شرح ما هي الموارد المختلفة المتوفرة على دليل موارد و مصادر حقوق الالجئين
الرعاىة الصحية
يرجى الرجوع إلى دليل الرعاية الصحية األيرلندي األساسي للحصول على شرح واف حول ماهية المهنيين والخدمات
الصحية المختلفة التي تعمل في المجتمع.

البنوك  /االتحادات االئتمانية  /مكاتب البريد
البنوك واالتحادات االئتمانية:
تقدم المؤسسات المالية مثل البنوك واالتحادات االئتمانية والمؤسسات المالية المعروفة بإسم جمعيات البناء مجموعة من
الحسابات .هناك عموما فئتين رئيسيتين للحساب؛ حساب جاري وحساب وديعة:
-

الحساب الجاري يسمح لك بإجراء المعامالت اليومية (على سبيل المثال ،دفع فاتورة أو الحصول على راتبك
المدفوع مباشرة إلى الحساب) .يتم تقديم هذه الخدمة فقط من قبل البنوك والمؤسسات المالية المعروفة بإسم
جمعيات البناء.
حساب الوديعة يسمح لك بتكوين المدخرات وقد تكسب فائدة على هذا المال .يتم تقديم هذه الخدمة من قبل معظم
المؤسسات المالية.

تقدم لك بعض الحسابات خدمات مجانية  ،ولكن هذا يعتمد على نوع الحساب الذي تملكه .على سبيل المثال  ،في
بعض البنوك  ،قد تضطر إلى االحتفاظ بمبلغ من المال في حسابك في جميع األوقات.
االتحاد االئتماني هو جمعية تعاونية مملوكة لألعضاء تقدم قروضها لألعضاء بأسعار تنافسية فضال عن خدمات
مالية أخرى.
لفتح حساب مصرفي  /حساب ائتماني في أحد الفروع  ،يتعين عليك تقديم نموذج واحد على األقل من بطاقة الهوية
وإثبات واحد على عنوانك  .يرجى مالحظة أنه يجب أن يتطابق االسم الموجود على بطاقة الهوية مع االسم الموجود
في عنوانك المثبت .

مكاتب البريد:
تقدم مكاتب البريد مجموعة متنوعة من الخدمات البريدية والمالية و الزمنية  ،بما في ذلك دفع الفواتير والحصول على
رخصة تلفزيون وغيرها.
انظر www.anpost.ie
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معلومات و روابط خاصة بالنقل العام
الحافلة:
شركة حافالت إيريان ” ”Bus Éireannهي المزود الرئيسي لخدمات الحافالت العامة في أيرلندا .بشكل عام ،
يمكنك دفع األجرة نقدًا .يمكنك أيضًا طلب تذكرتك عبر اإلنترنت .توجد معلومات عن األنواع المختلفة من التذاكر
المتاحة  ،بما في ذلك تذاكر لتالميذ المدارس وتذاكر الركاب اإلقليمية على موقع حافلة إيريان.
انظرwww.buseireann.ie :

القطار:
توفر السكك الحديدية االيرلندية ”  “ Irish Railخدمات القطارات بين العديد من المدن الكبرى في أيرلندا .تختلف
التذاكر حسب الخدمة التي تستخدمها  ،ويمكنك الحصول على تفاصيل كاملة عن أسعار الترفيه  ،وأسعار سفر
الركاب  ،وأسعار الخطوط الحديدية البريطانية واألوروبية من موقع  .Iarnród Éireannيمكن شراء التذاكر
المدفوعة مسبقا ً من مكاتب التذاكر وآالت التذاكر واإلنترنت .تتوفر أسعار مخفضة عند اإلدالء ببطاقة هوية صحيحة.
انظرwww.irishrail.ie :

سيارات األجرة:
ما هو الفرق بين سيارة أجرة والهـاكني” “hackney؟
 يمكن أن توقف سيارة أجرة للتأجير في مكان تواجد سيارات األجرة أو في الشارع ويجب أن تظهر عالمةسيارة أجرة أعلى السيارة.
يجب استئجار الهـاكني على أساس خاص من خالل مكتب الهـاكني” . “hackneyال يمكن الحصول عليه فيمكان عام ويجب أن يتوافق السائق على األجرة مع العميل قبل بدء الرحلة.

كن على علم أن :
-

نظام السفر و التنقل المجاني  -يمكن ألي شخص يزيد عمره عن  66عا ًما السفر و التنقل مجانًا في معظم
خدمات النقل العام .أي شخص يقل عمره عن  66عا ًما ولديه عجز قد يكون مؤهالً أيضًا للحصول على تذكرة
سفر وتنقل مجانية.

لمزيد من المعلومات  ،ابحث عن " السفر مجانا" على  www.welfare.ieوأكمل النموذج .FT1
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-

يمكن استخدام بطاقات الخصم مثل بطاقات ( TFIالسفر أليرلندا) بطاقات  Leapفي خدمات حافالت مدينة
كورك (التي تديرها  ، )Bus Éireannفضالً عن خدمات قطار مدينة كورك على خطوط كورك  -كوف و
كورك  -ميدليتون .إن أسعار  TFI Leapهي أرخص  ٪30من أسعار التذاكر الفردية على خدمات حافالت
المدينة  ،لذلك يمكن للمسافرين دفع مبلغ  1.68يورو .وإذا كنت تسافر بالقطار  ،فستحصل على عرض رائع
مع أسعار بطاقة  Leapبسعر منخفض يصل إلى  1.73يورو.

انظرabout.leapcard.ie/cork :

مراكز دعم المجتمع  /الخدمات

مراكز الموارد األسرية:
دعم جميع أفراد المجتمع من خالل تحديد احتياجات األسر واألطفال ومعالجة احتياجاتهم  ،ال سيما أولئك الذين يواجهون
المحن .يتم توفير المعلومات والتعليم والتدريب وخدمات رعاية األطفال في بيئة آمنة وصديقة .وهي تعمل في إطار
مبادئ "تنمية المجتمع" وتتحدى جميع أشكال التمييز وتشجع اإلنصاف والمساواة داخل المجتمعات.
المكتبات:
المكتبات العامة مفتوحة للجميع  ،ومعظم خدماتها مجانية .يمكنك استخدام بعض الخدمات في المكتبة دون أن تصبح
عضوا .في معظم المكتبات  ،يمكنك قراءة الكتب  ،واستشارة المواد المرجعية  ،واستخدام اإلنترنت ومناطق الدراسة ،
ً
والطباعة ونسخ المستندات دون أن تكون عضوا .ومع ذلك  ،ستحتاج إلى التسجيل في المكتبة إذا كنت ترغب في استعارة
الكتب أو غيرها من المواد  ،أو الدخول إلى اشتراكات المجلة والصحف عبر اإلنترنت أو االلتحاق بدورات عبر
اإلنترنت.
انظر www.corkcitylibraries.ie :أو www.corkcoco.ie/library-services

إدارة الحماية االجتماعية  /مراكز إنتريو ":"Intreo
ينقسم نظام الرعاية االجتماعية في أيرلندا إلى ثالثة أنواع رئيسية من المدفوعات.
وتوجد على النحو التالي:
مدفوعات التأمين االجتماعي
المدفوعات التي تم اختبارها
المدفوعات الشاملة
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مع جميع مدفوعات الرعاية االجتماعية ،يجب أن تستوفي الظروف الشخصية المحددة المنصوص عليها في القواعد لكل
نظام.
وهناك أيضا ً مجموعة من مخططات التوظيف وغيرها من أشكال الدعم التي تشجع العاطلين عن العمل لفترة طويلة على
العودة إلى العمل.
يجب أن تكون مقي ًما بشكل اعتيادي للتأهل للحصول على مدفوعات المساعدة االجتماعية في أيرلندا .تعرف على المزيد
حول متطلبات اإلقامة لمدفوعات المساعدة االجتماعية في أيرلندا.
 Intreoهي نقطة اتصال واحدة لجميع وظائف ودعم الدخل .وهي مصممة لتوفير نهج أكثر بساطة .تقدم Intreo
خدمات توظيف عملية ومدعمة للباحثين عن العمل وأصحاب العمل على حد سواء.

انظرwww.welfare.ie :

الشرطة (:)Gardaí
غاردا سيوشانا (المعروف أيضا باسم  )Gardaíهي قوة الشرطة الوطنية .التشريع األساسي الذي تعمل بموجبه هو
قانون  Garda Síochánaلسنة .2005
تتحمل  Garda Síochánaمسؤولية تنفيذ جميع مهام الشرطة في الدولة األيرلندية .باإلضافة إلى ذلك  ،فإنها توفر
خدمات أمن الدولة وتعمل على تنفيذ و تطبيق القانون الجنائي و ،بما في ذلك إدارة حركة المرور وإنفاذ قوانين
المرور.

ما هي أعمال الشرطة المجتمعية؟
تعتبر الشرطة المجتمعية في أيرلندا أسلوبًا شرطيًا قائ ًما على المشاركة ومبنيًا على المجتمع .وهي تركز على منع
الجريمة وحل المشاكل وإنفاذ القانون ،بهدف بناء الثقة وتعزيز نوعية حياة المجتمع بأكمله.

مساحات الترفيه في الهواء الطلق
هذه هي األماكن العامة المفتوحة والمجانية (عادة) لالستخدام العام مثل الحدائق والمالعب والشواطئ والريف .مناطق
الغابات المتاحة كمناطق الترفيه معظمها مجانا.
انظر www.coillte.ie/our-forests/recreation-map
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منظمات المجتمع  /المرافق
فورويج ”( “Foroigeمنظمة الشباب):
 Foróigeهي منظمة الشباب الرائدة في أيرلندا .والغرض منها هو تمكين الشباب من إشراك أنفسهم بوعي ونشاط في
تنميتهم وفي تنمية المجتمع .وهم يعملون مع أكثر من  50000شاب تتراوح أعمارهم بين  18-10سنة كل عام من خالل
النوادي التي يقودها المتطوعون ومشروعات الشباب التي يقودها الموظفون.
انظرwww.foroige.ie :

الكشافة:
إن هدف الكشافة في أيرلندا هو تشجيع النمو البدني والفكري والشخصي والعاطفي واالجتماعي والروحي للشباب حتى
يتمكنوا من بلورة إمكاناتهم الكاملة ،وكمواطنين مسؤولين ،لتحسين المجتمع.
إن المشاركة في المغامرات والتحديات في الهواء الطلق تساعد الشباب على تحقيق ذلك بينما يستمتعون بالبيئة الخارجية
 ،ويقيمون صداقات قوية ،ويتطوعون في المجتمع ،ويتعلمون مهارات المغامرة ،ويسافرون ،ويصبحوا قادة وأعضاء
فريق ،ويقدرون أهمية البيئة الخارجية.
انظرwww.scouts.ie :

الدعسوقات  ،البراونيز  ،المرشدات:
ومثيرا للفتيات والشابات الذين تتراوح أعمارهم بين  5و
عا
تعتبر المرشدات األيرلنديات ( )IGGمنظمة تقدم برنام ًجا متنو ً
ً
 30عا ًما .كحركة للبنات فقط  ،تتمتع الفتيات بالحرية في التطور والتعبير عن أنفسهن في بيئة آمنة ومريحة مدعومة.
ويجربون أنشطة
يتعلم األعضاء مهارات جديدة  ،وينمون الثقة بالنفس  ،ويطورون مهارات العمل الجماعي والقيادي ،
ّ
جديدة  ،ويبنون صداقات تدوم مدى الحياة.
هناك تركيز قوي على الخارج  ،والبيئة  ،ومسؤولية المجتمع و األخوة العالمية .تشجع الجماعة الحكومية الدولية بنشاط
التنوع والشمول وترحب بالفتيات والشابات من جميع مناحي الحياة .نرحب بأي شخص يعيش حياته كأنثى لالنضمام إلى
المنظمة.
هناك أربع فئات عمرية مختلفة تسمى "الفروع" وتلتقي الفتيات من كل فرع في مجموعات محلية تسمى "الوحدات" في
جميع أنحاء البالد .الفروع هي الدعسوقات ) ، (Ladybirdsالبراونيز ) ، (Browniesالمرشدات وكبار السن .يتم
الترحيب بالمتطوعين البالغين كقادة ومتطوعين بدون وحدة ،وأعضاء نقابة  Trefoilوأعوان الوحدة.
انظرswrdo@irishgirlguides.ie :
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(رابطة نساء أيرلندا ( ICA:
تهدف رابطة نساء أيرلندا ( )ICAإلى توفير منظمة مرحبة ومرحة للنساء وتقدم الدعم والصداقة والتنمية الشخصية
والتعليم والتعلم مدى الحياة .يتعلم األعضاء بانتظام مهارات جديدة  ،والمشاركة في المبادرات الخيرية المحلية واالنخراط
في مجتمعاتهم المحلية.
انظرwww.ica.ie :

سقيفة الرجال:
سقيفة الرجال ” “Men’s Shedعبارة عن منظمة غير تجارية قائمة على المجتمع وتكون مفتوحة لجميع الرجال حيث
يكون النشاط األساسي هو توفير بيئة آمنة وشاملة .الرجال قادرون على جمع و  /أو العمل على مشاريع هادفة بالسرعة
التي تناسبهم وفي وقتهم الخاص بصحبة رجال آخرين .الهدف األساسي هو تعزيز صحة ورفاه الرجال المشاركين.
انظرwww.menssheds.ie :

مركز المجتمع:
تعد المراكز المجتمعية مواقع عامة حيث يجتمع أعضاء المجتمع المحلي ألنشطة المجموعة والدعم االجتماعي
والمعلومات العامة وألغراض أخرى .قد تكون في بعض األحيان مفتوحة للمجتمع ككل أو لمجموعة متخصصة داخل
المجتمع األكبر.

التعليم
يتكون نظام التعليم األيرلندي من التعليم االبتدائي والثانوي والثالث والتعليم اإلضافي .يتوفر التعليم الذي تموله الدولة على
جميع المستويات  ،إال إذا اخترت إرسال طفلك إلى مؤسسة خاصة.

التعليم قبل المدرسي (من  3إلى  4سنوات  5سنوات):
وعادة ما يتم توفير ذلك من خالل مرافق رعاية األطفال أو مقدمي الرعاية الممولة من القطاع الخاص .يقدم برنامج
رعاية الطفولة المبكرة والتعليم ( )ECCEرعاية وتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة مجانا ً لألطفال في سن ما قبل المدرسة
لمدة تصل إلى سنتين.
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التعليم االبتدائي (المستوى األول) (من  5/4إلى  12سنة):
األطفال ليسوا مضطرين إلى الذهاب إلى المدرسة حتى سن السادسة ولكن قد يبدأ األطفال في المدرسة في سبتمبر بعد
عيد ميالدهم الرابع .قد يعفى بعض األطفال الذين يأتون للعيش في أيرلندا من تعلم األيرلندية في المدرسة .وعادة ما تكون
المدارس االبتدائية مملوكة ملكية خاصة من قبل المجتمعات الدينية (أو مجالس الحكام) ولكنها تمولها الدولة.

التعليم الثانوي (المستوى الثاني) (من  12إلى :)17/16
يتم توفير التعليم الثانوي من قبل أنواع مختلفة من المدارس ما بعد المرحلة االبتدائية .ويتكون المستوى الثاني من التعليم
من دورة مدتها  3سنوات تليها دورة عليا مدتها سنتان أو ثالث سنوات اعتمادًا على ما إذا كانت سنة انتقالية اختيارية بعد
امتحان الشهادة االبتدائية .يبدأ الطالب بشكل عام دورة المبتدئين في سن ال  .12يتم الحصول على شهادة اإلعدادية بعد
 3سنوات.
السنة اإلنتقالية تلي امتحان الشهادة اإلعدادية .تكون تلك السنة خالية من الفحوص الرسمية و يتاح للطالب تجربة
مجموعة واسعة من المدخالت التعليمية  ،بما في ذلك الخبرة العملية.
خالل السنتين األخيرتين في الدورة العليا  ،يأخذ الطالب واحدًا من ثالثة برامج  ،كل منها يؤدي إلى امتحان الدولة -
شهادة التخرج الثابتة  ،أو برنامج شهادة التخرج المهني أو شهادة التخرج المطبقة.

التعليم من المستوى الثالث ( 17سنة :)+
يتكون التعليم من المستوى الثالث من عدد من القطاعات .يتم تمويل القطاع الجامعي والقطاع التكنولوجي وكليات التربية
بشكل كبير من قبل الدولة .باإلضافة إلى ذلك هناك عدد من الكليات المستقلة .هناك جامعات مستقلة وقائمة بذاتها .كما
أنها توفر برامج درجة في مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

التعليم اإلضافي ''مواصلة التعليم'' وتعليم الكبار ( 17سنة :)+
يتألف التعليم اإلضافي من التعليم والتدريب الذي يحدث بعد التعليم المدرسي من المستوى الثاني ولكنه ليس جز ًءا من
نظام المستوى الثالث .ويشمل برامج مثل دورات شهادة التخرج  ،وخطة فرص التدريب المهني (تعليم فرصة ثانية
للعاطلين عن العمل)  ،وبرامج  Youthreachللذين يتركون المدرسة في سن مبكرة  ،ومحو األمية والتعليم األساسي ،
وبرامج الكبار المسائية ذاتية التمويل في مدارس المستوى الثاني.
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تعليم ذوي االحتياجات الخاصة للطالب ذوي اإلعاقة:

يتراوح توفير التعليم للطالب ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة من الدعم اإلضافي في المدارس العادية إلى الدعم
المتخصص في المدارس الخاصة .قد يتم تسجيل الطالب ذو اإلعاقة في:
الصف العادي مع دعم إضافي فصل خاص في مدرسة عادية أو -مدرسة خاصة تلبي احتياجات الطالب وفقا لفئة اإلعاقة التي لديه.
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