
 إشعارهام للتوقیع

  فیروس الكورونا الجدید كوفید١٩

 مالحظة مهمة / إخالء المسئولیة : للتأكید من جمیع المعلومات المتعلقة بتحدیثات
 كوفید١٩ یرجى:

 زیارة الموقع الرئیسي للحكومة على الرابط أسفله:

  إذا كانت تظهر علیك أعراض الكورونا ، فال یجب أن تذهب إلى العمل. یجب علیك االتصال●
 بطبیبك عبر  الهاتف للحصول على النصیحة. ال تحضر طبیبك العام أو المستشفى شخصیًا

  نظرًا لفیروس كورونا ، تم تعلیق متطلب تسجیل الدخول في مركز إنتریو المحلي، اعتبارًا من●
 12 مارس 2020 حتى إشعار آخر

 ستظل هناك حاجة لنموذج تسجیل الساعات واألیام األسبوعیة كالمعتا●
 أعلنت الحكومة أن مدفوعات الرعایة االجتماعیة تدفع اآلن كل أسبوعین في مكتب البرید.●
 یُنصح أیًضا أنه یمكنك إجراء دفعات الهاب عبر اإلنترنت ، وهذا في محاولة لتقلیل الزیارات إلى●

 مكتب البرید.

 یحتاج األشخاص الذین یحصلون على مدفوعات الرعایة االجتماعیة من مكتب البرید قبل تفشي
 فیروس كورونا إلى االستمرار في الذهاب إلى مكتب البرید لجمعها ما لم تكن هناك معلومات

 جدیدة. ومع ذلك ، إذا تم إبالغك بالعزل الذاتي ، فیمكنك ترشیح وكیل مؤقت للحصول على
 .المدفوعات نیابة عنك

  

 إذا كان صاحب العمل لیس لدیه عمل لك ، أو عمل أقل من المعتاد

 قد یقرر صاحب العمل إغالق محالتهم لهذه الفترة وإرسالك إلى المنزل. وهذا ما یسمى فصل مؤقت. إذا
 لم یستطع صاحب العمل الدفع لك هذه الفترة ، یمكنك التقدم بطلب للحصول على دفعة خاصة بوباء
 فیروس كورونا وهي دفعة رعایة اجتماعیة جدیدة للموظفین واألشخاص العاملین لحسابهم الخاص

 والذین هم عاطلون عن العمل أو الذین یتم تخفیض ساعات عملهم خالل هذه الفترة

 تحتوي الدفعة على نموذج طلب بسیط من صفحة واحدة وسیتم دفعها لمدة 6 أسابیع بسعر موحد قدره
 203 یورو في األسبوع للباحثین عن عمل. تهدف الدفعة الجدیدة إلى الحصول على دفعة الرعایة

 االجتماعیة للعاطلین عن العمل بسرعة



 یجب تقدیم الطلبات إما عبر اإلنترنت أو عن طریق البرید حیثما أمكن. في معظم الحاالت ، لن تضطر
 للذهاب إلى مكتب اإلنتریو شخصیًا

 ال تحتاج إلى زیارة مكتب اإلنتریو للحصول على الطلب. إنه موجود على اإلنترنت على الرابط أسفله

 أو بأرسال استمارة الطلب المكتملة بواسطة البرید المجاني إلى العنوان :
PO BOX 12896, Dublin 1 

  
 بعد تقدیم الطلب ، یرجى متابعة التحقق من حسابك البنكي في حیث قد یصدر الدفع قبل أن●

  یخبرك قسم الضمان اإلجتماعي رسمیًا
 هذه دفعة مؤقتة لمساعدتك على الفور. ستحتاج أیًضا إلى التقدم بطلب للحصول على دفعة●

 رعایة اجتماعیة أخرى مثل
  

 عندما تتقدم بطلب للحصول على دفعة الدعم المالي من وباء فیروس كورونا ، یجب علیك أیًضا التقدم
 بطلب للحصول على الدفعة الخاصة بالباحثین عن العمل. إذا لم تتمكن من التقدم بطلب للحصول على

 دفعة للباحثین عن العمل في نفس الوقت ، فیجب علیك القیام بذلك في غضون 6 أسابیع للتأكد من
 استمرار تلقي الدفع بعد انتهاء دفعة الطوارئ

  

 إذا كنت مریًضا أو ُطلب منك عزل نفسك

 إذا  كنت مریًضا أو ُطلب منك عزل نفسك ولم یدفع لك صاحب العمل ، یجب علیك التقدم بطلب●
 للحصول على دعم ادي من إدارة شؤون العمل والحمایة االجتماعیة

 قد ینصحك طبیبك العام بالعزلة الذاتیة قبل أن یتم تشخیصك بـفیروس كورونا. هذا یعني أنه قد●
 ُطلب منك البقاء في المنزل وتجنب االتصال بأشخاص آخرین تمامًا. یحق لك الحصول على

 دعم ماي الخاص إذا نصحك طبیًا بالعزل الذاتي
 سیتم دفع مخصصات المرض المعزز بمعدل أعلى من مزایا المرض وهي متاحة فقط عندما تم●

 تشخیصك بـفیروس كورونا أو تم إخبارك بالعزل الذاتي من قبل أخصائي طبي بسبب فیروس
 كورونا

------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------- --------- 

gov.ie جمیع المعلومات الواردة أعاله هي من معلومات المواطن و  

 یرجى االطالع على الروابط أدناه لمزید من المعلومات



-  

https://www.anpost.com/AnPost/media/PDFs/Appointment-of-Temporary-Agent.p
df 

-         new COVID-19 Pandemic Unemployment Payment. 

-         COVID-19 (coronavirus) pandemic. 

-  

https://www.gov.ie/en/service/be74d3-covid-19-pandemic-unemployment-payme
nt/?fbclid=IwAR3EfiL2hRnvCUKwW1hEilETLfjvdojNZsRdekg-kESCHQsCQiS
HrlpIw4Y#apply 

-         Jobseeker’s Benefit 

  

-         Jobseeker’s Allowance. 

-         Illness Benefit 

-  

https://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/unemploy
ed_people/covid19_pandemic_unemployment_payment.html 

  

-  

https://www.gov.ie/en/service/be74d3-covid-19-pandemic-unemployment-payment/?fbcli
d=IwAR3EfiL2hRnvCUKwW1hEilETLfjvdojNZsRdekg-kESCHQsCQiSHrlpIw4Y#appl
y 

-  

https://www.anpost.com/Media-Centre/News/An-Post-Covid-19-DEASP-payments-(1) 
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