
 

١٩كوفید دفعة البطالة بسبب الكورونا  

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

سفلهأ بطالرا على للحكومة لرئیسيا لموقعا رةیاز  

 لهاتفا عبر بطبیبك لالتصاا علیك یجب. لعملا لىإ تذهبأن  یجب فال،  نارولكوا اضعرأ علیك تظهر كانت إذا

شخصیًا لمستشفىأو ا ملعاا طبیبك تحضر ال. لنصیحةا على لللحصو  

 حتى 2020 رسما 12 من ًراعتباا ،لمحليا نتریوإ مركز في للدخوا تسجیل متطلب تعلیق تم،  ناروكو وسلفیر انظرً

خرآ رشعاإ  

 

كالمعتا ألسبوعیةا مألیاوا تلساعاا تسجیل ذجلنمو حاجة كهنا ستظل  

لبریدا مكتب في سبوعینأ كل نآلا تدفع الجتماعیةا لرعایةا تمدفوعاأن  لحكومةا علنتأ  

لبریدا مكتب لىإ راتلزیاا لتقلیل لةومحا في اهذ، و إلنترنتا عبر بلهاا تفعاد اءجرإ یمكنك نهأ یضًاأ یُنصح  

 

 لىإ ناروكو وسفیر تفشي قبل لبریدا مكتب من الجتماعیةا لرعایةا تمدفوعا على نیحصلو لذینا صألشخاا جیحتا

 تيالذا لبالعز بالغكإ تم، إذا  لكذ مع. وةجدید تمعلوما كهنا تكن لم ما لجمعها لبریدا مكتب لىإ بلذهاا في ارالستمرا

عنك نیابة تلمدفوعا.ا على لللحصو مؤقت كیلو ترشیح فیمكنك،   

دلمعتاا من قلأ عمل، أو  لك عمل لدیه لیس لعملا صاحب نكا إذا  

 یستطع لمإذا . مؤقت فصل یسمى ما اهذ. وللمنزا لىإ سالكوإر ةلفترا هلهذ محالتهم قغالإ لعملا صاحب ریقر قد

 فعةد هيو ناروكو وسفیر ءبوبا خاصة فعةد على لللحصو بطلب ملتقدا یمكنك،  ةلفترا ههذ لك لدفعا لعملا صاحب

صلخاا لحسابهم لعاملینا صألشخاوا للموظفین ةجدید جتماعیةا عایةر  

ةلفترا ههذ لخال عملهم تساعا تخفیض یتم لذینأو ا لعملا عن نعاطلو هم لذینوا  

 في رویو 350 رهقد موحد بسعر سابیعأ 6 ةلمد فعهاد سیتمو ةحدوا صفحة من بسیط طلب ذجنمو على لدفعةا يتحتو

بسرعة لعملا عن للعاطلین الجتماعیةا لرعایةا فعةد على للحصوا لىإ ةلجدیدا لدفعةا فتهد. عمل عن للباحثین عألسبوا   

 مكتب لىإ بللذها تضطر لن،  تلحاالا معظم في. مكنأ حیثما لبریدا طریق عنأو  إلنترنتا عبر ماإ تلطلباا تقدیم یجب

شخصیًا إلنتریوا  

سفلهأ بطالرا على إلنترنتا على دموجو نهإ. لطلبا على لللحصو إلنتریوا مكتب رةیاز لىإ جتحتا ال  

انلعنوا لىإ لمجانيا لبریدا سطةابو لمكتملةا لطلبا رةستماا لساربأ أو   

PO BOX 12896, Dublin 1 

 نلضماا قسم كیخبرأن  قبل لدفعا ریصد قد حیث في لبنكيا حسابك من لتحققا متابعة یرجى،  لطلبا تقدیم بعد

سمیًار إلجتماعيا  

ىخرأ جتماعیةا عایةر فعةد على لللحصو بطلب ملتقدا لىإ یضًاأ جستحتا. رلفوا على لمساعدتك مؤقتة فعةد ههذ  

 



 لللحصو بطلب ملتقدا یضًاأ علیك یجب،  ناروكو وسفیر ءباو من لماليا لدعما فعةد على لللحصو بطلب متتقد عندما

 نفس في لعملا عن للباحثین فعةد على لللحصو بطلب ملتقدا من تتمكن لمإذا . لعملا عن بالباحثین لخاصةا لدفعةا على

من للتأكد سابیعأ 6 نغضو في بذلك ملقیاا علیك فیجب،  لوقتا   

ارئلطوا فعةد ءنتهاا بعد لدفعا تلقي ارستمرا  

 

نفسك لعز منك طُلبأو  مریضًا كنت إذا  

 

مادي  عمد على لللحصو بطلب ملتقدا علیك یجب،  لعملا صاحب لك یدفع لمو نفسك لعز منك طُلبأو  مریضًا كنت إذا

الجتماعیةا ضمانلوا لعملا ونشؤإدارة  من  

 

 في ءلبقاا منك طُلب قد نهأ یعني اهذ. ناروكو وسفیرـب تشخیصك یتمأن  قبل تیةالذا بالعزلة ملعاا طبیبك ینصحك قد

تمامًا خرینآ صبأشخا لالتصاا تجنبو للمنزا   

 

 مالحظة :

تلمعلوماا من یدللمز هناأد بطوالرا على عالطالا یرجى،  هعالأ اردةلوا تلمعلوماا جمیع  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Please see the links below for more information: 

 

Government official website 

COVID-19 updates 

 
https://www.gov.ie/en/ 

 

https://www.gov.ie/en/service/be74d3-covid-19-pandemic-unemployment-payment/ 

 

https://services.mywelfare.ie/en/topics/covid-19-payments/covid-19-pandemic-unemployment-

payment/ 

 

 

Post office 

An Post Covid-19 DEASP payment change 

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

 

 

HSE official website 

COVID-19 updates 

 
https://www.hse.ie/eng/services/news/newsfeatures/covid19-updates/ 
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