوان
		
		
		
		
:الهاتف
:البريد اإللكتروني
		
:موقع ويب

)NYCI( البرنامج الوطني لصحة الشباب
3, Montague St
Dublin 2
(01) 4784122
nyhp@nyci.ie
www.youthhealth.ie

		
:العنوان
		
		
:الهاتف
:البريد اإللكتروني
:موقع الويب

) (فرع دبلنThe Samaritans
112, Marlborough St
Dublin 1
(01) 8727700
jo@samaritans.org
www.dublinsamaritans.ie

		
:العنوان
		
		
:الهاتف
:البريد اإللكتروني
:موقع الويب
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Schizophrenia Ireland

38, Blessington St
		
العنوان:
Dublin 7
		
(01) 860 1620
		
الهاتف:
(1890) 621 631
خط املساعدات:
info@sirl.ie
البريد اإللكتروني:
www.sirl.ie
موقع الويب:
هناك  31مجموعة دعم من اآلباء واألقارب في أرجاء أيرلندا يلتقون بشكل منتظم
ملناقشة قضايا متعلقة بالفصام وتقدمي معلومات ودعم للجميع.

Alcoholics Anonymous

		
العنوان:
		
		
خط املساعدات:
البريد اإللكتروني:
موقع الويب:
		
		
العنوان:
		
		

109, South Circular Road
Leonard’s Corner
Dublin 8
(1890) 412 412
ala@indigo.ie
www.alcoholicsanonymous.ie
Cork Mental Health
Nore House
Bessboro Road
Blackrock

		
الهاتف:
البريد اإللكتروني:
موقع الويب:
		
		
العنوان:
		
		
الهاتف:
البريد اإللكتروني:

(021) 4511100
cmhealth@eircom.net
www.corkmentalhealth.com
The Sexual Health Centre
16, Peters St
Cork
(021) 427 5837
info@sexualhealthcentre.com

Cork

Barnardos

		
العنوان:
		
		
الهاتف:
البريد اإللكتروني:
		
موقع ويب:

خطابات مفيدة للرعاية الصحية
خطاب إلى املمارس العام بشأن مترجم:
عزيزي املمارس العام،
لدي موعد بتاريخ ____________________ في الساعة
____________________ صباح ًا/مسا ًء
هال أخطرتني إذا كان في إمكانك استقدام مترجم في
____________________

التوقيع( ____________________ :الوالد/الوصي)

Christchurch Square
Dublin 8
(01) 453 0355
info@barnardos.ie
www.barnardos.ie

ISPCC

تزاول اجلمعية األيرلندية ملنع القسوة ضد األطفال ()ISPCC
مهامها عبر أيرلندا ملساعدة األطفال.

املكتب الرئيسي

29, Lower Baggot St
		
العنوان:
Dublin 2
		
ispcc@ispcc.ie
البريد اإللكتروني:
www.ispcc.ie
		
موقع الويب:
1800 666 666
		
خط األطفال
(خط ساخن يعمل على مدار الساعة تديره اجلمعية األيرلندية ملنع
القسوة ضد األطفال)
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كلمات رئيسية

مرحلة ما قبل املدرسة

حقيبة املدرسة

مرحلة ما قبل املدرسة قد تكون واحدة مما يلي :املدارس ،أو دور احلضانة ،أو
مجموعات اللعب ،أو دور احلضانة النهارية ،أو خالف ذلك من مؤسسات الرعاية
النهارية.
حيث ال يوجد إشراف قومي على مرحلة ما قبل املدرسة في أيرلندا ،فاملدارس تقبل
األطفال في سن الرابعة أو بعدها.

ناظر

عادة ما تدير دور احلضانة مؤسسات من املجتمع احمللي أو يديرها أفراد وميولها اآلباء.
هناك عدد قليل من البرامج املجانية  ،مثل برنامج «البداية املبكرة».

مدرسة
مدرس

تقومي مدرسي

صف

تسجيل

من أين حتصل على املعلومات
ميكن احلصول على معلومات حول النظام التعليمي في أيرلندا من األتي:
•وزارة التعليم والعلوم التي نشرت معلومات حول التعليم على موقعها اإللكتروني
وبعضها موجه خصيصا لآلباء ،مبا في ذلك اآلباء الذين جاءوا إلى البالد حديثا،
وذلك بست لغات .انظر www.education.ie
•املجلس الوطني للمناهج والتقييم ( ،)NCCAوالذي أصدر اسطوانة دي في
دي تتضمن معلومات موجهة لآلباء بخمس لغات ،حول منهج املدارس االبتدائية
ويسمى «محتوى تعليم األطفال في املدارس االبتدائية والغرض منه وطريقته».
وهو متوفر أيضا في قسم Broadband Videoاملوقع اإللكتروني للمجلس هو:
 .www.ncca.ieوهذا املوقع يتضمن كثيرا من املعلومات املوجهة لآلباء حول
التعليم االبتدائي في أيرلندا.
•أصدرت املؤسسة اليسوعية للمهاجرين كتيب معلومات بثمانية لغات يتضمن
نصائح لآلباء حول نظام املدارس االبتدائية وما بعدها في أيرلندا .يوجد مزيد من
املعلومات على املوقع التالي www.jrs.ie :وقد ترجمت املؤسسة خطابات «ثابتة
ومتكررة» إلى عدد من اللغات ،من أجل املساعدة في املسائل املتعلقة باملدرسة.
•وقد نشر املجلس الوطني لرعاية التعليم كتيب معلومات لآلباء حتت عنوان «ال تدع
أطفالك يفقدون الفرصة» وذلك بثمان عشرة لغة .وميكنك حتميل الكتيب من موقع
املجلس وهو www.newb.ie
وقد أصدرت وكالة االستقبال واالندماج ( )RIAنشرات معلومات بطريقة األسئلة
واألجوبة بتسع لغات ،حيث توفر معلومات حول املدارس االبتدائية وما بعدها .انظر:
.www.ria.gov.ie
املعلومات الواردة فيما يلي متثل ملخصا للمعلومات التي يتضمنها املوقع اإللكتروني
للوزارة .نرجو أن تالحظ أن هذه املعلومات متثل املوقف احلالي وقت النشر.

حقائق سريعة

ينص القانون على أن كل طفل يبلغ السادسة من العمر يجب أن يلتحق باملدرسة .معظم
األطفال يبدأون في الدراسة في شهر سبتمبر/أيلول بعد بلوغهم الرابعة أو اخلامسة من
العمر.
يجب أن يلتحق األطفال باملدرسة من  6إلى  16عاما (أو حلني استكمال الطالب 3
سنوات من التعليم بعد االبتدائي ،أيهما أبعد).
يتألف نظام التعليم الرسمي من املستوى االبتدائي ،ومستوى ما بعد املرحلة االبتدائية،
واملستوى الثالث ،والتعليم اإلضافي.
إن اختبارات املستوى الثاني الرئيسية في أيرلندا هي شهادة إمتام املرحلة الصغرى
(وعادة من يتم احلصول عليها في سن  15أو  )16وشهادة التخرج (وعادة ما يتم
احلصول عليها في سن  17أو .)18
يحق جلميع األطفال في أيرلندا احلصول على التعليم االبتدائي وما بعد االبتدائي إال إذا
كانوا منتسبني إلى مدرسة غير مجانية.

ما هي مرحلة ما قبل املدرسة؟

من املسؤول عن إدارة دور احلضانة؟

ما الهدف من دور احلضانة؟

تهدف دور احلضانة إلى دعم تعليم طفلك واالرتقاء به.

كم من الوقت ميكث طفلي في دار احلضانة؟

توفر دور احلضانة برامج مخططة تصل إلى  3ساعات يوميا ولكن ميكن أن تطلب أن
يلتحق طفلك بنظام الرعاية النهارية .يختلف طول البرنامج من دار حضانة إلى أخرى.

أين ميكنني العثور على خدمة دور احلضانة؟

إليجاد دار حضانة بالقرب منك ،استخدم الرابط التالي املقدم من الهيئة التنفيذية
للخدمات الصحية:
_www.hse.ie/eng/Find_a_Service/Children_and_Family
/Services/Pre-school_Services
ينبغي أن تتصل مبركز املجتمع احمللي ومركز استعالمات املوطنني واملكتبة واملدرسة
االبتدائية.

أين ميكنني العثور على مزيد من املعلومات حول دور احلضانة؟

ميكنك االطالع على املزيد من املعلومات على الرابط التالي:
_www.hse.ie/eng/Find_a_Service/Children_and_Family
/Services/Pre-school_Services/Pre-school_inspection_services

التعليم اخلاص في املدارس االبتدائية وما بعد
االبتدائية

ما الترتيبات التي تُوضع بخصوص األطفال ذوي االحتياجات التعليمية
اخلاصة؟

في أيرلندا ،يتعلم األطفال ذوو االحتياجات التعليمية اخلاصة في بيئة منفصلة بقدر
اإلمكان .تخصص الوزارة دعما تعليميا إضافيا لالحتياجات التعليمية اخلاصة
للمدارس االبتدائية وحتدد املدرسة كيفية استخدام املوارد .بعض األطفال الذين لديهم
احتياجات كبيرة أكثر من غيرهم قد يستحقون موارد مكثفة أكثر ويتم اعتمادها من
خالل املشارورات مع املجلس الوطني للتعليم اخلاص .يتم التعامل مع احتياجات الطفل
على أساس قاعدة التعليم الفردي.

حماية األطفال

فحص السوابق اجلنائية

جميع العاملني (هيئة التدريس أو الهيئة املعاونة) في املدارس االبتدائية وما بعدها
يخضعون لفحص السوابق اجلناية مبعرفة غاردا سوشيانا (الشرطة) .وهذا يعني
أن الشرطة تقوم بالتأكد من أن الشخص لم تسبق إدانته مما قد مينعه من العمل مع
األطفال.

املبادئ التوجيهية حلماية األطفال

أصدرت الوزارة مبادئ توجيهية الستخدامها في كل من املدارس االبتدائية وما بعدها
وذلك ملساعدة إدارة املدارس والعاملني بها على التعامل مع ادعاءات اإلساءة إلى
الطفل أو وجود شكوك حول ذلك .وأهم شيء يجب وضعه في االعتبار من تلك املبادئ
التوجيهية هو حماية األطفال ورعايتهم.
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املوارد

ما إجراءات إحلاق طفلي في املدرسة؟

املوارد املخصصة للتالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة تخصص على أساس االحتياجات
التعليمية الفردية للطفل .بعض األطفال قد يحتاجون ملزيج من الدعم املكثف أكثر
من غيرهم وهذا األمر محل اعتبار املدرسة والوزارة .وتشمل هذه املوارد املدرسني
واملساعدين الذين يوفرون الدعم التعليمي.

أول خطوة في إحلاق طفلك في املدرسة هي الكتابة إلى املدرسة الواقعة في منطقتك.
ينبغي أن تخاطب املدرسة بالكتابة حيث ستحصل على ردهم بالكتابة عادة.
معظم املدارس ستطلب منك ملء منوذج التحاق ستطلب منك معرفة تفاصيل حول طفلك.

اخلدمات النفسية في املدارس االبتدائية وما بعد
االبتدائية

يبدأ األطفال في الدراسة في شهر سبتمبر/أيلول بعد بلوغهم سن الرابعة أو اخلامسة
إذا توفرت أماكن لهم.
إلحلاق طفلك في املدرسة ،ينبغي أن تتصل مبدرستك في موعد أقصاه شهر مارس/آذار
من العام الذي تريد إحلاق طفلك فيه.

ما هي اخلدمات التي تُقدم للتالميذ؟

كيف أحلق طفلي باملدرسة االبتدائية؟

ماذا لم لو أكن في أيرلندا قبل مارس/آذار؟

إذا وصلت إلى أيرلندا في وسط العام الدراسي ،فينبغي أن تتقدم للمدرسة بطلب
بأسرع ما ميكن إذا كان طفلك يزيد عمره عن  6أعوام.

متول الوزارة الوكالة الوطنية للخدمات التعليمية النفسية .تعمل هذا اخلدمة مع كل
من املدارس االبتدائية واملدارس بعد االبتدائية وتتعامل مع موضوعات التعلم والسلوك
والتطوير االجتماعي والنفسي.

كيف أجد مدرسة بعد ابتدائية لطفلي؟

هناك أخصائي نفسي مخصص ملجموعة من املدارس .ويعمل األخصائي النفسي
متعاونا مع املدرسني واآلباء واألطفال في حتديد االحتياجات التعليمية .يتم االستعانة
باملترجمني عند احلاجة إليهم.

إن إجراءات إحلاق ابنك أو ابنتك باملدرسة بعد االبتدائية تختلف اختالفا
كليا اعتمادا على ما إذا كانوا

املوارد

غير املتحدثني باإلجنليزية في املدارس االبتدائية
وما بعد االبتدائية
ماذا ستفعل املدرسة أوال؟

عندما يلتحق أحد الطالب من غير املتحدثني باإلجنليزية في إحدى املدارس ،ستجري
املدرسة تقييما مبدئيا لالحتياجات التعليمية للطفل .وستستخدم املدرسة نتائج هذا
التقييم لوضع خطة الدعم الذي يقدم للطفل لتحسني مهاراته في اللغة اإلجنليزية.

املوارد

قدمت املوارد للمداس لتمكينها من تقدمي هذا الدعم اإلضافي .ويشمل ذلك املدرسني
الذين يقدمون املساعدة اللغوية لألطفال في حتسني اإلجنليزية لديهم عندما تكون
اإلجنليزية لغة إضافية بالنسبة لهم.

املواصالت للمدرسة

هل توجد وسيلة مواصالت مجانية للمدارس؟

توفر الوزارة وسيلة نقل مجانية للطالب ،بناء على معايير االستحقاق مثل املسافة .ملزيد
من املعلومات يرجى االتصال باملدرسة الواقعة في منطقتك.

كيف أحلق طفلي باملدرسة؟
كيف أجد مدرسة ابتدائية لطفلي؟

ميكنك إرسال طفلك للمدرسة التي تختارها والواقعة في منطقتك طاملا أن هناك مكان له.
بينما تستطيع معظم الدارس االبتدائية قيد األطفال الذين يتقدمون لها ،فال يوجد ضمان
بوجود مكان في املدرسة الواقعة في منطقتك.
إلحلاق طفلك في املدرسة ،ينبغي أن تراجع أوال قائمة املدارس في املنطقة .وهذا موجود
في:
•وزارة التعليم والعلوم www.education.ie -
•مكتب استعالمات املواطنني في منطقتك
•املجلس الوطني لرعاية التعليم – www.newb.ie

ميكنك أن حتصل على قائمة باملدارس بعد االبتدائية من نفس املوقع اإللكتروني الذي به
املدارس االبتدائية وهو)www.education.ie( :

في الصف السادس من املدرسة االبتدائية وبسبب االنتقال للمدرسة بعد االبتدائية في
سبتمبر/أيلول التالي أو
لم يلتحقوا من قبل باملدرسة في أيرلندا (أي أنك وصلت إلى أيرلندا للتو).
في احلالة األولى ،من املعتاد للمدارس االبتدائية أن تعمل بوصفها مدارس مغذية
للمدارس بعد االبتدائية في كل منطقة تقع بها .مبجرد أن يلتحق أحد الصغار بإحدى
املدارس االبتدائية ،يتم نقله للمدرسة بعد االبتدائية بدون صعوبة ،مع مراعاة توافر
أماكن في املدارس في املنطقة .ينبغي على الوالدين أن يطلبا النصيحة من الناظر في
املدرسة االبتدائية.
في احلالة الثانية ،ينبغي أن تتقدم بطلب للمدرسة بنفس طريقة التقدم للمدرسة االبتدائية
 -وهو ما يعني الكتابة إلى املدرسة وطلب احلصول على مكان وحجز لقاء مع الناظر.

ما هي البيانات التي سأحتاجها؟

يجب أن تكون معك بيانات عن ابنك أو ابنتك .ومنها االسم ،واثبات السن ،واجلنسية،
وبيانات االتصال ،وبيانات أي حالة صحية مثل الربو أو السكري ،وبيانات التعليم
الرسمي السابق ،وبيانات عن الكفاءة في اللغة اإلجنليزية وينبغي أن تبني ما إذا كنت
تريد أن يشترك ابنك في فصول التعليم الديني وأي متطلبات أخرى.

ماذا يحدث لو كانت املدرسة ممتلئة؟

ينبغي أن تتصل باملدرسة التي تختارها ملعرفة ما إذا كان هناك مكان خال فيها أم
ال .إذا كانت املدرسة كاملة العدد ،فقد ال تستطيع إحلاق ابنك أو ابنتك بها .وقد تضعه
املدرسة في قائمة االنتظار أو تقترح مدرسة أخرى في املنطقة.

ما هي سياسة القبول؟

جميع املدارس بها سياسة قبول .إذا لم توجد أماكن كافية في أحدى املدارس،
فستعطي األولوية حسب سياستها .على سبيل املثال ،قد تعطي األولوية ألخوة أو
أخوات التالميذ احلاليني أو لألطفال الذين يعيشون في املنطقة احمللية.
ويضع هذه السياسة مجلس إدارة املدرسة .وميكن للمدرسة أن توفر لك نسخة من
السياسة إذا طلبت احلصول عليها.
هل اختيار أحدى املدارس االبتدائية له آثار على املرحلة الثانية من تعليمهم؟
عندما تختار مدرسة ابتدائية ،قد حتتاج أيضا ملعرفة سياسات القبول باملدارس بعد
االبتدائية .بعض املدارس بعد االبتدائية تعطي األولوية للطالب القادمني من مدارس
ابتدائية معينة.

ما الصف الذي سيكون به طفلي؟

األطفال الذين يدخلون املدرسة ألول مرة سيدخلون عادة في الصف األول من املدرسة
االبتدائية .إذا كان طفلك قد التحق باملدرسة من قبل ،مثل االلتحاق بها في بلد آخر،
ستضع املدرسة سن األطفال وتعليمهم السابق في احلسبان.

30

14/May/2009 15:27 14/May/2009

Arabic ROI.indd 30

AlI IPIP Information Pack

وفي هذه احلالة ،سيحدد الناظر الفصل معك
ومع مدرس الفصل.
ماذا أفعل لو رفضت املدرسة قبول طفلي؟

إذا رفضت املدرسة قبول أحد الطالب ،فلك احلق في التظلم من القرار .ويجب أوال أن
تتظلم من القرار أمام مجلس إدارة املدرسة .وقد يكون السبب ببساطة أن املدرسة كاملة
العدد .وفي هذه احلالة ،ستطلب منك البحث عن مدرسة أخرى أو وضع طفلك في قائمة
االنتظار.
فإذا لم توفق في ذلك ،فيمكنك التظلم من القرار أمام وزارة التعليم والعلوم مبوجب
القسم  29من قانون التعليم لسنة  .1998وميكنك القيام بذلك مبلء منوذج تظلم والذي
يجب أن يتوفر في املدرسة (أو جلنة التعليم املهني) ملن يطلبه أو ميكن حتميله من املوقع
اإللكتروني لوزارة التعليم والعلوم وهو www.education.ie
كما ميكنك طلب املشورة بشأن إجراءات التظلم عن طريق االتصال بوزارة التعليم
والعلوم على العنوان التالي:
Section 29 Appeals Administration Unit
c/o Department of Education and SciencePortlaoise RoadTullamore
Cornamaddy Co. Westmeath
هاتف(0906) 483600 :
بريد إلكترونيinfo@education.ie :
كما ميكنك احلصول على مزيد من املعلومات على املوقع اإللكتروني للمجلس الوطني
لرعاية التعليم و هو www.newb.ie

انتقل لتوي إلى أيلندا .هل يستطيع طفلي الذهاب إلى املدرسة مجانا؟

نعم ،األطفال اجلدد في أيرلندا (ويطلق عليهم أحيانا القادمني اجلدد) سواء كانوا طالبي
جلوء أو الجئني أو أطفال لعاملني مهاجرين ،لهم احلق في التعليم مثلهم مثل األطفال
األيرلنديني اآلخرين .يجب أن يلتحقوا باملدرسة بني عامي  6و  16عاما.

مساعدة طفلك في املدرسة واحلضور

مساعدة طفلك

ما هو دور اآلباء في تعليم طفلهم في أيرلندا ؟

ينص الدستور األيرلندي أن اآلباء (أو األوصياء) هم املربون األساسيون للطفل.
احلصول على املساعدة من املنزل أمر هام للغاية لتنمية قدرات طفلك في الدراسة.

كيف أساعد طفلي ؟

ملساعدة طفلك في التعليم ،ميكنك:
•اظهار اهتمامك ما يفعله طفلك في املدرسة.
•التشاور مع املدرسة فيما يخص حتصيل ابنك الدراسي
•حضور اجتماعات اآلباء/املدرسني
•التحدث مع مدرس الفصل حول املخاوف التي قد تثاورك

الثناء على جهود طفلك في كل فرصة تسمح بذلك.

فتشجيعك يعني الكثير وسيؤدي إلى حتفيز طفلك على مواصلة احملاولة.
ما هو اجتماع اآلباء واملدرسني؟
يعقد اجتماع اآلباء واملدرسني مع املدرسني ملناقشة مدى حتصيل طفلك في املدرسة.
يستحسن أن يتواصل اآلباء مع مدرسة طفلهم .ينص قانون التعليم لعام  1998على
تأسيس مجالس إلدارة املدارس حتى توجد روح من املشاركة في إدارة املدرسة.
ويستحسن أن يتواصل اآلباء مع مجلس اإلدارة أو أن يشاركوا فيه.
كما ينص قانون التعليم لعام  1998على تأسيس احتادات لآلباء للمدارس املعترف
بها .ووظيفة االحتادات هي دعم اهتمامات الطالب وعضويتها مفتوحة جلميع آباء طالب
املدرسة ،بغض النظر عن جنسيتهم.
ميكنك احلصول على مزيد من املعلومات حول دور اآلباء في تعليم طفلهم من
مجلس ألولياء األمور االبتدائي الوطني( )NPCوقد نشر املجلس معلومات على موقعه
اإللكتروني بلغات عمدةwww.npc.ie :
مجلس أولياء األمور بعد االبتدائي الوطني .عنوان املجلس اإللكتروني هو
www.npcpp.ie
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احلضور

ما هو دوري بخصوص احلضور؟

باعتبارك ولي أمر أحد التالميذ ،ينبغي عليك التأكد من حضور طفلك للمدرسة كل يوم
من أيام الدراسة .ولكن يجب أال يذهبوا للمدرسة إذا لم يكن من الصحيح حضورهم
(مثل حالة املرض).
إذا لم يستطع طفلك احلضور للمدرسة ،فينبغي عليك أن تخبر املدرسة إما بإرسال
مذكرة/خطاب أو االتصال باملدرسة مباشرة لتبني سبب عدم حضور طفلك للمدرسة.

هل أستطيع اصطحاب طفلي في عطلة خالل الدراسة؟

قضاء العطالت خالل فترة الدراسة تعني أن يفقد طفلك وقتا مهما من أوقات الدراسة.
وسيكون من الصعب عليهم اللحاق باآلخرين فيما بعد .ونتيجة لذلك ،قد يتأخروا عن
الدراسة ويفقدوا الثقة في قدراتهم.

ماذا سيحدث إذا فات طفلي الكثير في املدرسة؟

يوجد مزيد من املعلومات على املوقع اإللكتروني للمجلس بعدد من اللغات
www.newb.ie

املدرسة االبتدائية

ما هي األنواع املختلفة للمدارس املوجودة؟

هناك ثالثة أنواع مختلفة من املدارس االبتدائية:املدارس التي متولها احلكومة؛ املدارس
املميزة واملدارس االبتدائية اخلاصة.
في األعوام األخيرة ،كان هناك تنوع كبير في املدارس وعدد أكبر من فرص االختيار
في أنواع املدارس .هناك زيادة كبيرة حدثت مؤخرا في عدد املدارس متعددة املذاهب
ومشتركة املذاهب حتى استطاع اآلباء اآلن االختيار من:
•املدارس املذهبية أو الدينية (مثل الكاثوليكية أو كنيسة أيرلندا أو اإلسالمية)
•املدارس غير املذهبية أو غير الدينية
•املداس متعددة املذاهب أو األديان
•مدارس غاليوسكوليانا ،وهي مدارس تدرس باللغة األيرلندية.

هل يلتحق البنني والبنات نفس املدرسة؟

تعلم املدارس غير املختلطة البنني والبنات كل على حدة .وجتمع مدارس التعليم املختلط
ما بني البنني والبنات.
في بعض املدارس ،يتعلم البنني والبنات معا في بداية األمر ،وغالبا ما يكون ذلك في
صفوف األطفال الصغار ،قبل الفصل بني اجلنسني.

من املسؤول عن إدارة املدرسة؟

إن الناظر (وهو كبير املدرسني) هو املسؤول عن إدارة املدرسة .ويقع الناظر حتت رئاسة
الراعي ( patrolوهو الشخص أو املجموعة التي متثل صاحب املدرسة) ومجلس إدارة
املدرسة.

ويجوز أن يكون الناظر إما رجال أو امرأة.

من املسؤول عن التدريس لطفلي؟

لكل مادة مدرس صف خاص بها .وفي بعض املدارس األصغر حجم ًا ،من املمكن أن
يدرس مدرس واحد أكثر في أكثر من فصل .مدرس الفصل يدرس جميع املواد لفصله.
قد يوجد مدرسون آخرون في املدرسة يساعدون مدرس الفصل .على سبيل املثال ،قد
يكون لدى طفلك مدرس للمساعدة في اللغة أو مدرس للمساعدة في التعلم ملساعدة طفلك
إذا كان يعاني من صعوبة في أجزاء من املنهج.
نرجو أن تنظر «التعليم اخلاص في املدارس االبتدائية واملدارس بعد االبتدائية» و»غير
املتحدثني باإلجنليزية في املدارس االبتدائية واملدارس بعد االبتدائية»
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هل تسير جميع املدارس على نفس القواعد؟

ال ،لكل مدرسة مجموعة قواعدها احملددة في جميع مناحي احلياة املدرسية مبا في ذلك
القبول باملدرسة ،والتسجيل ،والزي الرسمي املوحد ،والطعام الصحي ،وقواعد التصرف
والسلوك.
وسيطلب منك التوقيع باملوافقة على هذه السياسات عندما تسجل طفلك.

ما هي املدرسة االبتدائية؟

ما مدة اليوم الدراسي؟

يتكون التعليم االبتدائي من دورة مدتها  8سنوات – أي دورة حضانة من عامني تليها
ستة سنوات من الصف األول حتى الصف السادس .ينتقل األطفال إلى الصف التالي
في نهاية كل عام دراسي (في يونيو/حزيران).

ماذا سيدرس طفلي في املدرسة االبتدائية؟

بدأت تنفيذ منهج املدارس االبتدائية ألول مرة في  .1999ويهدف إلى بذر احلب
في التعلم طوال العمر .تعليم القراءة والكتابة واحلساب واللغة (القراءة والكتابة
والرياضيات واللغة اإلجنليزية) مسائل مهمة للغاية.
كما يتعلم األطفال العلوم والتكنولوجيا واملوسيقى والدراما والتاريخ واجلغرافيا والفنون
والتربية البدنية واملواطنة والتربية االجتماعية والشخصية والصحية.

كيف يتم تقييم قدرة طفلي على التعلم؟

يعني التقييم مراجعة املعلم ملا تعلمه الطفل من حني آلخر .وذلك لكي يستطيع املدرس
أن يحدد الطريقة التي يحرز بها الطفل تقدم ًا ،أو يطور مهاراته ،أو يستوعب موضوع ًا
معين ًا.
في السنوات األولى ،يتم التقييم بصفة غير رسمية بناء على املالحظة من املدرس
املسؤول عن الطفل.
في املدرسة االبتدائية ،يستعني املدرس بعدة طرق مختلفة جلمع املعلومات حول قدرة
الطفل على االستيعاب.وتتراوح من الطريق التي يتحكم فيها الطفل مثل التقييم الذاتي
إلى الطرق التي يتحكم فيها املدرس مثل املهام التي يصممها املدرس واالختبارات
واالختبارات القياسية.

ما هي االختبارات القياسية؟

تستخدم االختبارات القياسية للتعرف على مدى تقدم األطفال مقارنة بأقرانهم في املدينة
من نفس املرحلة العملية أو التعليمية .وتسمح نتائج هذه االختبارات لآلباء مبراقبة تقدم
أطفالهم ،ويساعد املدرسة على التعرف على األطفال الذين قد يحتاجون ملزيد من الدعم.
يخضع جميع األطفال لالختبارات القياسية في قراءة اإلجنليزية والرياضيات في نهاية
الصف األول أو بداية الصف الثاني ،وفي نهاية الصف الرابع أو بداية الصف اخلامس.
أين ميكنني العثور على املزيد من املعلومات حول االختبارات القياسية؟
نشر املجلس القومي للمناهج والتقييم ( )NCCAنشرتني لآلباء يشتمالن على شرح
لالختبارات القياسية في املدرسة .ميكنك احلصول على هاتني النشرتني من املوقع التالي:
www.ncca.ie

أين ميكنني العثور على املزيد من املعلومات حول منهج املدرسة الثانوية؟

ولقد نشر املجلس أيض ًا شريط فيديو حتت عنوان «محتوى تعليم األطفال في املدارس
االبتدائية والغرض منه وطريقته» ،وميكنك حتميل هذا الشريط من املوقع التالي:
 .www.ncca.ieويتضمن هذا املوقع كثير من املعلومات لآلباء حول التعليم االبتدائي
في أيرلندا www.ncca.ie

املدارس بعد االبتدائية

ما هي أنواع املدارس األخرى املختلفة؟

تشتمل مدارس التعليم ما بعد االبتدائي (وتعرف أيض ًا باسم املدرسة اإلعدادية أو
املستوى الثاني من التعليم) على املدارس اإلعدادية ،واملهنية ،واملجتمعية ،والشاملة.
وأغلب املدارس اإلعدادية دينية ،ومعظمها كاثوليكية ،بينما جند أن املدارس املهنية،
واملجتمعية ،والشاملة متعددة املذاهب.

تدرس جميع املدارس بعد االبتدائية املنهج نفسه؟
هل ّ

يختلف اختيار املواد من مدرسة إلى أخرى.

هل يلتحق البنني والبنات بنفس املدرسة؟

تعلم املدارس غير املختلطة البنني والبنات كل على حدة .وجتمع مدارس التعليم املختلط
ما بني البنني والبنات .واملدارس املذهبية عامة ال تقبل سوى نوع واحد من األطفال

من املسؤول عن إدارة املدرسة؟

إن الناظر (وهو كبير املدرسني) هو املسؤول عن إدارة املدرسة .ويقع الناظر حتت رئاسة
الراعي ( patrolوهو الشخص أو املجموعة التي متثل صاحب املدرسة) ومجلس إدارة
املدرسة.

ويجوز أن يكون الناظر إما رجال أو امرأة.

من املسؤول عن التدريس لطفلي؟

لكل مادة مدرس متخصص .من املمكن أن يدرس مدرس واحد أكثر من مادة في نفس
الوقت.
وميكن أن يكون هناك أيض ًا مدرسون مرجعيون مبا في ذلك مدرسو التوجيه املهني
املدرسون املرجعيون املتخصصون في قضايا التعليم.
للحصول على مزيد من املعلومات حول مدرسي التوجيه الوظيفي ،ميكنك زيارة املوقع
التاليwww.ncge.ie :
نرجو أن تنظر «غير املتحدثني باإلجنليزية في املدارس االبتدائية واملدارس بعد
االبتدائية»

هل تسير جميع املدارس على نفس القواعد؟

ال ،لكل مدرسة مجموعة قواعدها احملددة في جميع مناحي احلياة املدرسية مبا في ذلك
القبول باملدرسة ،والتسجيل ،والزي الرسمي املوحد ،والطعام الصحي ،وقواعد التصرف
والسلوك.
وسيطلب منك التوقيع باملوافقة على هذه السياسات عندما تسجل ابنك أو ابنتك.

يتألف التعليم بعد االبتدائي من دورتني.

•دورة للطالب الصغار لثالث سنوات
•دورة للطالب الكبار لعامني أو ثالثة أعوام
مدة دورة الكبار تعتمد على استكمال الطالب لبرنامج السنة االنتقالية من عدمه .ملزيد
من املعلومات يرجى مراجعة «السنة االنتقالية» فيما يلي.

دورة الطالب الصغار
ما هي دورة الطالب الصغار؟

دورة الطالب الصغار هي أول مرحلة من التعليم ما بعد االبتدائي .ويبدأ الطالب الدورة
األولى من عمر  ،12/13وينهون هذه الدورة في عمر  15/16عام .وتتألف من  3سنوات
(السنة األولى ،والثانية ،والثالثة).

ما هي املوضوعات التي يدرسها طفلي؟

هناك  20مادة من املمكن دراستها في الدورة األولى ،ولكن أشهرها هي:
اللغة اإلجنليزية؛
الرياضيات؛
اللغة اإليرلندية؛
العلوم؛
اجلغرافية؛
التاريخ؛
اللغة الفرنسية؛
دراسات األعمال؛
الفنون؛
االقتصاد املنزلي؛
التربية املدنية واالجتماعية والسياسية.

هل هناك أي اختبارات أثناء الدورة األولى؟

نعم ،ستعقد اختبارات أثناء الدورة األولى كجزء من تقييم طفلك.وتكون في الغالب في
ديسمبر/كانون األول ومايو/أيار .كما ستوجد مشروعات ،وواجبات منزلية إلخ طوال
العام.
وفي نهاية الدورة األولى ،يعقد االختبار األول على مستوى الدولة الذي يعرف باسم
شهادة الطالب الصغار  .Junior Certificateمعظم الطالب ميتحنون في ما يقرب من
 7إلى  8مواد لنيل الطالب الصغار .
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السنة االنتقالية

ما هي السنة االنتقالية؟

هي السنة التي يستطيع الطالب استغاللها بني دورة الطالب الصغار ودورة الطالب
الكبار .وهي سنة اختيارية أكثر تركيز ًا على التنمية الشخصية والتعليم األكادميي.
في بعض املدارس تكون هذا السنة اختيارية وفي مدارس أخرى تكون إجبارية.
تستطيع املدرسة أن تقدم لم املشورة بشأن ذلك.

ما الذي يفعله الطالب أثناء السنة االنتقالية؟

ينفذ الطالب في هذه السنة مشروعات ويتعلمون فيها مهارات حياتية .والكثير من
الطالب أيض ًا ميارسون خبرات عملية مما يساعدهم على االستقرار على مستقبلهم بعد
استكمال الدراسة باملدرسة.
وهناك دائما تنوع في البرامج املقدمة.

دورة الطالب الكبار
ما هي دورة الطالب الكبار؟

دورة الطالب الكبار هي ثاني مرحلة من التعليم ما بعد االبتدائي .يبدأ الطالب الكبار في
هذه الدورة إما مباشرة بعد دورة الطالب الصغار أو بعدها بعام بعد السنة االنتقالية
(انظر أعاله).
وتستغرق هذه الدورة عامني.
ويختار الطالب أثناء هذه الدورة واحد ًا من ثالثة برامج:
•شهادة التخرج األساسية
•شهادة التخرج املهنية
•شهادة التخرج التطبيقية
وتؤدي إلى أداء الطالب لالمتحان الثاني على مستوى الدولة.

ما هي شهادة التخرج األساسية؟

إن شهادة التخرج األساسية هي البرنامج األكثر شيوع ًا والذي يحظى بأكبر نسبة
إقبال .ويدرس الطالب على األقل  5مواد مبا في ذلك اللغة األيرلندية (ما لم ُيعفوا منها).
معظم الطالب يدرسون  6مواد.
للحصول على مزيد من املعلومات ،نرجو زيارة الرابط التالي:
www.ncca.ie/index.asp?docID=80
وتستخدم نتائج شهادة التخرج األساسية للوصول إلى التعليم العالي .نرجو نظر «
التعليم العالي والتدريب» فيما يلي.

ما هي شهادة التخرج املهنية؟

وكان هذا برنامج قد بدأ في عام  .1994وهو شبيه بشهادة التخرج األساسية ،بيد أن
هناك عنصر مهني مضاف إليها ،والتركيز فيه على املوضوعات الفنية.
إن الطالب الذين يختارون هذا اخليار يدرسون  5مواد للحصول على شهادة التخرج
(مبا في ذلك مادتني مهنتني)؛ ولغة أوروبية حديثة ،و 3وحدات ربط حول التربية التجارية
احلرة ،واإلعداد للعمل ،واخلبرة العملية.
ميكنك العثور على املزيد من املعلومات حول شهادة التخرج الفنية على املوقع التالي:
 www.slss.ieوwww.ncca.ie/index.asp?docID=80
وتستخدم نتائج شهادة التخرج األساسية للوصول إلى التعليم العالي .نرجو نظر «
التعليم العالي والتدريب» فيما يلي.
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ما هي شهادة التخرج التطبيقية؟

والهدف األساسي لهذا البرنامج هو إعداد الطالب حلياة الرشد واحلياة العملية.
ويتكون البرنامج من عدد من الوحدات املجمعة حتت ثالثة عناوين عامة:
التعليم العام
التعليم املهني
اإلعداد املهني
ميكنك االطالع على املزيد من املعلومات حول شهادة التخرج التطبيقية على املوقع
التالي www.lca.slss.ie :و www.ncca.ie/index.asp?docID=80
هل يستطيع طفلي استغالل درجات شهادة التخرج التطبيقية لالنتقال إلى املستوى
الثالث؟
ال يعترف بشهادة التخرج التطبيقية كوسيلة لالنتقال املباشرة إلى مقررات املستوى
الثالث .إن الطالب الذين يستكملون البرنامج بنجاح من املمكن أن ينتقلوا إلى مقررات
شهادة التخرج ،ومن ثم يواصلون تعليمهم .وعند استكمال شهادة مت بعد التخرج ميكن
للطالب التقدم لاللتحاق باملستوى الثالث من التعليم.

هل هناك رسوم أداء االختبارات التي تعقد على مستوى الدولة؟

نعم ،حتدد جلنة امتحانات الدولة معدل الرسوم التي من تفرض على الطالب الذين يؤدون
اختبارات الشهادة الصغرى وشهادة التخرج.
يعفى املرشحون الذين يحملون بطاقة طبية (انظر قسم الصحة) أو الذين يعولهم آباؤهم
أو أوصياؤهم من حملة البطاقات الطبية من سداد مصاريف االمتحان .يجب على
أصحاب طلبات أداء االختبار الذين يطالبون بإعفائهم من الرسوم على هذا األساس
تقدمي بيانات البطاقة الطبية إلى اللجنة.
ميكنك معرفة الرسوم احلالية على املوقع التاليwww.examinations.ie :

ما هي املعلومات األخرى التي أحتاج لإلملام بها؟
السنة الدراسية

ما هو هيكل السنة الدراسية؟

تشتمل املدرسة االبتدائية على  3فصول دراسية .يبدأ الفصل األول من بداية سبتمبر/
أيلول إلى منتصف ديسمبر/كانون األول (عيد امليالد).
ويبدأ الفصل الثاني من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار أو أبريل/نيسان (عيد
الفصح).
أما الفصل الدراسي الثالث فيبدأ من بعد عيد الفصح وحتى نهاية يونيو/حزيران.
تشتمل املدرسة بعد االبتدائية على  3فصول دراسية .األول والثاني ال يختلفان عن
فصلي املدرسة االبتدائية ،ولكن الفصل الثالث ينتهي في نهاية مايو/أيار .األجزاء
التحريرية من امتحان الدولة تعقد غي يونيو/حزيران .اجلداول الزمنية لالمتحانات
تنشر في موقع الوكالة اإللكترونيwww.examinations.ie :
وهناك فترات راحة في منتصف الفصل الدراسي أيض ًا يعرف باسم «فترات الراحة في
منتصف الفصل الدراسي» حيث يعطى الطالب عطلة من أيام قليلة إلى أسبوع.

كيف أعرف أن طفلي ال ينبغي عليه احلضور إلى املدرسة؟

في بداية العام الدراسي (أو عندما تسجل اسم طفلك) ،ستمنحك املدرسة تقومي ًا مما
سيفصل الوقت الذي ستغلق فيها املدرسة أبوابها أثناء العام .وبالنسبة ألية أيام أخرى،
فسيتم إخطارك بشأنها أثناء العام الدراسي.
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اليوم الدراسي

كم ساعة ميتد اليوم الدراسي؟

يستمر اليوم الدراسي في املدرسة االبتدائية ما بني  5و 6ساعات بناء على عمر طفلك.
قد ينهي الصغار وأطفال الصف األول يومهم الدراسي مبكر ًا ساعة باملقارنة بأطفال
املدرسة االبتدائية.
ويطول اليوم الدراسي عن ذلك في املدرسة بعد االبتدائية .ينبغي أن تستفسر من
املدرسة عن املزيد من التفاصيل حول طول اليوم الدراسي حيث يختلف من مدرسة إلى
أخرى.
عادة ما تفتح املدارس أبوابها من االثنني إلى اجلمعة.

متى تبدأ احلصص؟

تبدأ احلصص بني الثامنة والنصف صباح ًا والتاسعة والنصف صباح ًا بنا ًء على نظام
املدرسة .ومن املهم جد ًا أن يحضر طفلك إلى املدرسة في املوعد احملدد ،ولذا تأكد من
االستفسار بشأن مواعيد بدء احلصص .كما أنه من املهم أن حتضر للمدرسة طفلك
مبكرا جدا.

ما هي فترات الراحة التي يحصل عليها طفلي؟

هناك فترتا راحة أثناء اليوم املدرسي .هناك فترة راحة في الصباح (الساعة  11صباح ًا
تقريب ًا) ،وفترة راحة لتناول الغداء (حوالي الثانية عشرة ظهرا والنصف).

الواجبات املنزلية

هل سيتعني على طفلي أداء الواجبات املنزلية في املدرسة االبتدائية؟

تضع املدارس قواعدها اخلاصة فيما يتعلق بالواجبات املنزلية .على سبيل املثال ،في
بعض املدارس ،يطلب من الطالب من الصف األول حتى السادس الواجبات املنزلية
كل ليلة من ليالي األسبوع .وهناك مدارس أخرى تقدم مقدار ًا بسيط ًا من القراءة أو
الرياضيات لصفوف الصغار.
يجب على املدارس إعطاء مبادئ توجيهية بخصوص مقدار الوقت الذي ينبغي أن يقضيه
األطفال في عمل واجباتهم املنزلية.

هل سيتعني على طفلي أداء الواجبات املنزلية في املدرسة بعد االبتدائية؟

نعم ،يعطى طالب املدارس بعد االبتدائية مقدار ًا أكبر بكثير من الواجبات املنزلية من
املدرسة االبتدائية .وسيتحتم عليهم أيض ًا املذاكرة من أجل االمتحانات.
وعادة ما تستغرق الواجبات املنزلية واملذاكرة ما بني ساعتني إلى ثالثة ساعات بالنسبة
لطالب املدرسة بعد االبتدائية .يجب على املدارس إعطاء مبادئ توجيهية بخصوص
مقدار الوقت الذي ينبغي أن يقضيه األطفال في عمل واجباتهم املنزلية.

كيف ميكنني تقدمي يد املساعدة لطفلي في أداء الواجبات املنزلية؟

إذا طلب من طفلك أداء واجبات منزلية ،فينبغي أن متنحه مساحة كافية ،وتشجعه على
أدائه .وإذا كان بحاجة إلى مساعدتك ،ال تتردد في تقدميها إليه.
خصص وقتا للحديث إلى طفلك بشأن ما يقوم به في املدرسة كل يوم .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 الواجبات املنزلية حيز ًا للواجبات الشفوية عالوة على الواجبات
التحريرية .إن الواجبات الشفوية (الكالم وتكرار الطالب ما تعلمه) مفيدة بصفة خاصة
في السنوات األولى.
شجع طفلك على احلفاظ على نظافة وترتيب كتبه ونسخ أوراقه.
اثن على جهود طفلك كلما أمكن.
حاول أن تكون صبور ًا مع طفلك.

ماذا لو كان طفلي يعاني من مشاكل في أداء الواجبات املنزلية؟

إذا كان طفلك يعاني من مشاكل دائمة في أداء واجبات منزلية ،ناقش األمر مع مدرسه.
إذا كان طفلك غير قادر على أداء الواجبات املنزلية ،فيجب إبالغ املدرس .اكتب ملحوظة
لبيان السبب.

ماذا لو كان طفلي يعاني من مشكلة في املدرسة؟

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 حتدد موعد ًا لبحث األمر مع مدرس
الفصل .وإذا لم يحل هذا املشكلة ،قد حتتاج أن حتدد موعد ًا لبحث املوقف مع الناظر.
إذا كان طفلك في املدرسة بعد االبتدائية ،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 لطالب املدارس بعد االبتدائية مقابل
رسوم.
وهذه فترة للدراسة النظامية حيث ميكن لألطفال أداء الواجبات 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 القبول
الزي الرسمي املوحد
عادات األكل الصحية
قواعد السلوك والتصرف

ترويع اآلخرين

ما هي سياسة التسجيل أو القبول؟

سياسة التسجيل أو القبول هي القواعد التي تنظم تسجيل األطفال باملدرسة .فاملدارس
يجب أن يكون لديها سياسة للقبول.ويضع هذه السياسة مجلس إدارة املدرسة .ويجب
أن يخضع هذه السياسة لقانون املساواة في املنزلة في أيرلندا مما يعني أن طفلك ال
يجوز أن يتعرض ألي نوع من أنواع التمييز

الزي املوحد

ما هي سياسة الزي الرسمي املوحد؟

لدى أغلب املدارس في أيرلندا 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.

هل ميكنني احلصول على مساعدة لسداد تكلفة الزي املوحد؟

قد يكون في إمكانك التماس العون من وزارة الشؤون االجتماعية واألسرية .يساعدك
بدل زي العودة إلى املدرسة واألحذية على تأمني تكلفة الزي املوحد واألحذية ألطفال
املدرسة .قم بزيارة املوقع التالي
 www.welfare.ie/publications/sw75ملزيد من التفاصيل.

ماذا لو أنني ال أريد لطفلي ارتداء الزي املوحد ألسباب ثقافية أو دينية؟

إذا كان ارتداء طفلك للزي املوحد ميثل لك مشكلة ألسباب ثقافية أو دينية ،ينبغي أن
تبحث األمر مع ناظر املدرسة قبل إحلاق ابنك أو ابنتك باملدرسة.

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 .وعادة ما يحظر اصطحاب احللوى ،واألكالت السريعة ،واملشروبات
الغازية.
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قواعد السلوك والتصرف

كيف تفرض املدارس االنضباط على األطفال؟

يثني املدرسون على األطفال عندما يبذلون قصارى جهدهم ،ويحسنون أداء واجباتهم
املنزلية .فالثناء يساعد على حتفيز األطفال.
ويجب أن يكون لدى كل مدرسة قواعد للسلوك واالنضباط ،ويعطى اآلباء نسخة منها.
وأنت املسؤول 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.
وقد نشرت الوزارة معلومات عن كيفية التعامل مع الترويع.كما تفصل أيضا األمور التي
تشكل سلوكا غير مقبول.ملزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع التالي:

ماذا يجب أن يفعل إذا تعرض طفلي للترويع؟

ال تواجه آباء الطفل اآلخر .كل مدرسة بها سياسة ملكافحة الترويع (ترويع اآلخرين)
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 يرتكب ذلك السلوك؟

إذا كان طفلك يرتكب سلوك ترويع اآلخرين ،من املهم أن تدرك ذلك ،وتساعده على مواجهة
املشكلة .ومن بني أخطر املشاكل التي تواجهها املدارس في التعامل مع ظاهرة الترويع
إقناع اآلباء باالعتراف بأن أطفالهم متورطون في هذا السلوك أو ضحايا له.
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 .عادة ما يعاني مرتكبو هذا السلوك من فقدان ثقتهم بأنفسهم.
فال تقارن إجناز طفلك باآلخرين .اثن عليهم كلما قاموا بأمر مفيد أو حسن.

كتب األطفال

هل يجب أن أشتري كتب ًا مدرسية لطفلي؟

نعم ،سيتعني عليك شراء كتب مدرسية لطفلك .وستقدم لك املدرسة قائمة بالكتب التي
سيحتاج إليها طفلك.

هل ميكنني التماس العون فيما يتعلق بسداد تكاليف الكتب املدرسية؟

نعم ،هناك منحة للمساعدة في تكاليف الكتب املدرسية .وليس كل طفل مؤهل للحصول
على هذه املنحة .وتستهدف هذه املنحة التالميذ الذين ينتمون إلى عائالت متدنية الدخل
وعائالت تعاني من مشاكل مادية .وتتولى وزارة التعليم والعلوم متويل هذه املنحة،
ويتولى إدارتها في كل مدرسة ناظر املدرسة.
ملزيد من املعلومات ،ينبغي أن تسأل ناظر املدرسة ما إذا كان طفلك ميكنه احلصول على
هذه املنحة.
كما أن بعض املدارس لديها «أنظمة إليجار الكتب» فمقابل رسوم ،يستطيع اآلباء
استئجار الكتب من املدرسة ألبنائهم أو بناتهم .فهذا يكلف أقل من تكلفة شراء الكتب.
ميكن احلصول على التفاصيل من املدرسة.
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التعليم اإلضافي
ما هو التعليم اإلضافي؟

هذا هو التعليم والتدريب الذي يتبع املستوى الثاني ،بيد أنه ليس جزء ًا من نظام
املستوى الثالث.
ويتضمن هذا النوع من التعليم مناهج تعليم وتدريب وتلمذة.
تدير الهيئة الوطنية للتدريب والتوظيف ( )FÁSتشكيلة عريضة من أنظمة التدريب ،وهي
مسؤولة عن التدريب على التلمذة في أيرلندا .ملزيد من املعلومات حول الهيئة الوطنية
للتدريب والتوظيف ،قم بزيارة املوقع التالي www.fas.ie
وتدير جلان التعليم املهني ( )VECsأيض ًا عددا هائال من دورات التعليم اإلضافي
املعتمدة في أرجاء البالد .ستقدم لك جمعية التعليم املهني اإليرلندية  www.ivea.ieأو
جلنة التعليم املهني احمللية التي تتبعها املزيد من املعلومات حول الدورات احلالية.
كما يوجد تعليم إضافي خاص يقدم املقررات الدراسية.
والشهادات معتمدة من مجلس جوائز التعليم والتدريب اإلضافيني .FETAC

التعليم العالي والتدريب

ما هو التعليم العالي؟

يشمل التعليم العالي جميع الدورات التي تديرها اجلامعات ،ومعاهد التكنولوجيا ،وكليات
التعليم والتي متولها الدولة متوي ً
ال ضخم ًا.
وهناك أيض ًا كليات خاصة للتعليم العالي.

كيف ميكن ألحد الطالب االلتحاق بالتعليم العالي؟

يعتمد االلتحاق بالتعليم العالي على نتائج اختبار شهادة التخرج (األساسية أو املهنية)
في نهاية املدرسة بعد االبتدائية.
مكتب الطلبات املركزية هو املؤسسة الوطنية التي حتدد األماكن .نرجو زيارة موقعه
اإللكتروني للحصول على مزيد من املعلوماتwww.cao.ie :
الطالب الذين يستكملون بنجاح شهادة التخرج ميكنهم طلب االلتحاق بالتعليم العالي
بناء على شهادة تخرجهم.

أين ميكنني العثور على املزيد من املعلومات حول التعليم العالي؟

ميكنك احلصول على املزيد من املعلومات حول التعليم العالي من هيئة التعليم العالي
( )www.hea.ieومن وزارة التعليم والعلوم ( )www.education.ieواملؤسسات
الفردية.

فصول تعليم اللغات للكبار

كيف ميكنني العثور على فصول تعليم اإلجنليزية؟

هناك العديد من فصول تعليم اإلجنليزية للكبار في شتى أنحاء أيرلندا .وتقدم هذه
الفصول جلان التعليم املهني ،واملؤسسات غير احلكومية ،وجهات خاصة.
للعثور على معلومات حول فصول اللغة اإلجنليزية ،اتصل بلجنة التعليم املهني احمللية
التي تتبعها ،أو مكتبتك احمللية ،أو مركز معلومات املواطنني ،أو مركز اخلدمات
املجتمعية.
املجلس االستشاري ملدارس اللغة اإلجنليزية ( )ACELSيشرف على مدارس اللغة
اإلجنليزية اخلاصة وينظم عملها .للحصول على مزيد من املعلومات ،ميكنك زيارة املوقع
التالي .www.acels.ie :كما توفر مؤسسة إم إي آي ريلسا معلومات حول كليات
اللغة اإلجنليزية اخلاصة .ملزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع التاليwww.mei.ie :

املستوى الثالث والتعليم اإلضافي

كيف يتم تنظيم املستوى الثالث للتعليم؟

وينقسم املستوى الثالث للتعليم إلى قسمني:
•التعليم اإلضافي
•التعليم العالي
يعتمد االلتحاق بالتعليم العالي واإلضافي على عدد من املعايير مثل حالة الهجرة .نرجو
مراجعة املعايير مع موظف االلتحاق في املؤسسة التي تريد أنت أو ابنك االلتحاق بها.
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جمعية املعلمني الثانويني في أيرلندا
Thomas McDonagh House, Winetavern Street, Dublin 8 :العنوان
:هاتف
(01) 604 0160
info@asti.ie :بريد إلكتروني
www.asti.ie :موقع الويب
)NPC( مجلس أولياء األمور االبتدائي الوطني
12 Marlborough Court, Dublin 1:العنوان
(01) 887 4034
info@npc.ie :البريد اإللكتروني
www.npc.ie :موقع الويب
.مجلس أولياء األمور بعد االبتدائي الوطني
Unit 5 Glasnevin Business Centre :العنوان
Ballyboggin Road, Dublin 11,
:هاتف
(01) 830 2740
npcpp@eircom.net :بريد إلكتروني
www.npcpp.ie :موقع الويب
الهيئة الوطنية التعليمية النفسية
Frederick Court, 24-27 North Frederick Street, Dublin 1 :العنوان
:هاتف
(01) 889 2700
neps@neps.gov.ie :بريد إلكتروني
:موقع الويب
www.education.ie/home/home.jsp?pcategory=33437&ecategory=33
437&language=EN
املجلس الوطني للتعليم اخلاص
1-2 Mill Street, Trim, Co. Meath :العنوان
:هاتف
(046) 9486400
info@ncse.ie :بريد إلكتروني
www.ncse.ie :موقع الويب
اجلمعية األيرلندية للتعليم املهني
McCann House, 99 Marlborough Road, Donnybrook, :العنوان
.Dublin 4
(01) 4966033/ 4966248
info@ivea.ie :بريد إلكتروني
www.ivea.ie :موقع الويب
املجلس الوطني لرعاية التعليم
16-22 Green Street, Dublin 7 :العنوان
:هاتف
(01) 873 8700
info@newb.ie :بريد إلكتروني
www.newb.ie :موقع الويب
املؤسسة اليسوعية للمهاجرين بأيرلندا
Ground Floor, 13 Gardiner Place, Dublin 1 :العنوان
:هاتف
(01) 814 8644
www.jrs.ie :موقع الويب
جلس جوائز التعليم والتدريب اإلضافيني
East Point Plaza, East Point Business Park, Dublin 3 :العنوان
Phone: (01) 865 4034
information@fetac.ie :البريد اإللكتروني
www.fetac.ie :موقع الويب
مجلس جوائز التعليم العالي والتدريب
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وزارة التعليم والعلوم
Marlborough Street Dublin 1 :العنوان
:هاتف
(01) 8896400
info@education.gov.ie :بريد إلكتروني
www.education.ie :موقع الويب
وزارة الشؤون االجتماعية واألسرية
Áras Mhic Dhiarmada :العنوان
Store Street, Dublin 1
:هاتف
(01) 7043000
www.welfare.ie :موقع الويب
مجلس استعالمات املواطنني
7th Floor :العنوان
Hume House
Ballsbridge
Dublin 4
:هاتف
1890 777 121
Email: info@ciboard.ie
www.citizensinformationboard.ie :موقع الويب
)NCGE( املركز الوطني لإلرشاد التعليمي
1st Floor, 42/43 Prussia St, Dublin 7 :العنوان
:هاتف
(01) 8690715/6
Email: info@ncge.ie
www.ncge.ie :موقع الويب
الهيئة الوطنية اإليرلندية للمؤهالت
5th FloorJervis House :العنوان
Jervis Street, Dublin 1
:هاتف
(01) 8871500
Email: info@nqai.ie
www.nqai.ie :موقع الويب
املؤسسة الوطنية األيرلندية للمعلمني
35 Parnell Square, Dublin 1 :العنوان
:هاتف
(01) 804 7700
info@into.ie :بريد إلكتروني
www.into.ie :موقع الويب
احتاد معلمي أيرلندا
73 Orwell Road, Rathgar, Dublin 6 :العنوان
:هاتف
(01) 492 2588
tui@tui.ie :بريد إلكتروني
www.tui.ie :موقع الويب
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العنوان26 - 27 Denzille Lane, Dublin 2 :
هاتف   (01) 631 4567 :
بريد إلكترونيinfo@hetac.ie :
موقع الويبwww.hetac.ie :
املجلس الوطني للمناهج والتقييم العنوان24 Merrion Square, Dublin 2 :
الهاتف(01) 661 4034 :
البريد ا
إللكتروني:
موقع الويبwww.ncca.ie :
قاعدة بيانات الدارسني الوطنية األيرلندية( كواليفاكس)
العنوانLinkardstown, Tinryland, Carlow :
هاتف:
059 914 7022
بريد إلكترونيawalshe@qualifax.ie :
موقع الويبwww.qualifax.ie :
خطابات مفيدة للمدرسة
قاعدة بيانات الدارسني الوطنية األيرلندية( كواليفاكس)
العنوانLinkardstown, Tinryland, Carlow :
هاتف:
059 914 7022
بريد إلكترونيawalshe@qualifax.ie :
موقع الويبwww.qualifax.ie :
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خطابات مفيدة للمدرسة
 ).1خطاب من الوالد/الوصي إلى املدرس حول التغيب عن املدرسة.
التاريخ:
عزيزي املدرس ،سيتغيب طفلي عن املدرسة في تاريخ
_____________________حيث يجب أن يقوم بزيارة إلى
الطبيب املمارس ___________________طبيب
األسنان__________________املمرض/املمرضة
_________________ خالف ذلك
التوقيع( _________________________ :الوالد/
الوصي)
 ).2خطاب من الوالد/الوصي إلى املدرس بشأن املغادرة مبكر ًا من/الوصول متأخر ًا
إلى املدرسة
التاريخ:
عزيزي املدرس ،طفلي بحاجة للمغادرة في الساعة
___________________
بتاريخ________________
لن يستطيع طفلي احلضور إلى املدرسة حتى
الساعة_____________________
بتاريخ_____________
التوقيع_____________________:
(الوالد/الوصي)
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حقائق سريعة

املكتبة

هناك عدد ًا كبير ًا من األنشطة ميكن للعائالت االستمتاع بها في أيرلندا.

ما هي اخلدمات التي تقدمها املكتبات العامة؟

وتتمتع أيرلندا مبجموعة كبيرة من األنشطة الثقافية ،واالجتماعية ،والرياضية.
ولدى أيرلندا 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.

تقدم املكتبات العامة في أيرلندا العديد من اخلدمات املختلفة .وإذا صرت عضو ًا بهذه
املكتبات ،سيتاح لك الوصول إلى:
املعلومات ،والكتب ،واملوسيقى ،وأقراص  ،DVDsوخالف ذلك
اإلنترنت املجاني
أحداث أو فصول محلية

كيف أنضم إلى املكتبة؟

للوصول إلى خدمات املكتبة ،يجب أن تصبح عضو ًا فيها .وهذا أمر سهل ومجاني.

تخصيص وقت لعائلتك

ولكي تنضم إلى املكتبات:

كيف ينقسم يوم الشخص؟

قم مبلء منوذج طلب التحاق في مكتبتك احمللية

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 تخصصه لنفسك للتفكير في أمورك.

ماذا عن الوالدين؟

باعتباركم آباء ،فإن الساعات احملدودة املتاحة لديكم تعني أن لديكم وقت محدود جد ًا
ألنفسكم ،وخاص ًة بعد أن تلبي حاجات أطفالك.
يعاني جميع اآلباء من ضغوط نظر ًا حملدودية الوقت الذي ينفقونه على أطفالهم ،ولكن
هناك بعض السبل اليسيرة التي ميكن من خاللها متضية وقت رائع من بينها على سبيل
املثال:
متضية  10دقائق في احلديث إلى طفلك حول يومه ،وتناول الطعام مع ًا ،وغسل املالبس
مع ًا ،وما إلى ذلك.
ولذا ،فمن املهم جد ًا أن تكرس وقت ًا لنفسك لالسترخاء واالستمتاع بنوع من النشاط
الترويحي سواء وحدك أو مع عائلتك أو بصحبة أصدقائك.

ماذا عن األطفال؟

ميضي األطفال وقتهم بشكل مختلف بعض الشيء عن والديهم حيث ال يتعني عليهم إعالة
أنفسهم.
يحتاج األطفال لفترات أطول من النوم مقارنة بالكبار ،وتطول أو تقصر هذه الفترات
وفق ًا ألعمارهم.

كيف ميكن أن تساعد ممارسة األنشطة عائلتي؟

gl be

عندما تقوم مبلء منوذج طلب االلتحاق باملكتبة ،يجب أن يكون لديك دليل على هويتك
وعنوانك.

أين ميكنني العثور على معلومات إضافية؟

ميكنك العثور على املزيد من املعلومات على املوقع التالي:
 www.library.ie/weblog/public-libraries/أو من مكتبك احمللية.

األنشطة الثقافية
ما هي األنشطة الثقافية املتاحة في أيرلندا؟

هناك العديد من األنشطة الثقافية املتاحة في شتى أرجاء أيرلندا .فأليرلندا تاريخ ثقافي
طويل يشمل املوسيقى ،والرقص ،واألدب ،واملسرح.

املتاحف
ملاذا ينبغي أن أتردد على املتاحف أنا وطفلي؟

إن املتاحف وسيلة رائعة لتمضية الوقت مع أطفالك ،وهي أيض ًا وسيلة تعليمية ممتازة.
وكثير من املتاحف املوجودة بأيرلندا مجانية ،وعاد ًة ما تتاح بها معلومات خاصة لألطفال
مما يجعلها في متناول الكبار والصغار على حد سواء.

كم عدد املتاحف في أيرلندا؟

هناك أكثر من  100متحف في أيرلندا .ملزيد من املعلومات حول املتاحف في أيرلندا،
يرجى زيارة املوقع التالي:
www.goireland.com/ireland/museums-in-ireland-page1.htm

إن االستمتاع مبمارسة األنشطة كعائلة فرصة رائعة للحفاظ على الروابط الوثيقة
بأطفالك ،واالستمتاع بأبوتك لهم .وتساعد األنشطة اجلماعية أيض ًا على تعزيز منو طفلك
الوجداني ،والبدني ،والذهني.

هل هناك أية أنشطة اجتماعية وترويحية في أيرلندا؟

نعم ،هناك العديد من األنشطة االجتماعية والترويحية في أيرلندا ميكن للناس االستمتاع
بها .وكثير من هذه األنشطة املتاحة إما مجانية وإما ال تكلف سوى القليل.

14/May/2009 15:27 14/May/2009

39

Arabic ROI.indd 39

AlI IPIP Information Pack

gl be

املوسيقى
هل املوسيقى شائعة في أيرلندا؟

نعم ،فاملوسيقى لها تاريخ حافل في أيرلندا ،والزالت املوسيقى الشعبية تعزف في شتى
أرجاء البالد عالوة على املزيد من املوسيقى احلديثة مبعرفة فرق موسيقية شهيرة مثل
فرقة « »U2وفرقة «.»Westlife

هل هناك عروض في منطقتي؟

نعم ،فالعديد من احلانات احمللية في أرجاء أيرلندا تقدم أمسيات أو حفالت خاصة فترة
الظهيرة حيث تعزف الفرق التقليدية .وعادة ما تكون هذه العروض مجانية .ويجب أن
تستفسر من مكان إقامة العروض ما إذا كان في إمكانك اصطحاب أطفالك ،بيد أن
األطفال يسمح لهم باحلضور حتى السابعة والنصف مسا ًء.

هل هناك أية حفالت موسيقية في أيرلندا؟

يشتهر عن أيرلندا أيض ًا إقامة احلفالت املوسيقية ،ويضع أشهر املطربني والفرق
املوسيقية أيرلندا على جدول أعمالهم أثناء جوالتهم .ومن املمكن أن تكون احلفالت
املوسيقية باهظة التكلفة خاصة إذا كانت تعرض في مكان ضخم وتعزف فيها فرقة
ذائعة الصيت .وعاد ًة ما يعلن عن هذه احلفالت في الصحف الرسمية وعلى شبكة
اإلنترنت ألشهر قليلة قبل إقامتها.

إنني أعشق املوسيقى الكالسيكية ،أين ميكنني العثور على عروض لها؟

بالنسبة لعشاق املوسيقى أو األوبرا ،تعرض القاعة الوطنية للحفالت في دبلن وقاعات
للحفالت في مدن أخرى حفالت موسيقية وعروض.

وقد تكون هذه القاعات باهظة التكلفة ،بيد أن العروض التي تعرض في فترة مبكرة من
اليوم أرخص ثمن ًا.

ماذا عن املهرجانات املوسيقية؟

هناك أيض ًا العديد من املهرجانات املوسيقية التي تقام في شتى أرجاء أيرلندا .وهي
ترحب بالعائالت ولكنها ال توصي باصطحاب األطفال حتت خمس سنوات حيث ال توجد
منشآت خاصة لتلبية احتياجاتهم.

املسرح

هل هناك أي مسارح في أيرلندا؟

نعم ،حتتوي أيرلندا على العديد من املسارح التي تدعم مجموعة من العروض لفئات
عمرية مختلفة .والعديد من هذه املسارح تعرض مسرحيات لألطفال ومسرحيات
استعراضية تستهدف العائلة .فيما يلي أحد املواقع الرائعة التي ميكنك من خالله معرفة
العروض املقدمة على مقربة منك/entertainment.ie/theatre :

األفالم

هل هناك دور عرض سينمائي في أيرلندا؟

نعم ،حتتوي أيرلندا على العديد من دور العرض السينمائي ،وأغلب املناطق اآلن صارت
تشتمل على دور عرض تعرض األفالم بعد ظهورها في أمريكا وغيرها من الدول بفترة
وجيزة .وهناك أيض ًا بعض دور العرض السينمائي التي تعرض عدد أكبر من األفالم
املستقلة ،وكثير ًا ما تعرض أفالم ًا بلغتها احمللية مدعمة بالترجمة اإلجنليزية.
الرياضة والترفيه

ما هي الرياضات واألنشطة الترويحية التي ميكن ممارستها؟

هناك العديد من املنشآت الرياضية لألطفال ،وكذلك للعائالت حيث ميكنهم االستمتاع
بوقتهم .وتتمتع أيرلندا بثروة من األنشطة الرياضية وتاريخ طويل من الرياضات
واملنافسة على املستوى العاملي في مجموعة كبيرة من األلعاب الرياضية.

السباحة

زادت شعبية السباحة في أيرلندا في السنوات األخيرة .وعلى الرغم من أن أيرلندا
جزيرة ومياهها غاية في النقاء ،إال أن الفرصة ليست سانحة للسباحة في البحر (إال إذا
كنت مقدام ًا جسور ًا) بخالف أشهر الصيف.

أين ميكنني العثور على حمام السباحة احمللي اخلاص بي؟

تتمتع أغلب مجالس املقاطعات على األقل بحمام سباحة واحد ،وعاد ًة ما يكون خيار
رخيص التكلفة ملتعة العائلة .وعاد ًة ما يدخل األطفال هذه احلمامات باملجان ،بينما يدفع
الكبار رسوم ًا رمزية.
للحصول على قائمة بحمامات السباحة في املنطقة التي تعيش فيها ،ستجد أن املوقع
التالي  www.swimmerguide.comدليل إرشادي رائع حيث يعرض لك جميع
احلمامات املتاحة في أغلب الدول مبا في ذلك أيرلندا.
وهناك املزيد من املعلومات املتاحة أيض ًا في املوقع التالي www.swimireland.ie

كرة القدم

إن لعبة كرة القدم رياضة مشهورة جد ًا .وكل مدينة في أيرلندا تقريب ًا لها فريقها
اخلاص عالوة على فريق األطفال .وكثير من األيرلنديني يشجعون كل من أنديتهم احمللية
والوطنية ،ولكنهم يشجعون أيض ًا الفرق العاملية وفرق من بطوالت كرة القدم اإلجنليزية.

أين ميكنني العثور على نادي كرة القدم احمللي اخلاص بي؟

إن أفضل طريقة للتعرف على فرق كرة القدم التي ميكنك اللعب لصاحلها هي قائمة مركز
األلعاب الرياضية احمللي الذي تتبعه الذي ينبغي أن تكون لديه جهات ميكنك االتصال
بها لهذا الغرض .وميكنك التعرف على ناديك احمللي عند زيارة املوقع التالي:
www.fai.ie
وعاد ًة ميكن لألطفال أيض ًا االنضمام إلى أحد النوادي إما في املدرسة أو من خاللها.
احتاد األلعاب الغيلية ()GAA
يعد احتاد األلعاب الغيلية الهيئة املسؤولة عن  4ألعاب رياضية  -اثنان منها حكر على
أيرلندا وحدها  -أال وهما كرة القدم ولعبة « »Hurlingاأليرلندية األصل.
وهاتان اللعبتان ذائعتا الصيت بقدر كبير ،وأغلب املدن لديها فريق محلي وفريق
لألطفال.

ما هي لعبة كرة القدم الغيلية؟

تختلف لعبة كرة القدم الغيلية عن كرة القدم العادية ،كما أن قواعدها مختلفة متام ًا .فقد
شبهت هذه اللعبة مبزيج من الرياضات األخرى مثل الركبي ،وكرة القدم ،وقواعد اللعب
األسترالية .فهي سريعة جد ًا كما أنها لعبة شهيرة جد ًا بأيرلندا.

ما هي لعبة «»Hurling؟

تعد هذه اللعبة هي أسرع األلعاب التي متارس على املالعب في العالم أجمع ،كما أنها
لعبة تتطلب نشاط ًا مهو ًال وتتمتع بشهرة واسعة في أيرلندا .وهناك لعبة أخرى شبيهة
بلعبة « »hurlingتعرف باسم لعبة « »camogieومتارسها النساء أو الفتيات.
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أين ميكنني العثور على النادي احمللي الذي أتبعه؟

ميكنك العثور على ناديك بتسجيل الدخول على املوقع التالي:
www.gaa.ie/page/provinces.html

املشي والتسلق

إن املشي وتسلق اجلبال نشاطان مشهوران في أيرلندا .فقد مت تخطيط العديد من
الطرق للمشاة فحسب.

أين ميكنني العثور على طريق للمشي؟

تقع املسؤولية على كاهل املجلس األيرلندي لأللعاب الرياضية فيما يتعلق بتوفير طرق
للمشي في أيرلندا .وهناك أكثر من  30طريق مرسوم .قم بزيارة املوقع التالي
 www.walkireland.ieملزيد من التفاصيل.
هذا وقد أقامت أيض ًا مؤسسة القلب األيرلندي ()The Irish Heart Foundation
طرق « »Slí na Sláinteللمشاة .ولقد ميزت هذه الطرق بعالمات صفراء كل كيلومتر.
وميكن العثور على هذه الطرق على املوقع التالي.www.irishheart.ie :

املتنزهات والغابات

أين ميكنني العثور على املنتزه احمللي أو احلدائق؟

هناك مساحات خضراء أو منتزهات في أغلب مدن أيرلندا .وتكفل املنتزهات بيئة آمنة
ميكن للعائالت فيها االسترخاء واالستماع بوقتها .وعاد ًة ما تشتمل هذه املنتزهات على
مالعب ومساحات لتناول الطعام وشواء اللحم.
وهناك أيض ًا العديد من الغابات في أيرلندا ،والتمشية أو التنزه في الغابات طريقة رائعة
لتمضية وقتك الترويحي.

ألعاب رياضية أخرى

ما هي الرياضات األخرى في أيرلندا؟

هناك العديد من األلعاب الرياضية األخرى في أيرلندا للعائالت ،والكبار ،واألطفال.
األلعاب الرياضية البرية  -من بني األلعاب البرية األخرى التي متارس في أيرلندا
الركبي ،وكرة السلة ،وكرة اليد ،والتنس ،واملالكمة ،وفنون القتال ،والبيسبول.
األلعاب الرياضية املائية  -وتتضمن األلعاب املائية األخرى التي متارس في أيرلندا
ركوب األمواج ،والتزلج باملراكب الشراعية ،والتزلج على املاء ،واإلبحار الشراعي،
والصيد.

نوادي الشباب

من الذي له حق االنضمام إلى نوادي الشباب؟

تخصص هذه النوادي عاد ًة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بني  12و 18عام ًا .وهناك
رسم لالنضمام إلى نادي  ،ولكنة رسم منخفض في العادة.

أين ميكنني العثور على معلومات إضافية؟

تعد مؤسسة « »Foróigeمؤسسة وطنية مسؤولة عن إدارة نوادي الشباب .ملزيد من
املعلومات قم بزيارة املوقع التالي.www.foroige.ie :

مسرد الكلمات
يشتمل املسرد على كلمات مت استخدامها في النصوص السابقة وقد تتطلب تفسير ًا.

القسم الثاني
الكماليات  -في البيت يوجد جميع أنواع األثاث اإلضافية في منزل مؤجر مبا في ذلك
الغاليات ،والثالجات ،وأدوات املائدة ،إلخ.
كود املنطقة  -هو الرمز أو الرقم الذي يتألف من  2-4أرقام تتصل بها قبل إجراء
املكاملات .على سبيل املثال ،فإن كود منطقة دبلن هو  ،)(01ولذا إذا قمت باالتصال برقم
في هذه املدينة ،يجب أن يكتب هكذا .01XXXXXXX
فقدان عزيز  -وتعني التعامل مع مصيبة العزيز.
انتهاك  -وتعني خرق (على سبيل املثال ،العقد)
رصيد  -في مجال الهواتف اجلوالة ،تعني هذه الكلمة أنك تدفع لقاء املكاملات مقدم ًا
للمكاملات التي التي جتريها بإضافة أموال إلى حسابك االئتماني على هاتفك.
مؤهل  -تعني أنك تستوفي جميع االحتياجات املختلفة التي متكنك من التأهل لشيء ما.
سمسار عقارات  -وهي خدمة تتعامل مع شراء وبيع العقارات.
رسم ( - )Feeالرسوم هي األموال التي تدفعها لشخص ما لقاء خدمة ما .على سبيل
املثال ،قد يطالبك املمارس العام بدفع  55يورو لقاء كل زيارة إذا لم تكن مؤه ً
ال للبطاقة
الطبية أو بطاقة الزيارة اخلاصة باملمارس العام.
خط أرضي  -الهاتف األرضي خالف الهاتف اجلوال .فهو مثبت مبنزلك.
مالك العقار -هو الشخص الذي إما ميلك أو يتولى إدارة مسكن مؤجر.
بحث حالة للتعرف على موارد الثروات  -وهو عبارة عن فحص للدخل وكل نفقاتك
للتعرف عليها.

ما هي املمارسات التي تقوم بها نوادي الشباب؟

على اإلنترنت  -على شبكة اإلنترنت

في أماكن عدة في شتى أرجاء أيرلندا ،هناك نوادي للشباب .وتدير نوادي الشباب
أنشطة تشتمل على عنصر تعليمي أو ترويحي مبا في ذلك أندية الفروض املدرسية
اخلاضعة لإلشراف ،ونوادي ما بعد املدرسة ،ونوادي األلعاب.

القسم الثالث

من الذي يدير نادي الشباب؟

هناك متطوعون أو عاملون راشدون قائمني على النوادي ،ولكن غالب ًا ما يكون للشباب
احلق في اإلدالء برأيهم في الطريقة التي يدارون بها.

gl be

قسم حرس السالم األيرلندي :تعرف الشرطة في أيرلندا باسم ()Gardaí Siochana
وتعني حارس السالم .وقسم حرس السالم هو املكان الذي تزاول فيه الشرطة األيرلندية
أعمالها.
امللجأ  -هو بيت آمن حيث ميكنك العيش بعيد ًا عن العنف .وميكنك أيض ًا استقدام
أطفالك معك في هذا البيت.
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القسم الرابع

القسم اخلامس

اإلجهاض  -وتعني إنهاء احلمل

تدار مجتمعي ًا  -هذا يعني أن دار احلضانة تدار مبعرفة املجتمع احمللي.

احلوادث والطوارئ  -وهو قسم باملستشفى يعالج املصابني في حاالت الطوارئ.

إجباري  -أي أن األطفال مجبرون مبوجب القانون على حضور املدرسة.

ميالده ،واسم األم واألب .وهذه وثيقة غاية في األهمية والبد من االحتفاظ بها في مكان
آمن.

النظام التعليمي  -يتضمن جميع مستويات التعليم مبا في ذلك املدرسة االبتدائية،
ومدارس التعليم ما بعد االبتدائي ،واملستوى الثالث للتعليم ،وتعليم الكبار ،والتعليم
اإلضافي.

منشط  -وهو عبارة عن تطعيم مكرر يعطى لتعزيز دفاعات
طفلك ضد مرض ما.
التكلفة  -وهي األموال التي يجب أن تدفعها باملستشفى.
وسيلة ملنع احلمل  -وهو عقار مت تصميمه ملنع النساء من اإلجناب.
سناني  -ذو عالقة باألسنان
يشخص  -التعرف على حالة

￼

شخص ما وحتديد علته
للمرضى الذين يجب أن

خدمة املرضى الداخليني  -تقدم
يبيتوا باملستشفى.
إجهاض  -انتهاء احلمل من تلقاء ذاته

خدمة املرضى اخلارجيني  -تقدم للمرضى الذين يتعني
عليهم العودة إلى املستشفى إلجراء فحوصات دون
احلاجة إلى املبيت.
فحص بدني  -هو فحص يقوم به الطبيب أو املمرضة
يجرى على طفلك للتأكد من خلوه من أية مشاكل.
إحالة  -هي اتصال طبيبك بأخصائي آخر ،مثل العالم أو الطبيب النفساني ،وإخطاره
بأنك في حاجة لزيارته.
برنامج الفحص  -هو فحص تقوم فيه ممرضة الصحة العامة أو املسؤول الطبي باملنطقة
على طفلك بحث ًا عن أية أمراض أو مشاكل صحية.
مدعوم  -ويعني أن احلكومة تدفع جزء ًا من التكلفة .وأنت لست بحاجة لسداد القيمة
كاملة.
عيادة  -هذا هو مكتب الطبيب أو طبيب األسنان.
يعالج  -يحل مشكلة أو يداوي مرض.
العزل املؤقت  -مكان ترسل طفلك إليه لفترة من الوقت إذا ما أساء التصرف .ومثال
على ذلك أي ركن أو الدرجات .ويستقر الطفل في هذا املكان لدقائق تساوى سنني عمره.
على سبيل املثال ،إذا كان الطفل يبلغ من العمر  5سنوات ،فإنه يظل في العزل املؤقت
خلمس دقائق.

الشهادة الصغرى – هي عبارة عن اختبار حالة يعقد في يونيو/حزيران عندما ينتهي
الطالب من العام الثالث من التعليم ما بعد االبتدائي .وعادة ما يبلغ عمر الطلبة 15/16
عام عندما يخضعون لهذا االختبار.
شهادة التخرج – هي عبارة عن اختبار حالة يعقد في يونيو/حزيران عندما ينتهي
الطالب من العام السادس من التعليم ما بعد االبتدائي .وتستخدم درجات شهادة
التخرج للوصول إلى املستوى الثالث من التعليم.
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.
االختصارات واأللفاظ األوائلية
BCG
CER
CSO
DES
DSFA
ESB
EU
EEA
FLAC
FSA
GAA
GP
HiB
HRC
HSE
LCVP
LSA
MABS
MMR
NEWB
NCCA
NCT
TB
TV
VEC
VRT

ّ
السل)
عص ّيات كامليت غيران (لقاح ض ّد
جلنة تنظيم الطاقة
اجلهاز املركزي لإلحصاء
وزارة التعليم والعلوم
وزارة الشؤون االجتماعية واألسرة
مجلس إمداد الكهرباء
االحتاد األوروبي
املنطقة األوروبية االقتصادية
املركز املجاني للدعم القانوني
هيئة األمن الغذائي
احتاد األلعاب الغيلية
املمارس العام
أنفلونزا النوع ب (املستدمية النزلية النوع ب)
شرط اإلقامة االعتيادية
الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية
البرنامج املهني لشهادة التخرج
شهادة التخرج التطبيقية
هيئة خدمات االستشارات املالية وإعداد املوازنات
احلصبة ،والتهاب الغدة النكفية ،واحلصبة األملانية
املجلس الوطني لرعاية التعليم
املجلس الوطني للمناهج والتقييم
اختبار القيادة القومي
السل (التطعيم بعص ّيات كامليت غيران)
التلفزيون
كلية التعليم املهني
ضريبة تسجيل السيارة

التطعيمات والتحصينات  -هي حقن تعطى لألطفال ملكافحة تطور أمراض الطفولة داخل
أجسادهم .وتصنع التطعيمات من نفس اجلراثيم املسببة للمرض ،ولكنه من اآلمن أن
تعطى هذه اجلراثيم لطفلك وذلك ألنها تقتل أو تقوض أو ًال.
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استخدام اللغة األيرلندية في أيرلندا

ستالحظ في أيرلندا أن العديد من الكلمات تكتب باللغة األيرلندية .فيما يلي بعض أشهر
األمثلة التي ستراها.
أسماء األماكن والفتات الطريق
تكتب جميع أسماء األماكن والفتات الطريق في أيرلندا باللغتني اإليرلندية واإلجنليزية.

وجهات احلافالت
تكتب وجهات العديد من احلافالت أيض ًا باللغتني اإليرلندية واإلجنليزية.
الشرطة
تعرف الشرطة في أيرلندا باسم ” “An Garda Síochánaوتعني حافظ السالم.

مكتب البريد
يعرف مكتب البريد باسم ”.“An Post
احلكومة
كثير من الكلمات املتعلقة باحلكومة تكتب باأليرلندية.
 - Dáil Éireannالبرملان األيرلندي.
 - Seanad Éireannمجلس الشيوخ األيرلندي.
( .Teachta Dála – T.Dنائب برملاني)
 - Uachtaráinالرئيس
 - Áras an Uachtaráinمقر الرئيس
هناك ثالثة أحزاب سياسية كبرى أسماؤها أيرلندية.
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