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Introduction 

Information for you 

Welcome to Northern Ireland. 

This Guide is intended to help you understand the rights and entitlements you have while 
in Northern Ireland, as a person who came to Northern Ireland under the *Vulnerable 
Persons Relocation Scheme* (VPR scheme). It also aims to ensure that, if you encounter 
any problems in accessing those rights and entitlements, you receive the right advice.  

It covers a broad range of issues that are likely to affect you and your family in Northern 
Ireland.   

At the end of the Guide, you will find a list of advice and support agencies that can help if 
you need more information or advice or if you experience any problems. 

You do not need to read the Guide from cover to cover. Please keep it and use the 
relevant chapters when you need them.  

Information for those who are helping you 

You can also show the Guide to your adviser, support worker, or service provider. 

This Guide is useful for groups and individuals who provide services to, help or advise 
people granted humanitarian protection under the VPR scheme in Northern Ireland.  

Who wrote the Guide? 

The Guide has been produced by Law Centre (NI) and the Northern Ireland Human Rights 
Commission, with funding from the Office of the First Minister and Deputy First Minister, 
and help from Housing Rights and Belfast City Council.  Law Centre (NI) and Northern Ireland 
Human Rights Commission have agreed the information contained in the Guide.  

To get more copies 

You can download extra copies of the Guide from the websites of: 

Law Centre (NI) 

www.lawcentreni.org  

 (028) 9024 4401 Fax (028) 9023 6340 

Textphone  (028) 9023 9938 

Email admin.belfast@lawcentreni.org   

Northern Ireland Human Rights Commission 

www.nihrc.org 

 (028) 9024 3987  Fax  (028) 9024 7844   

Textphone  (028) 9024 9066 

Email  information@nihrc.org     

The information in this Guide was updated in December 2015 - January 2016. 

mailto:admin.belfast@lawcentreni.org
http://www.nihrc.org/
mailto:information@nihrc.org
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 مقدمة

 معلومات من أجلك

 مرحباً بك في أيرلندا الشمالية.

يتمثل غرض هذا الدليل في مساعدتك على فهم حقوقك واستحقاقاتك في أيرلندا الشمالية كشخص أتى إليها في إطار 

كما يهدف إلى ضمان حصولك على المشورة الصحيحة إذا  (.VPR*برنامج نقل األشخاص المعرضين للخطر* )برنامج 

  واجهتك أي مشاكل في الحصول على تلك الحقوق واالستحقاقات.

 ويغطي الدليل مجموعة واسعة من القضايا التي من المحتمل أن تؤثر عليك وعلى عائلتك في أيرلندا الشمالية. 

المشورة والدعم التي يمكنها مساعدتك عند الحاجة إلى مزيد من  وتجد في نهاية الدليل قائمة بالوكاالت المعنية بتقديم
 المعلومات أو المشورة أو مواجهة أي مشاكل.

 وال يلزم أن تقرأ الدليل من أوله إلى آخره. يرجى االحتفاظ بالدليل واستخدام الفصول ذات الصلة عند احتياجك إليها. 

 معلومات لمن يساعدونك

 مستشارك أو مسؤول تقديم الدعم أو مقدم الخدمة. يمكنك كذلك عرض الدليل على

وهذا الدليل مفيد للجماعات واألفراد الذين يقدمون الخدمات أو يساعدون أو يسدون المشورة إلى األفراد الحاصلين على 

 في أيرلندا الشمالية.  VPRالحماية اإلنسانية في إطار برنامج 

 من أعد هذا الدليل؟

 Northern Irelandولجنة أيرلندا الشمالية لحقوق اإلنسان ) (Law Centre (NI))انون أعد هذا الدليل مركز الق
Human Rights Commission بتمويل من مكتب الوزير األول ونائبه وبمساعدة من منظمة حقوق السكن )

(Housing Rights( ومجلس مدينة بلفاست )Belfast City Council.)  وقد وافق كل من مركز القانون((Law 
Centre (NI( ولجنة أيرلندا الشمالية لحقوق اإلنسان )Northern Ireland Human Rights Commission على )

 المعلومات الواردة في هذا الدليل. 

 

 للحصول على نسخ أخرى

 يمكنك تنزيل نسخ إضافية من الدليل من المواقع اإللكترونية لـ:

 

Law Centre (NI) 

www.lawcentreni.org  

02890244401 

 02890239938 الهاتف النصي

admin.belfast@lawcentreni.org   

Northern Ireland Human Rights Commission 

www.nihrc.org 

02890243987  

  02890249066 الهاتف النصي

information@nihrc.org 

 

  .2016يناير  – 2015ُحدثت المعلومات الواردة في هذا الدليل في ديسمبر 

  

mailto:admin.belfast@lawcentreni.org
http://www.nihrc.org/
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How to use this Guide  

The information in this Guide has been written to help you gain a better understanding of 
your rights and entitlements in Northern Ireland. It is not intended to be a complete 
summary of the law on your rights, but is written to address some of the most common 
issues that you may face. 

Northern Ireland is part of the *United Kingdom (UK)*. The UK includes Northern Ireland, 
England, Scotland and Wales.  

The information in this guide is only relevant to your stay in Northern Ireland. It does not 
apply to the Republic of Ireland, which is governed by a different set of laws.  

Immigration laws are the same throughout the UK. However, it is important to note that 
laws may differ slightly from one part of the UK to another. We therefore advise you to 
seek further advice if you plan to move away from Northern Ireland to England, Scotland 
or Wales. 

Using the right Guide 

This first edition was correct in January 2016. If you are unsure that you have the most 
recent edition of the Guide, check www.lawcentreni.org or www.nihrc.org or contact the 
Law Centre or Northern Ireland Human Rights Commission. 

The information has been put together with specific reference to your status under the 
Vulnerable Persons Relocation Scheme. It is not relevant to other refugees, to asylum 
seekers or to migrant workers.  

Explanation of terms and phrases 

In the Guide it has been necessary to use some complex or technical terms and phrases that 
are not used in everyday English. Such terms and phrases are clearly marked by asterisks * * 
(for example: *biometric residence permit*). 

In most cases the meaning is clearly explained in that chapter.  

In addition, the Guide contains a chapter called ‘Definitions’ that also explains certain terms 
and phrases. 

Advice agencies 

In many instances in the Guide you are advised to seek advice. A list of advice organisations 
and their contact details is provided at the end of the Guide, in Chapter 9. Advice and 
support agencies. These organisations give advice free of charge. 

Where telephone numbers are given, your query will be answered in English unless clearly 
stated otherwise. This should not stop you from contacting the organisation. You will 
generally find the person who answers your call to be friendly and helpful, whatever your 
level of English.  

If you are calling to make an appointment with an advice agency, it may be possible for that 
organisation to arrange for an interpreter to be present at the interview or, if you wish, you 
could arrange for a friend to telephone on your behalf and attend any interview with you.   

  

http://www.lawcentreni.org/
http://www.nihrc.org/
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 كيفية استخدام هذا الدليل 

المعلومات الواردة في هذا الدليل لمساعدتك في الحصول على فهم أفضل لحقوقك واستحقاقاتك في أيرلندا الشمالية. وال 
أن يكون ملخصاً كامالً للقانون بشأن حقوقك ولكن جرى إعداده لتناول بعض أكثر الموضوعات يتمثل الغرض منه في 

 الشائعة التي قد تواجهها.

سكتلندا إو(*. تشتمل المملكة المتحدة على أيرلندا الشمالية وإنجلترا UKأيرلندا الشمالية جزء من *المملكة المتحدة )

 وويلز. 

ا الدليل فقط بإقامتك في أيرلندا الشمالية. وال تنطبق على جمهورية أيرلندا التي وتتعلق المعلومات الواردة في هذ
 تحكمها مجموعة مختلفة من القوانين. 

وتتطابق قوانين الهجرة في المملكة المتحدة بأسرها. إال أنه من المهم مالحظة أن القوانين قد تختلف بدرجة طفيفة من 
لي، ننصحك بالحصول على مزيد من المشورة إذا كنت تخطط لالنتقال من أيرلندا جزء آلخر في المملكة المتحدة. وبالتا

 أو ويلز.سكتلندا إالشمالية إلى إنجلترا أو 

 استخدام الطبعة الصحيحة من الدليل

. إذا كنت غير متقين من أن الطبعة التي لديك هي أحدث طبعة من الدليل، 2016ُنقحت هذه الطبعة األولى في يناير 

 أو اتصل بمركز  www.nihrc.orgأو  www.lawcentreni.orgفتحقق من ذلك على الموقع اإللكتروني 

Law Centre  أو لجنةNorthern Ireland Human Rights Commission. 

وجرى تجميع المعلومات مع إشارة خاصة إلى وضعك في إطار برنامج نقل األشخاص المعرضين للخطر. وال تتعلق 
 المعلومات بالالجئين اآلخرين أو طالبي اللجوء أو العمال المهاجرين. 

 شرح المصطلحات والعبارات

تخدام بعض المصطلحات والعبارات المعقدة أو التقنية غير المستخدمة في اللغة كان من الالزم في هذا الدليل اس
 اإلنجليزية اليومية. وُتميز هذه المصطلحات والعبارات بنجمتين * * )مثالً: *تصريح إقامة بيومترية*(.

 وفي معظم الحاالت ُيشرح المعنى بوضوح في الفصل. 

 عنوان "تعريفات" يشرح كذلك مصطلحات وعبارات معينة.وباإلضافة إلى ذلك، يحتوي الدليل على فصل ب

 الوكاالت المعنية بتقديم المشورة

نصح في كثير من الحاالت في الدليل بطلب المشورة. وترد قائمة بالمنظمات المعنية بإسداء المشورة وبيانات االتصال يُ 
. وتقدم هذه المنظمات المشورة يم المشورة والدعمالفصل التاسع. الوكاالت المعنية بتقد الخاصة بها في نهاية الدليل، في

 مجاناً.

وعند ذكر أرقام الهواتف، فهذا يعني أن اإلجابة على استعالمك ستكون باللغة اإلنجليزية ما لم يبين خالف ذلك بوضوح. 
ض النظر عن ويجب أال يوقفك هذا من االتصال بالمنظمة. وعامة ستجد الشخص الذي يتلقى اتصالك ودوداً ومساعداً بغ

 مستواك في اللغة اإلنجليزية. 

إذا كنت تتصل لتحديد موعد مع إحدى الوكاالت المعنية بتقديم المشورة، فمن الممكن لهذه المنظمة ترتيب وجود مترجم 
 فوري خالل المقابلة أو يمكن، إذا رغبت، أن يتصل أحد أصدقائك بالنيابة عنك ويحضر أي مقابلة معك. 

  

http://www.lawcentreni.org/
http://www.nihrc.org/
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Definitions  

This list only gives a short explanation of some of the technical terms used in the Guide. 
There are more detailed explanations in the relevant chapters. 

Biometric Residence Permit – a document issued by the Home Office (UKVI) as evidence of 
a person’s immigration status in the UK.  

Business Services Organisation – a section of the Department of Health which provides 
administrative support for health and social care services. 

Civil partner – a person who is in a civil partnership. In Northern Ireland, a civil partnership 
is a legally recognized civil union between two people of the same gender, which carries 
almost the same rights and responsibilities as marriage. 

District Council – (also known as Council, and sometimes City Council) a local authority 
responsible for a city and its surroundings, or for a group of towns and their surroundings. 

Habitually resident – a definition used in deciding whether people are entitled to certain 
benefits. It is similar to *ordinarily resident* but it requires the decision maker to look at all 
aspects of a person’s situation.  Syrians arriving under the VPR Scheme will normally meet 
the habitual residence test. 

Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) – a government department responsible for 
all taxes and customs, *national insurance* and some social security support called Child 
Benefit and tax credits. 

Home Office – a government department responsible for immigration and policing. 

Humanitarian Protection – an immigration status granted to a person with a well-founded 
fear of persecution or real risk of serious harm if returned to their country of origin but who 
may not satisfy the conditions required for ‘refugee status’ in the UK. Humanitarian 
protection is slightly different from refugee status and does not grant exactly the same 
rights, the main difference being that you are not entitled to a UNHCR Refugee Travel 
Document. 

Indefinite leave to remain (also called settlement) – an immigration status that gives you 
the right to remain in the UK long term. Applications are made to *UKVI*. 

Means tested benefit – a social security benefit which depends on how low your income is.  

National Insurance – a tax paid from wages and salaries in the UK which is used to finance 
some *social security benefits* (see below). 

National Insurance number (NINO) – a number issued by *HMRC*. You must apply for a 
NINO if you intend to work in the UK and if you wish to claim *social security benefits* (see 
below). If you are applying for social security benefits, the *Social Security Agency* will help 
you with your NINO application. 

Non-means tested benefit – a social security benefit which does not depend on how much 
you earn. 

Northern Ireland Housing Executive (NIHE) – the government agency responsible for 
allocating government owned housing and for offering advice to homeless persons on 
finding suitable accommodation. 

 



 

11 

 التعريفات 
 

أكثر تفصيالً في تقدم هذه القائمة توضيحاً قصيراً فقط لبعض المصطلحات التقنية المستخدمة في الدليل. وهناك إيضاحات 
 الفصول ذات الصلة.

وثيقة تصدرها وزارة الداخلية )دائرة التأشيرات والهجرة في المملكة المتحدة( كدليل على  – تصريح إقامة بيومترية
  وضع الهجرة لشخص ما في المملكة المتحدة.

Business Services Organisation )يوفر الدعم اإلداري  قسم في وزارة الصحة – )منظمة الخدمات التجارية

 لخدمات الرعاية الصحية واالجتماعية.

شخص منخرط في شراكة مدنية. في أيرلندا الشمالية، الشراكة المدنية هي الزواج المدني المعترف به  – شريك مدني
 قانوناً بين شخصين من نفس النوع، والذي يشمل تقريباً نفس الحقوق والمسؤوليات كما في الزواج.

)يعرف كذلك باسم المجلس، وأحياناً بمجلس المدينة( سلطة محلية مسؤولة عن المدينة والمناطق  –مجلس المقاطعة 
 المحيطة بها، أو مجموعة من المدن والمناطق المحيطة بها.

العادي* تعريف يستخدم في تحديد أحقية األفراد في الحصول على استحقاقات معينة. وهو مشابه *للمقيم  – مقيم اعتيادي

 VPRويجتاز السوريون القادمون في إطار برنامج  ولكنه يتطلب من متخذ القرار النظر في جميع جوانب حالة الشخص.

 عادة اختبار اإلقامة االعتيادية.

إحدى الدوائر الحكومية المسؤولة عن جميع الضرائب  – (HMRCإدارة صاحبة الجاللة لإليرادات والجمارك )

 الوطني* ونوع من دعم الضمان االجتماعي يطلق عليه إعانة الطفل واإلعفاءات الضريبية. والجمارك، *التأمين

 وزارة حكومية مسؤولة عن الهجرة والشرطة. –وزارة الداخلية 

وضع هجرة يمنح لشخص لديه خوف مبرر من التعرض لالضطهاد أو وجود خطر حقيقي بأنه  –الحماية اإلنسانية 
إلى بلده األصلي ولكنه قد ال يستوفي الشروط المطلوبة "لوضع اللجوء" في المملكة  سيتعرض لضرر جسيم إذا عاد

المتحدة. وتختلف الحماية اإلنسانية قليالً عن وضع اللجوء وال تمنح نفس الحقوق بالضبط، ويتمثل الفرق الرئيسي في أنه 
 الجئين.ال يحق لك الحصول على وثيقة سفر الجئ من مفوضية األمم المتحدة لشؤون ال

وضع للهجرة يمنحك الحق في البقاء لفترة طويلة في المملكة  –( توطن)وتسمى كذلك إجازة إقامة ألجل غير مسمى 

 *UKVIالمتحدة. تقدم الطلبات إلى دائرة التأشيرات والهجرة بالمملكة المتحدة *

  إعانة ضمان اجتماعي تعتمد على مدى انخفاض دخلك. – إعانة مستندة إلى استطالع الموارد

ضريبة تسدد من األجور والرواتب في المملكة المتحدة تستخدم لتمويل بعض *إعانات الضمان  – التأمين الوطني
 االجتماعي* )انظر أدناه(.

قم التأمين الوطني إذا *. يجب أن تقدم طلباً للحصول على رHMRCرقم تصدره إدارة * – (NINOرقم التأمين الوطني )

نويت العمل في المملكة المتحدة وإذا رغبت في الحصول على *إعانات الضمان االجتماعي* )انظر أدناه(. إذا كنت تقدم 

 Social Securityستساعدك *الوكالة المعنية بالضمان االجتماعي ) ،الضمان االجتماعيطلباً للحصول على إعانات 
Agencyلحصول على رقم التأمين الوطني.(* في طلبك المقدم ل 

 إعانة ضمان اجتماعي ال تعتمد على قيمة ما تتكسبه. – إعانة غير مستندة إلى استطالع الموارد

الوكالة  – (NIHE) (Northern Ireland Housing Executiveالوكالة التنفيذية لإلسكان في أيرلندا الشمالية )

لوك للحكومة وإسداء المشورة لألشخاص المشردين بشأن إيجاد السكن الحكومية المسؤولة عن توزيع اإلسكان المم
  المالئم.
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Ordinarily resident – a definition used in deciding whether people are entitled to certain 
benefits. It means that you are living in the UK for a settled purpose for the time being.  
Under the *VPR scheme*, you are considered to be ordinarily resident. 

Public funds – refers to certain funds provided by the government, such as unemployment 
benefits. Under the *VPR scheme*, you are entitled to access public funds. For further 
details, see Chapter 2. Social security benefits in this Guide. 

Recruitment agency – a profit-making company that finds people to fill particular jobs or 
finds jobs for people seeking work.  

Settlement (also called indefinite leave to remain) – an immigration status that gives you 
the right to remain in the UK long term. Applications are made to *UKVI*. 

Simple Payment Card – a card issued by the Jobs and Benefits Office to people on *social 
security benefits* who are unable to open a bank account because they don’t have the 
necessary identity documents. The Simple Payment Card allows you to collect your payment 
in any shop which has a ‘Paypoint’ sign. To find your nearest Paypoint shop, visit 
www.paypoint.co.uk/simplepayment/ 

Social Security Agency – the government agency responsible for issuing *National Insurance 
numbers* and *social security benefits* (see below). 

Social security benefit – money provided by the government to help some individuals in 
need of support. 

UK Visas and Immigration (UKVI) – the UK government agency responsible for migration 
issues, part of a government department called the Home Office. 

United Kingdom (the UK) – the official name for the State consisting of the island of Great 
Britain (England, Scotland and Wales) and Northern Ireland.  

Visa – permission to enter the UK. This will usually be issued in the form of a stamp on your 
passport. 

Vulnerable Persons Relocation scheme (Syrian Vulnerable Persons Relocation Scheme, or 
VPR scheme) – a government initiative to bring to the UK some people living in refugee 
camps in the countries bordering Syria. It prioritises those who cannot be supported 
effectively in their region of origin: women and children at risk, people in severe need of 
medical care and survivors of torture and violence.  It does not extend to asylum seekers 
who come to the UK through other routes. 
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تعريف يستخدم في تحديد أحقية األفراد في الحصول على استحقاقات معينة. يعني أنك تعيش في المملكة  – مقيم عادي

 .اً عادي اً * تعتبر مقيمVPRفي إطار *برنامج  المتحدة لسبب محدد خالل الفترة الحالية.

تشير إلى بعض األموال العامة التي تقدمها الحكومة مثل إعانات البطالة. يحق لك في إطار *برنامج  – األموال العامة

VPRفي هذا  الفصل الثاني. إعانات الضمان االجتماعي * الحصول على األموال العامة. لمزيد من التفاصيل، انظر

 الدليل.

  ألفراد لشغل وظائف معينة أو تجد الوظائف لألفراد الساعين إلى العمل.شركة هادفة للربح توفر ا – وكالة التوظيف

وضع للهجرة يمنحك الحق في البقاء لفترة طويلة في المملكة  –( إجازة إقامة ألجل غير مسمى)ويسمى كذلك التوطن 

 *UKVIالمتحدة. تقدم الطلبات إلى دائرة التأشيرات والهجرة بالمملكة المتحدة *

لألفراد المسجلين في  (Jobs and Benefits Officeمكتب الوظائف واإلعانات )بطاقة يصدرها  – البسيطبطاقة الدفع 

لعدم امتالكهم لوثائق الهوية الالزمة. وتتيح لك  مصرفي*إعانات الضمان االجتماعي* غير القادرين على فتح حساب 

. وإليجاد أقرب محل " )نقطة دفع(Paypointبطاقة الدفع البسيط تحصيل ما يدفع لك من أي محل يحمل عالمة "

Paypoint  منك، اطلع علىwww.paypoint.co.uk/simplepayment/ 

الضمان الوكالة الحكومية المسؤولة عن إصدار *أرقام التأمين الوطني* و*إعانات  – الوكالة المعنية بالضمان االجتماعي
 االجتماعي* )انظر أدناه(.

 المال الذي تعطيه الحكومة لمساعدة بعض المحتاجين إلى الدعم. – إعانة الضمان االجتماعي

الوكالة الحكومية في  – (UKVI) (UK Visas and Immigrationدائرة التأشيرات والهجرة في المملكة المتحدة )

 هي جزء من الوزارة الحكومية التي يطلق عليها وزارة الداخلية.المملكة المتحدة المسؤولة عن مسائل الهجرة و

وويلز( وأيرلندا سكتلندا إواالسم الرسمي للدولة المكونة من جزيرة بريطانيا العظمى )إنجلترا  – (UKالمملكة المتحدة )

  الشمالية.

 ختم على جواز سفرك.تصريح دخول إلى المملكة المتحدة. وعادة ما تصدر التأشيرة على شكل  –التأشيرة 

مبادرة حكومية  –( VPRبرنامج نقل األشخاص المعرضين للخطر )برنامج نقل السوريين المعرضين للخطر أو برنامج 

الستقدام بعض األفراد الذين يعيشون في مخيمات الالجئين في البلدان المجاورة لسوريا إلى المملكة المتحدة. وهو يعطى 
ول على الدعم الفعال في مناطقهم األصلية: النساء واألطفال المعرضون للخطر واألفراد األولية لمن ال يمكنهم الحص

وال يشمل طالبي اللجوء القادمين إلى المملكة المتحدة من  المحتاجون بشدة للرعاية الطبية والناجون من التعذيب والعنف.
  .طرق أخرى

  

http://www.paypoint.co.uk/simplepayment/
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1. Living in the UK: your immigration status 

1.1 Humanitarian protection 

You have been granted permission to enter the UK under the government’s Vulnerable 
Persons Relocation scheme (VPR scheme). Very shortly after your arrival in Northern Ireland 
you will be issued with a Home Office document called a *biometric residence permit*. This 
document will confirm that you have been granted humanitarian protection which will allow 
you to live in the UK for five years. 

Having *humanitarian protection* status will allow you to:  

 work;  

 apply for benefits;  

 access free healthcare; 

 support family reunion applications for certain eligible family members to join you in the 
UK. 

1.1.1 Humanitarian protection is different from refugee status 

Your current immigration status is humanitarian protection. There is another form of 
protection that you might be eligible to apply for. It is called refugee status. If granted, 
refugee status will provide you with the same rights that humanitarian protection gives you, 
apart from two main differences: 

 If you had refugee status and you went to Syria and then returned to the UK, the Home 
Office could consider taking your refugee status from you.  

 With refugee status, you would automatically be entitled to obtain a UNHCR Convention 
Travel Document.  

If you would like further advice on applying for refugee status you should speak to your key 
worker. 

1.1.2 Travelling to the Republic of Ireland 

As a person who has been granted humanitarian 
protection, you are entitled to travel freely within 
Northern Ireland and throughout the UK but NOT 
to the Republic of Ireland.  

If you wish to travel to the Republic of Ireland, 
you must first have a travel document and then 
apply for the necessary permission (visa) before 
you can lawfully do so.  

If you travel without the necessary visa, you can 
be arrested by the police in the Republic of 
Ireland and possibly detained.  

Here is a map of Northern Ireland and the 
Republic of Ireland so you can see where the 
border is:  
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 . المعيشة في المملكة المتحدة: وضع الهجرة الخاص بك1

 الحماية اإلنسانية 1.1

ُمنحت تصريحاً بالدخول إلى المملكة المتحدة في إطار البرنامج الحكومي لنقل األشخاص المعرضين للخطر )برنامج 

VPR وفي القريب العاجل بعد وصولك إلى أيرلندا الشمالية ستصدر لك وثيقة من وزارة الداخلية يطلق عليها * تصريح .)

ت الحماية اإلنسانية التي تسمح لك بالمعيشة في المملكة المتحدة لمدة إقامة بيومترية *. وتؤكد هذه الوثيقة أنك قد منح
 خمس سنوات.

  وحصولك على *الحماية اإلنسانية* يتيح لك ما يلي:

  العمل؛ 

  التقدم بطلب للحصول على اإلعانات؛ 

 الحصول على الرعاية الصحية مجاناً؛ 

 نضمام إليك في المملكة المتحدة.دعم طلبات لم شمل األسرة لبعض أفراد األسرة المستحقين لال 

 اختالف الحماية اإلنسانية عن وضع اللجوء 1.1.1

وضع الهجرة الحالي بالنسبة لك هو الحماية اإلنسانية. وهناك شكل آخر من أشكال الحماية التي قد يحق لك التقدم بطلب 
الحقوق التي تمنحها الحماية  للحصول عليها. ويطلق عليها وضع اللجوء. وإذا منحت وضع اللجوء سيوفر لك نفس

 اإلنسانية، باستثناء اختالفين رئيسيين:

  إذا كان لديك وضع اللجوء وذهبت إلى سوريا ثم عدت إلى المملكة المتحدة، فقد تنظر وزارة الداخلية في سحب صفة
 اللجوء منك. 

 ضية األمم المتحدة لشؤون من خالل وضع اللجوء، يحق لك تلقائياً الحصول على وثيقة سفر بموجب اتفاقية مفو
 الالجئين. 

وإذا أردت الحصول على مزيد من المشورة بشأن التقدم للحصول على وضع اللجوء، فينبغي لك التحدث مع المسؤول 
 الرئيسي عنك.

 السفر إلى جمهورية أيرلندا 2.1.1

كشخص ُمنح الحماية اإلنسانية، يحق لك السفر بحرية داخل 
ليس في جمهورية  ء المملكة المتحدة ولكنأيرلندا الشمالية وأنحا

 . أيرلندا

إذا كنت ترغب في السفر إلى جمهورية أيرلندا، يجب أن يكون 
لديك أوالً وثيقة سفر ثم تتقدم بطلب للحصول على التصريح 
 الالزم )التأشيرة( قبل أن تتمكن من القيام بذلك بشكل قانوني. 

ن تلقي الشرطة القبض إذا سافرت دون التأشيرة الالزمة، فيمكن أ
 عليك وربما تحتجزك في جمهورية أيرلندا. 

هذه خريطة أليرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا حتى ترى مكان 
 الحدود: 
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Here is a map of Northern Ireland and the border areas of the Republic of Ireland with some 
of the main towns and cities: 

  

 

1.2 Biometric Residence Permit  

The biometric residence permit is an official form of identity issued by the *Home Office*. It 
confirms that you are permitted to live and work in the UK. It is not a Travel Document.  

You must check the details on the permit carefully. If some of the information is incorrect 
you must notify the Home Office as soon as possible to ensure that your permit contains 
your correct details. 

1.3 Family reunion 

As an adult with humanitarian protection in the UK you may be able to support an 
application by your partner or child to enter the UK and reside here with you as your 
dependants under the ‘family reunion’ provisions. In order for your partner to qualify for 
entry under these provisions, you must be able to establish that you both intend to live 
together and continue your relationship in the UK. Your partner must be:  

 your husband or wife; 

 your *civil partner*; or 

 in a same-sex or unmarried partnership with you. The Home Office interprets this as 
having co-habited together for at least two years or more. 

In order to qualify for entry to the UK under the family reunion provisions, your child must: 

 be under 18 years old; 

 not be living an independent life; 

 be unmarried; 

 not be in a civil partnership; and 

 not have formed an independent family unit.  

The main towns 

around Belfast are: 

Lisburn, 

Newtownabbey, 

Castlereagh, 

Newtownards and 

Bangor. 
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 هذه خريطة أليرلندا الشمالية والمناطق الحدودية لجمهورية أيرلندا وبها بعض البلدات والمدن الرئيسية:

  

 

  تصريح اإلقامة البيومتري 2.1

هو شكل رسمي من أشكال الهوية الرسمية التي تصدرها *وزارة الداخلية*. ويؤكد أنه مسموح  اإلقامة البيومتري صريحت
 لك بالعيش والعمل في المملكة المتحدة. وهو ال يعد وثيقة سفر. 

ويجب عليك التحقق من البيانات الواردة في التصريح بعناية. وإذا كانت بعض المعلومات غير صحيحة، فيجب عليك 
 لداخلية في أقرب وقت ممكن لضمان احتواء التصريح على بياناتك الصحيحة.إخطار وزارة ا

 

 لم شمل األسرة 3.1

كشخص بالغ يتمتع بالحماية اإلنسانية في المملكة المتحدة، فقد يمكنك دعم الطلب المقدم من جانب شريك حياتك أو طفلك 
كام "لم شمل األسرة". ولكي يتأهل شريك حياتك لدخول المملكة المتحدة واإلقامة هنا كمعالين تابعين لك بموجب أح

للدخول بموجب هذه األحكام، فيجب أن تكون قادراً على إثبات أن كالكما تنويان العيش معاً ومواصلة عالقتكما في 
 المملكة المتحدة. شريكك يجب أن يكون: 

 الزوج أو الزوجة؛ 

 شريكك المدني*؛ أو* 

 عك. وتفسر وزارة الداخلية هذا على أنكما عشتما معاً على األقل لعامين على في عالقة مثلية أو خارج إطار الزواج م

 أو أكثر.

 

 ولكي يتأهل طفلك للدخول بموجب أحكام لم شمل األسرة، فيجب أن يكون طفلك:

  عاماً؛ 18أقل من 

 ال يعيش حياة مستقلة؛ 

 غير متزوج؛ 

  ليس في عالقة مدنية؛ 

 .لم يكون وحدة أسرية مستقلة 

  

المدن الرئيسية حول 

بلفاست هي: ليسبورن 

 ايونيوتاونابي وكاسلر

 ونيوتاوناردز وبانجور.

Lisburn, 

Newtownabbey, 

Castlereagh, 

Newtownards, Bangor. 
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In order to apply to enter the UK as your child or partner, your family member must 
complete and lodge the application with the British Diplomatic Post abroad.  Your family 
member must also lodge evidence of the nature of his or her relationship with you, for 
example marriage or birth certificate. In all family reunion applications, the British 
Diplomatic Post must be satisfied that your family member was not involved in serious 
crimes abroad.  

Because you have humanitarian protection in the UK, the application for family reunion by 
your partner and/or child is free of charge and you do not have to demonstrate that you 
can provide financial support and accommodation for your family members after they have 
entered the UK. 

1.4 Extended family members 

If you have other extended family members who want to apply to join you in the UK but 
they do not come within the above categories (for example parents, grandparents, aunts, 
uncles, brothers and sister), they will not qualify to enter the UK under the free of charge 
family reunion provisions above. However, it may be possible for an extended family 
member to apply to enter the UK under a different route within the Immigration Rules.   

In order to be able to support an extended family member, there are extra requirements 
which must be satisfied before he or she will be granted permission to enter the UK to 
reside with you. For example, your relative must be able to satisfy the English language 
requirements where applicable (there are exceptions); he or she must demonstrate that he 
or she is living in the most exceptional compassionate circumstances and that he or she is 
financially wholly or mainly dependent on you. You will also need to be able to show that 
you can support and accommodate him/her in the UK without accessing public funds. These 
applications are not free of charge and, if granted entry to the UK in this category, your 
extended family relative will not be able to access public funds (for example, many social 
security payments).  This can be a very complicated application and we would therefore 
advise you to seek expert legal immigration advice. 

1.5 Issuing of Travel Documents  

If you have entered the UK without your own national passport, you can apply to the Home 
Office for a Certificate of Travel if either: 

 you can produce evidence which shows that you have been formally and unreasonably 
refused a passport by the Syrian authorities, or  

 you set out in writing why you cannot and should not have to produce this evidence.  

 Currently a Certificate of Travel costs £109 for children under 16 years old and £218 for 
everyone who is over 16 years old.   

If you obtain a Certificate of Travel you must check before you travel that it is a recognised 
travel document in the countries that you want to go to.  You must also ensure that you 
have any necessary visas endorsed in the Certificate before you leave the UK. 

If you would like to travel out of the UK please seek the advice of your key worker before 
applying for a Certificate of Travel. 
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ريكك بطلب لدخول المملكة المتحدة، فيجب على هذا الفرد من العائلة استكمال الطلب ومن أجل أن يتقدم طفلك أو ش
ويجب أن يقدم هذا الفرد من العائلة كذلك دليالً على طبيعة عالقته  وتقديمه لدى الهيئة الدبلوماسية البريطانية في الخارج.

شمل األسرة، يجب أن تقتنع الهيئة الدبلوماسية بك، على سبيل المثال شهادة الزواج أو الميالد. وفي جميع طلبات لم 
 البريطانية بأن هذا الفرد من العائلة ليس طرفاً في جرائم خطيرة في الخارج. 

 

وال  مجانيوألنك تتمتع بالحماية اإلنسانية في المملكة المتحدة، فطلب لم شمل األسرة المقدم من جانب شريكك و/أو طفلك 
 تقديم الدعم المادي والسكن ألفراد أسرتك بعد دخولهم المملكة المتحدة. عليك إثبات أنك قادر على يجب

 

 أفراد العائلة الممتدة 4.1

إذا كان لديك أفراد آخرين لألسرة يرغبون في تقديم طلب لالنضمام إليك في المملكة المتحدة ولكن ال يقعون ضمن الفئات 
المذكورة أعاله )على سبيل المثال اآلباء واألجداد والعمات واألعمام واإلخوة واألخوات(، فلن يكونوا مؤهلين لدخول 

سرة مجاناً المذكورة أعاله. ومع ذلك، قد يكون من الممكن ألحد أفراد العائلة المملكة المتحدة بموجب أحكام لم شمل األ
 الموسعة التقدم بطلب لدخول المملكة المتحدة من خالل مسار مختلف في إطار قوانين الهجرة. 

 

تصريحاً لدخول ولكي تكون قادراً على دعم أحد أفراد العائلة الموسعة، فهناك متطلبات إضافية يجب الوفاء بها قبل منحه 
عند فاء بمتطلبات اللغة اإلنجليزية والمملكة المتحدة لإلقامة معك. على سبيل المثال، يجب أن يكون قريبك قادراً على ال

ويجب أن يثبت أنه يعيش في ظروف إنسانية استثنائية للغاية، وأنه يعتمد عليك كلياً أو أساساً االقتضاء )هناك استثناءات(؛ 
لية. وستحتاج كذلك إلى أن تكون قادراً على إثبات أنك يمكنك دعمه واستضافته في المملكة المتحدة دون من الناحية الما

وهذه الطلبات ليست مجانية، وإذا منح دخوالً إلى المملكة المتحدة في هذه الفئة، فلن يتمكن  الحصول على األموال العامة.
وقد  ة )على سبيل المثال، العديد من مدفوعات الضمان االجتماعي(.فرد العائلة الممتدة هذا الحصول على األموال العام

 يكون هذا الطلب معقداً للغاية، وبالتالي ننصحك بطلب مشورة خبراء الهجرة القانونية.

 

  إصدار وثائق السفر 5.1

للحصول على شهادة إذا كنت قد دخلت المملكة المتحدة بدون جواز سفرك الوطني، فيمكنك التقدم بطلب لوزارة الداخلية 

 سفر في أي من الحالتين التاليتين:

 

  يمكنك تقديم دليالً يثبت أن السلطات السورية رفضت رسمياً وبدون سبب معقول منحك جواز سفر، أو 

  وعدم وجوب هذا عليك. تقديم هذا الدليل منعدم تمكنك تبين كتابياً سبب 

 

جنيهاً إسترلينياً ألي فرد فوق  218عاماً و 16سترلينياً لألطفال دون جنيهاً إ 109وفي الوقت الحالي تكلف شهادة السفر  

 عاماً.  16

 

وإذا حصلت على شهادة السفر، فيجب عليك التحقق قبل السفر من أنها وثيقة سفر معترف بها في البلدان التي ترغب في 

 مغادرة المملكة المتحدة. الذهاب إليها. ويجب عليك كذلك ضمان إثبات التأشيرات الالزمة في الشهادة قبل

 

وإذا رغبت في السفر خارج المملكة المتحدة، فيرجى منك الحصول على المشورة من المسؤول الرئيسي عنك قبل التقدم 

 للحصول على شهادة السفر.
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1.6 Settlement 

After living in the UK with humanitarian protection for five years, you and your dependent 
family members will be eligible to apply for *settlement*. If granted, this means that you 
will have indefinite permission to remain in the UK.  Settlement status is essential in order 
to obtain British citizenship.  Obtaining British citizenship is complicated and you should 
seek expert legal immigration advice at that time. 

The application for settlement should be lodged with the Home Office approximately one 
month before your humanitarian protection status is due to expire.  

Because you have humanitarian protection in the UK, your application for settlement for 
you and your dependent family members will be free of charge.  

Those family members who enter the UK later to reside with you under the family reunion 
provisions can also be included in an application for settlement status at the point when 
your own humanitarian protection is about to expire. 

When considering a settlement application, the Home Office will request information about 
any criminal convictions. An application for settlement may be refused if you have been 
convicted of a criminal offence during your five years in the UK or if it is considered that you 
pose a danger to the public or national security. We would advise you to obtain expert legal 
immigration advice before lodging your application for settlement. 

1.7 OISC 

It is a criminal offence in the UK for a person to give immigration advice unless they are 
either a solicitor, barrister or are registered with the Office of the Immigration Services 
Commissioner (OISC). If you require immigration advice you can contact Law Centre (NI) or 
Northern Ireland Community of Refugees and Asylum Seekers (NICRAS) to obtain the 
contact details of organisations that can offer you confidential immigration advice services. 

 

Useful contacts 

 

UK Visas and Immigration 

www.gov.uk/browse/visas-immigration 

 (028) 9019 1068 

 

Law Centre (NI)  

 (028) 9024 4401 

 

Northern Ireland Community of Refugees and Asylum Seekers  

 (028) 9024 6699  

  

http://www.gov.uk/browse/visas-immigration
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 التوطن 6.1

سنوات، ستتأهل وأفراد عائلتك الذين تعولهم من بعد العيش في المملكة المتحدة في إطار الحماية اإلنسانية لمدة خمس 
التقدم للحصول على *التوطن*. وإذا منحت إياه، فهذا يعني أنه سيكون لديك تصريح غير محدد بالبقاء في المملكة 

والحصول على الجنسية البريطانية معقد ويجب  ووضع التوطن أمر أساسي للحصول على الجنسية البريطانية. المتحدة.
 لحصول على المشورة من خبراء الهجرة القانونية حينئذ.عليك ا

 ويجب تقديم طلب الحصول على التوطن لوزارة الداخلية قبل شهر من تاريخ انتهاء وضع الحماية اإلنسانية لديك. 

وألنك تتمتع بالحماية اإلنسانية في المملكة المتحدة، سيكون طلبك للحصول على التوطن أنت وأفراد عائلتك الذين تعولهم 
 بالمجان. 

طلب  إلىويمكن كذلك ضم أفراد عائلتك الذين يدخلون المملكة المتحدة الحقاً لإلقامة معك في إطار أحكام لم شمل األسرة 
 دما يشرف وضع تمتعك بالحماية اإلنسانية على االنتهاء.للحصول على وضع التوطن عن

وستطلب منك وزارة الداخلية، عند نظرها في طلبك المقدم للحصول على التوطن، معلومات بشأن وجود أي إدانات 
جنائية. وقد يرفض أي طلب مقدم للحصول على التوطن إذا كنت مداناً بأي جريمة جنائية خالل فترة الخمس سنوات في 

وننصحك بالحصول على المشورة من خبراء  لمملكة المتحدة أو إذا اعتبر أنك تمثل خطراً على األمن العام أو الوطني.ا
 الهجرة القانونية قبل التقدم بطلب الحصول على التوطن.

 

 (OISC) مكتب مفوض خدمات الهجرة 7.1

هجرة دون أن يكون محامياً لإلجراءات أو محامياً في المملكة المتحدة يعد جريمة جنائية إعطاء الشخص للمشورة بشأن ال

 Office of the Immigration Servicesللمرافعات أو مسجالً لدى مكتب مفوض خدمات الهجرة )
Commissioner إذا كنت تطلب المشورة بشأن الهجرة، فيمكنك االتصال بمركز القانون .))(Law Centre (NI أو )

 Northern Ireland Community of Refugees and Asylumين وطالبي اللجوء )جماعة أيرلندا الشمالية لالجئ
Seekers للحصول على بيانات االتصال المتعلقة بالمنظمات التي يمكنها أن تقدم لك خدمات تتمتع بالسرية بشأن )

 الهجرة.

 

 

 جهات اتصال مفيدة

 

 (UK Visas and Immigration) المملكة المتحدةدائرة التأشيرات والهجرة في 

www.gov.uk/browse/visas-immigration 

 02890191068 

 

  Law Centre (NI)مركز القانون

 02890244401 

 

 Northern Ireland Community of Refugees and)جماعة أيرلندا الشمالية لالجئين وطالبي اللجوء 
Asylum Seekers (NICRAS)) 

 02890246699  

http://www.gov.uk/browse/visas-immigration
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2. Social security benefits 

2.1 General information 

As a person who has been granted humanitarian protection under the VPR scheme, you 
are now entitled to claim social security benefits. 

When you arrive in Northern Ireland under the VPR scheme, your key worker will help you 
to apply for the range of social security benefits discussed in this chapter.   

Under the VPR scheme, many of the normal requirements for benefits will not apply to 
you (for example you will not need to go to your local Jobs and Benefits Office to make 
your initial claim; you will be held to meet certain residence requirements and; you may 
not need to produce some of the official documents that are normally required).  

However, if you or a member of your family makes a fresh claim for benefits at a later 
date, the requirements discussed in this chapter may apply. 

There are many different benefits and each has its own qualifying rules. If you are unsure, 
it is a good idea to seek independent advice (see list of advice organisations at the end of 
this guide). 

Once you are settled, your claim will be handled by your local Jobs and Benefits Office. A list 
of Jobs and Benefits Offices can be found on the NI Direct website: 
www.nidirect.gov.uk/index/contacts/contacts-az/social-security-jobs-and-benefits-
offices.htm 

It is possible to combine some of the benefits described below.  For example, if you have 
children and limited mobility (difficulty with walking) and are looking for work you may be 
eligible for Employment and Support Allowance or Jobseeker’s Allowance, and Child Tax 
Credit, Child Benefit and Housing Benefit, as well as various grants and loans. 

For detailed information on all the benefits below, go to the online rights guide 
‘Encyclopedia of Rights’ on the Law Centre’s website: www.lawcentreni.org/EoR.   

2.1.1 Can I have an interpreter to help me with my benefit claim? 

Staff at Jobs and Benefits Offices have access to the ‘Big Word’ telephone interpreting 
service to help you when making your claim. Written information can be provided in 
alternative formats including minority languages. 

2.1.2 How long do I need to wait for my benefits?  

All benefits should generally be processed within 12 Working Days. If there are any delays, 
phone the Benefits Service number 0800 022 4250 and request an update from Claims 
Tracker. If the issue is not resolved, seek advice immediately. Do not struggle alone. 

2.1.3 Changes to the benefits system 

Look out for information updates on: 

 NI Direct website (www.nidirect.gov.uk/benefits-and-financial-support) 

 Law Centre (NI) Encyclopedia of Rights (www.lawcentreni.org/EoR),  

 or Citizens Advice Guide (www.adviceguide.org.uk/nireland.htm).  

http://www.nidirect.gov.uk/index/contacts/contacts-az/social-security-jobs-and-benefits-offices.htm
http://www.nidirect.gov.uk/index/contacts/contacts-az/social-security-jobs-and-benefits-offices.htm
http://www.lawcentreni.org/EoR
http://www.nidirect.gov.uk/benefits-and-financial-support
http://www.lawcentreni.org/EoR
http://www.adviceguide.org.uk/nireland.htm
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 . إعانات الضمان االجتماعي2

 معلومات عامة 1.2

 ، يحق لك اآلن المطالبة بإعانات الضمان االجتماعي.VPRكشخص منح الحماية اإلنسانية في إطار برنامج 

التقدم للحصول على ، سيساعدك المسؤول الرئيسي عنك في VPRعندما تصل إلى أيرلندا الشمالية في إطار برنامج 

  طائفة من إعانات الضمان االجتماعي الواردة في هذا الفصل.

، لن تطبق عليك العديد من المتطلبات العادية )على سبيل المثال، لن تحتاج إلى مكتب الوظائف VPRوفي إطار برنامج 

( المحلي الذي تتبعه للتقدم بطلبك األولي وستحتاج إلى استيفاء متطلبات Jobs and Benefits Officeواإلعانات )

 سكن معينة وقد ال تحتاج إلى استخراج بعض الوثائق الرسمية المطلوبة عادة(. 

بطلب جديد للحصول على اإلعانات في وقت الحق، فقد تطبق تقدم ت ،أو أحد أفراد أسرتك ،ومع ذلك، إذا كنت أنت
 ة في هذا الفصل.المتطلبات الوارد

وهناك العديد من اإلعانات المختلفة ولكل منها قواعدها المؤهلة الخاصة. وإذا كنت غير متيقن، فمن الجيد أن تطلب 
 المشورة المستقلة )انظر قائمة المنظمات المعنية بتقديم المشورة في نهاية هذا الدليل(.

الذي تتبعه.  المحلي( Jobs and Benefits Officeانات )وبمجرد أن تستقر، سيتعامل مع طلبك مكتب الوظائف واإلع

 :NI Direct الخاص بـ ويمكنك الحصول على قائمة بمكاتب الوظائف واإلعانات على الموقع اإللكتروني

-benefits-and-jobs-security-az/social-www.nidirect.gov.uk/index/contacts/contacts
offices.htm 

على سبيل المثال، إذا كان لديك أطفال وتعاني من صعوبة في  ومن الممكن الجمع بين بعض من اإلعانات المبينة أدناه.
د تكون مؤهالً للحصول على إعانة عمل ودعم أو إعانة التنقل )صعوبة في السير على األقدام( وتبحث عن العمل، فق

 الباحثين عن العمل واعتمادات ضريبة األطفال وإعانة الطفل وإعانة السكن إلى جانب العديد من المنح والقروض.

 Encyclopedia ofللحصول على معلومات مفصلة بشأن جميع اإلعانات الواردة أدناه، اطلع على موسوعة الحقوق "
Rights( الموجود على الموقع اإللكتروني لمركز القانون "Law Centre :)www.lawcentreni.org/EoR . 

 هل يمكن وجود مترجم فوري معي لمساعدتي في طلب الحصول على اإلعانة؟ 1.1.2

" لمساعدتك Big Wordالترجمة الفورية الهاتفية من خالل شركة "يتوفر للعاملين في مكاتب الوظائف واإلعانات خدمة 

 عند التقدم بطلبك. ويمكن توفير معلومات مكتوبة في صيغ بديلة بما في ذلك لغات األقليات.

 ما الفترة التي يتعين علي انتظارها بخصوص إعاناتي؟  2.1.2

دث أي تأخير، اتصل برقم هيئة خدمة اإلعانات يوم عمل. وإذا ح 12يجب معالجة جميع اإلعانات عموماً في غضون 

واطلب التعرف على آخر ما تم التوصل إليه من مسؤول تتبع الطلبات. وإذا لم يحل األمر، فاطلب  08000224250

 الحصول على المشورة فوراً. ال تكافح وحدك.

 التغيرات الطارئة على نظام اإلعانات 3.1.2

 ابحث عن تحديثات المعلومات على:

  لموقع اإللكتروني لـ اNI Direct (support-financial-and-www.nidirect.gov.uk/benefits) 

  مركز)(Law Centre (NI) " موسوعة الحقوقEncyclopedia of Rights "

(www.lawcentreni.org/EoR ,) 

 أو دليل المشورة للمواطنين (Citizens Advice Guide) (www.adviceguide.org.uk/nireland.htm.)  

http://www.nidirect.gov.uk/index/contacts/contacts-az/social-security-jobs-and-benefits-offices.htm
http://www.nidirect.gov.uk/index/contacts/contacts-az/social-security-jobs-and-benefits-offices.htm
http://www.lawcentreni.org/EoR
http://www.nidirect.gov.uk/benefits-and-financial-support
http://www.lawcentreni.org/EoR
http://www.adviceguide.org.uk/nireland.htm
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2.2 Benefits you may be entitled to 

This table shows the most common benefits that you might be able to receive. It is a guide 
only and shows basic amounts only.  You may be entitled to more than one benefit, and the 
amount may vary depending on your age, family circumstances etc. 

  BENEFIT AMOUNT  PER WEEK 

Amounts in brackets [ ] show 
benefits paid at rates that vary 
depending on circumstances 

BENEFITS IF YOU ARE WORKING  

If you are working less 
than 16 hours per week 
and on a low income 

Jobseeker’s Allowance Amount varies according to age, 
income, hours worked and whether 
you are single, a lone parent or in a 
couple. 

If you are working more 
than 16 hours per week 
and on a low income 

Working Tax Credit  Amount varies 

 

If you are caring for a 
disabled person  

Carer’s Allowance [£62.10] 

 

BENEFITS IF YOU ARE NOT WORKING 

If you are looking for 
work 

Jobseeker’s Allowance £73.10 for a single adult aged 25+ 
years 

£114.85 for a couple aged over 18 

If you cannot work 
because of ill health 

Employment and 
Support Allowance 

£73.10 for a single adult aged 25+ 
years 

 

If you cannot work 
because you are caring 
for another person or 
because you are a lone 
parent with a child under 
5 years of age 

Income Support £73.10 for a single adult aged 25+ 
years  

£114.85 for a couple aged over 18 

If you are retired and 
have reached retirement 
age (retirement age is 
currently between 60 and 
65 years old depending 
on your date of birth) 

Pension Credit £151.20 for a single adult 

£230.85 for a couple 

If you are caring  for a       
disabled person  

Carer’s Allowance [£62.10]  
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 اإلعانات التي قد تحق لك 2.2

 يبين هذا الجدول اإلعانات األكثر شيوعاً التي قد يمكنك الحصول عليها. وهذا مجرد إرشاد ويبين المبالغ األساسية فقط.
 قد يحق لك الحصول على أكثر من إعانة، وقد تختلف القيمة وفقاً لعمرك وظروفك العائلة، إلخ.

 

 القيمة في األسبوع اإلعانة  

تبين القيم المذكورة بين قوسين ] [ اإلعانات 
 المدفوعة بمعدالت مختلفة وفقاً للظروف

 

 اإلعانات إذا كنت تعمل 

 

ساعة  16إذا كنت تعمل أقل من 

 في األسبوع وبدخل منخفض
تختلف القيمة وفقاً للعمر والدخل وساعات العمل  إعانة الباحثين عن عمل

كنت غير متزوج أو أب وحيد أو معك  وإذا
 زوج.

ساعة  16إذا كنت تعمل أكثر من 

 في األسبوع وبدخل منخفض
 قيمة متنوعة  اعتماد ضريبة العمل

 

إذا كنت ترعى شخصاً من ذوي 
 االحتياجات الخاصة 

 جنيهاً إسترلينياً[ 62.10] إعانة مقدم الرعاية

 

 

 اإلعانات إذا كنت ال تعمل

 

جنيهاً إسترلينياً للبالغ الواحد البالغ من  73.10 إعانة الباحثين عن عمل تبحث عن عملإذا كنت 

 عاماً أو أكثر 25العمر 

جنيهاً إسترلينياً للزوجين اللذين يزيد  114.85

 18عمرهما عن 

إذا كنت ال تستطيع العمل بسبب 
 اعتالل الصحة

جنيهاً إسترلينياً للبالغ الواحد البالغ من  73.10 إعانة عمل ودعم

 عاماً أو أكثر 25العمر 

 

إذا كنت ال تستطيع العمل ألنك 
تقدم الرعاية لشخص آخر أو ألنك 
أب وحيد ولديك طفل عمره أقل 

 سنوات 5من 

جنيهاً إسترلينياً للبالغ الواحد البالغ من  73.10 دعم الدخل

 عاماً أو أكثر  25العمر 

جنيهاً إسترلينياً للزوجين اللذين يزيد  114.85

 18عمرهما عن 

إذا كنت متقاعداً وبلغت سن 
التقاعد )يتراوح سن التقاعد حالياً 

عاماً وفقاً لتاريخ  65و 60بين 

 ميالدك(

 جنيهاً إسترلينياً لشخص بالغ واحد 151.20 اعتماد المعاش

 جنيهاً إسترلينياً للزوجين 230.85

إذا كنت ترعى شخصاً من ذوي 
 االحتياجات الخاصة 

 جنيهاً إسترلينياً[  62.10] إعانة مقدم الرعاية
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BENEFITS IF YOU HAVE CHILDREN 

If you currently care for a 
child (whether or not you 
are working) 

Child Benefit and Child 
Tax Credit 

Child Benefit: £20.70 (for the eldest 
child) £13.70 (other children)  

Rate of Child Tax Credit varies 

BENEFITS IF YOU HAVE A  DISABILITY 

If you have a recognized 
disability (whether or not 
you are working)  

Disability Living 
Allowance / Attendance 
Allowance 

[from £21.80 to £139.75]  

BENEFITS FOR YOUNG PEOPLE 

Benefits for young people 
aged 16 – 19 years who 
are in full-time education 
or on a particular training 
course 

Education Maintenance 
Allowance 

[£10-£30] 

Benefits for young people 
not working or looking 
for work 

Jobseeker’s Allowance / 
Income Support 

[£57.90] for single adult under 25 
years 

HOUSING COSTS   

If you have no income or 
low income 

Housing Benefit [Amount varies] 

Can be paid to tenant or directly to 
landlord. 

CHANGES IN 2016+ (these new benefits will be introduced from April 2016 but it will take 
at least three or four years before they are in place for every claimant)  

Basic benefit to replace 
benefits including 
Jobseeker’s Allowance, 
Employment and Support 
Allowance, Income 
Support, Housing Benefit 
and tax credits 

Universal Credit 
(standard allowance) 

£317.82 (single adult 25 + years) 
per month. 

Amount will vary depending on 
family circumstances 

  

Basic benefit to replace 
disability benefits 

Personal Independence 
Payment 

[from £21.80 to £139.75]  

2.3 National Insurance Number 

Generally, you will need a *National Insurance Number* (NINO) in order to receive benefits 
and for employment. You should receive your NINO shortly after arriving. If not, speak to 
your key worker immediately. 

If you haven’t received your National Insurance Number yet 

A NINO is not necessary for benefits to be paid. Benefits can be paid via an Internal Identification 

Number until the NINO is allocated. It may be necessary to request an Interim Payment while you 

wait for the NINO to be allocated. 



 

27 

 اإلعانات إذا كان لديك أطفال

إذا كنت ترعى طفالً في الوقت 
 الحالي )سواًء كنت تعمل أم ال(

إعانة الطفل واعتمادات 
 ضرائب األطفال

جنيهاً إسترلينياً )للطفل  20.70إعانة الطفل: 

جنيهاً إسترلينياً )لألطفال  13.70األكبر( 

 اآلخرين( 

 يختلف معدل اعتماد ضرائب األطفال

 

 اإلعانات إذا كنت من ذوي االحتياجات الخاصة

إذا كنت تعاني من إعاقة معترف 
 بها )سواًء كنت تعمل أم ال( 

إعانة معيشة لإلعاقة / إعانة 
 العناية

 139.75جنيهاً إسترلينياً إلى  21.80]من 

 جنيهاً إسترلينياً[ 

 

 إعانات الشباب

اإلعانات الموجهة للشباب الذين 

 19 – 16تتراوح أعمارهم بين 

سنة المنخرطون في التعليم بدوام 
 كامل أو في دورة تدريبية معينة

 جنيهاً إسترلينياً[  30– جنيهات إسترلينية 10] إعانة مواصلة التعليم

إعانات الشباب غير العاملين أو 
 الباحثين عن عمل

إعانة الباحثين عن العمل / دعم 
 الدخل

 25جنيهاً إسترلينياً[ لبالغ واحد تحت  57.90]

 سنة

 

   تكاليف السكن

إذا لم يكن لديك دخل أو دخلك 
 منخفض

 ]قيمة متنوعة[ إعانة السكن

 يمكن دفعها للمستأجر أو مباشرة للمالك.

 

ولكن سيستغرق  2016وما بعده )ستطرح هذه اإلعانات الجديدة من أبريل  2016التغييرات التي ستطرأ في عام 

 األمر على األقل ثالث أو أربع سنوات قبل أن تكون متاحة لجميع المطالبين بها( 

اإلعانة األساسية لتحل محل إعانة 
الباحثين عن العمل وإعانة العمل 
والدعم ودعم الدخل وإعانة الدخل 

 واعتمادات الضرائب 

 25جنيهاً إسترلينياً )بالغ واحد عمره  317.82 االعتماد العام )اإلعانة القياسية(

 أو أكثر( في الشهر.

 تختلف القيمة وفقاً لظروف األسرة

  

تحل اإلعانة األساسية محل 
 إعانات اإلعاقة

 139.75جنيهاً إسترلينياً إلى  21.80]من  إعانة االستقالل الشخصي

 جنيهاً إسترلينياً[ 

 

 رقم التأمين الوطني 3.2

( من أجل الحصول على اإلعانات والوظائف. يجب أن تحصل NINOعموماً، سوف تحتاج إلى *رقم التأمين الوطني* )

على رقم التأمين الوطني الخاص بك بعد وصولك بفترة قصيرة. وإذا لم يحدث ذلك، فتحدث على الفور مع المسؤول 
 الرئيسي عنك.

 على رقم التأمين الوطني الخاص بك حتى اآلنوإذا لم تكن قد حصلت 

رقم التأمين الوطني ليس ضرورياً لدفع اإلعانات. يمكن دفع اإلعانات من خالل رقم تعريف داخلي حتى تعطى رقم تأمين 
  أثناء انتظارك للحصول على رقم التأمين الوطني. الدفع المؤقت يلزم أن تطلب. وقد اً وطني
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2.4 Opening a bank account 

You will normally need a bank account to receive benefit payments or wages. Go to a bank, 
a Post Office or a credit union with your identity documents to open a current account and         
request a cash card. 

2.4.1 If you are unable to open a bank account because you don’t have the necessary 
identity documents 

Ask the Jobs and Benefits Office to give you a *Simple Payment Card*. Also ask for advice on 
other acceptable identity documents. 

If you do not have a bank account, the Simple Payment Card allows you to receive benefits 
from any PayPoint outlet. To collect a payment you will need the Simple Payment Card and 
an original proof of identity document (for example a Biometric Residence Permit) and must 
confirm your memorable date (an easy-to-remember date that you agree initially at the Jobs 
and Benefits Office).  Your nearest Simple Payment PayPoint can be found at 
www.paypoint.co.uk/simplepayment/. 

2.5 Benefits if you are not working or are working less than 16 hours a week 

2.5.1 Jobseeker’s Allowance  

This is the main benefit for people who are looking for work.   

To claim, you should contact your local Jobs and Benefits Office to obtain a form and to 
make an appointment. To claim, you can ask for a form at your local Jobs and Benefits 
Office. For information, you can telephone 0800 022 4250. 

To qualify, you:  

 must not be in full time paid work (claimant 16 hours, partner 24 hours per week); 

 must generally not be in full time education (there are exceptions to this); 

 must normally be fit for work, be available for and actively seeking work and have a 
current jobseeker’s agreement and ‘sign on’ every fortnight or as required; 

 must be aged over 16 and under retirement age; 

 must have a right to reside and live in Northern Ireland. Syrians who arrive initially under 
the VPR scheme should normally be considered to have a right to reside in Northern 
Ireland for benefit purposes. 

2.5.2 Employment and Support Allowance  

This is a benefit for people who are unable to work because of ill health.   

Employment and Support Allowance is for people who have ‘limited capability for work’ and 
who are not entitled to Statutory Sick Pay.  

To claim, call the ESA Office telephone claim line, Monday to Friday, 0800 085 6318. 

To qualify, you: 

 must be at least 16 and must be under retirement age – (retirement age, or State 
Pension Age, for a woman is currently between 60 and 65 depending on her date of 
birth.  It is currently 65 for a man); 

 must get medical evidence from a general practitioner (GP) at the time of claim;  

 must then undergo a medical assessment called the Work Capability Assessment during 
the three-month assessment period and then during regular intervals;  
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 مصرفيفتح حساب  4.2

بريد أو اتحاد ائتماني أو مكتب  مصرفاللتلقي دفعات اإلعانات أو األجور. اذهب إلى  مصرفيتحتاج عادة إلى حساب 
 ومعك وثائق الهوية لفتح حساب جار واطلب بطاقة نقدية.

 ألنك ال تملك وثائق الهوية الالزمة مصرفيإذا كنت غير قادر على فتح حساب  1.4.2

إعطاءك *بطاقة الدفع البسيط*. واطلب كذلك  (Jobs and Benefits Officeمكتب الوظائف واإلعانات )اطلب من 

 المشورة بشأن وثائق الهوية األخرى المقبولة.

". PayPointاً، تتيح لك بطاقة الدفع البسيط تلقي اإلعانات من أي منفذ لنقاط الدفع "مصرفيوإذا لم يكن لديك حساباً 

ية إلثبات الهوية )على سبيل المثال تصريح اإلقامة ولتحصيل المبلغ المدفوع ستحتاج إلى بطاقة الدفع البسيط ووثيقة أصل
مكتب الوظائف البيومترية( ويجب تأكيد التاريخ الذي ال ُينسى الخاص بك )تاريخ يسهل تذكره توافق عليه مبدئياً مع 

" تستخدم بطاقة الدفع PayPointيمكنك التعرف على أقرب نقطة دفع " (.(Jobs and Benefits Officeواإلعانات )

  /www.paypoint.co.uk/simplepayment لبسيط علىا

 ساعة في األسبوع 16 إعانات في حالة إذا كنت ال تعمل أو تعمل أقل من 5.2

 إعانة الباحثين عن عمل  1.5.2

 هذه هي اإلعانة الرئيسية لألشخاص الباحثين عن عمل. 

المحلي الذي تتبعه  (Jobs and Benefits Officeمكتب الوظائف واإلعانات )وللمطالبة بها، يجب عليك االتصال ب

مكتب الوظائف للحصول على استمارة ولتحديد موعد. وللمطالبة بها، يمكنك أن تطلب الحصول على االستمارة في 

 لمزيد من المعلومات، يمكنك االتصال بالرقم المحلي الذي تتبعه.  (Jobs and Benefits Officeواإلعانات )

08000224250. 

 ولكي تكون مؤهالً لهذا: 

  ساعة في األسبوع(؛ 24ساعة والزوج  16يجب أال تكون تعمل بدوام كامل مدفوع )المطالب 

 يجب أال تكون عموماً منخرطاً في التعليم بدوام كامل )هناك استثناءات لهذا(؛ 

  وتبحث بنشاط عن عمل ولديك اتفاق حالي للباحثين عن العمل و'توقع' كل  اً العمل ومتاحيجب أن تكون قادراً على

 أسبوعين أو حسب االقتضاء؛

  عاماً وتحت سن التقاعد؛ 16يجب أن تكون فوق سن 

  .األساسن الذين يصلون في ولسوريما يعتبر اعادة ويجب أن يكون لديك الحق في اإلقامة والعيش في أيرلندا الشمالية 

 لحصول على اإلعانات.غرا  احق في اإلقامة في أيرلندا الشمالية أل ذوي VPRفي إطار برنامج 

 إعانة عمل ودعم  2.5.2

 هذه إعانة لألشخاص غير القادرين على العمل بسبب الصحة المعتلة. 

وإعانة العمل والدعم موجهة لألشخاص الذين لديهم "قدرة محدودة على العمل" والذين ال يحق لهم الحصول على األجر 
 في حالة المرض وفقاً للقانون. 

 .0800 085 6318(، من االثنين إلى الجمعة، ESAوللمطالبة بها، اتصل برقم هاتف مكتب إعانة العمل )

 ولكي تكون مؤهالً لهذا:

 أو سن المعاش في الدولة، بالنسبة للنساء  ،)سن التقاعد –عاماً على األقل وتحت سن التقاعد  16 سنك تكون يجب أن

 عاماً بالنسبة للرجال(؛ 65والسن حالياً  عاماً طبقاً لتاريخ ميالدها. 65و 60حالياً بين 

  يجب أن تحصل على إثبات طبي من ممارس عام في وقت تقديم الطلب؛ 

  لتقييم طبي يطلق عليه تقييم القدرة على العمل خالل فترة التقييم الممتدة لثالثة أشهر وخالل الفترات يجب أن تخضع

 الفاصلة المنتظمة؛

 

  

http://www.paypoint.co.uk/simplepayment/
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 must have a right to reside and live in Northern Ireland.  Syrians arriving under the VPR 
scheme should normally be considered to have a right to reside in Northern Ireland for 
benefit purposes. 

2.5.3 Income Support  

This is a benefit for certain groups of people who cannot work for other reasons, including: 

 carers; 

 lone parents with children aged under seven (this is due to be reduced to age five at 
some point in 2016); 

 students receiving education in limited circumstances ; 

 To claim Income Support, download or request a claim form and send it to your local 
Jobs and Benefits Office. 

To qualify, you: 

 must not be studying full time (there are exceptions to this rule, for example if you are a 
lone parent of a child under five or if you have started a course of full time non 
advanced education and are under the age of 21); 

 must not be entitled to Jobseeker’s Allowance or Income-related Employment and 
Support Allowance, including joint claims; 

 must be at least 16 and under qualifying age for Pension Credit; 

 must have a low income; 

 must have less than £16,000 in savings; 

 must have a right to reside and live in Northern Ireland.  Under the VPR scheme, you are 
considered to have a right to reside in Northern Ireland for benefit purposes. 

2.5.4 Pension Credit  

This is a benefit for older people.  

To claim, download a claim form from the NI Direct website or request the form from your 
local Jobs and Benefits Office.  You can return the form to a Jobs and Benefits Office, or to 
this address: NI Pension Centre, Mail Opening Unit, PO Box 4, Limavady BT49 4AN.  

 Pension Credit is more generous than working age benefits; the standard rate is £151.20 
per week for a single person £230.85 for a couple.   

 Pension Credit is means-tested - how much you are entitled to depends on your income 
- but it does not matter how many savings you have or how much property you own. 

 It is possible to claim Pension Credit in or out of work. 

 There are two types of Pension Credit: Guarantee Credit which ensures a minimum level 
of income, and Savings Credit which rewards people who made savings for their 
retirement.  It is possible to receive either or both but you are unlikely to qualify for 
Savings Credit if you are new to Northern Ireland.  

 The age at which both men and women can start claiming is currently between 60 and 
65 years old, depending on your date of birth. This is linked to the State Pension Age for 
women. 

2.6 Benefit if you work 16 hours or more per week: Working Tax Credit 

Once you find work, you may still be entitled to claim benefits if your income is low. 
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  .األساسن الذين يصلون في ولسوريما يعتبر اعادة ويجب أن يكون لديك الحق في اإلقامة والعيش في أيرلندا الشمالية 

 لحصول على اإلعانات.غرا  احق في اإلقامة في أيرلندا الشمالية أل ذوي VPRفي إطار برنامج 

 دعم الدخل  3.5.2

 :وتشملهذه إعانة لبعض المجموعات من الناس الذين ال يمكنهم العمل ألسباب أخرى، 

 الرعاية؛ يمقدم 

  ومن المزمع أن تقل إلى خمس سنوات في وقت ما من سنوات سبع  أقل منسنهم الذين لديهم أطفال ن يالوحيداآلباء(

 (؛2016عام 

 الطالب الذين يتلقون تعليماً في ظروف محدودة؛ 

  مكتب الوظائف وللتقدم للحصول على دعم الدخل، نزل نموذج الطلب من على اإلنترنت أو اطلبه وأرسله إلى

 الذي تتبعه. المحلي (Jobs and Benefits Officeواإلعانات )

 ولكي تكون مؤهالً لهذا:

  تكون تدرس بدوام كامل )هناك استثناءات لهذه القاعدة، على سبيل المثال إذا كنت أباً وحيداً لطفل دون سن  أاليجب

 عاماً(؛ 21الخامسة أو إذا كنت قد بدأت دورة تعليمية غير متقدمة بدوام كامل وعمرك تحت سن 

 صول على إعانة الباحثين عن العمل أو إعانة العمل والدعم المرتبطة بالدخل، بما في يجب أال يكون لك الحق في الح

 ذلك الطلبات المشتركة؛

  عاماً على األقل وأصغر من السن المؤهل للحصول على اعتماد المعاش؛ 16يجب أن تبلغ 

 يجب أن يكون دخلك منخفضاً؛ 

  جنيه إسترليني؛ 16000يجب أن تكون مدخراتك أقل من 

  وفي إطار برنامج  أن يكون لديك الحق في اإلقامة والعيش في أيرلندا الشمالية.يجبVPR يعتبر أنك لديك الحق في ،

 لحصول على اإلعانات.غرا  ااإلقامة في أيرلندا الشمالية أل

 اعتماد المعاش  4.5.2

 هذه إعانة لكبار السن. 

مكتب الوظائف واإلعانات أو اطلبه من  NI Directللمطالبة بها، نزل نموذج الطلب من على الموقع اإللكتروني لـ 

(Jobs and Benefits Office) .ويمكنك إعادة النموذج إلى أحد مكاتب الوظائف واإلعانات أو إلى  المحلي الذي تتبعه

 . NI Pension Centre, Mail Opening Unit, PO Box 4, Limavady BT49 4ANهذ العنوان: 

  جنيهاً إسترلينياً في األسبوع للفرد  151.20واعتماد المعاش أكبر قيمة من إعانات سن العمل؛ فالمعيار القياسي يبلغ

 جنيهاً إسترلينياً للزوجين.  230.85الواحد و
  ولكن ال يهم مقدار ما  –لك على دخلك وتعتمد قيمة المبلغ الذي يحق  –ويستند اعتماد المعاش إلى استطالع الموارد

 لديك من مدخرات أو قيمة األمالك التي لديك.
  تعمل أم الومن الممكن المطالبة بالحصول على اعتماد المعاش وأنت. 
  :اعتماد مدخراتوالذي يضمن مستوى الحد األدنى من الدخل، و اعتماد ضامنوهناك نوعان من اعتماد المعاش 

ومن الممكن الحصول على أيهما أو كليهما ولكن ليس من المرجح أن  والذي يكافئ األشخاص الذين ادخروا لتقاعدهم.

 تكون مؤهالً للحصول على اعتماد المدخرات إذا كنت حديث العهد في أيرلندا الشمالية. 
 عاماً وفقاً لتاريخ  65و 60لبة بذلك بين في المطا احالياً السن الذي يمكن لكل من الرجال والنساء البدء عندهتراوح تو

 مولدك. ويرتبط هذا بسن تقاعد النساء في الدولة.

 

 ساعة أو أكثر في األسبوع: اعتماد ضريبة العمل 16 إعانة إذا كنت تعمل 6.2

 وحتى بعد حصولك على عمل، قد تظل تستحق المطالبة بالحصول على اإلعانات إذا كان دخلك منخفضاً.
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If you work more than 16 hours a week, you may be entitled to Working Tax Credit.  
Working Tax Credit is paid by the government to ensure that people on low wages have 
enough to live on and to help workers with childcare costs.  

This benefit is paid by *Her Majesty’s Revenue and Customs* (HMRC) but you can apply for 
it at your local Jobs and Benefits Office.  

Make sure that your application is ‘Fast Tracked’. The Fast Track process speeds up the 
processing time.  

The Jobs and Benefit Office receives and checks the application as well as your identification 
and residence documentation and then forwards the application to HMRC. The claim should 
be processed within ten working days.   

To qualify for Working Tax Credit: 

 you/your partner must satisfy rules about being in full time paid work.  This can be 16, 
24 or 30 hours per week depending on your circumstances; 

 Working Tax Credit does not have National Insurance contributions conditions; 

 your income must be sufficiently low (but it does not matter how much property you 
own or how much you have in savings); 

 you must be present and considered ‘ordinarily resident’ in the UK – there are some 
exceptions. As you are in Northern Ireland under the VPR scheme, you are considered to 
be ordinarily resident. 

2.7 Benefits if you have children: Child Tax Credit and Child Benefit 

Child Benefit and Child Tax Credit help parents with the cost of bringing up children. 

2.7.1 Child Tax Credit 

You can apply for Child Tax Credit at your Jobs and Benefits Office. It can be claimed through 
the Fast Track process (see Working Tax Credit). Make sure that your Child Tax Credit 
application is Fast Tracked.  

 Child Tax Credit is a *means tested* benefit: how much you are entitled to depends on 
how much you earn. However, it does not matter how much property you own or how 
much you have in savings. 

 You can claim Child Tax Credit whether or not you are in full time paid work. 

 Child Tax Credit will be paid to the person who has ‘main responsibility’ for the child or 
young person. It can be paid until 31 August after the young person’s 16th birthday; after 
that it can continue to be paid up to the young person’s 20th birthday if she/he remains 
in certain kinds of full time education or training of at least 12 hours per week. 

 Child Tax Credit can be paid in addition to Working Tax Credit, Income-related 
Employment and Support Allowance, Income-based Jobseeker’s Allowance or Pension 
Credit and it does not count as income for these benefits. 

 To qualify for Child Tax Credit, you and the child must be living in the UK, and you must 
also satisfy additional rules about residence and immigration status. Syrians arriving 
under the VPR scheme should normally meet these criteria. If you are having difficulties 
accessing this benefit because of your immigration status or because of residence 
requirements, seek advice for a Citizens Advice Bureau, an independent advice centre or 
Law Centre (NI).  
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تماد وتدفع الحكومة اع ساعة في األسبوع، فقد يحق لك الحصول على اعتماد ضريبة العمل. 16إذا كنت تعمل أكثر من 

ضريبة العمل لضمان أن يحظى األفراد ذوو األجور المنخفضة بما يكفيهم للحياة به ولمساعدة العمال في تكاليف رعاية 
 األطفال. 

مكتب ( ولكن يمكنك التقدم للحصول عليها في HMRCوتدفع هذه اإلعانة *إدارة صاحبة الجاللة لإليرادات والجمارك* )

 المحلي الذي تتبعه.  (Jobs and Benefits Officeالوظائف واإلعانات )

 وقت المعالجة.  السريعة وتعجل العملية "بالسرعة".تأكد من أن طلبك يحظى 

الطلب ويفحصه إلى جانب وثائق الهوية واإلقامة التي  (Jobs and Benefits Officeمكتب الوظائف واإلعانات )يتلقى 

 . ويجب معالجة الطلب في غضون عشرة أيام عمل. HMRCلديك ثم يوجه الطلب بعد ذلك إلى إدارة 

 

 ولكي تتأهل للحصول على اعتماد ضريبة العمل:

 .ساعة في  30أو  24أو  16وقد يكون هذا  يجب أن تفي أنت أو زوجك بالقواعد المتعلقة بالعمل بدوام كامل مدفوع

 األسبوع وفقاً لظروفك.
  في التأمين الوطني؛ال يوجب اعتماد ضريبة العمل شروطاً بالمساهمات 
 يجب أن يكون دخلك منخفضاً بما يكفي )ولكن ال يهم قيمة األمالك التي لديك أو مقدار ما لديك من مدخرات(؛ 
  هناك بعض االستثناءات. وبما أنك في أيرلندا  –يجب أن تكون موجوداً وتعتبر "مقيماً عادياً" في المملكة المتحدة

 بر مقيماً عادياً.، تعتVPRالشمالية في إطار برنامج 

 

 إعانات إذا كان لديك أطفال: اعتماد ضريبة األطفال وإعانة الطفل 7.2

 تساعد إعانة الطفل واعتماد ضريبة األطفال األبوين في نفقات تربية األطفال.

 

 اعتماد ضريبة األطفال 1.7.2

الذي  (Jobs and Benefits Officeمكتب الوظائف واإلعانات )يمكنك التقدم للحصول على اعتماد ضريبة األطفال في 

تتبعه. ويمكن طلبه من خالل العملية العاجلة )انظر اعتماد ضريبة العمل(. تأكد من أن طلب اعتماد ضريبة األطفال 
 . بالسرعةالخاص بك يحظى 

 

 .ومع ذلك، ال  يستند اعتماد ضريبة األطفال إلى *استطالع الموارد*: تعتمد القيمة التي تستحقها على قيمة ما تتكسبه

 يهم قيمة األمالك التي لديك أو مقدار ما لديك من مدخرات.

 .يمكنك المطالبة بالحصول على اعتماد ضريبة األطفال سواًء كنت تعمل بدوام كامل مدفوع أو ال 

  31ويدفع اعتماد ضريبة األطفال للشخص المتحمل "للمسؤولية األساسية" عن الطفل أو الشاب. ويمكن دفعه حتى 
سطس بعد بلوغ الشاب عامه السادس عشر؛ وبعد ذلك يمكن استمرار دفعه للشاب حتى بلوغ عامه العشرين إذا ظل أغ

 ساعة على األقل في األسبوع. 12منخرطاً في أنواع معينة من التعليم بدوام كامل أو التدريب لمدة 

  وإعانة العمل والدعم المرتبطة بالدخل وإعانة ويمكن دفع اعتماد ضريبة األطفال باإلضافة إلى اعتماد ضريبة العمل

 الباحثين عن العمل المرتبطة بالدخل أو اعتماد المعاش وال يعتبر مصدر دخل بالنسبة لهذه اإلعانات.

  ولكي تكون مؤهالً العتماد ضريبة األطفال، يجب أن تكون أنت والطفل تعيشان في المملكة المتحدة ويجب أن تفيا

 VPRكذلك بقواعد إضافية تتعلق بوضع اإلقامة والهجرة. وعادة ما يعتبر السوريون القادمون في إطار برنامج 
لى هذه اإلعانة بسبب وضع الهجرة لديك أو بسبب لهذه المعايير. وإذا كنت تواجه مشاكل في الحصول عن يمستوف

(، وهو مركز Citizens Advice Bureauمتطلبات اإلقامة، فاطلب المشورة من مكتب إسداء المشورة للمواطنين )

 Law Centre (NI .)))مستقل إلسداء المشورة، أو من مركز القانون 

  



 

34 

2.7.2 Child Benefit 

Under the VPR Scheme your key worker will help you submit an application for Child Benefit 
as soon as possible after you arrive. 

Normally, to claim Child Benefit you would have to complete an application online or 
download an application form from www.gov.uk/government/publications/child-benefit-
claim-form-ch2. You need to send your original documents (for example a birth certificate) 
with the Child Benefit application. All original documents should be sent by recorded 
delivery.  The application should be processed within ten working days.  An application for 
Child Benefit cannot be made through the Fast Track process.   

 Child Benefit can be claimed in addition to Child Tax Credit.   

 It can be claimed whether or not you are in full time paid work. 

 You must be responsible for a child or qualifying young person. You remain eligible until 
31 August after the child’s 16th birthday. After that, you will continue to be eligible up to 
the age of 20 if the young person remains in certain types of full time education or 
training of at least 12 hours per week. 

 You need not be the child’s parent and the child need not live with you.  However, you 
must contribute financially to the care of the child, so that all the amount of the Child 
Benefit is used for the care of the child. 

2.8 Benefits to help with the extra costs of disability and care  

If you are disabled, or you are caring for a family member who has a disability, you might be 
eligible for other benefits. These include:  

 Disability Living Allowance; 

 Attendance Allowance; 

 Personal Independence Payment (this benefit will be introduced on a phased basis from 
2016); 

 Carer’s Allowance. 

These benefits are administered by the Disability and Carers Service, Castle Court Belfast. 

To claim Disability Living Allowance, telephone (028) 9090 6182 and request a claim form. 
The date when you make this phone call will be considered to be the date of your claim. You 
will have six weeks to complete and return the lengthy form.  

To claim Attendance Allowance, telephone (028) 9090 6178 and request a claim form. 
Again, the date when you make this phone call will then be considered to be the date of 
your claim. You will have six weeks to complete and return the form. 

It is also possible to download a claim form from the NI Direct website or to request a form 
from a Jobs and Benefits Office. In this case, the date of claim is when the form is completed 
and submitted. 

2.8.1 Disability Living Allowance and Attendance Allowance 

 Disability Living Allowance (DLA) is a benefit for people who are aged under 65 when 
they claim and who have a disability which causes needs for supervision, care and 
attention or mobility problems.   

 DLA has two separate components, one for care and one for mobility.  It is a single 
benefit.  Each component can be paid at different rates.  There is a single claim form for 
both components. 

http://www.gov.uk/government/publications/child-benefit-claim-form-ch2
http://www.gov.uk/government/publications/child-benefit-claim-form-ch2
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 إعانة الطفل 2.7.2

، سيساعدك المسؤول الرئيسي عنك في تقديم طلب للحصول على إعانة الطفل في أقرب وقت VPRفي إطار برنامج 

 وصولك.ممكن بعد 

 

وللتقدم بطلب للحصول على إعانة الطفل، يجب عليك عادة ملء استمارة على اإلنترنت أو تنزيلها من على الموقع 

. ويتعين عليك www.gov.uk/government/publications/child-benefit-claim-form-ch2اإللكتروني 

)على سبيل المثال، شهادة الميالد( مع طلب الحصول على إعانة الطفل. ويجب إرسال جميع  األصليةإرسال الوثائق 
وال يمكن أن يتم طلب  ويجب معالجة االستمارة في غضون عشرة أيام عمل. .البريد المسجلالوثائق األصلية من خالل 
  عملية العاجلة.إعانة الطفل من خالل ال

 

  .يمكن التقدم بطلب للحصول على إعانة الطفل إلى جانب اعتماد ضريبة األطفال 

 .يمكن المطالبة بالحصول عليها سواًء كنت تعمل بدوام كامل مدفوع أو ال 

  أغسطس بعد بلوغ الطفل  31يجب أن تكون مسؤوالً عن الطفل أو الشاب المتأهل لذلك. وتظل مستحقاً لذلك حتى

مه السادس عشر. وبعد ذلك تظل مستحقاً لذلك حتى بلوغ الشاب عامه العشرين إذا ظل منخرطاً في أنواع معينة من عا

 ساعة على األقل في األسبوع. 12التعليم بدوام كامل أو التدريب لمدة 

 .مادياً في تقديم  ومع ذلك، يجب عليك المساهمة يتعين عليك أن تكون والد الطفل ويتعين أن يكون الطفل مقيماً معك

 الرعاية للطفل حتى تُستخدم قيمة إعانة الطفل كلها في رعايته.

 

  إعانات للمساعدة في التكاليف اإلضافية المتعلقة باإلعاقة والرعاية 8.2

إذا كنت من ذوي االحتياجات الخاصة أو ترعى أحد أفراد العائلة منهم، فقد تكون مستحقاً إلعانات أخرى. وتشتمل هذه 
 اإلعانات على: 

 إعانة معيشة لإلعاقة؛ 
 إعانة العناية؛ 
  (؛2016إعانة االستقالل الشخصي )ستتاح هذه اإلعانة على أساس مرحلي بدءاً من 

 .إعانة مقدم الرعاية 

 

كاسل كورت في ب(، Disability and Carers Serviceهيئة خدمة اإلعاقة ومقدمي الرعاية )هذه اإلعانات  تدير

 .بلفاست

 

واطلب نموذج الطلب. وسيعتبر التاريخ الذي   02890906182 ، اتصل برقم الهاتف بإعانة المعيشة للمعاقينوللمطالبة 

 تجري فيه هذه المكالمة تاريخ طلبك. وسيكون لديك ستة أسابيع لملء النموذج المطول وإعادته. 

 

واطلب نموذج الطلب. وللمرة الثانية، سيعتبر التاريخ   02890906187 ، اتصل برقم الهاتف بإعانة العنايةوللمطالبة 

 مكالمة تاريخ طلبك. وسيكون لديك ستة أسابيع لملء النموذج وإعادته.الذي تجري فيه هذه ال

مكتب الوظائف واإلعانات أو طلبه من  NI Directومن الممكن كذلك تنزيل نموذج الطلب من الموقع اإللكتروني لـ 

(Jobs and Benefits Office).وفي هذه الحالة يكون تاريخ الطلب هو تاريخ إكمال الطلب وتقديمه . 

 

 إعانة معيشة لإلعاقة وإعانة العناية 1.8.2

  عاماً عند تقدمهم بالطلب والذين يعانون من إعاقة أو مشكالت في  65إعانة المعيشة لإلعاقة إعانة لألفراد تحت

  الحركة تتسبب في الحاجة إلى اإلشراف والرعاية والعناية.
  ويمكن دفع  وهي إعانة واحدة. للرعاية والثاني للحركة.وتتكون إعانة المعيشة لإلعاقة من عنصرين منفصلين األول

 وهناك نموذج طلب واحد لكال العنصرين. كل عنصر بمعدالت مختلفة.

  

http://www.gov.uk/government/publications/child-benefit-claim-form-ch2
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 Attendance Allowance is a similar benefit to DLA for those who are aged 65 or over at 
the time of claim.  It does not have a mobility component or a lower rate equivalent to 
low rate care DLA. 

 DLA and Attendance Allowance are non means tested and can be paid in addition to all 
other benefits.  They do not count as income for means tested benefits and tax credits 
and may lead to entitlement to higher rates of other means tested benefits. 

 There are no national insurance contribution conditions. 

 It is possible to claim DLA and Attendance Allowance whether the person is in or out of 
work. 

 There are residence conditions for both DLA and Attendance Allowance. Syrians arriving 
under the VPR Scheme should normally satisfy these conditions.  

2.8.2 Carer’s Allowance 

This is a benefit for people who are regularly and substantially caring for a disabled person 
for 35 hours or more per week. 

 It is not means tested and it does not have national insurance conditions.   

 You can qualify for Carer’s Allowance whether you are in or out of work but if you are in 
work you: 

o must not earn more than £110 per week; 
o must not be in full time education; 
o must be aged 16 or over - there is no upper age limit; 
o must satisfy a residence condition.  

 Carer’s Allowance can be paid in addition to other benefits but in that case you might 
not receive the full amount. 

 Entitlement to Carer’s Allowance may lead to entitlement to a Carer Premium in the 
calculation of Income Support, Jobseeker’s Allowance or Income-related Employment 
and Support Allowance. 

 The person who is being cared for must have leave to remain in the UK. A person who 
came to Northern Ireland under the VPR scheme has leave to remain for five years. 

2.9 Help with housing costs: Housing Benefit 

Housing Benefit is paid by the Housing Executive to people who are unemployed or on a low 
income to help them pay their rent. Housing Benefit can be used: 

 to pay for rent charged by a private landlord; 

 to pay for rent charged by a charitable organisation;  

 to pay for the cost of Housing Executive accommodation.  

Apply for Housing Benefit at the same time as Jobseeker’s Allowance or Income Support. 
This will result in a shortened Housing Benefit Application.   

Alternatively, you can apply for Housing Benefit through the Housing Executive.  

 It is a means-tested benefit, which means that how much you receive depends on your 
income.  It has an upper savings limit of £16,000 (which means that you cannot receive it 
if you have property or savings worth £16,000 or more).  There is no savings limit if you 
or your partner is getting the guarantee credit of Pension Credit. 

 You can qualify for this benefit if you are on a sufficiently low income. It does not matter 
if you are employed or out of work. 
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  وال تشتمل  عاماً أو أكثر عند تقديم الطلب. 65وتتشابه إعانة العناية مع إعانة المعيشة لإلعاقة بالنسبة لألفراد البالغين

 ل بالنسبة إلعانة المعيشة لإلعاقة.إعانة العناية على عنصر الحركة أو معدل منخفض مساو للرعاية منخفضة المعد

 .وال يحتسبا كمصدر دخل  وال تستند اإلعانتان على استطالع الموارد ويمكن دفعهما إلى جانب اإلعانات األخرى

بالنسبة لإلعانات المستندة إلى استطالع الموارد واعتمادات الضرائب وقد يؤديان إلى استحقاق الحصول على معدالت 

 األخرى المستندة إلى استطالع الموارد.أعلى من اإلعانات 

 .وال توجد أي شروط للمساهمة في التأمين الوطني 

 ال. مومن الممكن طلب الحصول على إعانة المعيشة لإلعاقة وإعانة العناية سواًء كان الشخص يعمل أ 

  وتوجد شروط لإلقامة لكل من اإلعانتين. وعادة ما يعتبر السوريون القادمون في إطار برنامجVPR لهذه ن يمستوف

 الشروط. 

 

 إعانة مقدم الرعاية 2.8.2

ساعة أو  35هذه إعانة لألفراد الذين يقدمون الرعاية بانتظام وبصورة أساسية لشخص من ذوي االحتياجات الخاصة لمدة 

 أكثر في األسبوع.

 

  .وال تستند إلى استطالع الموارد وال تشتمل على شروط للتأمين الوطني 
 ال، ولكن إذا كنت تعمل: مويمكنك التأهل للحصول على إعانة مقدم الرعاية سواًء كنت تعمل أ 

o  جنيهات إسترلينية في األسبوع؛ 110يجب عليك أال تتكسب أكثر من 
o اً في تعليم بدوام كامل؛يجب أال تكون منخرط 
o  للعمر؛ى قصأوال يوجد حد  –عاماً أو أكثر  16يجب أن يكون عمرك 
o  .يجب أن تستوفي شرط اإلقامة 

 .ويمكن دفع إعانة مقدم الرعاية إلى جانب اإلعانات األخرى ولكن في هذه الحالة قد ال تحصل على القيمة الكاملة 
  الرعاية إلى الحصول على زيادة لمقدم الرعاية عند حساب دعم الدخل وقد يؤدي استحقاق الحصول على إعانة مقدم

 أو إعانة الباحثين عن عمل أو إعانة العمل والدعم المرتبطة بالدخل.
  ويجب أن يكون لدى الشخص المتلقي للرعاية تصريحاً بالبقاء في المملكة المتحدة. والشخص الذي جاء إلى أيرلندا

 لديه تصريح بالبقاء لمدة خمس سنوات. VPRالشمالية في إطار برنامج 

 

 المساعدة في تكاليف السكن: إعانة السكن 9.2

( إعانة السكن لألفراد العاطلين عن العمل أو ذوي الدخل Housing Executiveتدفع الوكالة التنفيذية لإلسكان )

 المنخفض لمساعدتهم في سداد اإليجار. ويمكن استخدام إعانة السكن في:

  اإليجار الذي يتقاضاه مالك العقار الخاص؛سداد 
  سداد اإليجار الذي تتقاضاه منظمة خيرية؛ 
 ( سداد تكلفة السكن التابع للوكالة التنفيذية لإلسكانHousing Executive .) 

 

للحصول على إعانة الباحثين عن عمل أو دعم الدخل. ويتطلب هذا  كتقدم للحصول على إعانة السكن في نفس وقت تقدم
 ملء نموذج قصير للحصول على إعانة السكن. 

 (. Housing Executiveأو يمكنك التقدم للحصول على إعانة السكن من خالل الوكالة التنفيذية لإلسكان )

 

 ى قصأوتشتمل على حد  إعانة مستندة إلى استطالع الموارد، أي أن القيمة التي تحصل عليها تعتمد على دخلك. هوهذ

الحصول على اإلعانة إذا كان لديك عقار أو  كال يمكن هجنيه إسترليني )وهو ما يعني أن 16000للمدخرات يبلغ 

وال يوجد حد للمدخرات إذا كنت أنت أو زوجك تحصلون على  جنيه إسترليني أو أكثر(. 16000مدخرات بقيمة 

 اعتماد ضامن العتماد المعاش.
  ًتعمل أم البدرجة كافية. وال يهم إذا كنت  ويمكنك التأهل لهذه اإلعانة إذا كان دخلك منخفضا. 
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 You must satisfy the habitual residence test.  Syrians arriving under the VPR should 
normally meet these requirements 

 You must be liable to pay rent and it must be for a home in which you normally lives. 

 It may be possible to claim discretionary housing payments to help with shortfalls in 
payment of Housing Benefit if you live in private rented accommodation. 

 Full-time students are not eligible for Housing Benefit unless they have responsibility for 
a child or have a disability.  

2.10 Other government financial support 

There are other types of government financial support that can help you meet living costs or 
emergency expenses. You can apply at your local Jobs and Benefits Office or seek advice 
from a Citizens Advice or Independent Advice Centre (see Chapter 9. Advice and support 
agencies, at the end of this Guide). Financial support can be: 

 a grant (usually a one-off payment that does not need to be paid back);  

 a loan (usually must be paid back – sometimes automatically through deductions 
from benefits). In general, it is much cheaper to obtain a government loan than a 
bank loan or a high interest loan from a money lender. 

The different types of loans and grants are explained below. 

2.10.1 Community Care Grant 

This grant can help with the cost of moving into a new home or to help ease exceptional 
pressure on a family. There are qualifying conditions and certain items are specifically 
excluded. The amount can be hundreds of pounds depending on individual circumstances.  
It does not need to be paid back. You need to apply at your local Jobs and Benefits Office. 

To be entitled you must: 

 be getting either Income Support, Income-based Jobseeker’s Allowance, Income-related 
Employment and Support Allowance or Pension Credit; and 

 require a grant to ease exceptional pressures or to cover expenses involved with  
moving into new accommodation for example to buy furniture or ‘white goods’ (for 
example a cooker, fridge, freezer or washing machine).  

2.10.2 Crisis loans 

You may be able to get this interest-free loan. It must be paid back, usually through 
deductions from your benefits. Crisis loans can help in an emergency such as flooding or 
while waiting for the first benefit payment. You need to apply at your local Jobs and Benefits 
Office.  

To be entitled you must: 

 be 16 or over; 

 not have enough money to meet your short term needs in an emergency or as a result of 
a disaster, for example living expenses or rent in advance; 

 be at risk of serious damage to your health or safety. 

2.10.3 Budgeting loans  

Because of the 26 week benefit requirement, you will not be able to apply for a budgeting 
loan initially. However, a budgeting loan might be useful later, for example at the time of 
family reunion (if you are allowed to bring someone from your family to join you in 
Northern Ireland). 
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 .وعادة ما يعتبر السوريون القادمون في إطار برنامج  ويجب أن تستوفي اختبار اإلقامة االعتياديةVPR لهذه ن يمستوف

 المتطلبات.
 سداد اإليجار ويجب أن يكون ذلك للمنزل الذي تعيش فيه عادة. ويجب أن تكون مسؤوالً عن 
  وقد يمكن أن تتقدم بطلب للحصول على دفعات تقديرية للسكن للمساعدة في إخفاقات سداد إعانة السكن إذا كنت تعيش

 في مسكن مستأجر من مالك خاص.
  مسؤولين عن طفل أو من ذوي االحتياجات والطالب بدوام كامل غير مؤهلين للحصول على إعانة السكن ما لم يكونوا

 الخاصة. 

 

 أشكال أخرى للدعم المالي الحكومي 10.2

وهناك أنواع أخرى من الدعم المالي الحكومي التي يمكنها مساعدتك في تحمل تكاليف المعيشة أو النفقات الطارئة. 

حلي الذي تتبعه أو طلب المشورة من الم (Jobs and Benefits Officeمكتب الوظائف واإلعانات )ويمكن التقدم في 

الفصل التاسع. الوكاالت المعنية بتقديم مكتب إسداء المشورة للمواطنين أو مركز مستقل آخر لتقديم المشورة )انظر 
 في نهاية هذا الدليل(. ويمكن أن يكون الدعم المالي على شكل: المشورة والدعم

  .)منحة )عادة ما تكون مبلغاً يعطى مرة واحدة وال يتعين إعادته 
  وعامة الحصول على في بعض األحيان تلقائياً من خالل خصومات من اإلعانات(.  –قر  )ويجب رده عادة

أو الحصول على قرض مرتفع  مصارفقرض من الحكومة أرخص بكثير من الحصول على قرض من ال

 الفائدة من مقرض.

 ناه األنواع المختلفة للقروض والمنح.ويبين أد

 منحة الرعاية المجتمعية 1.10.2

يمكن أن تساعد هذه المنحة في تكلفة االنتقال إلى منزل جديد أو تخفيف الضغط الطارئ على العائلة. وتوجد شروط 
وال  الظروف الشخصية.للتأهل وتستبعد عناصر بعينها على وجه الخصوص. وقد تبلغ القيمة مئات الجنيهات اعتماداً على 

المحلي  (Jobs and Benefits Officeمكتب الوظائف واإلعانات )ويتعين عليك التقدم للحصول عليها في  يتعين ردها.

 الذي تتبعه.

 ولكي تحق لك هذه المنحة يجب:

  أن تكون ممن يحصلون على دعم الدخل أو إعانة الباحثين عن عمل المرتبطة بالدخل أو إعانة العمل والدعم المرتبطة

 بالدخل أو اعتماد المعاش؛ 
 على سبيل المثال شراء  ،أن تطلب المنحة للتخفيف من الضغوطات الطارئة أو لتغطية نفقات االنتقال إلى سكن جديد

 أو المجمد أو الغسالة(.  برادالهربائية المعمرة" )مثل موقد الطهي أو األثاث أو "األجهزة الك

 قروض األزمات 2.10.2

قد يمكنك الحصول على هذا القرض بدون فوائد. ويجب رده، ويتم هذا عادة من خالل استقطاعات من اإلعانات التي 
ضان أو أثناء انتظار الدفعة األولى من تحصل عليها. ويمكن لقروض األزمات المساعدة في الحاالت الطارئة مثل الفي

المحلي الذي  (Jobs and Benefits Officeمكتب الوظائف واإلعانات )اإلعانة. ويتعين عليك التقدم للحصول عليه في 

 تتبعه. 

 ولكي يحق لك هذا القرض يجب:

 عاماً أو أكثر؛ 16 سنك أن تكون 
 لمدى القصير خالل حالة طارئة أو نتيجة لوقوع كارثة، مثل نفقات أال يكون لديك المال الكافي لتلبية احتياجاتك على ا

 المعيشة أو اإليجار المقدم؛
 .أن تكون معرضاً لخطر الضرر الشديد على صحتك أو سالمتك 

  قروض الميزانية 3.10.2

أسبوعاً. ومع ذلك، قد  26مبدئياً، لن تتمكن من التقدم للحصول على قرض الميزانية بسبب شرط اإلعانات لفترة الـ 

في وقت لم شمل األسرة )إذا كان مسموحاً لك استقدام شخص من  يكون قرض الميزانية مفيداً في وقت الحق، مثالً 
 أسرتك لالنضمام إليك في أيرلندا الشمالية(.
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It is an interest-free loan. It must be paid back, usually through deductions from benefits. 
You need to apply at your local Jobs and Benefits Office. 

To be entitled, you or your partner must: 

 have been receiving  either Income Support, Income-based Jobseeker’s Allowance, 
Income-related Employment and Support Allowance or Pension Credit for 26 weeks 
before the date of application; 

 need help with certain important expenses such as the cost of furniture, clothing, 
footwear, advance payments of rent, removal expenses, home improvements etc. 

2.10.4 What payments should you apply for if you urgently need cash? 

If you are waiting for a benefit payment to be made, a Crisis Loan might be most suitable.  

If you are receiving a benefit, the Community Care Grant is likely to be best.  

If you have been in Northern Ireland under the VPR scheme for more than 26 weeks, 
consider a budgeting loan. 

All these payments can be made very quickly.  

2.10.5 Sure Start Maternity Grant 

This is a one off grant of £500. It does not need to be paid back. It is payable for the first 
child to parents in receipt of certain benefits. You must claim within 11 weeks of the baby’s 
due date or within three months after the baby’s birth. You need to request claim form 
SF100 from your local Jobs and Benefits Office. 

This grant does not affect other benefits or tax credits. 

2.10.6 Cold weather payment  

In periods of very cold weather, you may receive a payment of £25 a week from the Jobs 
and Benefits Office if you are in receipt of certain benefits. Payment is made automatically 
so you don’t need to apply. It does not need to be paid back. 

2.10.7 Winter fuel payment 

This is a payment to persons born on or before 5 January 1953 who are in receipt of certain 
benefits.  The amount paid is affected by your personal circumstances.  It does not need to 
be paid back. You can check if you are eligible by calling: 034 5915 1515.  

2.10.8 Free school meals 

You can apply for free school meals for your school age children if: 

 you receive Income Support, Income-related Employment and Support Allowance, 
Income-based Jobseeker’s Allowance, guarantee element of Pension Credit, Child Tax 
Credit (not Working Tax Credit) with an income of less than £16,190; or if you receive 
Working Tax Credit with an income of less than £16,190 where the child is at nursery or 
primary school only; and 

 your child is a full time student at school. This includes sixth form students and full time 
nursery pupils (there are other limited categories). 

There is information on the Education support website on how to apply: www.education-
support.org.uk/parents/meals-and-uniforms/free-school-meals. 

 

 

http://www.education-support.org.uk/parents/meals-and-uniforms/free-school-meals
http://www.education-support.org.uk/parents/meals-and-uniforms/free-school-meals
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، ويتم هذا عادة من خالل استقطاعات من اإلعانات. ويتعين عليك التقدم للحصول ويجب ردهوهو قرض بدون فوائد. 

 المحلي الذي تتبعه. (Jobs and Benefits Officeمكتب الوظائف واإلعانات )عليه في 

 ولكي يحق لك هذا، يجب أن تكون أنت أو زوجك:

  ممن يحصلون على دعم الدخل أو إعانة الباحثين عن عمل المرتبطة بالدخل أو إعانة العمل والدعم المرتبطة بالدخل

 أسبوعاً قبل تاريخ الطلب؛ 26أو اعتماد المعاش لمدة 
 قات تحتاج إلى المساعدة في نفقات هامة محددة مثل تكلفة األثاث والمالبس واألحذية والدفعات المقدمة لإليجار ونف

 النقل وعمليات تحسين المنزل وخالفه.

 

 ما الدفعات التي يجب عليك التقدم للحصول عليها إذا كنت تحتاج المال بصورة ملحة؟ 4.10.2

 إذا كنت في انتظار دفع دفعة اإلعانة، سيكون قرض األزمات األكثر مالءمة. 

 عية أفضل شيء. إذا كنت تحصل على إعانة، فمن المرجح أن تكون منحة الرعاية المجتم

 أسبوعاً، فلتفكر في قرض الميزانية. 26ألكثر من  VPRإذا كنت موجوداً في أيرلندا الشمالية في إطار برنامج 

 ويمكن إتمام جميع هذه المدفوعات بسرعة بالغة. 

 

 (Sure Start) منحة األمومة للطفل الجديد 5.10.2

وتدفع للطفل األول للوالدين الذين يحصلون على   يتعين ردها.والجنيه إسترليني.  500وهذه منحة لمرة واحدة بقيمة 

أسبوعاً من تاريخ مولد الطفل أو خالل ثالثة أشهر بعد مولد  11إعانات محددة. ويجب أن تتقدم للحصول عليها خالل 

 Jobs and Benefitsمكتب الوظائف واإلعانات )من  SF100الطفل. ويتعين عليك طلب الحصول على نموذج الطلب 
Office) .المحلي الذي تتبعه 

 وال تؤثر المنحة على اإلعانات األخرى أو اعتمادات الضرائب.

 

  دفعة الجو البارد 6.10.2

 Jobsمكتب الوظائف واإلعانات )جنيهاً إسترلينياً في األسبوع من  25خالل فترات الجو البارد جداً، قد تتلقى دفعة تبلغ 
and Benefits Office)  .وال إذا كنت تحصل على إعانات محددة. ويتم الدفع تلقائياً لذا ال يجب عليك التقدم بطلب لهذا

 يتعين ردها.

 

 دفعة وقود الشتاء 7.10.2

وتعتمد القيمة  أو قبل ذلك والذين يحصلون على إعانات محددة. 1953يناير  5هذه دفعة لألشخاص المولودين في 

ويمكنك التحقق إذا كنت مؤهالً لذلك من خالل االتصال بالرقم:  ال يتعين ردها.و المدفوعة على ظروفك الشخصية.

1515 5915 034.  

 

 الوجبات المدرسية المجانية 8.10.2

 يمكنك التقدم للحصول على الوجبات المدرسية المجانية ألطفالك البالغين سن ارتياد المدرسة إذا:

  كنت تحصل على دعم الدخل وإعانة العمل والدعم المرتبطة بالدخل وإعانة الباحثين عن عمل المرتبطة بالدخل

وعنصر الضامن في اعتماد المعاش واعتماد ضريبة األطفال )وليس اعتماد ضريبة العمل( وكان دخلك أقل من 

جنيهاً إسترلينياً  16190وكان دخلك أقل من  جنيهاً إسترلينياً؛ أو إذا كنت تحصل على اعتماد ضريبة العمل 16190

 ويكون الطفل في الحضانة أو المدرسة االبتدائية فقط؛ 
  إذا كان طفلك طالباً في المدرسة بدوام كامل. وهذا يشمل طالب نمط الصف السادس وتالميذ الحضانة بدوام كامل

 )هناك فئات محدودة أخرى(.

 دعم التعليم بشأن كيفية التقدم:وهناك معلومات على الموقع اإللكتروني ل

 www.education-support.org.uk/parents/meals-and-uniforms/free-school-meals 

http://www.education-support.org.uk/parents/meals-and-uniforms/free-school-meals
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2.10.9 Belfast Health Trust Carer’s grant 

If you are a carer, you may be eligible to apply for a one-off grant of up to £250. It does not 
need to be paid back. You should contact the Carer’s Coordinator at Knockbracken 
Healthcare Park.    (028) 9056 4937 

2.10.10 Integration Loan 

You are entitled to apply for a Home Office Integration Loan. This loan is intended to help 
facilitate integration into the UK. It must be paid back, usually through deductions from 
benefits. It can be spent on items such as: 

 vocational training (training that will help you get work); 

 deposit for accommodation; 

 buying essential items for the home; 

 buying tools for a trade. 

The application form must specify how the money will be spent. It cannot be used to buy 
travel tickets for family members. The minimum loan is £100 and there is no maximum, 
although in practice £400 tends to be the upper limit. To be eligible, you need to have a 
National Insurance Number and a bank account.  

The application form is found on the Home Office website: www.gov.uk/refugee-
integration-loan/how-to-apply. It is not processed through the Jobs and Benefits Office. 

Useful contacts 

To find out more about benefits 

NI Direct website: www.nidirect.gov.uk 

Law Centre (NI) website: www.lawcentreni.org/EoR 

To find your local Jobs and Benefits Office 

www.nidirect.gov.uk/index/contacts/contacts-az/social-security-jobs-and-benefits-
offices.htm 

For National Insurance Number enquiries, contact: 

National Insurance Number Section, Jobs & Benefits Office 

Shaftsbury Square, 107 Great Victoria Street, Belfast, BT2 7AG 

 (028) 9013 8286   

National Insurance Number Section, Jobs & Benefits Office 

140 Jervis Street, Portadown, BT62 3BZ 

 (028) 3877 3046 

National Insurance Number Section, Jobs & Benefits Office 

2 Crescent Road, Lisnagelvin, Derry/Londonderry, BT47 2NJ 

 (028) 71855407 and (028) 71855406 

Northern Ireland Pension Centre 

Mail Opening Unit, PO Box 4, Limavady BT49 4AN 

Advice 

If you need help with applying for benefits, contact one of the advice agencies listed in 
Chapter 9. Advice and support agencies. If needed, they will refer you to Law Centre (NI)’s 
social security advice line: (028) 9024 4401, Monday to Friday, 9.30am to 1pm.  

http://www.lawcentreni.org/EoR
http://www.nidirect.gov.uk/index/contacts/contacts-az/social-security-jobs-and-benefits-offices.htm
http://www.nidirect.gov.uk/index/contacts/contacts-az/social-security-jobs-and-benefits-offices.htm
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 منحة وديعة الصحة لمقدمي الرعاية في بلفاست 9.10.2

وال يتعين جنيهاً تدفع مرة واحدة.  250إذا كنت أحد مقدمي الرعاية، فقد تكون مؤهالً للتقدم للحصول على منحة بقيمة 

 .Knockbracken Healthcare Parkويجب عليك االتصال بمنسق مقدمي الرعاية في  ردها.

02890564937  

 اإلندماجقرض  10.10.2

يحق لك التقدم للحصول على قرض اإلندماج من وزارة الداخلية. والغرض من القرض مساعدة تيسير اإلندماج في 
 ، ويتم هذا عادة من خالل استقطاعات من اإلعانات. ويمكن إنفاقه على أشياء مثل:ويجب ردهالمملكة المتحدة. 

 لى عمل(؛التدريب المهني )التدريب الذي سيساعدك على الحصول ع 
 وديعة للسكن؛ 
 شراء األشياء األساسية للمنزل؛ 
 .شراء أدوات لتجارة ما 

ويجب أن تحدد في نموذج الطلب كيف سيتم إنفاق األموال. وال يمكن استخدامها لشراء تذاكر السفر ألفراد األسرة. ويبلغ 

جنيه  400الواقع يشير إلى أن  أقصى، على الرغم من أن اً جنيه إسترليني وليس هناك حد 100الحد األدنى للقرض 

 . مصرفيإسترليني هي تقريباً قيمة الحد األعلى. ولكي تتأهل لهذا، يتعين أن يكون لديك رقم التأمين الوطني وحساب 

 ويمكن الحصول على نموذج الطلب من الموقع اإللكتروني لوزارة الداخلية:

 www.gov.uk/refugee-integration-loan/how-to-apply 

 .(Jobs and Benefits Officeمكتب الوظائف واإلعانات )تتم من خالل  الومعالجته 

 جهات اتصال مفيدة

 للتعرف على المزيد بشأن اإلعانات

  NI Direct :www.nidirect.gov.uk الموقع اإللكتروني لـ

 Law Centre (NI )www.lawcentreni.org/EoR))الموقع اإللكتروني لمركز القانون 

 المحلي الذي تتبعه (Jobs and Benefits Officeمكتب الوظائف واإلعانات )للعثور على 

-and-jobs-security-az/social-NI Direct:www.nidirect.gov.uk/index/contacts/contacts
offices.htm-benefits 

 بالنسبة لالستعالمات المتعلقة برقم التأمين الوطني، اتصل بـ:

National Insurance Number Section, Jobs & Benefits Office 
Shaftsbury Square, 107 Great Victoria Street, Belfast, BT2 7AG 

 02890138286   

National Insurance Number Section, Jobs & Benefits Office 
140 Jervis Street, Portadown, BT62 3BZ 

 02838773046 

National Insurance Number Section, Jobs & Benefits Office 
2 Crescent Road, Lisnagelvin, Derry/Londonderry, BT47 2NJ 

 02871855407     02871855406 

 (Northern Ireland Pension Centreمركز أيرلندا الشمالية للتقاعد )

Mail Opening Unit, PO Box 4, Limavady BT49 4AN 

 نصيحة

إذا كنت في حاجة إلى المساعدة في التقدم للحصول على اإلعانات، فاتصل بإحدى الوكاالت المعنية بتقديم المشورة 
. وإذا احتجت إليها، ستحيلك إلى هاتف تقديم المشورة الوكاالت المعنية بتقديم المشورة والدعم .الفصل التاسعالمدرجة في 

(، من االثنين إلى الجمعة من Law Centre (NI)): 02890244401نون بشأن الضمان االجتماعي التابع لمركز القا

 م.1ص إلى الساعة  9.30الساعة 

  

http://www.lawcentreni.org/EoR
http://www.nidirect.gov.uk/index/contacts/contacts-az/social-security-jobs-and-benefits-offices.htm
http://www.nidirect.gov.uk/index/contacts/contacts-az/social-security-jobs-and-benefits-offices.htm
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3. Housing rights 

3.1 How can I find somewhere to live in Northern Ireland? 

You can rent accommodation from a private individual (this is called ‘private rented 
accommodation’ in the ‘private rented sector’).  A person who owns the accommodation is 
called a ‘landlord’ and a person who rents the accommodation is called a ‘tenant’. 
Sometimes landlords ask another person or company - known as an agent or an estate 
agent - to help them rent out the accommodation.   

You can find private rented accommodation by reading the ‘To Let’ advertisements in local 
newspapers, newsagents’ windows or online and by checking with letting agents or estate 
agents.  

You can also rent accommodation from a government agency called the *Northern Ireland 
Housing Executive* (NIHE) or a Housing Association, but there are restrictions on who can 
get this type of housing. 

Before agreeing to take up an offer of accommodation you should consider whether the 
accommodation and the area are suitable: 

 Is it close to where you work? 

 Is it close to public transport? 

 Is it close to a shopping area and other facilities? 

 Are there any personal safety issues? 

You have the right to live in any area you choose, although, as with any place, some areas 
are safer than others. If in doubt, contact one of the advice agencies listed in Chapter 9.  
Advice and support agencies, at the end of this Guide. 

3.2 Do I have tenants’ rights? 

Most of the rules and standards outlined in this chapter apply to tenants.  

In some cases, you may not be a tenant, for example if your employer or *recruitment 
agency* is providing your accommodation as part of your contract of employment; or if 
your landlord lives with you; or if your name is not on the tenancy agreement; or if your 
landlord has free access to all parts of the property in order to provide services such as 
cleaning or to move other people into rooms in the house without needing your 
permission.  If any of these apply to you, you may be a ‘licensee’ and not have the same 
protection as a ‘tenant’.  

If you have problems with your accommodation, seek advice from one of the advice 
agencies listed in Chapter 9. Advice and support agencies, at the end of this Guide. 

3.3 Are there any rules about the type of accommodation offered for rent? 

Standards in the private rented sector can vary.  

At present, there is only a requirement for some older privately rented accommodation to 
be in good repair, and *District Councils* can order a landlord to make sure that it is in good 
repair.  However, all properties must be fit for human habitation.  

If there is a defect that may be harmful to your health, the District Council can require the 
landlord to fix it. Examples could be a leaking toilet, a leaking roof or serious dampness. 
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 حقوق السكن .3
 

 كيف يمكنني العثور على مكان للمعيشة في أيرلندا الشمالية؟ 1.3

ويطلق على  خاص" في "قطاع اإليجار الخاص"(."مسكن مستأجر يمكنك استئجار مسكن من أحد األفراد )وهذا ما يسمى
ويطلب المالك أحياناً من  الشخص الذي يملك السكن اسم "المالك" ويسمى الشخص الذي يستأجر السكن اسم "المستأجر".

  مساعدتهم في تأجير السكن. –تعرف باسم الوكيل أو وكيل العقارات  –شخص آخر أو شركة 

(" في الصحف To Letصة المعروضة لإليجار من خالل قراءة إعالنات "لإليجار )ويمكنك العثور على المساكن الخا

  نوافذ محالت بيع الصحف أو عبر اإلنترنت، ومن خالل سؤال الوكالء أو وكالء العقارات.المحلية أو 

 Northernالوكالة التنفيذية لإلسكان في أيرلندا الشمالية ) *ويمكنك كذلك استئجار سكن من وكالة حكومية تدعى 
Ireland Housing Executive) (NIHE أو من جمعية للسكن، ولكن هناك قيود على من يمكنه الحصول على هذا *)

 النوع من السكن.

 فيما إذا كان السكن والمنطقة مناسبين أم ال.وقبل أن توافق على قبول عرض بالسكن، يجب عليك التفكير 

 هل هو قريب من مكان عملك؟ 

  المواصالت العامة؟هل هو قريب من 

 هل هو قريب من منطقة التسوق والمرافق األخرى؟ 

 ؟هل توجد به أي مشكالت متعلقة بالسالمة الشخصية 

بعض المناطق تكون أكثر أماناً من  ومن حقك المعيشة في أي منطقة تختارها، إال أنه كما هو الحال في أي مكان،
الفصل التاسع. الوكاالت المعنية المعنية بتقديم المشورة المدرجة في غيرها. وإذا كنت مرتاباً، فاتصل بإحدى الوكاالت 

 في نهاية هذا الدليل. ،بتقديم المشورة والدعم

 

 هل أتمتع بحقوق المستأجرين؟ 2.3

 تنطبق معظم القواعد والمعايير المبينة في هذا الفصل على المستأجرين. 

توفر في بعض الحاالت، قد ال تكون مستأجراً، على سبيل المثال إذا كان صاحب العمل الذي تتبعه أو *وكالة التوظيف* 
؛ أو لك السكن كجزء من عقد عملك؛ أو إذا كان مالك العقار يعيش معك؛ أو إذا كان اسمك غير موجود في عقد اإليجار

من أجل تقديم خدمات مثل التنظيف أو إلدخال آخرين إلى اء العقار إذا كان المالك لديه حرية الدخول إلى جميع أجز
إذا انطبق عليك أي من هذه األشياء، فقد تكون 'مرخصاً له' وليس لديك  غرف في المنزل دون الحاجة إلى إذن منك.

 نفس الحماية كـ "المستأجر". 

الفصل معنية بتقديم المشورة المدرجة في وإذا كنت تواجه مشكالت في سكنك، فاطلب المشورة من إحدى الوكاالت ال
 في نهاية هذا الدليل. ،التاسع. الوكاالت المعنية بتقديم المشورة والدعم

 

 هل توجد أي قواعد بشأن نوع السكن المعروض لإليجار؟ 3.3

 يمكن أن تختلف المعايير الموجودة في قطاع التأجير الخاص. 

ففي الوقت الحاضر، ال يوجد سوى شرط واحد لبعض المساكن التي تؤجر لكبار السن من القطاع الخاص وهو أن يكون 
السكن في حالة جيدة، وأن *المجالس المحلية* يمكنها أن تأمر المالك بالتأكد من أن السكن في حالة جيدة. ومع ذلك، يجب 

 البشري. أن تكون جميع العقارات المعروضة مالئمة للسكن 

وفي حالة وجود عيب قد يتسبب في اإلضرار بصحتك، فيمكن لمجلس المنطقة أن يطلب من المالك إصالحه. ومن األمثلة 
 على ذلك وجود تسرب في المرحاض أو تسرب في السقف أو رطوبة خطيرة.
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3.4 Are there different types of private rented accommodation? 

The private rented sector includes different types of accommodation, including houses, flats 
and apartments.   

Some people live in Houses in Multiple Occupation (HMOs). A HMO is a house occupied by 
more than two people who are not members of the same family, who have their own 
bedrooms, but share a kitchen and bathroom.  HMOs must meet additional standards, 
including that they: 

 are not overcrowded; 

 have sufficient facilities in the kitchen for the number of occupants of the property; 

 have an adequate number of toilets, baths, showers and wash-hand basins for the 
number of occupants; 

 have adequate fire prevention and fire escape provisions. 

The NIHE can take legal action to ensure that a HMO meets these standards.  Landlords 
need to be registered with the Housing Executive to rent out a HMO.   

3.5 What are my rights as a private rented tenant? 

All tenancies which last for more than a year and a day must be agreed in writing. You may 
be asked to sign a document detailing the agreement which you have made with the person 
who owns the accommodation. This is called a ‘tenancy agreement’. Whether it is a 
written or verbal agreement, you must take advice if you are unsure about anything. In 
addition to the rights set out in your tenancy agreement, all private rented tenants have 
basic rights:   

 The right to a rent book – all tenants are entitled to a rent book. The rent book must 
contain the name, address and telephone number of your landlord and/or anyone acting 
on the landlord’s behalf (for example, a letting agent or estate agent), the amount of 
rent and rates payable, the amount and purpose of any deposit and the conditions for 
repayment, the length of the tenancy and who is responsible for carrying out repairs. If 
you fail to receive a rent book you should contact the Environmental Health Department 
of your local District Council.  

 The right to freedom from harassment and/or illegal eviction – harassment is when a 
person tries to prevent you from enjoying the rights of your tenancy, for example by 
withholding a supply of electricity, acts of violence, threatening behaviour or unlawful 
entry. Your landlord or his/her agent is not entitled to enter the property as and when 
he or she pleases unless this is stated in your tenancy agreement or you have given him 
or her permission to do so.  The only exception is where the landlord needs to enter the 
property in an emergency, for example to carry out emergency repairs.  If you feel you 
are being harassed or forced out of your home during the agreed period of your 
tenancy, contact the Environmental Health Department of your local District Council. 

 The right to notice to quit – The law sets out the amount of time your landlord must 
give you, if they wish you to leave the property. This is known as the *notice period* to 
quit and must be in writing. Once the notice to quit period has ended, the landlord must 
go to court to obtain an order to evict you. A tenant is also required to give the relevant 
period of notice.  

The relevant notice period is as follows. If you have lived in the accommodation: 

o for five years or less – four weeks written notice; 
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 واع مختلفة من المساكن الخاصة المؤجرة؟هل هناك أن 4.3

 يشمل قطاع المساكن الخاصة المؤجرة أنواعاً مختلفة من السكن، منها المنازل والشقق. 

(. والمنزل متعدد المستأجرين هو منزل يعيش فيه أكثر من HMOs) منازل متعددة المستأجرين ويعيش بعض األفراد في

أفراداً في نفس العائلة ولهم غرف نومهم الخاصة ولكنهم يتشاركون في المطبخ والحمام. ويجب أن تفي  شخصين ليسوا
 معايير إضافية منها أن:بالمنازل متعددة المستأجرين 

 

 تكون غير مكتظة بالسكان؛ 

 تكون بها مرافق كافية في المطبخ بما يناسب عدد سكان العقار؛ 

 ماكن االستحمام وأحواض غسل اليد مناسب لعدد السكان.يكون بها عدد كاف من الحمامات وأ 

 .يكون بها حماية كافية للوقاية من الحريق ومرافق النجاة من الحريق 

 

لهذه  ويمكن للوكالة التنفيذية لإلسكان في أيرلندا الشمالية اتخاذ إجراء قانوني لضمان استيفاء المنازل المتعددة المستأجرين

 Northern Irelandالوكالة التنفيذية لإلسكان في أيرلندا الشمالية )مالك التسجيل لدى ويتعين على ال المعايير.
Housing Executive)  .لتأجير المنزل متعدد المستأجرين 

 

 ما حقوقي كمستأجر لدى مؤجر خاص؟ 5.3

يجب االتفاق كتابياً على جميع عقود اإليجار التي تستمر ألكثر من سنة ويوم واحد. وقد يطلب منك التوقيع على وثيقة 
السكن. ويطلق على هذا "عقد اإليجار". وسواًء كان هذا اتفاقاً تبين تفاصيل االتفاق الذي أبرمته مع الشخص الذي يملك 

باإلضافة إلى الحقوق المبينة في عقد  شورة إذا كنت غير متأكد من أي شيء.مكتوباً أو شفهياً، يجب أن تحصل على الم
 بحقوق رئيسية: اإليجار، يتمتع جميع المستأجرين من مؤجر خاص 

 

 يحق لجميع المستأجرين الحصول على سجل سداد اإليجار. ويجب أن  – الحق في الحصول على سجل سداد اإليجار
يحتوي سجل سداد اإليجار على اسم وعنوان ورقم هاتف مالك العقار و/ أو أي شخص يتصرف نيابة عن المالك 

ة من أي وديع)على سبيل المثال، وكيل التأجير أو الوكيل العقاري(، ومبلغ اإليجار والمعدالت المستحقة، ومقدار 
إذا تعذر عليك الحصول على ووشروط السداد، وفترة االيجار ومن المسؤول عن تنفيذ اإلصالحات.  منها والغرض

  سجل سداد اإليجار، فيجب عليك االتصال بقسم الصحة البيئية في مجلس المقاطعة المحلي الذي تتبعه.

 

 عندما يحاول شخص أن يمنعك من هي  المضايقة – الحق في عدم التعرض للمضايقة و/ أو الطرد غير القانوني
التمتع بحقوق استئجارك، على سبيل المثال من خالل حجب إمدادات الكهرباء، أو أعمال العنف، أو السلوك التهديدي 
أو الدخول غير القانوني. ال يحق لمالك العقار أو وكيله الدخول في العقار متى وعندما يحلو له ما لم ُينص على هذا 

ك أو أنك قد أعطيته إذناً بذلك. واالستثناء الوحيد عندما يحتاج المالك إلى دخول العقار في حاالت في عقد إيجار
إذا كنت تشعر بأنك تتعرض للمضايقات أو مجبر على و الطوارئ، على سبيل المثال إلجراء إصالحات طارئة.

يئية في مجلس المقاطعة المحلي الذي الخروج من منزلك خالل الفترة المتفق عليها لإليجار، اتصل بقسم الصحة الب
 تتبعه.

 

 يحدد القانون المدة الزمنية التي يجب على مالك العقار أن يعطيها لك إذا رغب منك  – الحق في اإلخطار بالمغادرة
أن تترك العقار. ويعرف هذا باسم *فترة اإلخطار* للمغادرة ويجب أن يكون كتابياً. وبمجرد انتهاء فترة إخطار 

ة، يجب على المالك الذهاب إلى المحكمة للحصول على أمر بطردك. وُيطلب من المستأجر كذلك إعطاء فترة المغادر
  اإلخطار ذات الصلة.

 وتكون فترة اإلخطار ذات الصلة كما يلي. إذا كنت قد أقمت في السكن:

o  إخطار كتابي قبلها بأربعة أسابيع؛  –لخمس سنوات أو أقل 
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o for more than five years but ten years or less – eight weeks written notice and;  

o for more than ten years - 12 weeks written notice.  

 The right to due process of the law – in order to evict you the landlord must go to court 
for permission to remove you from the property.   Any attempt to force you out without 
a court order is illegal, and if such an attempt is made you should contact the 
Environmental Health Department of your local District Council. 

 The right to claim Housing Benefit – as a person with humanitarian protection, you are 
entitled to make a claim for Housing Benefit to help with paying rent and rates. Whether 
you actually qualify for help will depend on your income.  For more details, see Chapter 
2. Social security benefits, in this Guide. 

For tenancies started on or after 1 April 2007 there are additional rights: 

 The right to a statement of tenancy terms – this is in addition to the tenancy agreement 
and must be provided within 28 days of the date which the tenancy began. The 
statement must include certain information including the contact details of the landlord 
(or his/her agent), the length of the tenancy, the amount of rent and rates payable, the 
amount and purpose of any deposit and a list of any furniture or furnishing which have 
been provided. 

 The right to have certain repairs carried out – where there is either no tenancy 
agreement or the agreement does not set out who is responsible for repairs, the law 
states which repairs the landlord is responsible for and which repairs the tenant is 
responsible for.  

 The right to a tenancy lasting at least six months in cases where there is no tenancy 
agreement or where the tenancy agreement does not state when the tenancy will end. 

3.6 What are the rules on paying for my accommodation? 

Your rent book should include details of the amount of rent you have to pay, and any other 
housing costs such as rates and heating and when you have to pay them.  It should also 
state the amount of the deposit paid and the conditions under which it might be withheld 
by your landlord. 

 Rent – if you have a fixed-term lease (for example, one year) the rent will be fixed for 
that period.  At the end of the lease your tenancy will become ‘periodic’ and your 
landlord can then increase the rent. 

 Deposits – most landlords will require a deposit.  A deposit is used as security against 
damage to property, theft or rent arrears. You should be certain what the deposit is for 
and when the landlord can withhold it. Your landlord or agent should protect your 
deposit with an independent administrator. This should be done within 14 days of 
paying your deposit. You should also receive written information about where your 
deposit is being held within 28 days of paying your deposit.  

 Rent in advance – you may be asked to pay one or more month of rent in advance. 

 Letting fees and ‘key money’ – your landlord or the letting agent may ask you to pay a 
fee for processing your tenancy or for giving you the key to the property. You may not 
be legally obliged to pay these fees. Before handing over any money you should seek 
advice from one of the agencies listed at the end of this chapter. 

 Guarantors – your landlord may ask you to provide a guarantor. This is someone who 
guarantees to make payments if you fail to do so. This can include non-payment of rent,  
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o  إخطار كتابي قبلها بثماني أسابيع؛  –ألكثر من خمس سنوات حتى عشر سنوات أو أقل 

o  إخطار كتابي قبلها باثني عشر أسبوعاً.  –ألكثر من عشر سنوات 

 

 لكي يطردك المالك، يجب عليه الذهاب إلى المحكمة لطلب اإلذن إلخراجك  – الحق في اإلجراءات القانونية الواجبة
وتعتبر أي محاولة إلجبارك على الخروج دون أمر من المحكمة غير شرعية، وإذا تعرضت لمحاولة  من العقار.

 كهذه، يجب عليك االتصال بقسم الصحة البيئية في مجلس المقاطعة المحلي الذي تتبعه.

 

 كشخص يتمتع بالحماية اإلنسانية، يحق لك التقدم بطلب للحصول  – لبة بالحصول على إعانة السكنالحق في المطا
لمزيد من التفاصيل،  على إعانة السكن للمساعدة في سداد اإليجار. وسيعتمد مدى تأهلك فعالً للمساعدة على دخلك.

 في هذا الدليل. الفصل الثاني. إعانات الضمان االجتماعي انظر

 

 أو بعد ذلك، فهناك حقوق إضافية: 2007أبريل  1بالنسبة لعقود اإليجار التي بدأت في 

 ءبديوماً من تاريخ  28وهذا باإلضافة إلى عقد اإليجار، ويجب أن يقدم في غضون  – الحق في بيان شروط اإليجار 

وكيله( ومدة اإليجار وقيمة  اإليجار. ويجب أن يتضمن البيان معلومات محددة منها بيانات االتصال بالمالك )أو
 اإليجار المستحقة، وقيمة أي وديعة والغرض منها وقائمة بأي أثاث أو مفروشات موجودة.

 

 في حالة عدم وجود عقد لإليجار أو أن العقد ال يحدد من المسؤول عن  – الحق في إجراء إصالحات معينة
  اإلصالحات، ينص القانون على اإلصالحات المسؤول عنها المالك وتلك المسؤول عنها المستأجر.

 

 ر في الحاالت التي ال يوجد فيها عقد لإليجار أو ال ينص عقد اإليجا – الحق في اإليجار لمدة ال تقل عن ستة أشهر
 متى سينتهي اإليجار.على 

 

 ما القواعد المتعلقة بسداد إيجار سكني؟ 6.3

وأي نفقات سكنية بشأن قيمة اإليجار الواجب عليك سدادها،  يجب أن يتضمن سجل سداد اإليجار الخاص بك تفاصيالً 
الشروط التي بموجبها قد ويجب أن يشمل كذلك قيمة الوديعة المدفوعة و أخرى مثل التدفئة ومتى يجب عليك سدادها.

 يحتجز المالك الوديعة.

 

  وفي نهاية فترة اإليجار  إذا كانت فترة اإليجار محددة )عام واحد مثالً(، سيكون اإليجار محدداً لهذه الفترة. –اإليجار
 سيكون إيجارك "دورياً"، ويمكن لمالك العقار زيادة اإليجار.

 

 تستخدم الوديعة كضمانة ضد األضرار في العقار أو السرقة أو اإليجارات  يطلب معظم المالك دفع وديعة. – الودائع
المتأخرة. ويجب أن تكون متأكداً من الغرض من الوديعة ومتى يمكن للمالك احتجازها. ويجب أن يحفظ المالك أو 

صل كذلك يوماً من دفع الوديعة. ويجب أن تح 14وكيله وديعتك لدى مدير مستقل. ويجب القيام بهذا في غضون 

  يوماً من دفع الوديعة. 28على معلومات كتابية بشأن مكان االحتفاظ بوديعتك في غضون 

 

 قد ُيطلب منك سداد إيجار شهر أو أكثر مقدماً. – اإليجار المقدم 

 

 "قد يطلب منك مالك العقار أو وكيل اإليجار سداد رسم مقابل إجراء عقد  – رسوم اإليجار و"رسوم إعطاء المفتاح
ارك أو إلعطائك مفتاح العقار. وقد ال تكون مضطراً من الناحية القانونية إلى سداد هذه الرسوم. وقبل إعطاء أي إيج

 أموال، يجب عليك الحصول على المشورة من إحدى الوكاالت المدرجة في نهاية هذا الفصل.

 

 اإليجار إذا تعذرت في قد يطلب منك صاحب العقار تزويده بضامن. وهذا شخص يضمن أن يسدد  – الضامنون
 وعادة، يطلب من  ذلك. وقد يشمل هذا عدم سداد اإليجار وإتالف العقار وفقدان األشياء المملوكة لمالك العقار.
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damage to the property and loss of items belonging to the landlord.  Normally, the 
guarantor will be asked to sign a form stating what they are guaranteeing. If you do not 
know anyone who will be your guarantor you should ask the landlord if you can make an 
alternative arrangement. 

3.7 When does my tenancy agreement end? 

If you have a fixed-term lease, for example for one year, the tenancy agreement should 
include a start and end date for the tenancy.  

If no end date is given, your tenancy will last for a set period of six months, after which you 
will become a periodic tenant, in which case the tenancy will run on a month to month or a 
week to week basis. (The rules are different for tenancies that started before 2007). 

3.8 Can I leave before the end of the agreed period? 

You must have good reason for wanting to leave the accommodation before the end of the 
agreed term.  

If your landlord or your tenancy agreement does not give you permission to leave the 
tenancy early, then the landlord may request that you pay the whole of the rent for the rest 
of the term of the tenancy, even though you no longer live there.  

If you are able to leave the tenancy early, you must give your landlord at least four weeks’ 
written Notice to Quit (or whatever the tenancy agreement states).   

If you entered into a joint tenancy with others and one of them leaves before the end of the 
agreed term, you and any remaining tenants may be responsible for paying all of the rent. 

3.9 Can my landlord ask me to leave before the end of the agreed period? 

During a fixed-term tenancy agreement, for example one year, the landlord should not give 
you Notice to Quit unless you have broken the tenancy agreement, for example by not 
paying rent or by damaging the property.  

The Notice to Quit must give you at least 28 days to leave the property and must be in 
writing. 

3.10 How do I get a tenancy with the *Northern Ireland Housing Executive* 
or a Housing Association? 

As a person who has been given humanitarian protection, the law states that you can apply 
for rented accommodation which is let by the *Northern Ireland Housing Executive* (NIHE) 
or by a Housing Association. This is known as ‘social housing’.  

The NIHE also administers Housing Benefit, which is financial help with rent for people on 
low incomes. The NIHE is funded by the government.   

Housing Associations are non-profit-making bodies, managed by a voluntary management 
committee. Most Housing Associations are registered by a government department called 
the Department for Social Development.  

Generally, social housing is cheaper than private rented housing. 

If you wish to apply for social housing you must complete a Housing Application Form, 
which is available from NIHE District Offices and Housing Association offices. For a list of 
NIHE District Offices see the website www.nihe.gov.uk.  

 

http://www.nihe.gov.uk/
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الضامن التوقيع على نموذج يبين ما يضمنه. إذا كنت ال تعرف أحداً يكون ضامناً لك، فيجب أن ترى مع صاحب 
 العقار إذا كان يمكنك إجراء ترتيب بديل.

 

 متى ينتهي عقد إيجاري؟ 7.3

إذا كان إيجارك محدد المدة، على سبيل المثال لمدة عام واحد، فيجب أن يتضمن عقد اإليجار تاريخ بداية اإليجار وتاريخ 
 نهايته. 

وفي حالة عدم وجود تاريخ للنهاية، يستمر عقد اإليجار لمدة ستة أشهر وبعدها تصبح مستأجراً دورياً وفي هذه الحالة 

 (.2007ياً. )تختلف القواعد بالنسبة لعقود اإليجار التي بدأت قبل عام يصبح اإليجار شهرياً أو أسبوع

 

 هل يمكنني المغادرة قبل نهاية الفترة المتفق عليها؟ 8.3

 يجب أن يكون لديك سبب وجيه للرغبة في مغادرة السكن قبل نهاية الفترة المتفق عليها. 

ادرة السكن في وقت مبكر، فيجوز لمالك العقارأن يطلب منك سداد إذا كان مالك العقار أو عقد اإليجار ال يعطيك إذناً بمغ
 القيمة الكاملة لإليجار عن الفترة المتبقية لإليجار، حتى إذا كنت ال تقيم في السكن. 

 

وإذا كان بمقدورك مغادرة السكن في وقت مبكر، فيجب عليك أن تعطي مالك العقار إخطاراً كتابياً بالمغادرة قبلها بأربعة 
 ابيع )أو وفقاً لما ينص عليه عقد اإليجار(. أس

نهاية الفترة المتفق عليها، فقد تصبح أنت وأي إذا كنت قد أبرمت عقد إيجار مشترك مع آخرين وغادر أحدهم قبل 
 مستأجرين متبقين مسؤولين عن سداد كل اإليجار.

 

 تفق عليها؟هل يمكن لصاحب العقار أن يطلب مني المغادرة قبل نهاية الفترة الم 9.3

خالل فترة عقد اإليجار محدد المدة، لعام واحد مثالً، يجب على مالك العقار أال يرسل إليك إخطاراً بالمغادرة ما لم تخل 
 بعقد اإليجار، على سبيل المثال عدم سداد اإليجار أو إتالف العقار. 

 تابياً.يوماً لمغادرة العقار ويجب أن يكون ك 28ويجب أن يمهلك إخطار المغادرة 

 

 كيف يمكنني الحصول على سكن لدى *الوكالة التنفيذية لإلسكان في أيرلندا الشمالية 10.3

(Northern Ireland Housing Executive *)أو جمعية للسكن؟ 

*الوكالة كشخص ُمنح الحماية اإلنسانية، ينص القانون على أنه يمكنك التقدم للحصول على سكن لإليجار مما تؤجره 
  لدى جمعية للسكن؟ ويعرف هذا باسم "السكن االجتماعي". ( أو مماNIHE) التنفيذية لإلسكان في أيرلندا الشمالية*

 

إعانة السكن،  كذلك (Northern Ireland Housing Executiveالوكالة التنفيذية لإلسكان في أيرلندا الشمالية )وتدير

الوكالة التنفيذية لإلسكان في أيرلندا الشمالية وهي مساعدة مالية في اإليجار لألشخاص ذوي الدخول المنخفضة. وتتلقى 

(Northern Ireland Housing Executive) .تمويلها من الحكومة  

معيات السكن لدى وزارة لجنة إدارة متطوعة. وتسجل معظم جوجمعيات السكن هيئات غير هادفة للربح وتديرها 
  حكومية اسمها وزارة التنمية االجتماعية.

 واإلسكان االجتماعي أرخص عامة من السكن المؤجر من الجهات الخاصة. 

 

نموذج الطلب المتاح في مكاتب المقاطعات التابعة للوكالة إذا رغبت في التقدم لإلسكان االجتماعي، فيجب عليك ملء و
وللحصول على قائمة بمكاتب المقاطعات التابعة التنفيذية لإلسكان في أيرلندا الشمالية ومكاتب جمعيات اإلسكان. 

 . www.nihe.gov.uk اإللكترونيللوكالة التنفيذية لإلسكان في أيرلندا الشمالية، تفقد هذا الموقع 

  

http://www.nihe.gov.uk/
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When you make an application, the NIHE will assess your housing situation. Based on that 
assessment, you will be awarded points under the Common Selection Scheme. Your level 
of points will determine where you will be placed on the waiting list for accommodation. 
You will also be asked to give the names of two areas where you wish to live.   

3.11 What do I do if I become homeless? 

You are homeless when you have no accommodation. It does not just mean being without a 
roof over your head. It can also mean living in accommodation in which it is not reasonable 
to live, for example because it is in disrepair, is seriously overcrowded, or is too expensive. 
You may also be considered as homeless if your landlord has asked you to leave the 
property within 28 days. 

If you become homeless or are threatened with homelessness you must go to your nearest 
*Northern Ireland Housing Executive* (NIHE) District Office or the Homeless Advice Centre 
in Belfast, which is also part of the NIHE.  

A Housing Officer at the NIHE will then carry out an assessment to decide if you are 
unintentionally homeless (meaning that you have not deliberately made yourself homeless), 
and if you are eligible for assistance and in priority need. You will be considered in priority 
need if: 

 you are pregnant; 

 you have a dependent child who normally lives with you (someone aged under 16 years 
old, or up to 19 years old if he or she is in full time education); 

 you are vulnerable because you have mental health or physical health problems; 

 you are aged between 16 and 21 years, and at risk of sexual or financial exploitation; 

 you are homeless because of an emergency such as fire, flood or other disaster; or 

 you have experienced, or are at risk of, violence. 

If you are eligible for help under the NIHE’s rules and you are unintentionally homeless and 
in priority need, the NIHE will award you Full Duty Applicant status and you will be given at 
least 70 points under the Common Selection Scheme. The NIHE will also have a duty to 
provide you with temporary accommodation until it finds you suitable housing.  

If you do not qualify as a homeless person, the NIHE should give you advice and 
information on finding suitable alternative accommodation in the private sector and on 
claiming Housing Benefit. 

 

Useful contacts 

 

Northern Ireland Housing Executive (NIHE) 

Head Office, The Housing Centre, 2 Adelaide Street, Belfast BT1 

  (028) 9024 0588 

Housing Rights - www.housingadviceNI.org 

Middleton Building, 10-12 High Street, Belfast, BT1 2BA 

  (028) 9024 5640   

http://www.housingadviceni.org/
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 Northern Ireland Housingالوكالة التنفيذية لإلسكان في أيرلندا الشمالية )وعندما تقدم الطلب، ستقيم 
Executive)  وضعك السكني. وبناًء على هذا التقييم، ستمنحك نقاطاً في إطار برنامج االختيار العام. وسيحدد مستوى

 نقاطك أين ستوضع في قائمة انتظار السكن. وسيطلب منك كذلك إعطاء اسمين لمنطقتين ترغب في المعيشة بهما. 

 

 ماذا أفعل إذا أصبحت مشرداً؟ 11.3

كن. وهذا ال يعني فقط أنك ال تسكن في مسكن. بل قد يعني المعيشة في سكن من غير تصبح مشرداً عندما تكون بال س
المعقول المعيشة فيه، على سبيل المثال أنه في حالة سيئة أو مكتظ للغاية أو باهظ الثمن. ويمكن أن تعتبر مشرداً إذا طلب 

 يوماً. 28منك مالك العقار مغادرة السكن في غضون 

مهدداً بذلك، فيجب عليك الذهاب إلى أقرب مكتب مقاطعة تابع *للوكالة التنفيذية لإلسكان في إذا أصبحت مشرداً أو 

( في بلفاست، وهو جزء أيضاً من Homeless Advice Centreأيرلندا الشمالية* أو مركز تقديم المشورة للمشردين )

 الوكالة. 

لتقرير ما إذا كنت مشرداً عن غير عمد )أي أنك لم تجعل وحينئذ سيجري موظف اإلسكان الموجود في الوكالة تقييماً 
نفسك مشرداً عن قصد( وإذا كنت مؤهالً للحصول على المساعدة وحاجتك ذات أولوية. وسينظر إلى أن حاجتك ذات 

 أولوية إذا:

 كنت حامالً؛ 

  عاماً إذا كان منخرطاً في تعليم بدوام  19عاماً أو حتى  16عمره أقل من (يعيش معك عادة ل امعكان لديك طفل

 ؛)كامل

 للخطر ألنك مصاب بمشكالت في الصحة الذهنية أو الجسدية؛ اً كنت معرض 

  عاماً ومعر  لخطر االستغالل الجنسي أو المالي 21و 16كان عمرك يتراوح بين. 

 كنت مشرداً بسبب حالة طارئة مثل الحريق أو الفيضان أو أي من الكوارث األخرى؛ 

 نت تعرضت أو معرضاً للعنفك. 

 Northernالوكالة التنفيذية لإلسكان في أيرلندا الشمالية )إذا كنت مؤهالً للحصول على المساعدة بموجب قواعد 
Ireland Housing Executive)  وأصبحت مشرداً عن غير عمد وحاجتك ذات أولوية، ستمنحك الوكالة وضع مقدم

نقطة في إطار برنامج االختيار العام. وسيكون من واجب الوكالة كذلك أن توفر  70الواجب الكامل وستمنح على األقل 

  لك سكناً مؤقتاً حتى تدبر لك سكناً مناسباً.

في العثور على سكن بديل  وإذا كنت غير مؤهل لتعتبر شخصاً مشرداً، ستسدي لك الوكالة النصيحة والمعلومات بشأن
 ل على إعانة السكن.القطاع الخاص وبشأن المطالبة بالحصو

 

 جهات اتصال مفيدة

 

 (Northern Ireland Housing Executive (NIHE)) الوكالة التنفيذية لإلسكان في أيرلندا الشمالية

Head Office, The Housing Centre, 2 Adelaide Street, Belfast BT1 

  02890240588 

 (Housing Rights)منظمة حقوق السكن 

www.housingadviceNI.org 

Middleton Building, 10-12 High Street, Belfast, BT1 2BA 

  0289024 5640  

  

http://www.housingadviceni.org/
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4. Employment rights 

The information in this chapter is for Syrian nationals arriving in Northern Ireland through 
the VPR scheme. It is written to address some of the most common problems you may face. 
The information below is not a full summary of the law.  

The exercise of many of these rights may depend on certain conditions being satisfied or 
be subject to certain limitations. This information should, therefore, not be relied on in 
isolation in pursuing any claim you make against your employer. Always seek independent 
legal advice before taking a claim against your employer. 

4.1 Do all these rights apply to me? 

Under the VPR scheme you have the right to work in Northern Ireland. (People with a 
different immigration status may have restrictions on their right to work.) 

The general rule is that you should not be treated differently from your work colleagues just 
because you are a refugee under the VPR scheme.  

Employment rights can be enforced legally in a special employment court, called an 
Industrial Tribunal. Where possible, you should attempt to resolve problems at your place of 
work first by talking to your employer. You can also talk to your trade union, the Labour 
Relations Agency, your local Citizens Advice Bureau or other advisory bodies for help in 
understanding your rights. 

If your contract is governed by the law of a country other than Northern Ireland, or if you 
primarily work abroad, or if you are self-employed (operating your own business), or trade 
for yourself, what follows may not necessarily apply to you.  

Also see the question ‘4.5.2 Should I accept work that offers cash in hand?’ in this chapter. 

4.2 The difference between workers and employees 

Am I a worker or an employee? 

In UK employment law, the distinction between worker and employee is very important. 
Both workers and employees have certain basic rights such as a minimum wage, but 
employees have some additional rights, particularly concerning how and when employment 
can be ended. 

It can be difficult to establish if you are a worker or an employee. If you have a written 
agreement with your employer that includes the phrase ‘contract of employment’, it 
probably means that you are an employee. However, this is not an absolute requirement 
and you may still be an employee if: 

 your employer controls what you do overall and lays down when and how you do your 
work; 

 you have to carry out the work yourself (you cannot normally get another worker to do 
it on your behalf); 

 your employer requires you to work regular hours and you are paid for these hours 
whether or not there is work to be done; 

 your employer supplies the equipment or tools required for your job; 

 your employer pays tax and *National Insurance* on your behalf. 
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 حقوق التوظيف .4

 

. VPRالمعلومات الواردة في هذا الفصل موجهة للمواطنين السوريين القادمين إلى أيرلندا الشمالية في إطار برنامج 

قد تواجهها. والمعلومات المذكورة أدناه ليست ملخصاً كامالً تناول بعض المشكالت الشائعة التي هو والغرض من كتابته 
 للقانون. 

وقد تعتمد ممارسة العديد من هذه الحقوق على استيفاء شروط محددة أو الخضوع لقيود محددة. وبالتالي ال يجب 
دائماً على االعتماد على هذه المعلومات بصورة منعزلة عند الشروع في رفع أي قضية ضد صاحب العمل. احصل 

 .المشورة القانونية المستقلة قبل الشروع في رفع قضية ضد صاحب العمل

 

 هل تنطبق علي جميع هذه الحقوق؟ 1.4

 

. )وقد تكون هناك قيود على الحق في العمل بالنسبة لألفراد VPRيحق لك العمل في أيرلندا الشمالية في إطار برنامج 

 الذين لديهم وضع هجرة مختلف.(

 . VPRالعامة هي أنه ال يجب أن تعامل بصورة مختلفة عن زمالئك في العمل فقط ألنك الجئ في إطار برنامج  والقاعدة

ويمكن إنفاذ حقوق التوظيف من الناحية القانونية في محكمة عمل خاصة اسمها المحكمة الصناعية. ويجب عليك قدر 
ل التحدث مع صاحب العمل. ويمكنك كذلك التحدث مع اإلمكان محاولة تسوية المشكالت في مكان العمل أوالً من خال

 Citizens( ومكتب إسداء المشورة للمواطنين )Labour Relations Agencyالنقابة المهنية ووكالة عالقات العمل )
Advice Bureau.أو أي من الهيئات االستشارية األخرى للمساعدة في فهم حقوقك ) 

ف أيرلندا الشمالية، أو إذا كنت في األساس تعمل في الخارج أو إذا كنت تعمل وإذا كان العقد يخضع لقانون دولة خال
 لحسابك الخاص )تدير عملك الخاص( أو تتاجر لنفسك، فما يلي قد ال ينطبق عليك بالضرورة. 

 الفصل.باليد؟ الوارد في هذا داً قنهل يجب علي أن أقبل العمل الذي يعطي الراتب  2.5.4ارجع كذلك إلى السؤال 

 

 الفرق بين العاملين والموظفين 2.4

 

 هل أنا عامل أم موظف؟

في قانون العمل بالمملكة المتحدة، التمييز بين العامل والموظف مهم للغاية. فكل من العاملين والموظفين لهم حقوق 
فيما يتعلق بكيف ومتى أساسية معينة مثل الحد األدنى لألجر ولكن للموظفين بعض الحقوق األخرى اإلضافية، وال سيما 

 يمكن إنهاء العمل.

وقد يكون من الصعب تحديد ما إذا كنت عامالً أم موظفاً. إذا كان بينك وبين صاحب العمل عقد مكتوب يشتمل على 
 عبارة "عقد عمل"، فمن المرجح أن هذا يعني أنك موظف. ومع ذلك، ليس هذا الشرط المطلق وقد تكون موظفاً إذا:

 يتحكم فيما تقوم به عامة ويحدد متى وكيف تقوم بعملك؛ كان صاحب العمل 

 كان يجب عليك إنجاز العمل بنفسك )ال يمكنك استخدام عامل آخر للقيام به بالنيابة عنك(؛ 

  كان صاحب العمل يطلب منك العمل لساعات منتظمة وتتلقى راتبك نظير هذه الساعات سواًء كان لديك عمل إلنجازه

 أم ال؛

  العمل يوفر المعدات واألدوات المتطلبة في عملك؛كان صاحب 

 .كان صاحب العمل يسدد الضرائب و*التأمين الوطني* بالنيابة عنك 
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You may be a worker if: 

 you are only offered work and paid when your employer needs you; 

 you can decide when to work, and can even turn down work when offered; 

 you can provide a substitute worker to carry out the work in your place if you wish; 

 you provide your own equipment or tools; 

 you are responsible for paying your own tax and *National Insurance*; 

 you have a written agreement with your employer that includes the phrase ‘contract for 
services’. 

Even with these lists it might be difficult to be sure whether you are a worker or an 
employee. You may not fulfil all the conditions and parts of both lists may be applicable to 
you. 

If you work through a *recruitment agency*, see the question “If I work for a recruitment 
agency, am I a ‘worker’ or an ‘employee’?” in paragraph 5.2 in this chapter. 

If you are still in doubt about your individual circumstances, you should seek advice from a 
trade union or advice agency such as the Labour Relations Agency or a Citizens Advice 
Bureau. 

4.3 Basic rights of both workers and employees 

4.3.1 Basic rights 

If you work in Northern Ireland you will normally have the following basic rights: 

 to be paid the national minimum wage; 

 not to have unlawful deductions made from your pay; 

 to receive an itemised payslip each time you are paid, showing your earnings and any 
deductions such as tax; 

 to working hours and holidays in line with working-time laws; 

 not to be unlawfully discriminated against; 

 to join a trade union; 

 to health and safety protection; 

 rights relating to pregnancy and family;  

 the right to be paid Statutory Sick Pay if you are off sick;  

 the right to be accompanied by a trade union official or work colleague in any 
disciplinary or grievance hearing; 

 the right to equal pay to that received by members of the opposite sex doing the same 
or a similar job. 

4.3.2 National minimum wage 

There is a national minimum wage (NMW) in the UK. The current rates are set out below.  

 If you are aged 21 or over you are entitled to £6.70 per hour. 

 If you are aged 18 to 20, you are entitled to £5.30 per hour. 

 If you are aged 16 or 17 years, you are entitled to £3.87 per hour. 
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 قد تكون عامالً إذا:

 ن يعر  عليك العمل فقط وتتلقى المقابل عندما يحتاجك صاحب العمل؛اك 

 كان يمكنك تقرير متى تعمل بل ويمكنك رفض العمل المعرو  عليك؛ 

 كان يمكنك إيفاد عامل بديل لتنفيذ العمل بدالً منك إذا رغبت؛ 

 كنت توفر معداتك وأدواتك الخاصة؛ 

 ؛كنت مسؤوالً عن سداد ضريبتك و"التأمين الوطني" 

 ."كان لديك عقد مكتوب مع صاحب العمل يشتمل على عبارة "عقد خدمات 

جميع الشروط وتنطبق بوحتى في ظل هاتين القائمتين، قد يكون من الصعب التأكد ما إذا كنت عامالً أم موظفاً. فقد ال تفي 
 ء من كال القائمتين.اعليك أجز

 

إذا كنت تعمل من خالل "وكالة توظيف"، فارجع إلى السؤال "إذا كنت أعمل من خالل وكالة توظيف، فهل اعتبر 

 من هذا الفصل. 2.5"عامال" أم "موظفاً"؟" في الفقرة 

 

إذا كنت ما زلت يساورك الشك بشأن ظروفك الشخصية، فيجب أن تحصل على المشورة من النقابة المهنية أو وكالة 

( أو مكتب إسداء المشورة للمواطنين Labour Relations Agencyإسداء المشورة مثل وكالة عالقات العمل )معنية ب

(Citizens Advice Bureau.) 

 

 الحقوق األساسية لكل من العاملين والموظفين 3.4

 الحقوق األساسية 1.3.4

 لية:إذا كنت تعمل في أيرلندا الشمالية ستتمتع عامة بالحقوق األساسية التا

 تلقي الحد األدنى الوطني لألجور؛ 

 أال يخصم من راتبك استقطاعات غير قانونية؛ 

 .أن تحصل على قسيمة مفصلة بالراتب في كل مرة تحصل عليه تبين ما تتكسبه وأي استقطاعات مثل الضرائب 

 ساعات عمل وعطالت تتماشى مع قوانين أوقات العمل؛ 

 أال تتعر  للتمييز على نحو غير قانوني؛ 

 االلتحاق بنقابة مهنية؛ 

 حماية الصحة والسالمة؛ 

  الحقوق المتعلقة بالحمل واألسرة؛ 

  الحق في الحصول على األجر في حالة المر  وفقاً للقانون إذا تغيبت بسبب المر ؛ 

 الحق في أن يرافقك مسؤول من النقابة المهنية أو زميل عمل خالل أي جلسة تأديبية أو تظلم؛ 

 لى أجر مساو لما يتقاضاه أفراد الجنس اآلخر الذين يقومون بنفس العمل أو ما يماثله.الحق في الحصول ع 

 

 الحد الوطني األدنى لألجور 2.3.4

 ( في المملكة المتحدة. وتبين المعدالت الحالية فيما يلي. NMW) لإلجور حد وطني أدنى هناك

  جنيهات إسترلينية في الساعة. 6.70عاماً أو أكثر، يحق لك الحصول على  21إذا كان عمرك 

  جنيهات إسترلينية في الساعة. 5.30عاماً، يحق لك الحصول على  20و 18إذا كان عمرك يتراوح بين 

  جنيهات إسترلينية في الساعة. 3.87عاماً، يحق لك الحصول على  17أو  16إذا كان عمرك 
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 If you are an apprentice under 19 or are 19 or over and in the first year of your 
apprenticeship, you are entitled to £3.30 per hour. 

The NMW rates normally change every year in October. However, from April 2016, the rates 
will be different for people aged 25 and above (see 4.3.3 below). 

The basic minimum wage for agricultural workers in Northern Ireland aged 16 and over is 
£6.63 per hour for the first 40 weeks of cumulative employment (unless the applicable 
NMW rate is higher). When you have completed 40 weeks this rises to £6.91 per hour.  The 
agricultural workers’ minimum wage rates normally change every April. 

There are some exceptions where an employer may legally pay you less than the figures 
above. If you are in any doubt, you should seek advice immediately. 

Please note that any ‘tips’ (extra money given by customers for good service) cannot be 
counted as part of your wage by your employer.  

4.3.3 From April 2016, National Living Wage for people who are over 25  

From April 2016, a National Living Wage of £7.20 per hour will be introduced for people 
who are over 25 years old and are: 

 employees; 

 casual labourers; 

 agricultural workers; 

 apprentices; 

The National Living Wage will also apply to most workers and agency workers over 25 years 
of age. If you are not sure whether this applies to you, contact one of the advice agencies 
listed at the end of this chapter. 

For people aged under 25, the rates set out in 4.3.2 will continue to apply. 

4.3.4 Deductions from wages 

Certain deductions can legally be taken from your pay by your employer, for example tax 
and *National Insurance*.  

Any other other deductions are only allowed if they are notified to you in writing as part of 
your contract, or if you sign an authorisation in advance of the deduction being made. If 
transport to and from work and/or accommodation is provided by your employer the 
contract may allow for deductions from pay to cover this (but there are limits on such 
deductions if they bring your wages below the National Minimum Wage).   

If you are in doubt about money being taken from your pay, you should seek advice. 

4.3.5 Hours of work and rest breaks 

Most workers have the right not to work more than 48 hours a week (generally averaged 
over a 17-week period). You can agree in writing to work more than 48 hours if you want to. 
If you do so, you can change your mind at any time and notify your employer that you wish 
to work less than 48 hours again. Most workers are also entitled to a daily rest break of 11 
continuous hours in each 24-hour period and an uninterrupted weekly rest period of at least 
24 hours in each seven-day period. 

If you are a young worker (aged above the minimum school leaving age, but under 18), you 
may not ordinarily work more than eight hours a day and 40 hours a week. You are entitled 
to a daily rest break of 12 uninterrupted hours in each 24-hour period in which you work  
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  3.30عاماً أو أكثر خالل العام األول للتدريب، يحق لك الحصول على  19عاماً أو  19إذا كنت متدرباً وعمرك تحت 

 جنيهات إسترلينية في الساعة.

ذه المعدالت بالنسبة لألفراد وتتغير معدالت الحد الوطني األدنى لألجور كل عام في شهر أكتوبر. ومع ذلك، ستختلف ه

 أدناه(. 3.3.4)انظر الفقرة  2016عاماً أو أكثر بداية من شهر أبريل  25البالغين من العمر 

جنيهات  6.63عاماً وأكثر هو  16في أيرلندا الشمالية للبالغين  الحد األدنى لألجر األساسي بالنسبة للعاملين الزراعيينو

إسترلينية في الساعة خالل األربعين أسبوعاً األوائل من العمل المتراكم )إال إذا كان المعدل المطبق للحد الوطني األدنى 

وتتغير عادة  جنيهات إسترلينية في الساعة. 6.91أسبوعاً يزيد هذا المعدل إلى  40لألجور أعلى من ذلك(. وبعد إتمامك 

 العاملين الزراعيين في شهر فبراير من كل عام.معدالت الحد األدنى ألجور 

إذا وحيث يجوز لصاحب العمل أن يعطيك وفقاً للقانون أقل من األرقام المذكورة أعاله.  وهناك بعض االستثناءات
 على الفور.ساورك الشك، فيجب عليك الحصول على المشورة 

ي الذي يعطيك إياه العمالء نظير الخدمة الجيدة( يرجى مالحظة أنه ال يمكن احتساب أي "إكراميات" )المال اإلضاف
 كجزء من األجر الذي تتقاضاه من صاحب العمل. 

 

  عاماً  25األجر الوطني للمعيشة ابتداًء من شهر أبريل لألفراد البالغين أكثر من  3.3.4

أكثر من  راد البالغ عمرهمجنيهات إسترلينية لألف 7.20بقيمة  األجر الوطني للمعيشة، يسري 2016بداية من شهر أبريل 

 ويكونون من: عاماً  25

 الموظفين؛ 

 العمال الموسميين؛ 

 العمال الزراعيين؛ 

 المتدربين؛ 

 25وسينطبق األجر الوطني للمعيشة كذلك على معظم العمال والعمال لدى وكاالت التوظيف البالغ عمرهم أكثر من 

عاماً. إذا كنت غير متيقن ما إذا كان هذا ينطبق عليك أم ال، فاتصل بإحدى الوكاالت المعنية بإسداء المشورة المدرجة في 
 نهاية هذا الفصل.

 مطبقة. 2.3.4عاماً، ستظل المعدالت المبينة في الفقرة  25بالنسبة لألفراد الذين عمرهم أقل من 

 

 االستقطاعات من األجور 4.3.4

 . *التأمين الوطني*ن يستقطع صاحب العمل بشكل قانوني استقطاعات معينة من راتبك مثل الضريبة و يمكن أ

وال يسمح بأي استقطاعات أخرى إال إذا أعلمت بها كتابياً كجزء من العقد، أو إذا وقعت على تصريح مسبق بما يتم من 
و السكن، فقد يسمح العقد باستقطاعات من راتبك لتغطية استقطاع. إذا كان صاحب العمل يوفر االنتقال من وإلى العمل و/أ

هذا )ولكن هناك حدود على مثل هذه االستقطاعات إذا تسببت في خفض أجرك إلى ما هو أدنى من الحد األدنى الوطني 
 لألجور(. 

 إذا ساورك الشك بشأن ما يستقطع من راتبك، فيجب عليك الحصول على المشورة.

 

 وفترات الراحةساعات العمل  5.3.4

(. ويمكنك الموافقة اً أسبوع 17ساعة في األسبوع )المتوسط العام خالل فترة  48ألكثر من  ايعملويحق لمعظم العمال أال 

في أي وقت وتعلم صاحب ساعة إذا رغبت في ذلك. وإذا قمت بذلك، فيمكنك تغيير رأيك  48كتابياً على العمل ألكثر من 

كذلك الحصول على فترة راحة يومياً ساعة مرة أخرى. ويحق لمعظم العمال  48قل من العمل بأنك ترغب في العمل أ

 ساعة على األقل كل سبعة أيام. 24ساعة وراحة أسبوعية متواصلة لمدة  24ساعة متواصلة كل  11لمدة 

ز لك عادة العمل ألكثر عاماً(، فقد ال يجو 18وإذا كنت عامالً شاباً )فوق الحد األدنى لسن ترك المدرسة، ولكنك أقل من 

ساعة متواصلة خالل  12ساعة في األسبوع. ويحق لك الحصول على فترة راحة لمدة  40من ثماني ساعات في اليوم و

ساعة تعمل بها وفترة راحة أسبوعية ليومين كل أسبوع. وال يمكن احتساب متوسط ذلك خالل فترة أسبوعين  24كل 

 عين.ويجب عادة أن يكون لمدة يومين متتاب
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and a weekly rest break of two days off each week. This cannot be averaged over a two-
week period and should normally be two consecutive days. 

Most adult workers are entitled to a break of 20 minutes when the working day is over six 
hours long. (If you are under 18 years of age, you are entitled to a 30-minute break after 
working for four and a half hours.) 

In addition, you are entitled to adequate rest breaks if the work is likely to put your health 
and safety at risk. This is likely to be the case if the work you do is repetitive, for example if 
you are working on a production line. 

4.3.6 Additional protection for working nights 

A night worker is any worker whose daily working time includes at least three hours of night 
time on the majority of days they work. Night time is normally the period between 23.00 
and 06.00 (11pm and 6am), although employers and workers can reach an agreement to 
choose a different period. If they do, it must be at least seven hours long and include the 
period from midnight to 05.00 (5am). 

Most workers who regularly work nights should not work more than an average of eight 
hours in each 24-hour period. If the work you do at night is particularly hazardous or 
involves heavy physical or mental strain, you should never work over eight hours in any 24-
hour period (with some limited exceptions). Most workers are also entitled to a free health 
assessment at regular intervals if they work nights. 

You are entitled not to be penalised or treated less favourably by your employer as a result 
of asserting these working-time rights.  

Please note that domestic workers are excluded from the additional protection for night 
workers and the 48-hour week limit. 

4.3.7 Paid holidays 

Most workers should receive 5.6 weeks paid holiday each year. This is 5.6 times the 
contracted working week, so if you work five days a week you should receive 28 days paid 
holiday each year (28 days is the upper limit of the basic 5.6 weeks, but your contract can 
give you more). However, unless your contract gives you public holidays (some are called 
‘bank holidays’ in the UK) in addition, these public holidays are counted when calculating 
the 5.6 weeks. There is guidance on working out holiday entitlement on the NI Direct 
website: www.nidirect.gov.ukholiday-entitlements 

4.3.8 Protection from discrimination 

You should not be treated less favourably compared to other workers or harassed on racial 
grounds or because of your sex, pregnancy or maternity, gender reassignment, sexual 
orientation, religion, political belief, disability, or age. Discrimination does not have to be 
obvious or direct. For example, if a practice negatively affects more people in one racial 
group than those in another racial group, it may amount to unlawful discrimination unless it 
can be justified by the employer. 

The right to freedom from discrimination exists from the time when you apply for a job. 
This means that if you feel you were not given a job because of, for example, your gender 
or race or national origin, you can take action against your prospective employer. If you 
think discrimination has prevented you from getting a particular job, you should seek 
advice.  
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ساعات. )إذا كنت أقل  6دقيقة عندما يتجاوز يوم العمل  20ويحق لمعظم العمال البالغين الحصول على فترة راحة لمدة 

 ألربع ساعات ونصف.(دقيقة بعد العمل  30عاماً، يحق لك الحصول على فترة راحة لمدة  18من 

باإلضافة إلى ذلك، يحق لك الحصول على فترات راحة كافية إذا كان من المحتمل أن يعرض العمل صحتك وسالمتك 
للخطر. ومن المرجح أن تنطبق هذه الحالة إذا كان العمل الذي تؤديه يتسم بالتكرار، على سبيل المثال إذا كنت تعمل في 

 خط إنتاج.

 

 اإلضافية لحقوق العملالحماية  6.3.4

عامل الفترة المسائية هو أي عامل يتضمن عمله اليومي ثالث ساعات على األقل من فترة المساء في معظم األيام التي 

ص(، على الرغم من أنه يمكن ألصحاب 6م و11) 06.00و 23.00يعملها. وفترة المساء عادة هي الفترة بين الساعة 

ختلفة. وإذا قاموا بذلك، يجب أن تكون لمدة سبع ساعات وتشتمل على الفترة من منتصف العمل والعاملين اختيار فترة م

 ص(.5) 05.00الليل حتى الساعة 

 

ساعة. وإذا  24ويجب أال يعمل معظم من يعملون بانتظام خالل فترة المساء ألكثر من متوسط ثماني ساعات خالل كل 

بصورة خاصة أو يتضمن إجهاداً جسدياً أو ذهنياً شديداً، فيجب أال  اً كان العمل الذي تؤديه خالل الفترة المسائية خطر

ساعة )وهناك بعض االستثناءات المحدودة(. ويحق لمعظم العاملين كذلك  24تعمل أبداً ألكثر من ثماني ساعات خالل كل 

 إجراء تقييم صحي مجاني خالل فترات منتظمة إذا كانوا يعملون خالل الفترات المسائية.

 

لك أال يعاقبك صاحب العمل أو يعاملك بصورة أقل تفضيالً نتيجة لتأكيدك على حقوق العمل هذه خالل الفترات  يحق
 المسائية. 

 

يرجى مالحظة أن العمال المنزليين مستبعدون من هذه الحماية اإلضافية بالنسبة للعمل خالل الفترة المسائية وحد الثماني 
 واألربعين ساعة في األسبوع.

 

 العطالت المدفوعة 7.3.4

أسبوعاً من أسابيع العمل  5.6أسبوعاً كعطلة مدفوعة األجر كل عام. وهذا يعادل  5.6يجب أن يتلقى معظم العاملين 

 28يوماً كعطلة مدفوعة األجر كل عام ) 28المتعاقد عليها، لذلك إذا كنت تعمل خمسة أيام في األسبوع، يجب أن تتلقى 

أسبوعاً، ولكن يمكن أن يمنحك العقد الخاص بك أكثر من ذلك(.  5.6يوماً هو الحد األعلى لألسابيع األساسية التي تبلغ 

ومع ذلك، ما لم يمنحك العقد كذلك العطالت العامة )يطلق على بعضها "عطلة المصارف" في المملكة المتحدة(، تحتسب 

يع. وهناك توجيهات بشأن احتساب استحقاق العطالت على الموقع أساب 5.6هذه العطالت العامة عند حساب الـ 

  :entitlements-www.nidirect.gov.ukholidayNI Directاإللكتروني لـ 

 

 الحماية من التمييز 8.3.4

بزمالئك اآلخرين أو تتعرض للمضايقة على أساس عنصري أو بسبب نوعك يجب أال تعامل بصورة أقل تفضيالً مقارنة 
 أنيجب ال أو الحمل أو األمومة أو تغيير النوع أو التوجه الجنسي أو الدين أو االعتقاد السياسي أو اإلعاقة أو السن. و

من األفراد في جماعة عرقية  يكون التمييز واضحاً أو مباشراً. على سبيل المثال، إذا أثرت ممارسة ما بالسلب على عدد
إلى التمييز غير المشروع إال إذا أمكن  واحدة عن غيرهم ممن ينتمون لجماعة عرقية أخرى، فقد ترقى هذه الممارسة

 لصاحب العمل تبرير ذلك.

 

 وحقك في التحرر من التمييز قائم منذ تقدمك للوظيفة. ويعني هذا أنه إذا شعرت أنك لم تحصل على الوظيفة بسبب
نوعك أو عرقك أو أصلك القومي مثالً، فيمكنك اتخاذ إجراءات ضد صاحب العمل المحتمل. وإذا اعتقدت أن التمييز 

  أعاقك من الحصول على وظيفة معينة، فيجب أن تسعى إلى الحصول على المشورة.

  

http://www.nidirect.gov.ukholiday-entitlements/


 

62 

4.3.9 Joining a trade union 

You are entitled to join a trade union, and it is illegal for your employer to discriminate 
against you or victimise you for doing so. You do not have to inform your employer of your 
union membership. 

4.3.10 Health and safety issues 

Your employer must provide a safe and healthy working environment. Your employer 
should provide first-aid equipment, an adequate means of escape from the building in which 
you work in case of fire, and protective clothing (if applicable). He/she must also ensure that 
any machinery you use or come into contact with is safe and that you are trained properly 
to use it, in a language you understand. The employer should carry out risk assessments to 
determine risks to the health of pregnant workers and female workers of child-bearing age. 

4.3.11 Pregnancy 

Pregnant workers may be entitled to maternity pay if they have worked long enough and 
earn enough (see the paragraphs on employee rights below), but a “worker” does not have 
an automatic right to return to the same job after giving birth.  

In most aspects of working life, treating a worker less favorably in the workplace because of 
her pregnancy is unlawful and can be sex discrimination. 

4.3.12 Statutory Sick Pay 

If you are off work for over four days because you are sick and you earn more than £112 per 
week, you will probably be entitled to Statutory Sick Pay of £88.45 per week for up to 28 
weeks. This includes temporary and casual employees as well as those who work part-time. 
These figures normally increase in April each year. 

4.4 Rights of employees only 

4.4.1 Additional rights 

As an employee you have certain additional rights to those of workers.  

At any time after you have started employment you are entitled to: 

 up to 52 weeks maternity leave (even if you were pregnant when you started the job). 
The employee has the right to return to work at the end of the leave period; 

 leave for family emergencies (this is unpaid); 

 time off for medical appointments if pregnant; 

 protection from dismissal because of pregnancy or trade union activity 

 protection from being dismissed for enforcing a statutory right, for example raising a 
health and safety issue. 

You will be paid while off work for a certain limited period if you are off for one of the 
following reasons: 

 to carry out duties as a trade union official, health and safety representative, or trustee 
of a pension scheme; 

 to look for work if faced with redundancy;  

 to receive ante-natal care; 

 or if you are suspended from work during pregnancy due to health and safety risks and 
no suitable alternative work can be found. 
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 ابة مهنيةاالنضمام إلى نق 9.3.4

يحق لك االنضمام إلى نقابة مهنية ويخالف صاحب العمل القانون إذا مارس تمييزاً ضدك أو آذاك بسبب القيام بهذا. وال 
 يجب عليك إبالغ صاحب العمل بعضويتك في النقابة.

 

 مسائل الصحة والسالمة 10.3.4

مل توفير معدات اإلسعافات األولية ووسيلة يجب على صاحب العمل توفير بيئة عمل آمنة وصحية. يجب على صاحب الع
(. ويجب انطبق األمركافية للهروب من المبنى الذي تعمل فيه في حالة نشوب حريق، إلى جانب المالبس الواقية )إن 

عليه كذلك ضمان أن أي من اآلالت التي تستخدمها أو تتعامل معها آمنة وأنك مدرب بشكل جيد على استخدامها، وباللغة 
تفهمها. ويجب على صاحب العمل إجراء عمليات تقييم المخاطر لتحديد المخاطر على صحة العامالت الحوامل التي 

 والعامالت في سن اإلنجاب.

 

 الحمل 11.3.4

قد يكون من حق العامالت الحوامل الحصول على راتب األمومة إذا عملن لفترة طويلة كافية وتتكسبن ما يكفي )انظر 
الفقرات المتعلقة بحقوق الموظف أدناه(، ولكن ال تحصل "العاملة" على الحق التلقائي في العودة إلى نفس الوظيفة بعد 

 الوالدة. 

غير المشروع معاملة العاملة على نحو أقل تفضيالً في مكان العمل بسبب حملها  وفي معظم جوانب الحياة العملية، من
 ويمكن أن يعتبر ذلك تمييزاً على أساس النوع.

 

 األجر في حالة المرض وفقاً للقانون 12.3.4

جنيهاً إسترلينياً في األسبوع، فيحق لك  112إذا توقفت عن العمل ألكثر من أربعة أيام ألنك مريض وتتكسب أكثر من 

جنيهاً إسترلينياً في األسبوع لمدة تصل  88.45على األرجح الحصول على األجر في حالة المرض وفقاً للقانون الذي يبلغ 

في أسبوعاً. ويشمل هذا الموظفين المؤقتين والموسميين إلى جانب من يعملون بدوام جزئي. وتزيد هذه القيم عادة  28إلى 

 شهر إبريل من كل عام.

 

 حقوق الموظفين فقط 4.4

 حقوق إضافية 1.4.4

 كموظف لديك بعض الحقوق اإلضافية عن حقوق العمال. 

 في أي وقت بعد البدء في العمل يحق لك:

  أسبوعاً )حتى لو كنت حامالً عندما بدأت العمل(. يحق للموظفة العودة إلى العمل بعد نهاية  52إجازة أمومة تصل إلى

 فترة اإلجازة؛

 إجازة في الحاالت الطارئة العائلية )تكون غير مدفوعة(؛ 

 إجازة لحضور المواعيد الطبية في حالة الحمل؛ 

 الحماية من الفصل بسبب الحمل أو النشاط في النقابة المهنية؛ 

 حماية من الفصل عند فر  حق قانوني، على سبيل المثال إثارة مسألة تتعلق بالصحة والسالمة.ال 

 ستحصل على راتب أثناء عدم وجودك في العمل لفترة معينة محددة إذا كان عدم وجودك لسبب من األسباب التالية:

  أو أمين في برنامج للتقاعد؛إنجاز مهامك بصفتك مسؤول في النقابة المهنية أو ممثل للصحة والسالمة 

 البحث عن عمل إذا جرى االستغناء عن خدماتك؛  

 للحصول على الرعاية قبل الوضع؛ 

  أو إذا أوقفت عن العمل خالل فترة الحمل بسبب المخاطر المتعلقة بالصحة والسالمة وال يمكن العثور على عمل بديل

 مناسب.
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You have the right to take time off work (usually without pay) under the following 
circumstances: 

 time off to take part in trade union activities or certain public duties 

 ‘a reasonable amount of time off’ to make arrangements to deal with unexpected 
emergencies for family members and dependants such as illness, injury or disruption of 
care arrangements. This is not limited to your children; it includes your spouse and/or 
parents as well as anyone else who reasonably relies on you, whether or not they are 
living in Northern Ireland. You are also entitled to reasonable time off in relation to 
unexpected emergencies at a child’s school, or the death of a parent, child, or 
dependant who lives with you. Please note that you must let your employer know the 
reason for your absence (and how long it is likely to be for) as soon as possible. You 
cannot take extended time off to provide any care required yourself;  

 if you have worked for your employer for one year you will have the right to take up to 
13 weeks unpaid parental leave before your child is 18 years old. If your child is disabled 
you will have the right to take up to 18 weeks. 

After one month of employment you are entitled to: 

 one week’s paid notice of dismissal, except in cases of gross misconduct; this increases 
after two years employment by one week for each full year worked, up to a maximum of 
12 weeks; and 

 pay, if you are suspended on medical grounds due to a health and safety risk. 

After two months of employment you are entitled to: 

 a written statement of your terms of employment including your pay, hours, holidays, 
etc. It is important that you obtain this statement because it can be used later in court if 
problems arise. 

After you have worked for six months, if you are pregnant, you pay *National Insurance* 
and your baby is due to be born at least 15 weeks later, you may be eligible for: 

 maternity pay for the first 39-week period of your maternity leave. Statutory Maternity 
Pay is paid at a rate of 90% of average weekly earnings for the first six weeks, and then 
at a rate of £139.58 (or 90% of average earnings if you earn less). As a general rule, if 
you were pregnant when you started work you are unlikely to be eligible for Statutory 
Maternity Pay;  

 employees can also be eligible for two weeks paid paternity leave, and for adoption 
leave and pay, depending on  length of service and average earnings. If the child’s 
mother is eligible for maternity leave and returns to work without having taken the full 
52 weeks, the father or partner may be able to take a share of the  leave (and any 
maternity pay) not taken.  

After working for a year: 

 you can claim unfair dismissal if your employment is ended without good reason or 
without following the proper procedure. If you think this may have happened to you, 
you should urgently contact your local trade union representative, the Labour Relations 
Agency or a Citizens Advice Bureau. Ask for advice on the dismissal and disciplinary 
procedures and time limits for lodging a legal complaint; 

 if your employer seriously breaches your contract or treats you in an unacceptable way 
and you resign because of this, you may also be able to claim unfair (constructive) 
dismissal. It is very important to take advice before resigning. 
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 يحق لك الحصول على إجازة من العمل )عادة بدون أجر( في إطار الظروف التالية:

 إجازة للمشاركة في أنشطة النقابة المهنية أو مهام عامة محددة 

 ازة" إلجراء ترتيبات للتعامل مع حاالت الطوارئ غير المتوقعة ألفراد األسرة والمعيلين مثل "قدر معقول من اإلج

المر  أو اإلصابة أو تعطيل ترتيبات الرعاية. وهذا غير مقصور على أطفالك ولكنه يشمل زوجك و/أو والديك إلى 

أو ال. ويحق لك كذلك الحصول على جانب أي فرد آخر يعتمد عليك بشكل معقول ممن يعيشون في أيرلندا الشمالية 

إجازة معقولة للحاالت الطارئة غير المتوقعة التي تحدث في مدرسة طفلك أو عند وفاة أحد والديك أو طفلك أو أي 

ممن تعول ويعيش معك. ويرجى مالحظة أنه يجب عليك إعالم صاحب العمل بسبب غيابك )ومدته المحتملة( في 

 تأخذ من تلقاء نفسك إجازة لفترة طويلة لتوفير الرعاية؛ أقرب وقت ممكن. وال يمكنك أن 

  أسبوعاً  13إذا كنت قد عملت لدى صاحب العمل لمدة سنة واحدة، سيحق لك الحصول على إجازة أبوية تصل إلى

سنة. وإذا كان طفلك من ذوي االحتياجات الخاصة، سيحق لك الحصول على  18غير مدفوعة األجر قبل بلوغ طفلك 

 أسبوعاً. 18إجازة تصل إلى 

 

 ويحق لك بعد شهر واحد من العمل ما يلي:

  إخطار بالفصل سابق بمدة أسبوع مدفوع األجر، إال في حاالت سوء السلوك الجسيم؛ وتزيد هذه المدة بعد العمل

 أسبوعاً؛ 12كاملة، بحد أقصى  لعامين أسبوعاً لكل سنة عمل

 .الراتب، إذا كنت موقوفاً ألسباب طبية بسبب خطر متعلق بالصحة والسالمة 

 

 ويحق لك بعد شهرين من العمل ما يلي:

  بيان مكتوب لشروط عملك بما في ذلك راتبك وساعات العمل والعطالت، وخالفه. ومن المهم أن تحصل على هذا

 الحقاً في المحكمة إذا وقعت مشاكل.البيان حيث يمكن استخدامه 

 

وبعد مرور ستة أشهر على عملك، إذا كنت حاماًل، تسددين *التأمين الوطني* ومن المفترض أنك ستضعين طفلك بعد 
 أسبوعاً على األقل، فقد تكونين مؤهلة للحصول على: 15

  90يدفع أجر األمومة وفقاً للقانون بمعدل األسابيع التسعة والثالثين األولى من إجازة األمومة. أجر األمومة لفترة %

% من متوسط 90جنيهاً إسترلينياً )أو  139.58من متوسط الدخل األسبوعي لفترة الستة أسابيع األولى، ثم بمعدل 

البدء في العمل، فمن غير المرجح أنك  دوكقاعدة عامة، إذا كنت حامالً عن الدخل إذا كنت تتقاضين أقل من ذلك(.

 لة للحصول على أجر األمومة وفقاً للقانون؛ هستكونين مؤ

  ويمكن أن يكون الموظفين كذلك مؤهلين للحصول على إجازة أبوة مدفوعة األجر لمدة أسبوعين وإجازة للتبني تعتمد

فترة الخدمة ومتوسط الدخل. إذا كانت أم الطفل مؤهلة للحصول على إجازة أمومة وعادت إلى قيمة األجر فيها على 

( أسبوعاً بالكامل، فيجوز لألب أو الشريك الحصول 52ون االضطرار إلى الحصول على االثنين والخمسين )العمل د

  على جزء من هذه اإلجازة التي لم تؤخذ )وأي أجر أمومة(.

 

 بعد العمل لمدة عام:

  أن  وإذا رأيت دون سبب وجيه أو دون اتباع اإلجراء الصحيح.عملك نهي أيمكن رفع دعوة بالفصل غير العادل إذا

حدث معك، فيجب عليك االتصال على الفور بالممثل المحلي لنقابتك المهنية أو وكالة عالقات العمل قد هذا قد يكون 

(Labour Relations Agency أو مكتب إسداء المشورة للمواطنين )(Citizens Advice Bureau .) اطلب

 ؛ية والحدود الزمنية لرفع شكوى قانونيةالحصول على المشورة بشأن الفصل واإلجراءات التأديب

  غير مقبولة واستقلت لهذا السبب، فيجوز لك كذلك وإذا انتهك صاحب العمل العقد انتهاكاً بالغاً أو عاملك بصورة

 ومن المهم للغاية الحصول على المشورة قبل االستقالة. التظلم ضد الفصل غير العادل )البناء(.
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After working for two years:  

 you can claim redundancy pay if your job has ended because the job position is no 
longer needed and no one else has been employed to do the same job. The amount of 
redundancy pay you receive will depend on your age, salary and length of service. 

4.4.2 Working part-time or on a fixed-term contract 

As a part-time employee you have the right not to be treated less favourably for working 
part-time unless your employer has a good reason which can justify less favourable 
treatment. In the same way, you have the right not to be treated less favourably because 
you are employed on a fixed-term contract unless this can be shown to be justifiable. 

4.5 General information for workers and employees 

4.5.1 What should I do if my contract of employment is not in a language I understand? 

You should not be expected to sign a contract written in a language you do not understand. 
If you have already done so you should seek a translation immediately and legal advice if 
necessary. 

4.5.2 Should I accept work that offers cash in hand? 

‘Cash in hand’ is when an employer offers you a job without paying taxes on your earnings. 
The law does not permit this. You should not be expected to accept work that offers cash in 
hand. If your employer is breaking this law, it is likely he/she will break other employment 
laws relating to the protection of your rights. 

If you work for cash in hand, you are working illegally. (You can also be working illegally if 
your immigration status does not allow you to work in this country. Under the VPR scheme 
you are allowed to work). 

If you work illegally: 

 it will be extremely difficult for you to enforce any of your legal rights (apart from the 
right not to be discriminated against); 

 you may not be entitled to *social security benefits* if you become unemployed at some 
time in the future; 

 it may affect your right to remain in Northern Ireland. 

You should always keep all your payslips and your ‘P60’. A P60 is a document you should 
receive in April of each year from *Her Majesty’s Revenue and Customs* (the Tax Office), 
which contains details of the tax and *National Insurance* you have paid during the 
previous year. If you do not receive a P60 you should ask your employer for the document. 

4.5.3 Is my employer permitted to keep my passport or other documents when I start 
working? 

No, your new employer has no right to keep your passport or other identity documents, 
such as your National Identity Card. However, he/she may keep photocopies of these. 

4.5.4 Is my employer allowed to keep some of my wages? 

It is illegal for money to be taken out of a worker’s wages by the employer, unless it is for 
deductions like tax, national insurance, recovery of an overpayment, a deduction that is 
authorised in a written contract or a deduction that the worker has agreed to in writing in 
advance. 
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 بعد العمل لمدة عامين: 

  إذا انهي عملك ألنه لم تعد هناك حاجة إلى الموقع الذي تشغله ولم يعين يمكن المطالبة بتعويض االستغناء عن الخدمة

أحد آخر للقيام بنفس الوظيفة. وتتوقف قيمة التعويض عن االستغناء عن الخدمة التي تحصل عليها على عمرك 

 وراتبك وفترة خدمتك.

 

 العمل دوام جزئي أو بعقد محدد المدة 2.4.4

أال تعامل بصورة أقل تفضيالً بسبب هذا إال إذا كان هناك سبب وجيه يبرر معاملة يحق لك كموظف يعمل بدوام جزئي 
صاحب العمل لك على هذا النحو. وبالمثل، يحق لك أال تعامل بصورة أقل تفضيالً ألنك تعمل بموجب عقد محدد المدة ما 

 لم يمكن إثبات أن هذا له ما يبرره.

 

 معلومات عامة للعمال والموظفين 5.4

 ما الذي يجب علي فعله إذا كان عقد العمل بلغة ال أفهمها؟ 1.5.4

يجب أال يتوقع منك التوقيع على عقد مكتوب بلغة ال تفهمها. وإذا كنت قد فعلت هذا بالفعل، فيجب عليك الحصول على 
 الترجمة فوراً وعلى المشورة القانونية إذا اقتضى األمر.

 

 ألجر نقداً باليد؟هل يجب علي قبول العمل الذي يعطي ا 2.5.4

يتم "إعطاء األجر نقداً باليد" عندما يعرض عليك صاحب العمل عمالً دون سداد الضرائب على ما تتكسبه. وال يسمح 
القانون بذلك. يجب أال يتوقع منك قبول العمل الذي يعرض إعطاء األجر نقداً باليد. إذا كان صاحب العمل ينتهك هذا 

 تهك قوانين العمل األخرى المتعلقة بحماية حقوقك.القانون، فمن المرجح أنه سين

 

وإذا كنت تعمل وتتقاضى األجر نقداً باليد، فأنت تعمل بصورة غير قانونية. )وتعتبر كذلك تعمل بصورة غير قانونية إذا 

 (.VPRكان وضع الهجرة الخاص بك ال يسمح لك بالعمل في هذا البلد. يسمح لك بالعمل في إطار برنامج 

 

 نت تعمل بصورة غير قانونية:إذا ك

 سيكون من الصعب للغاية عليك فر  أي حقوق قانونية لك )باستثناء الحق في عدم التعر  للتمييز(؛ 

 قد ال يحق لك الحصول على *إعانات الضمان االجتماعي* إذا أصبحت عاطالً في وقت الحق في المستقبل؛ 

  الشمالية.قد يؤثر هذا على حقك في البقاء في أيرلندا 

وثيقة يجب أن تحصل عليها في  P60". ونموذج P60يجب عليك دائماً االحتفاظ بجميع قواسم تقاضي األجور ونموذج "

* )مكتب الضرائب(، والتي تشتمل على تفاصيل *إدارة صاحبة الجاللة لإليرادات والجماركشهر إبريل من كل عام من 

، فيجب أن تطلب من صاحب العمل P60ام الماضي. وإذا لم تتلق نموذج * خالل العتأمين وطني* ما سددته من ضريبة و

 الحصول عليه.

 

 هل يحق لصاحب العمل االحتفاظ بجواز سفري أو أي وثائق أخرى عند تسلم العمل؟ 3.5.4

ذلك، ال، ال يحق لصاحب العمل الجديد االحتفاظ بجواز سفرك أو أي وثائق هوية أخرى مثل بطاقة الهوية الوطنية. ومع 
 يجوز له االحتفاظ بصور منها.

 

 هل ُيسمح لصاحب العمل باستقطاع بعض من أجري؟ 4.5.4

من غير القانوني لصاحب العمل استقطاع المال من أجر العامل، ما لم يكن هذا االستقطاع ضريبة أو تأمين وطني أو 
 فق العامل عليه كتابياً مقدماً.استرداد زيادة في الراتب أو استقطاع مصرح به في عقد مكتوب أو استقطاع وا
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4.5.5 What if I find work through a recruitment agency? 

What is a *recruitment agency*? 

A *recruitment agency* is a profit-making company that finds people to fill particular jobs or 
finds jobs for unemployed people. If you are looking for work in Northern Ireland or want to 
change jobs, you can register with a *recruitment agency* which will then match your skills 
to a vacancy. 

If I work for a *recruitment agency*, am I a ‘worker’ or an ‘employee’? 

Normally, if you are supplied to an employer by the agency, you are likely to be a ‘worker’. If 
a written contract or terms and conditions describe you as a worker it is very difficult to 
dispute this but whether you are a worker or employee depends on all of the individual 
circumstances in each case. 

The law in this area is subject to change. Therefore, if you are unsure whether you are a 
worker or an employee or of what your rights are, you should seek further advice. 

Additional protection for some agency workers 

An agency worker who works for a hiring employer for more than 12 weeks is entitled to the 
same basic working and employment conditions as permanent employees of that employer. 
These include pay (if the worker is not an employee of  the agency), length of working hours 
(including overtime), night work, rest time, rest breaks, annual leave, paid time off for ante-
natal appointments and protections for pregnant workers who are suspended on health and 
safety grounds. Agency workers are also entitled to the same access to facilities and 
information on vacancies as permanent employees from day one of their assignment. 

Will the agency charge me for finding work? 

The agency is paid by employers and therefore cannot charge you a fee for finding you work 
or for changing from temporary to permanent work, in most circumstances. (The exception 
is certain occupations in the entertainment sector, such as acting.) 

Can I register with more than one agency? 

Yes, you can register with as many agencies as you like. 

Can the agency restrict my right to work directly for an employer they originally supplied 
me to? 

Once your contract with the *recruitment agency* expires, or you give the agreed notice to 
terminate the contract, it cannot prevent you from working directly for the employer. 

Is there anything else I should know about working for a *recruitment agency*? 

The *recruitment agency*: 

 cannot insist that you buy other products or services from them (such as CV writing or 
protective equipment); 

 cannot withhold your pay simply because they have not received payment from the 
organisation you worked for; if this does happen you should seek advice; 

 must give you a written statement of terms and conditions before you start any work, 
whether temporary or permanent; 

 must confirm any agreed changes to these terms in writing within five working days; and 

 if the agency is finding you temporary work, the written agreement must cover: 
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 الوضع إذا عثرت على العمل من خالل وكالة توظيف؟ما  5.5.4

 ما هي *وكالة التوظيف*؟

شركة هادفة للربح توفر األفراد لشغل وظائف معينة أو تجد الوظائف للعاطلين. إذا كنت تبحث عن  *وكالة التوظيف*
ستطابق مهاراتك مع وظفية  العمل في أيرلندا الشمالية أو ترغب في تغيير الوظيفُة يمكنك التسجيل لدى *وكالة توظيف*

 شاغرة.

 

 إذا كنت أعمل لدى *وكالة توظيف*، هل اعتبر "عاماًل" أم "موظفاً"؟

عادة، إذا كانت وكالة التوظيف هي من ترسلك إلى صاحب العمل، فمن المحتمل أنك "عامل". وإذا كان العقد المكتوب أو 
تنازع ذلك ولكن وصفك بالعامل أم الموظف يتوقف على جميع الشروط واألحكام تصفك بأنك عامل، فمن الصعب للغاية 

 الظروف الشخصية المتعلقة بكل حالة.

ويخضع القانون للتغيير في هذا الشأن. وبالتالي، إذا كنت غير متيقن من أنك عامل أم موظف أو ما هي حقوقك، فيجب 
 عليك الحصول على مزيد من المشورة.

 

 خالل بعض الوكاالتحماية إضافية لبعض العاملين من 

أسبوعاً نفس الشروط األساسية لعمل ولتوظيف الموظفين  12يحق للعامل من خالل وكالة لدى صاحب عمل ألكثر من 

الدائمين لدى صاحب العمل هذا. ويشتمل هذا على الراتب )إذا كان العامل ليس موظفاً لدى الوكالة(، وفترة ساعات العمل 
(، والعمل الليلي وفترات االستراحة واإلجازة السنوية واإلجازات مدفوعة األجر لحضور )بما في ذلك الساعات اإلضافية

مواعيد ما قبل الوالدة وأوجه الحماية الممنوحة للعامالت الحوامل اللواتي يتم إيقافهن ألسباب تتعلق بالصحة والسالمة. 
مات المتعلقة بالوظائف الخالية بنفس الدرجة ويحق للعاملين من خالل الوكاالت كذلك الحصول على التسهيالت والمعلو

 الممنوحة للموظفين الدائمين منذ اليوم األول لعملهم.

 

 هل تتقاضى الوكالة مني رسوماً للعثور على العمل؟

في معظم الحاالت، تتقاضى الوكالة رسوماً من أصحاب العمل وبالتالي ال يمكنها أن تتقاضى منك رسوماً نظير عثورها 
ك أو لتحولك من العمل المؤقت إلى العمل الدائم. )وتستثنى من ذلك وظائف محددة في قطاع الترفيه مثل على عمل ل
 التمثيل.(

 

 هل يمكنني التسجيل لدى أكثر من وكالة؟

 من الوكاالت تريد. أي عددنعم، يمكنك التسجيل مع 

 

 أرسلتني إليه في األصل؟هل يمكن للوكالة تقييد حقي في العمل المباشر لدى صاحب العمل الذي 

لإلخطار المتفق عليه إلنهاء العقد، فال يمكنها منعك من العمل ك ئإعطاأو  *وكالة التوظيف*بمجرد انتهاء عقدك مع 
 المباشر لدى صاحب العمل.

 

 هل ثمة شيء آخر يجب علي أن أعرفه عن العمل لدى *وكالة توظيف*؟

 *وكالة التوظيف*:

 ئك لمنتجات أو خدمات أخرى منها )مثل كتابة السيرة الذاتية أو أدوات الحماية(؛ال يمكنها اإلصرار على شرا 

  ال يمكنها حجب راتبك لمجرد عدم تلقيها له من المنظمة التي تعمل بها؛ وإذا حدث هذا، فيجب عليك الحصول على

 المشورة

  كان مؤقتاً أم دائماً؛بياناً مكتوباً بالشروط واألحكام قبل تسلمك أي عمل سواًء ك ؤإعطايجب عليها 

 يجب عليها تأكيد أي تغييرات جرى الموافقة عليها على هذه الشروط كتابياً في غضون خمسة أيام؛ 

 :إذا كانت الوكالة تعثر لك على عمل مؤقت، فيجب أن يشمل العقد المكتوب 
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o whether you are an employee of the agency or a worker (you will usually be a 
‘worker’ if you carry out temporary work through a *recruitment agency*); 

o the fact that you will be paid for all the work you do;  

o how much warning you must give, or are entitled to receive, to end the 
employment;  

o the minimum rate of pay you will receive and how often you will be paid, for 
example, weekly or monthly; and  

o the amount of paid annual leave that you will be given. 

What should I do if I have a complaint about a *recruitment agency*? 

You should contact the Department for Employment and Learning’s Employment Agency 
Inspectorate, which is responsible for enforcing regulations governing the conduct of 
recruitment agencies in Northern Ireland. See the Useful contacts list at the end of this 
chapter for more details. 

4.5.6 How do I enforce any of my rights if I feel my employer has not fulfilled his/her legal 
responsibilities? 

If you feel your employer has not fulfilled his/her responsibilities towards you the best way 
to proceed is to ask your trade union or an advice agency for advice. If you are not a 
member of a trade union you should ask a colleague how to join. Otherwise, you can 
contact one of the agencies listed in Useful contacts at the end of this chapter. 

4.5.7 Should I take legal proceedings against my employer? 

If you have a problem or grievance you may wish to speak to your employer informally 
about it first. If this is unsuccessful, you should put your grievance in writing and then meet 
with your employer to discuss the problem. If you are still dissatisfied, you should appeal. If 
these steps do not resolve the problem you can take your case to an Industrial Tribunal.  

If you are an ‘employee’ you should follow the guidance set out in the Labour Relations 
Agency Code of Practice on disciplinary and grievance procedures (see Useful contacts 
below). If you fail to do so, any compensation you receive could be reduced by up to 50%.  

The Labour Relations Agency also provides mediation and conciliation services which can 
help you and your employer try to resolve any dispute before taking legal action or before 
the case gets to the tribunal hearing. 

4.5.8 What is an Industrial Tribunal? 

Industrial Tribunals are courts which only deal with employment cases. The Fair 
Employment Tribunal deals with claims of religious or political discrimination. You can 
represent yourself at an Industrial Tribunal. However, it is always advisable to contact your 
trade union or at least obtain some advice on how to proceed. 

4.5.9 Is there any time limit within which I need to make a complaint to the Industrial 
Tribunal? 

It is very important to remember that most employment-related complaints must be made 
to the tribunal within three months of the event which led to the complaint. The limit for 
claiming a redundancy payment from an employer is usually six months. 
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o  ًإذا كنت تؤدي عمالً مؤقتاً من خالل *وكالة ما إذا كنت موظفاً أم عامالً لدى الوكالة )تعتبر عادة "عامال "
 توظيف*(؛

o  أنك ستحصل على أجرك نظير كل العمل الذي تؤديه؛ 

o  عدد اإلنذرات التي يجب عليك تقديمها أو التي يحق لك تلقيها إلنهاء العمل؛ 

o  الحد األدنى لمعدل الراتب الذي ستتقاضاه ومتى ستحصل على الراتب، على سبيل المثال، أسبوعياً أم شهرياً؛ 

o .مقدار اإلجازة السنوية مدفوعة األجر التي ستحصل عليها 

 

 ما الذي يجب علي عمله إذا كانت لدي شكوى حيال *وكالة التوظيف*؟

 Department forالتوظيف التابعة لوزارة التوظيف والتعلم ) يجب عليك االتصال بهيئة التفتيش على وكاالت
Employment and Learning’s Employment Agency Inspectorate التي تضطلع بمسؤولية إنفاذ القواعد ،)

الموجودة في  جهات اتصال مفيدةالحاكمة لعمل وكاالت التوظيف في أيرلندا الشمالية. لمزيد من التفاصيل، انظر قائمة 
 نهاية هذا الفصل.

 

  بمسؤولياته القانونية؟ كيف يمكنني فرض أي من حقوقي إذا شعرت أن صاحب العمل لم يف   6.5.4

طرح هذا األمر على النقابة هو بمسؤولياته القانونية تجاهك، فإن أفضل سبيل أمامك  إذا شعرت أن صاحب العمل لم يف  
معنية بإسداء المشورة بغية الحصول على المشورة. وإذا لم تكن عضواً في نقابة مهنية،  المهنية التي تتبعها أو على وكالة

جهات فيجب أن تسأل زميالً لك عن كيفية االنضمام. وبخالف ذلك، يمكنك االتصال بإحدى الوكاالت المدرجة في قائمة 
 الموجودة في نهاية هذا الفصل. اتصال مفيدة

 

 ات قانونية ضد صاحب العمل؟هل يجب علي اتخاذ إجراء 7.5.4

إذا واجهتك مشكلة أو كانت لديك شكوى، فيفضل أن تتحدث عنها مع صاحب العمل بصورة غير رسمية أوالً. وإذا لم 
ينجح هذا، فيجب أن تكتب الشكوى ثم تلتقي مع صاحب العمل لمناقشة المشكلة. وإذا كنت ال تزال غير راض، فيجب 

 هذه الخطوات إلى تسوية المشكلة، فيمكنك نقل الموضوع للمحكمة العمالية.  تؤد  عليك التقدم بشكوى. وإذا لم 

اتباع التوجيهات المبينة في مدونة الممارسة بشأن إجراءات التأديب والتظلم التابعة لوكالة فيجب عليك  إذا كنت "موظفاً"،

الواردة أدناه(. وإذا تعذرعليك القيام  جهات اتصال مفيدة قائمة ( )انظرLabour Relations Agencyعالقات العمل )

 %. 50بهذا، فقد يخفض أي تعويض تحصل عليه بما يصل إلى 

كذلك خدمات الوساطة والتوفيق التي قد تساعدك وصاحب  (Labour Relations Agencyوكالة عالقات العمل )وتوفر 

 قبل تحول القضية أمام المحكمة. العمل على محاولة تسوية أي نزاع قبل الشروع في اإلجراءات القانونية أو

 

 ما هي المحكمة الصناعية؟ 8.5.4

المحاكم الصناعية محاكم تتعامل فقط مع قضايا العمل. وتتعامل محكمة العمل العادل مع شكاوى التمييز الديني أو 
بنقابتك المهنية أو على السياسي. ويمكنك تمثيل نفسك في المحكمة الصناعية. ومع ذلك، من المستحسن دائماً االتصال 

 األقل الحصول على المشورة بكيفية المضي قدماً.

 

 هل هناك أي مهلة زمنية يتعين علي خاللها التقدم بالشكوى إلى المحكمة الصناعية؟ 9.5.4

اقعة من المهم للغاية أن تتذكر أنه يجب تقديم معظم الشكاوى المتعلقة بالعمل إلى المحكمة في غضون ثالثة أشهر من الو
التي أدت إلى وجود الشكوى. وتبلغ المهلة الزمنية للمطالبة بتعويض عن االستغناء عن الخدمات من صاحب العمل ستة 

 أشهر عادة.
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Useful contacts 

Labour Relations Agency (LRA)  

www.lra.org.uk 

The LRA is an independent body responsible for improving employment relations in 
Northern Ireland. It provides advice, training and mediation among other services. The LRA 
Code of Practice on disciplinary and grievance procedures can be accessed online.  

 (028) 9032 1442 

When telephoning for advice, ask for the ‘Enquiry Point’. 

Employment Agency Inspectorate (EAI) 

The EAI is responsible for enforcing the regulations which govern the conduct of recruitment 
agencies in Northern Ireland.  If you have concerns about the conduct of your recruitment 
agency, or wish to make a complaint, you can ring the EAI Helpline or e-mail 
eai@delni.gov.uk.  

  (028) 9025 7554) 

Gangmasters Licensing Authority (GLA) 

www.gla.gov.uk 

The Gangmasters Licensing Authority (GLA) was set up to curb the exploitation of workers in 
the agriculture, horticulture, forestry, shellfish gathering and associated processing and 
packaging industries.  

 0345 602 5020 

Equality Commission for Northern Ireland 

www.equalityni.org 

The Equality Commission is responsible for preventing discrimination and promoting 
equality. It covers various areas of discrimination including gender, race, disability, sexual 
orientation, marital status, age and religious or political belief. 

 (028) 9050 0600 

Health and Safety Executive for Northern Ireland 

www.hseni.gov.uk 

If you have a query about health and safety at your workplace you can telephone the Health 
and Safety Executive for Northern Ireland or visit its website. The Health and Safety 
Executive for Northern Ireland produces leaflets in various languages, you can request a 
leaflet by telephone. 

 0800 0320 121 

National Minimum Wage – Pay and Work Rights Helpline 

If you think you are or might be receiving less than the legal minimum wage you should 
contact the ACAS Pay and Work Rights Helpline. 

 0300 123 1100   

Agricultural Minimum Wage 

If you have a query, visit www.dardni.gov.uk/publications/awbni-complaints-form or 
contact the Department of Agriculture and Rural Development:  

 (028) 9052 4873 

http://www.lra.org.uk/
http://www.gla.gov.uk/
http://www.equalityni.org/
http://www.hseni.gov.uk/
http://www.dardni.gov.uk/publications/awbni-complaints-form
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 جهات اتصال مفيدة

 

(LRA) Labour Relations Agency  

www.lra.org.uk 

هيئة مستقلة تضطلع بتحسين عالقات العمل في أيرلندا الشمالية.  (Labour Relations Agencyوكالة عالقات العمل )

وتقدم المشورة والتدريب والوساطة إلى جانب خدمات أخرى. ويمكن الوصول على اإلنترنت إلى مدونة الممارسة بشأن 
 إجراءات التأديب والتظلم التابعة لوكالة عالقات العمل. 

02890321442  

 ("Enquiry Pointالمشورة، اطلب "جهة االستعالمات )وعند االتصال للحصول على 

(EAI) Employment Agency Inspectorate  

إذا كانت  تضطلع هيئة التفتيش على وكاالت التوظيف بإنفاذ القواعد الحاكمة لعمل وكاالت التوظيف في أيرلندا الشمالية.
وى، فيمكنك االتصال برقم المساعدة في هيئة لديك مخاوف بشأن تصرفات وكالة التوظيف، أو ترغب في التقدم بشك

 . eai@delni.gov.ukالتفتيش على وكاالت التوظيف أو إرسال بريد إلكتروني إلى 

02890257554  

(GLA) Gangmasters Licensing Authority 

www.gla.gov.uk 

( للحد من استغالل العاملين في Gangmasters Licensing Authority)أنشئت هيئة ترخيص وكاالت توريد العمال 

 المجال الزراعي والبستنة والغابات وجمع المحار وما يرتبط بها من صناعات التجهيز والتعبئة والتغليف. 

03456025020  

Equality Commission for Northern Ireland 

www.equalityni.org 

( بمسؤولية منع التمييز وتعزيز المساواة. وتشمل العديد من مجاالت Equality Commissionتضطلع لجنة المساواة )

 التمييز منها النوع والعرق واإلعاقة والتوجه الجنسي والحالة االجتماعية والسن واالعتقاد الديني أو السياسي.

02890500600  

Health and Safety Executive for Northern Ireland 

www.hseni.gov.uk 

إذا كان لديك استفسار بشأن الصحة والسالمة في مكان العمل، يمكنك االتصال بالهيئة التنفيذية للصحة والسالمة في 

موقعها اإللكتروني. وتنشر  زيارة( أو Health and Safety Executive for Northern Irelandأيرلندا الشمالية )

( Health and Safety Executive for Northern Irelandالهيئة التنفيذية للصحة والسالمة في أيرلندا الشمالية )

 المنشورات عبر الهاتف. طلبمنشورات بلغات متعددة، ويمكنك 

08000320121  

National Minimum Wage – Pay and Work Rights Helpline 

إذا كنت تعتقد أنك تتقاضى أو قد تكون تتقاضى أقل من الحد األدنى القانوني لألجور، فيجب عليك االتصاالت بخط 

 )خدمة المشورة والتوفيق والتحكيم(. ACASالمساعدة المخصص لحقوق الرواتب والعمل لدى منظمة 

03001231100    

 (Agricultural Minimum Wageالزراعي )الحد األدنى لألجور في المجال 

أو اتصل بوزارة  form-complaints-www.dardni.gov.uk/publications/awbniإذا كان لديك استفسار، زر 

 (:Department of Agriculture and Rural Developmentالزراعة والتنمية الريفية )

02890524873    

  

http://www.lra.org.uk/
http://www.gla.gov.uk/
http://www.equalityni.org/
http://www.hseni.gov.uk/
http://www.dardni.gov.uk/publications/awbni-complaints-form
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Trade unions 

There are various trade unions which you may wish to join. These are organisations whose 
sole purpose is to safeguard workers’ rights. A useful directory of the unions in Northern 
Ireland can be found at the website www.4ni.co.uk/sub/878x1/northern-ireland-trade-
unions.  

You can also find out about various unions by asking a co-worker or visiting the website of 
the Northern Ireland Committee of the Irish Congress of Trade Unions (ICTU) at 
www.ictuni.org or telephone (028) 9024 7940. The ICTU is an umbrella group made up of 
various trade unions. 

The ICTU website provides links to individual unions that act for employees in particular 
types of workplace. 

 

Advice 

If you need advice with employment rights, contact one of the advice agencies listed in 
Chapter 9, Advice and support agencies, at the end of this Guide. If needed, they will refer 
you to Law Centre (NI)’s employment advice line: Monday to Friday, 9.30am to 1pm. 

  (028) 9024 4401 
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http://www.ictuni.org/
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 النقابات المهنية

هناك العديد من النقابات المهنية التي يمكنك االنضمام إليها. وهذه مؤسسات يتمثل هدفها الوحيد في حماية حقوق العمال. 
ويمكن الحصول على دليل مفيد بالنقابات في أيرلندا الشمالية على الموقع اإللكتروني 

unions-trade-ireland-www.4ni.co.uk/sub/878x1/northern . 

يمكنك كذلك التعرف على العديد من النقابات من خالل سؤال أحد زمالء العمل أو زيارة الموقع اإللكتروني للجنة أيرلندا 

 أو االتصال برقم www.ictuni.org( على الموقع اإللكتروني ICTUالشمالية لمجلس النقابات المهنية األيرلندية )

 . ومجلس النقابات المهنية األيرلندية جماعة تعمل بمثابة مظلة مشكلة من النقابات المهنية المختلفة.02890247940 

 واع معينة من أماكن العمل.ويوفر الموقع اإللكتروني للمجلس روابط للنقابات الفردية التي تعمل من أجل الموظفين في أن

 

 

 نصيحة

الفصل إذا كنت تحتاج إلى المشورة بشأن حقوق العمل، فاتصل بإحدى الوكاالت المعنية بتقديم المشورة المدرجة في 
، ستحيلك إلى هاتف تقديم المشورة وعند الحاجةفي نهاية هذا الدليل.  ،التاسع. الوكاالت المعنية بتقديم المشورة والدعم

 م.1ص إلى الساعة  9.30(: من االثنين إلى الجمعة من الساعة NI) Law Centre))بشأن العمل التابع لمركز القانون 

02890244401    

  

http://www.4ni.co.uk/sub/878x1/northern-ireland-trade-unions
http://www.4ni.co.uk/sub/878x1/northern-ireland-trade-unions
http://www.ictuni.org/
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5. Health care 

In Northern Ireland, most health care is provided free of charge by Health and Social Care 
(HSC) Trusts, which are part of the UK’s National Health Service (NHS).  

5.1 What types of treatment am I entitled to? 

Under the VPR scheme, you are entitled to free healthcare. This is because you are 
considered to be ‘ordinarily resident’ in the UK.   

Free healthcare includes: 

 GP/family doctor services;  

 hospital treatment; 

 maternity services; 

 mental health services; 

 accident and emergency treatment;  

 dentist (if NHS dentist); 

 optician. 

  Prescriptions (medicines that are prescribed by a doctor) are free for everyone in 
Northern Ireland.  

When looking for dental services, you should check if the dentist is an ‘NHS dentist’ who will 
charge set fees, or a private sector dentist, who will charge more. 

5.2 How do I register for health care? 

It is anticipated that under the VPR scheme you will initially be helped to register at a 
doctor’s surgery (also known as GP) as part of your induction.  

Following registration, you will receive a NHS medical card, which demonstrates your 
entitlement to services.  

You do not need to be registered with a doctor in order to use Accident and Emergency 
services.  

If new family members join the family at a later date (such as new born babies) they will also 
need to register with a GP. Go to your doctor’s surgery and fill out a form known as ‘HS22X’. 
Take your biometric residence card and proof of address. Your application will be processed 
by the *Business Services Organisation*, which will issue a medical card by post.   

If you move house, you may need to re-register with a new GP. You can get a list of GPs 
from the Business Services Organisation (see Useful contacts at the end of this chapter) or 
from your local Citizens Advice Bureau. 

It is very important to always be registered with a GP as it is often the GP who arranges the 
first contact with other health and social services.  You can choose to register with a male or 
female doctor as you wish. 

5.3 What can I do if I cannot get registered? 

If a GP practice says it cannot register you (or family member), it is best to seek advice.  
Contact Law Centre (NI)’s Community Care Advice Line: 028 9024 4401. 
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 الرعاية الصحية .5

الصناديق المخصصة للصحة والرعاية االجتماعية في أيرلندا الشمالية، تقدم معظم الرعاية الصحية مجاناً من خالل 

(HSC( والتي تعبتر جزءاً من الخدمة الصحية الوطنية في المملكة المتحدة ،)NHS .) 

 

 ما أنواع العالج التي تحق لي؟ 1.5

مجاناً. وذلك ألنك تعتبر "مقيماً عادياً" في المملكة ية صحال، يحق لك الحصول على الرعاية VPRفي إطار برنامج 

 المتحدة. 

 تشتمل الرعاية الصحية المجانية على:

  خدمات الممارس العام/طبيب العائلة؛ 

 العالج في المستشفى؛ 

 خدمات األمومة؛ 

 خدمات الصحة الذهنية؛ 

  العالج في حاالت الحوادث والطوارئ؛ 

  ًللخدمة الصحية الوطنية(؛ طبيب األسنان )إذا كان طبيباً تابعا 

 .الرمد 

   .الوصفات الطبية )األدوية التي يصفها الطبيب( مجانية لجميع األفراد في أيرلندا الشمالية 

عندما تبحث عن الخدمات المتعلقة باألسنان، فيجب أن تتحق ما إذا كان طبيب األسنان "طبيباً تابعاً للخدمة الصحية 
 أم طبيباً تابعاً للقطاع الخاص سيتقاضى رسوماً أكبر. الوطنية" سيتقاضى رسوماً محددة

 

 كيف يمكنني التسجيل في الرعاية الصحية؟ 2.5

، من المتوقع أنك ستحصل على المساعدة في البداية في التسجيل لدى عيادة أحد األطباء VPRفي إطار برنامج 

 )المعروف أيضاً باسم الممارس العام( كجزء من التوجيه الخاص بك. 

 وعقب التسجيل ستحصل على بطاقة طبية تابعة لخدمة الصحة الوطنية والتي تظهر استحقاقك للحصول على الخدمات. 

 وال يتعين عليك التسجيل لدى أحد األطباء بغية استخدام خدمات الحوادث والطوارئ. 

م كذلك لدى ممارس عام. اذهب إلى الوالدة(، سيتعين تسجيله يحديثوإذا انضم لألسرة أحد أفرادها الحقاً )مثل األطفال 

". واحمل معك بطاقة اإلقامة البيومترية وما يثبت HS22Xالنموذج المعروف باسم " وامألعيادة الطبيب الذي تتبعه 

(* التي ستصدر لك بطاقة Business Services Organisationعنوانك. وستعالج طلبك *منظمة خدمات األعمال )

 طبية عن طريق البريد. 

ا انتقلت من منزلك آلخر، قد يتعين عليك إعادة التسجيل مع ممارس عام جديد. يمكنك الحصول على قائمة بالممارسين وإذ
الموجودة في نهاية هذا الفصل( أو من مكتب إسداء  جهات اتصال مفيدةالعامين من منظمة خدمات األعمال )انظر قائمة 

 (.Citizens Advice Bureauالمشورة للمواطنين )

من المهم للغاية أن تكون دائماً مسجالً لدى ممارس عام حيث إنه هو من يرتب غالباً االتصال األول مع هيئات الخدمات و
 لدى طبيب أو طبيبة كما يحلو لك.ل جيالتسيمكنك اختيار  الصحية واالجتماعية األخرى.

 

 ما الذي يمكنني فعله إذا لم أستطع التسجيل؟ 3.5

اتصل  إنه ال يمكنه تسجيلك )أو تسجيل أحد أفراد األسرة(، فمن األفضل الحصول على المشورة. إذا قال الممارس العام

 :(Law Centre (NI))برقم الهاتف الخاص بإسداء المشورة المتعلقة بالرعاية المجتمعية التابع لمركز القانون 

 02890244401. 
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5.4 Emergency medical treatment 

If you need emergency medical treatment, you should go to a hospital Accident and 
Emergency Department (A&E) or a minor injuries unit. These services are free to everybody. 
If you need an ambulance, telephone 999 or 112 (this phone call should be made in English). 

At night or weekends, you can contact a doctor through the out-of-hours GP telephone 
lines. The telephone numbers are different in each area.  

 

Organisation  Area/Town Telephone Textphone  

Belfast Health and 
Social Care Trust 

North and West Belfast 028 9074 4447 18001 028 9074 4447 

South and East Belfast 028 9079 6220 18001 028 9079 6220 

South Eastern Health 
and Social Care Trust 

North Down, Ards 028 9182 2344 18001 028 9182 2344 

Lisburn, Downpatrick 028 9260 2204 18001 028 9260 2204 

Dalriada Urgent Care Antrim, Ballymena, 
Ballymoney, Cookstown, 
Carrickfergus, Coleraine, 
Larne, Magherafelt, 
North Antrim, 
Newtownabbey 

0870 532 9024 18001 0870 532 9024 

Southern Health and 
Social Care Trust 

Armagh, Dungannon, 
Craigavon, Banbridge, 
Newry and Mourne  

0870 600 6009 18001 0870 600 6009 

Western Urgent Care Enniskillen, Omagh, 
Strabane, Londonderry, 
Limavady 

028 7186 5195 18001 028 7186 5195 

A full list of A&E and minor injuries units can be found here: 

www.nidirect.gov.uk/index/information-and-services/health-and-well-being/health-
services/accidents-and-emergencies/minor-injuries-units.htm  

5.5 Trauma and counselling services 

If you are experiencing trauma or mental health issues, your GP can refer you to the 
appropriate service. This could be a referral to Community Mental Health for psychological 
therapy, psychiatry or community psychiatric nursing. If you are concerned about your child 
experiencing trauma symptoms, you can ask your child’s GP for a referral to the Family 
Trauma Centre or to Child and Adolescent Mental Health Services. 

There are free telephone helplines for people who are feeling depressed or suicidal. If you 
do not speak English but can say - in English - your name, telephone number and the 
language you speak, a follow-up call with an interpreter can be arranged:  

 Samaritans: telephone 116 123;   

 Lifeline: 0808 808 8000 (you may also need to give your address and your GP’s name). 

 

http://www.nidirect.gov.uk/index/information-and-services/health-and-well-being/health-services/accidents-and-emergencies/minor-injuries-units.htm
http://www.nidirect.gov.uk/index/information-and-services/health-and-well-being/health-services/accidents-and-emergencies/minor-injuries-units.htm
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 الطوارئ العالج الطبي في حاالت 4.5

( في A&Eإذا احتجت إلى العالج الطبي في حاالت الطوارئ، فيجب عليك الذهاب إلى قسم الحوادث والطوارئ )

المستشفى أو وحدة اإلصابات الطفيفة. وهذه الخدمات تقدم بالمجان للجميع. وإذا احتجت إلى سيارة إسعاف، فاتصل برقم 

 باللغة اإلنجليزية(. )يجب إجراء هذه المكالمة الهاتفية 112أو  999

في الليل أو خالل عطلة نهاية األسبوع، يمكنك االتصال بالطبيب من خالل خطوط هواتف الممارس العام خارج ساعات 
 العمل. وأرقام الهواتف مختلفة في كل منطقة. 

 

 الهاتف النصي  الهاتف المنطقة/المدينة المنظمة 

Belfast Health and 
Social Care Trust 

North and West Belfast 02890744447 1800102890744447 

South and East Belfast 02890796220 1800102890796220 

South Eastern Health 
and Social Care Trust 

North Down, Ards 02891822344 1800102891822344 

Lisburn, Downpatrick 02892602204 1800102892602204 

Dalriada Urgent Care Antrim, Ballymena, 
Ballymoney, Cookstown, 
Carrickfergus, Coleraine, 
Larne, Magherafelt, 
North Antrim, 
Newtownabbey 

08705329024 1800108705329024 

Southern Health and 
Social Care Trust 

Armagh, Dungannon, 
Craigavon, Banbridge, 
Newry and Mourne  

08706006009 1800108706006009 

Western Urgent Care Enniskillen, Omagh, 
Strabane, Londonderry, 
Limavady 

02871865195 1800102871865195 

وحدات الحوادث والطوارئ واإلصابات الطفيفة: بيمكن العثور هنا على قائمة كاملة 

-being/health-well-and-services/health-and-www.nidirect.gov.uk/index/information
units.htm-injuries-emergencies/minor-and-ntsservices/accide  

 

 خدمات الصدمات واإلرشاد 5.5

 إذا كنت تتعرض لمشاكل الصدمات أو الصحة الذهنية، فيمكن للممارس العام الذي تتبعه أن يحيلك إلى الهيئة المالئمة.

( للعالج النفسي أو لعيادة Community Mental Healthوقد يكون هذا تحويالً إلى وحدة الصحة الذهنية المجتمعية )

نفسية أو وحدة التمريض النفسي المجتمعي. وإذا كنت قلقاً بشأن أعراض الصدمة التي يتعرض لها طفلك، فيمكنك أن 

( أو إلى خدمات Family Trauma Centreتطلب من الممارس العام الذي يتبعه اإلحالة إلى مركز الصدمات األسري )

 (.Child and Adolescent Mental Health Servicesل والبالغين )الصحة الذهنية لألطفا

وهناك خطوط هواتف المساعدة المجانية لألفراد الشاعرين باالكتئاب أو بالرغبة في االنتحار. وإذا كنت ال تتحدث اللغة 
اسمك ورقم هاتفك واللغة التي تتحدثها، يمكن ترتيب مكالمة متابعة في  –باإلنجليزية  –اإلنجليزية ولكن تستطيع أن تقول 

 حضور مترجم فوري: 

 ( منظمة السامريونSamaritans الهاتف :) ؛ 116123 

 (Lifeline:خط المساعدة في حاالت الكوارث ) قد يتعين عليك إعطاء عنوانك واسم الممارس   08088088000(

 العام الذي تتبعه(.

  

http://www.nidirect.gov.uk/index/information-and-services/health-and-well-being/health-services/accidents-and-emergencies/minor-injuries-units.htm
http://www.nidirect.gov.uk/index/information-and-services/health-and-well-being/health-services/accidents-and-emergencies/minor-injuries-units.htm
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5.6 What other health care services are there? 

For advice on contraception you can contact your GP or a Family Planning Clinic. Details of 
clinics in your area can be obtained from the Family Planning Association helpline (in 
English), 0345 122 8687. Family Planning Services are free and strictly confidential.   

If you have a Sexually Transmitted Infection (STI) you can see your GP or go to a free public 
health clinic (known as GUM [Genito Urinary Medicine] clinic), which you can attend free of 
charge and in complete confidentiality.  

There are specialist sexual health clinics in each of the five Health and Social Care (HSC) 
Trusts. Some clinics are by appointment only, so it is best to ring ahead.  

Area Specialist sexual health clinic(s) Telephone 

Belfast HSC Trust Royal Victoria Hospital, Belfast (028) 9063 4050 

Northern HSC Trust Causeway Hospital, Coleraine (028) 7034 6028 

(028) 7034 7872 

South Eastern HSC Trust Downpatrick, Bangor, Lisburn (028) 4483 8133 

Southern HSC Trust Newry, Portadown (028) 3083 5050 

Western HSC Trust Newry (028) 7161 1269 

5.7 Can I use interpreter services for health care?  

Yes. You are entitled to a free, professional interpreter for health appointments. For a 
scheduled appointment, an interpreter should be provided in person. If you did not make an 
appointment or if it is an emergency, a telephone interpreting service may be used.  

You have a right to an interpreter when using the health service. If you are not offered an 
interpreter, ask for one. If you are refused an interpreter, seek advice. 

  

Useful contacts 

Northern Ireland New Entrant Service (NINES) 

Maureen Sheehan Centre, 106 Albert Street, Belfast BT124HL 

  (028) 9504 4024 

This is a nurse led service for people who are new to Northern Ireland. It can help with 
registration with GP, dentists and opticians; health screening; screening for communicable 
diseases; referral to maternity services and community services; etc.  

Business Services Organisation (BSO)  

2 Franklin Street, Belfast BT2 8DQ 

 (028) 9053 5521 (Registration and Screening Services Manager) 

www.hscbusiness.hscni.ne 

Law Centre (NI) Community Care Legal Advice Service 

Advice line, 9.30 to 1pm, Monday to Friday 

  (028) 9024 4401 

http://www.hscbusiness.hscni.net/
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 ما هي خدمات الرعاية الصحية األخرى المتوفرة؟ 6.5

للحصول على المشورة بشأن وسائل منع الحمل، يمكنك االتصال بالممارس العام الذي تتبعينه أو عيادة تنظيم األسرة 

(Family Planning Clinicيمكن ال .) حصول على تفاصيل بالعيادات الموجودة في منطقتك من خالل خط المساعدة

وخدمات تنظيم األسرة مجانية . 03451228687 (Family Planning Associationالتابع لجمعية تنظيم األسرة )

  وتتمتع بسرية تامة.

إذا انتقلت إليك عدوى عن طريق ممارسة الجنس، فيمكنك الذهاب إلى الممارس العام الذي تتبعه أو أي عيادة صحية 

 . يمكنك الذهاب إليها بالمجان والتمتع بسرية تامة]طب الجهاز البولي التناسلي[، التي  GUMعامة )تعرف باسم عيادة 

 Health andاألمانات الخمس للرعاية الصحية واالجتماعية ) وهناك عيادات متخصصة في الصحة الجنسية في كل من
Social Care (HSC) Trusts وبعض العيادات تعمل من خالل تحديد موعيد مسبق فقط، لذا من األفضل أن تتصل بها .)

 مسبقاً. 

 الهاتف العيادة )العيادات( المتخصصة في الصحة الجنسية المنطقة

Belfast HSC Trust Royal Victoria Hospital, Belfast 02890634050 

Northern HSC Trust Causeway Hospital, Coleraine 02870346028 

02870347872 

South Eastern HSC Trust Downpatrick, Bangor, Lisburn 02844838133 

Southern HSC Trust Newry, Portadown 02830835050 

Western HSC Trust Newry 02871611269 

  هل يمكنني االستعانة بخدمات مترجم فوري للرعاية الصحية؟ 7.5

نعم. يحق لك االستعانة مجاناً بمترجم فوري خالل مواعيد الرعاية الصحية. بالنسبة للمواعيد المحددة، يجب وجود 
المترجم الفوري شخصياً. وإذا لم تكن قد حددت موعداً أو إذا كانت حالة طارئة، فيمكن االستعانة بخدمة الترجمة الفورية 

 عبر الهاتف. 

استخدام الخدمة الصحية. وإذا لم يوفر لك مترجم فوري، فاطلب وجود أحدهم. وإذا يحق لك وجود مترجم فوري عند 
 رفض توفير مترجم فوري لك، فاطلب الحصول على المشورة.

 

 جهات اتصال مفيدة

Northern Ireland New Entrant Service (NINES) 

Maureen Sheehan Centre, 106 Albert Street, Belfast BT124HL 

02895044024  

هذه خدمة تقوم عليها الممرضات لألفراد الجدد في أيرلندا الشمالية. ويمكنها المساعدة في التسجيل لدى الممارس العام 
وأطباء األسنان وأطباء الرمد والفحص الصحي وفحص األمراض المعدية واإلحالة إلى خدمات األمومة والخدمات 

 المجتمعية، إلخ. 

Business Services Organisation (BSO)  

2 Franklin Street, Belfast BT2 8DQ 

02890535521 )مدير خدمات التسجيل والفحص( 

www.hscbusiness.hscni.ne 

 Law Centre (NI.))(ية المجتمعية التابعة لمركز القانون خدمة تقديم المشورة القانونية للرعا

 م، االثنين إلى الجمعة1إلى  9.30خط تقديم المشورة، 

02890244401 

 

http://www.hscbusiness.hscni.net/
http://www.hscbusiness.hscni.net/
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6. Human rights and equality 

6.1 What is the Human Rights Act? 

The Human Rights Act 1998 brought into domestic UK law many of the rights protected by 
the European Convention on Human Rights. The Human Rights Act 1998 applies to all 
individuals in the UK regardless of whether or not they are UK nationals. 

If you feel your rights under the Act have been violated, you can seek a remedy through the 
UK courts. 

6.2 What rights do I have under the Act? 

Under the Human Rights Act 1998, while in the UK you have the following rights. 

 Everyone’s right to life is protected by law. 

 No one can be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or 
punishment.  

 No one can be held in slavery or servitude or be required to perform forced or 
compulsory labour. 

 Everyone has the right to liberty and security of person.  

 Everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an 
independent and impartial tribunal established by law.  

 No one can be subject to retroactive penalties or law (meaning that you cannot be 
punished for actions that were committed before a law existed that covered these 
actions). 

 Everyone has the right to respect for his/her private and family life, home and 
correspondence.  

 Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion.  

 Everyone has the right to freedom of expression.  

 Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and to freedom of association 
with others, including the right to form and to join trade unions for the protection of 
their interests.  

 Men and women of marriageable age have the right to marry and to found a family, 
according to the national laws governing the exercise of this right.  

 Everybody is entitled to the peaceful enjoyment of his or her possessions.  

 No one can be denied the right to education. 

 There must be free elections at reasonable intervals by secret ballot, under conditions 
which ensure the free expression of the opinion of the people in the choice of the 
legislature. 

The enjoyment of the rights and freedoms set out above must be secured without 
discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other 
opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or 
other status. 
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 . حقوق اإلنسان والمساواة6

 

 ما هو قانون حقوق اإلنسان؟ 1.6

في القانون الوطني للمملكة المتحدة العديد من الحقوق المحمية بموجب االتفاقية  1998أدرج قانون حقوق اإلنسان لعام 

على جميع األفراد الموجودين في المملكة المتحدة  1998األوروبية لحقوق اإلنسان. ويطبق قانون حقوق اإلنسان لعام 

 بغض النظر عن كونهم مواطنين تابعين لها أم ال.

 

نصاف من خالل محاكم القانون تتعرض لالنتهاك، فيمكنك طلب الحصول على اإل وإذا شعرت أن حقوقك بموجب هذا
 المملكة المتحدة.

 

 ما الحقوق التي لدي بموجب هذا القانون؟ 2.6

 ، يحق لك أثناء وجودك في المملكة المتحدة التمتع بالحقوق التالية.1998بموجب قانون حقوق اإلنسان لعام 

 

  القانون.حق كل فرد في حياة يحميها 

  .أال يخضع أحد للتعذيب أو المعاملة المهينة أو العقاب 

  ُطلب منه أداء العمل القسري أو اإلجباري.أال يتعر  أحد للرق أو العبودية أو ي 

  .لكل شخص الحق في الحرية واألمن الشخصي 

  محكمة مستقلة لكل شخص الحق في الحصول على محاكمة عادلة وعامة في غضون فترة زمنية معقولة من جانب

 ونزيهة أسست وفقاً للقانون. 

  أال يخضع أحد للعقوبات أو القوانين بأثر رجعي )أي أنه ال يمكن عقابك على تصرفات ارتكبت قبل وجود القانون

 الذي يشمل هذه التصرفات(.

  .لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة واألسرية ومنزله ومراسالته 

 ر والوجدان والدين. لكل شخص الحق في حرية الفك 

  .لكل شخص الحق في حرية التعبير 

  لكل شخص الحق في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك الحق في أن ينشئ وينضم

 إلى نقابات لحماية مصالحهم. 

  .يحق للرجال والنساء في سن الزواج التزوج وتأسيس أسرة، وفقاً للقوانين الوطنية التي تنظم ممارسة هذا الحق 

  .يحق لكل فرد التمتع السلمي بممتلكاته 

 .ال يمكن حرمان أحد من الحق في التعليم 

 فل للشعب حرية التعبير يجب أن تكون هناك انتخابات حرة على فترات معقولة باالقتراع السري، في ظل ظروف تك

 عن رأيه في اختيار السلطة التشريعية.

 

يجب ضمان التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها أعاله دون تمييز على أي أساس مثل الجنس أو العرق أو اللون 
االنتماء إلى أقلية وطنية أو أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي أو 

 الثروة أو الميالد أو أي وضع آخر.
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Nothing in the European Convention may be interpreted as implying for any State, group or 
person any right to engage in any activity or perform any act aimed at the destruction of any 
of the rights and freedoms set in the Convention or at their limitation to a greater extent 
than is provided for in the Convention. 

The restrictions permitted under the European Convention to those rights and freedoms 
must not be applied for any purpose other than those for which they have been prescribed.  

There can be no death penalty. 

6.3 Are there any restrictions on these rights? 

Some of the rights listed above can be restricted for the purposes of immigration control, 
(for example as someone who is in the UK under the VPR scheme, you are not allowed to 
vote) but broadly speaking they all apply to you. 

6.4 What can I do if I feel my rights have been abused? 

If any of the rights covered by the European Convention on Human Rights are breached by 
any public body, you can apply to the courts for a remedy, which may include 
compensation. You can also rely on your Convention rights in the course of any other legal 
action; for example, in deciding family law cases the courts must respect the human rights 
of everyone involved. 

In Northern Ireland you have the right not to be discriminated against on a wide range of 
grounds, including race, gender, sexual orientation, disability, age, parental status and 
marital status, religion or lack of religious belief, political opinions, in relation to 
employment and seeking work. The same sorts of protections apply to the provision of 
goods, facilities and services. This covers private companies - for example shops, bars and 
estate agents - as well as public services. 

The law in relation to human rights and discrimination is complex. If you believe that you 
have suffered discrimination, it is best to seek advice from a solicitor or an advice agency. 

6.5 What about children’s rights? 

The rights described below apply to all children and young people, with no exceptions.  

The list in not a comprehensive statement of UK law on children’s rights but covers some of 
the main issues you and your children may encounter.  

You should also read Chapter 8. Education information, in this Guide. 

6.5.1 Children and work 

 Children aged 0 to 12 years are not allowed to work. 

 Young people aged 13 to 15 years are allowed to work but only in certain jobs. 

 Once a person turns 16 years old he or she can take any job.  

For more information, see: www.nidirect.gov.uk/employment-rights-for-young-people  

6.5.2 Marriage and age of consent 

 The age of consent (the age a person may have sex) is 16 years for both men and 
women. 

 Children aged 0 to 15 years are not allowed to get married or have a civil partnership (in 
Northern Ireland, marriage is a legal union between a man and a woman, civil 
partnership is a legal union between two women or between two men). 

http://www.nidirect.gov.uk/employment-rights-for-young-people
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ال يجوز تفسير أي شيء في االتفاقية األوروبية على وجه يتيح ألي دولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بأي نشاط أو 
فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها في االتفاقية أو في الحد منها بقدر كبير عما هو 

 منصوص عليه في االتفاقية.

جب االتفاقية األوروبية لهذه الحقوق والحريات يجب أال تطبق ألي غرض آخر غير األغراض القيود المسموح بها بمو
 التي وضعت من أجلها. 

 عدم وجود عقوبة اإلعدام.

 

 هل هناك أي قيود على هذه الحقوق؟ 3.6

ة المتحدة في يمكن تقييد بعض الحقوق المذكورة أعاله ألغراض مراقبة الهجرة، )على سبيل المثال بما أنك في المملك

 ، ال يسمح لك بالتصويت( ولكن بصفة عامة تنطبق عليك جميع هذه الحقوق.VPRإطار برنامج 

 

 ماذا يمكنني أن أفعل إذا شعرت باالعتداء على حقوقي؟ 4.6

 إذا خالفت أي هيئة عامة أياً من الحقوق المنصوص عليها في االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، فيمكنك اللجوء إلى
نصاف، والذي قد يشمل التعويض. ويمكنك كذلك االعتماد على حقوقك المنصوص عليها في االتفاقية خالل المحاكم لإل

أي إجراء قانوني آخر. على سبيل المثال، يجب على المحاكم، عند الفصل في القضايا المتعلقة بقانون األسرة، احترام 
 حقوق اإلنسان لجميع األطراف المعنية.

ا الشمالية يحق لك عدم التعرض للتمييز ألسباب كثيرة مختلفة، بما في ذلك العرق أو الجنس أو التوجه الجنسي في أيرلند
أو العجز والعمر والحالة األبوية والحالة االجتماعية أو الدين أو عدم االعتقاد الديني أو اآلراء السياسية أو فيما يتعلق 

على توفير السلع والمرافق والخدمات. ويشمل هذا الشركات  ةلحمايبالعمل والبحث عن عمل. وتطبق نفس أنواع ا
 وكذلك الخدمات العامة. –على سبيل المثال المتاجر والحانات ووكالء العقارات  –الخاصة 

ويتسم القانون المتعلق بحقوق اإلنسان والتمييز بالتعقيد. إذا كنت تعتقد أنك قد تعرضت للتمييز، فمن األفضل لك طلب 
 رة من محام أو وكالة معنية بتقديم المشورة.المشو

 

 ماذا عن حقوق األطفال؟ 5.6

 تنطبق الحقوق المذكورة أدناه على جميع األطفال والشباب، دون استثناءات. 

وال تعتبر القائمة بياناً شامالً بقوانين المملكة المتحدة في مجال حقوق الطفل ولكنها تشمل بعض القضايا الرئيسية التي قد 
 أنت وأطفالك.  اواجههت

 ، في هذا الدليل.الفصل الثامن. معلومات بشأن التعليمويجب عليك قراءة 

 

 األطفال والعمل 1.5.6

  عاماً. 12إلى  0ال يسمح بعمل األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

  عاماً بالعمل ولكن في وظائف معينة فقط. 15إلى  13ويسمح للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 

  عاماً يمكنه االلتحاق بأي وظيفة.  16وبمجرد بلوغ الشخص 

  www.nidirect.gov.uk/employment-rights-for-young-peopleلمزيد من المعلومات، انظر: 

 

 الزواج وسن الرشد 2.5.6

  عاماً للرجال والنساء. 16سن الرشد )السن الذي يجوز للشخص عند بلوغه ممارسة الجنس( هو 

  عاماً بالزواج أو االنخراط في شراكة مدنية )في أيرلندا  15إلى  0وال يسمح لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين

الشمالية، يمثل الزواج اتحاداً قانونياً بين رجل وامرأة، والشراكة المدنية هو اتحاد قانوني بين امرأتين أو بين 
 رجلين(.

  

http://www.nidirect.gov.uk/employment-rights-for-young-people
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 Young people aged 16 or 17 years can get married or have a civil partnership but only 
with the permission of their parents or, if the young person has no parents, with the 
permission of the Court. 

 People aged 18 years and over can get married or have a civil partnership without 
permission. 

 Note: Before getting married or have a civil partnership, a Syrian person under the VPR 
must provide evidence of his or her immigration status to the Registrar’s Office. See: 
www.nidirect.gov.uk/immigration_status_statement.pdf  

6.5.3 Leaving children alone at home 

There is no clear legal age limit for leaving a child on their own in the UK, but it is an offence 
- which can lead to prosecution - to leave children alone if it places them at risk.  

The National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) advises that: 

 children under the age of about 12 are rarely mature enough to be left alone for a long 
period of time; 

 children under the age of 16 should not be left alone overnight; 

 babies, toddlers and very young children should never be left alone. 

For more information: www.nidirect.gov.uk/leaving-children-at-home-alone   

6.5.4 Children’s human rights 

Under the United Nations’ Convention on the Rights of the Child, all children have the 
human rights set out below; these rights, although not directly enforceable in a UK court, 
will be taken into account by courts when applying domestic laws: 

 the right to life, survival and development; 

 the right to have their views respected and to have their best interests considered at all 

times; 

 the right to a name and nationality, freedom of expression and access to information 

concerning them; 

 the right to live in a family environment or alternative care and to have contact with 

both parents if possible; 

 health and welfare rights - including rights for disabled children - the right to health and 

health care and social security; 

 the right to education, leisure, culture and the arts; 

 special protection for refugee children, children in the juvenile justice system, children 
deprived of their liberty and children suffering economic, sexual or other forms of 
exploitation. 

 

  

http://www.nidirect.gov.uk/immigration_status_statement.pdf
http://www.nidirect.gov.uk/leaving-children-at-home-alone
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  عاماً الزواج أو االنخراط في شراكة مدنية إال بعد الحصول  17أو  16وال يمكن للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين

 على إذن من والديهم، أو من المحكمة، إذا كان الشاب بال أبوين.

  الزواج أو االنخراط في شراكة مدنية دون إذن.عاماً وأكثر  18ويمكن لألفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 

 :قبل زواج الشخص السوري، الموجود في إطار برنامج  مالحظةVPR أو انخراطه في شراكة مدنية، يجب عليه ،

تقديم دليل على وضع الهجرة الخاص به إلى مكتب التسجيل. انظر: 

www.nidirect.gov.uk/immigration_status_statement.pdf  
 

 ترك األطفال وحدهم في المنزل 3.5.6

في المملكة المتحدة، ليس هناك حد قانوني واضح بشأن السن عند ترك األطفال وحدهم، ولكن ترك األطفال وحدهم يمثل 
 إذا كان ذلك يعرضهم للخطر.  –قد تؤدي إلى المقاضاة  –جريمة 

 

 ( بما يلي:NSPCCاألطفال )تنصح الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد 

  عاماً نادراً ما يتحلون بالنضوج الكافي لكي يتركوا وحدهم لفترة طويلة من  12األطفال الذين تقل أعمارهم عن

 الزمن؛

  عاماً وحدهم ليالً. 16يجب عدم يترك األطفال الذين تقل أعمارهم عن 

  للغاية وحدهم أبداً.يجب عدم ترك األطفال حديثي الوالدة وحديثي المشي والصغار 

  www.nidirect.gov.uk/leaving-children-at-home-aloneلمزيد من المعلومات، زر: 

 

 حقوق اإلنسان المتعلقة باألطفال 4.5.6

؛ وعلى الرغم من أن هذه جميع األطفال بحقوق اإلنسان الواردة أدناهاتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل، يتمتع بموجب 
بعين االعتبار من جانب المحاكم عند تطبيق الحقوق ليست مطبقة مباشرة أمام محاكم المملكة المتحدة، فإنها ستؤخذ 

 القوانين المحلية:

 

 الحق في الحياة والبقاء والنمو؛ 

  مصالحهم بعين االعتبار في جميع األوقات؛خذ ؤتالحق في احترام وجهات نظرهم وأن 

 .الحق في الحصول على اسم واكتساب جنسية، وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات المتعلقة بهم 

 إذا أمكن ذلك؛ ،الحق في المعيشة في بيئة عائلية أو الحصول على الرعاية البديلة، والبقاء على اتصال مع األبوين 

  الحق في الصحة  –بما في ذلك حقوق األطفال ذوي االحتياجات الخاصة  –االجتماعية الحقوق الصحية والرعاية

 والرعاية الصحية والضمان االجتماعي؛

 الحق في التعليم والترفيه والثقافة والفنون؛ 

 ل الحماية الخاصة لألطفال الالجئين، واألطفال أمام نظام قضاء األحداث، واألطفال المحرومين من حريتهم، واألطفا

 الذين يعانون من االستغالل االقتصادي والجنسي أو أشكال أخرى لالستغالل.

 

  

http://www.nidirect.gov.uk/immigration_status_statement.pdf
http://www.nidirect.gov.uk/immigration_status_statement.pdf
http://www.nidirect.gov.uk/leaving-children-at-home-alone
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Useful contacts 

 

Northern Ireland Human Rights Commission 

www.nihrc.org 

Temple Court, 39 North Street, Belfast BT1 1NA 

 (028) 9024 3987 

information@nihrc.org 

 

Equality Commission for Northern Ireland 

www.equalityni.org 

 (028) 9050 0600 

 

Northern Ireland Commissioner for Children and Young People 

7-9 Shaftesbury Square, Belfast, County Antrim BT2 7DP 

  (028) 9031 1616 

 

Children’s Law Centre 

Philips House, 123-137 York St, Belfast BT15 1AB 

  (028) 9024 5704 

  

http://www.nihrc.org/
mailto:information@nihrc.org
http://www.equalityni.org/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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 جهات اتصال مفيدة

 

 (Northern Ireland Human Rights Commission)لجنة أيرلندا الشمالية لحقوق اإلنسان 

www.nihrc.org 

Temple Court, 39 North Street, Belfast BT1 1NA 

02890243987  

information@nihrc.org 

 

 (Equality Commission for Northern Irelandلجنة أيرلندا الشمالية للمساواة )

www.equalityni.org 

02890500600  

 

 Northern Ireland Commissioner for Childrenأيرلندا الشمالية )المفوض المعني باألطفال والشباب في 
and Young People) 

7-9 Shaftesbury Square, Belfast, County Antrim BT2 7DP 

 02890311616  

 

 (Children’s Law Centre) مركز القانون المعني باألطفال

Philips House, 123-137 York St, Belfast BT15 1AB 

 02890245704  

  

http://www.nihrc.org/
mailto:information@nihrc.org
http://www.equalityni.org/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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7. Policing and other legal issues 

7.1 What is the police service in Northern Ireland? 

The organisation responsible for policing in Northern Ireland is called the Police Service of 
Northern Ireland (PSNI). Both female and male officers wear dark green uniform with white 
shirts with green caps. All officers are routinely armed. 

7.2 How can I contact the police? 

 In an emergency, telephone 999 or 112 

 In non-emergency cases, telephone 101 

7.3 Being stopped by a police officer 

If you are stopped and searched by a police officer, an interpreter should be provided if you 
need one.  

If you have been stopped and searched by police, you must be given a copy of the written 
search record that informs you of the reason and purpose of the search. 

Police officers normally wear name badges and a unique personal shoulder number. You 
might wish to note these details if you need to speak to the officer again or wish to make a 
complaint. 

Police officers must not treat you differently from any other individual on the grounds of 
your race, nationality or colour. The police are only allowed to use force which is 
proportionate and reasonable in carrying out their lawful duties. 

7.4 What involvement does the Police Service have in immigration control? 

In Northern Ireland the Police Service is not formally involved in enforcing immigration 
control. A police officer should not normally ask to see your passport or any other 
documentation proving your right to be in the UK.  

Occasionally you may be required to show the police your identification and you may wish 
to show your passport.  

If you are suspected to have committed an offence and you do not have any form of 
identification with you, the police officer, in certain circumstances, is entitled to arrest you 
until he/she is satisfied that you are who you say you are. 

7.5 What are my rights if I am arrested by the police? 

If you have been arrested by the police or are being questioned regarding your suspected 
involvement in an offence, you have certain rights. 

A police officer must caution you in the following terms: 

‘You do not have to say anything, but I must caution you that if you do not mention when 
questioned something which you later rely on in court, it may harm your defence. If you do 
say anything it may be given in evidence.’ 

If you are arrested and taken to a police station, you should be provided with an interpreter 
if you need one. 
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 الشرطة والقضايا القانونية األخرى. 7

 

 ما هي خدمة الشرطة في أيرلندا الشمالية؟ 1.7

(. ويرتدي PSNIتسمى المؤسسة المسؤولة عن الخدمات الشرطية في أيرلندا الشمالية بجهاز الشرطة في أيرلندا الشمالية )

والضابطات الزي األخضر الداكن مع القمصان البيضاء والقبعات الخضراء. وجميع الضباط مسلحون كل من الضباط 
 بشكل روتيني.

 

 كيف يمكنني االتصال بالشرطة؟ 2.7

  112أو  999في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 

  101في الحاالت غير الطارئة، اتصل بالرقم 

 

 اإليقاف من قبل ضابط شرطة 3.7

 إذا استوقفك ضابط شرطة وفتشك، ينبغي توفير مترجم فوري إذا كنت في حاجة إلى ذلك. 

إذا استوقفك ضابط شرطة وفتشك، فيجب أن تحصل على نسخة من سجل التفتيش المكتوب الذي يعلمك بسبب التفتيش 
 والغرض منه.

على الكتف. وينصح بتدوين هذه  يوضع اً فريد اً شخصي اً ويرتدي ضباط الشرطة عادة شارات تحمل أسماءهم ورقم
 البيانات إذا كنت في حاجة إلى التحدث مع الضابط مرة أخرى أو ترغب في تقديم شكوى.

وال يجب أن يعاملك ضباط الشرطة بطريقة مختلفة عن أي فرد آخر بسبب عرقك أو جنسيتك أو لونك. ُيسمح للشرطة 
 أداء واجباتهم القانونية.باستخدام القوة المتناسبة والمعقولة فقط عند 

 

 ما مدى انخراط هيئة الشرطة في السيطرة على الهجرة؟ 4.7

في أيرلندا الشمالية هيئة الشرطة ليست منخرطة رسمياً في فرض الرقابة على الهجرة. وينبغي لضابط الشرطة أال يطلب 
 المملكة المتحدة. منك عادة االطالع على جواز سفرك أو أي وثائق أخرى تثبت حقك في الوجود في 

 وفي بعض األحيان قد تكون هناك حاجة إلظهار هويتك لضابط الشرطة وينصح بإظهار جواز السفر. 

إذا اشتبه في ارتكابك جرم ما ولم يكن لديك أي شكل من أشكال إثبات الهوية، يحق لضابط الشرطة، في ظروف معينة، 
 إلقاء القبض عليك حتى يتأكد أنك الشخص الذي تدعيه.

 

 ما هي حقوقي إذا اعتقلتني الشرطة؟ 5.7

 ك بشأن االشتباه في مشاركتك في جرم ما، فلديك حقوق محددة.تستجوباإذا ألقت الشرطة القبض عليك أو 

 يجب على ضابط الشرطة تحذيرك على النحو التالي:

شيئًا تعتمد عليه في وقت الحق ذا لم تذكر إ"ال يجب عليك قول أي شيء، ولكن يجب علي أن انبهك أنه عند استجوابك 
 في المحكمة، فقد يضر هذا دفاعك. وإذا قلت شيئًا فيجوز استخدامه كدليل."

 إذا ألقي القبض عليك واقتدت إلى مركز الشرطة، فيجب توفير مترجم فوري لك إذا كنت في حاجة إلى ذلك.
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You are entitled to inform someone (for example a friend or family member) that you have 
been arrested. 

You are entitled to speak to a solicitor for free.  

The right to consult a solicitor or to inform someone about your arrest can be delayed only 
in very serious circumstances. 

Once cautioned, you can be interviewed and charged with an offence. You should be given a 
written notice of any caution/offence. Any interviews should be recorded – either in writing 
or through tape recording. 

If your detention lasts up to 24 hours you must be allowed a continuous period of rest of at 
least eight hours. 

A police officer cannot threaten to use or actually use violence against you.  

7.6 How can I make a complaint against the police? 

If you feel that you have been treated unfairly by a police officer you can contact the Police 
Ombudsman’s Office, which is entirely independent from the police service.  The address 
can be found at the end of this chapter in the list of Useful contacts.  

7.7 What is the role of the police service in my safety? 

The police service has a legal responsibility to protect life and property; preserve order; 
prevent crime (uphold the law); and where a crime has been committed, take measures to 
bring the offender to justice. 

The police service has dedicated units and officers to deal with specific crimes and incidents 
such as domestic violence, sexual offences and child abuse; and policing advice is freely 
available from any police station.  

Every police district in Northern Ireland also has a Dedicated Hate Incident & Minority 
Liaison Officer (HIMLO). HIMLOs advise and support people who have been victims of crime 
or incidents because of their race, religion, sexual orientation or disability. These are known 
as hate crimes.  

If you become a victim of a hate crime, there are a number of organisations that can help 
you in different ways. These are listed in Chapter 9. Advice and support agencies, at the end 
of this Guide.   

Hate Crime can be reported to the PSNI (see address in Useful contacts at the end of this 
chapter). Reporting can be done in person, by someone else for you, by letter, phone call or 
online at www.psni.police.uk/index/advice-and-
legislation/advice_hate_crime/hate_crime_reporting.htm 

7.8 What should I know before travelling from Northern Ireland to the 
Republic of Ireland? 

You must remember that the Republic of Ireland (including the capital city Dublin and 
County Donegal) is a separate country to Northern Ireland. Northern Ireland is part of the 
United Kingdom (UK). 

Your biometric residence card only permits you to live in the UK. It does not permit you to 
travel or to live in the Republic of Ireland.  

If you wish to travel to the Republic of Ireland, you must first apply for the necessary 
permission (visa) and you may need a travel document (see chapter 1: living in the UK).  

http://www.psni.police.uk/index/advice-and-legislation/advice_hate_crime/hate_crime_reporting.htm
http://www.psni.police.uk/index/advice-and-legislation/advice_hate_crime/hate_crime_reporting.htm
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 الغ أحد األشخاص )على سبيل المثال صديق أو أحد أفراد األسرة( بأنه تم القبض عليك.يحق لك إب

 يحق لك التحدث مع محام مجاناً. 

 ويمكن في الظروف الخطيرة جداً فقط تأخير الحق في استشارة محام أو إبالغ أحد األشخاص باعتقالك.

وبمجرد تلقيك للتحذير، يمكن استجوابك وتوجيه تهمة بارتكاب جريمة. ويجب أن تحصل على إشعار خطي بأي تحذير / 
 سواء كتابياً أو من خالل التسجيل على شرائط. –جريمة. ويجب تسجيل أي استجوابات 

 ساعة، فيجب أن تمنح فترة راحة متواصلة ال تقل عن ثماني ساعات. 24إذا استمر احتجازك حتى 

 . وال يمكن لضابط الشرطة التهديد باستخدام العنف ضدك أو ممارسته فعالً 

 

 كيف يمكنني تقديم شكوى ضد الشرطة؟ 6.7

الذي يتمتع إذا شعرت بأن ضابط شرطة قد عاملك معاملة غير عادلة، فيمكنك االتصال بمكتب أمين مظالم الشرطة 
.جهات اتصال مفيدةويمكن الحصول على العنوان في نهاية هذا الفصل في قائمة  باالستقالل التام عن جهاز الشرطة.

  

 سالمتي؟على ما هو دور جهاز الشرطة في الحفاظ  7.7

مة )تطبيق يضطلع جهاز الشرطة بمسؤولية قانونية لحماية األرواح والممتلكات؛ والحفاظ على النظام؛ ومنع الجري
 القانون(؛ واتخاذ التدابير الالزمة لتقديم الجاني إلى العدالة عند وقوع الجريمة.

 

ولدى جهاز الشرطة وحدات وضباط مخصصون للتعامل مع جرائم وحوادث محددة مثل العنف األسري والجرائم 
 مركز للشرطة.  الجنسية واالعتداء على األطفال؛ ويتاح الحصول على المشورة الشرطية بحرية من أي

 

(. ويقدم HIMLOولدى كل حي شرطي في أيرلندا الشمالية أيضاً ضابط اتصال مخصص لحوادث الكراهية واألقليات )

ضابط االتصال هذا المشورة والدعم لألفراد من ضحايا الجريمة أو الحوادث بسبب عرقهم أو دينهم أو توجههم الجنسي 
 أو إعاقتهم. وتعرف هذه الجرائم بجرائم الكراهية. 

 

منظمات وإذا كنت ضحية لجرائم الكراهية، فهناك عدد من المنظمات التي يمكن أن تساعدك بطرق مختلفة. وهذه ال
 في نهاية هذا الدليل.  ،الفصل التاسع. الوكاالت المعنية بتقديم المشورة والدعممدرجة في 

 

الواردة في  جهات اتصال مفيدةويمكن إبالغ جهاز الشرطة في أيرلندا الشمالية عن جرائم الكراهية )انظر العنوان في 
ر بدالً منك أو بإرسال خطاب أو من خالل االتصال نهاية هذا الفصل(. ويمكن اإلبالغ شخصياً أو عن طريق شخص آخ

 الهاتفي أو عبر اإلنترنت على

 www.psni.police.uk/index/advice-and-
legislation/advice_hate_crime/hate_crime_reporting.htm 

 

 ما الذي يجب علي معرفته قبل السفر من أيرلندا الشمالية إلى جمهورية أيرلندا؟ 8.7

لك العاصمة دبلن ومقاطعة دونيجال( دولة أخرى مستقلة عن أيرلندا يجب أن تتذكر أن جمهورية أيرلندا )بما في ذ
 الشمالية. أيرلندا الشمالية جزء من المملكة المتحدة.

 

في المملكة المتحدة. وال تسمح لك بالسفر إلى جمهورية أيرلندا أو  فقط تسمح بطاقة اإلقامة البيومترية لك بالمعيشة
 المعيشة فيها. 

إذا كنت ترغب في السفر إلى جمهورية أيرلندا، يجب أن تتقدم أوالً بطلب للحصول على التصريح الالزم )التأشيرة( و
 وقد تحتاج إلى وثيقة سفر )انظر الفصل األول: المعيشة في المملكة المتحدة(. 

  

http://www.psni.police.uk/index/advice-and-legislation/advice_hate_crime/hate_crime_reporting.htm
http://www.psni.police.uk/index/advice-and-legislation/advice_hate_crime/hate_crime_reporting.htm
http://www.psni.police.uk/index/advice-and-legislation/advice_hate_crime/hate_crime_reporting.htm


 

94 

If you travel without the necessary visa, you can be arrested by the police and possibly 
detained.  

7.9 What about travelling to other parts of the UK? 

You are allowed to travel to other parts of the UK (England, Scotland and Wales), as long as 
you can show residence valid passport or other Travel Document (see chapter 1: Living in 
the UK, paragraph 1.5) at airports and ports. 

7.10 What are the legal requirements for driving in Northern Ireland? 

You must comply with the following requirements if you wish to drive in Northern Ireland: 

 Driving licence – you must have a valid licence for the type of vehicle that you are 
driving. 

Note: you can drive with a full licence issued by a different country or with an 
international driving permit for a maximum of 12 months from the date of your arrival in 
Northern Ireland. During this time, you should apply for a NI driving license. You can only 
drive vehicles up to 3.5 tonnes and with up to eight passenger seats. 

 Insurance – insurance is a legal requirement in the UK and each driver, not the vehicle, 
must be insured separately for a named car. 

Your motor vehicle must also have: 

 A vehicle licence or road tax – you can get this from your local Driver and Vehicle 
Agency offices and some post offices. 

 A vehicle test certificate (known as MOT) – you can book a test from the Driver and 
Vehicle Agency.  

For further details on the legal requirements for driving in Northern Ireland see 

www.nidirect.gov.uk/motoring    

Every person in a car or other motor vehicle must wear a seat belt when travelling unless a 
doctor has certified that a medical condition prevents him or her from doing so. 

If the police officer has reason to believe that you are driving under the influence of alcohol 
or illegal drugs he/she is entitled to ask for a sample of breath, blood or urine. The police 
officer must keep a written record of the sampling. 

7.11 Your political representatives 

People in Northern Ireland under the Vulnerable Persons Relocation Scheme are not 
entitled to vote in the UK.  

However, you are entitled to ask your political representatives to help you if you encounter 
problems. 

Political representatives 

 A European Parliamentary election is held every five years to choose Members of the 
European Parliament (MEPs). Three MEPs are chosen to represent Northern Ireland. 

 Local government elections are held every four years to decide who represents the 
community in your local District Council. The representatives are known as Councillors.  

 Elections to the Northern Ireland Assembly are to be held every four years. The 
representatives are known as Members of the Legislative Assembly (MLAs).  

http://www.nidirect.gov.uk/motoring


 

95 

 إذا سافرت دون التأشيرة الالزمة، فيمكن أن تلقي الشرطة القبض عليك وربما تحتجزك. 

 

 متحدة؟ماذا عن السفر إلى أجزاء أخرى من المملكة ال 7.9

وويلز(، طالما يمكنك أن ُتظهر في المطارات سكتلندا إوُيسمح لك بالسفر إلى أجزاء أخرى من المملكة المتحدة )إنجلترا 

 (.5.1شة في المملكة المتحدة، الفقرة يلإلقامة أو وثيقة سفر أخرى )انظر الفصل األول: المع اً والموانئ جواز سفر ساري

 

 للقيادة في أيرلندا الشمالية؟ ما المتطلبات القانونية 10.7

 يجب أن تتوافق مع المتطلبات التالية إذا كنت ترغب في القيادة في أيرلندا الشمالية: 

 

  السيارة التي تقودها. يجب أن تكون بحوزتك رخصة قيادة سارية لنوع –رخصة القيادة 

 12: يمكنك القيادة باستخدام رخصة مستخرجة بالكامل من دولة أخرى أو تصريح دولي للقيادة لمدة أقصاها مالحظة
شهراً من تاريخ وصولك إلى أيرلندا الشمالية. وخالل هذا الوقت، يجب عليك التقدم للحصول على رخصة قيادة من 

 ها ثمانية مقاعد للركاب.طن وسعت 3.5أيرلندا الشمالية. ويمكنك قيادة مركبة يبلغ وزنها 

  التأمين مطلب قانوني في المملكة المتحدة ويجب على كل سائق، وليس السيارة، أن يؤمن على نفسه  –التأمين

 بصورة منفصلة من أجل سيارة محددة.

 ويجب أن تشتمل سيارتك الخاصة كذلك على:

 لية لوكالة قائدي السيارات والسيارات يمكنك الحصول على هذا من المكاتب المح – سيارة أو ضريبة طريق رخصة

(Driver and Vehicle Agency.التي تتبعها وبعض مكاتب البريد ) 

 تعرف كذلك بـ شهادة( فحص السيارة MOT) –  يمكنك حجز موعد إلجراء الفحص من وكالة قائدي السيارات

 والسيارات. 

 

  www.nidirect.gov.uk/motoringلمزيد من التفاصيل بشأن المتطلبات القانونية للقيادة في أيرلندا الشمالية، انظر 

بأن يجب على كل فرد موجود داخل سيارة أو غيرها من المركبات ارتداء حزام المقعد عند السير ما لم يقر طبيب 
 الوضع الصحي يمنعه من القيام بذلك.

 

إذا كان لدى ضابط الشرطة سبب لالعتقاد بأنك تقود السيارة تحت تأثير الكحول أو المخدرات غير المشروعة، يحق له 
 طلب عينة من النفس أو الدم أو البول. ويجب على ضابط الشرطة االحتفاظ بسجل مكتوب بالعينات.

 

 ممثلوك السياسيون 11.7

ال يحق التصويت في المملكة المتحدة لألفراد الموجودون في أيرلندا الشمالية في إطار برنامج نقل األشخاص المعرضين 
 للخطر. 

 

 ومع ذلك، يحق لك أن تطلب من الممثلين السياسيين مساعدتك إذا واجهت مشاكل.

 

 الممثلون السياسيون

 أعضاء  ويتم اختيار ثالثةتيار أعضاء البرلمان األوروبي. تعقد انتخابات البرلمان األوروبي كل خمس سنوات الخ
 لتمثيل أيرلندا الشمالية.

  .وتعقد االنتخابات الحكومية المحلية كل أربع سنوات لتقرير من يمثل المجتمع في مجلس المقاطعة المحلي الذي تتبعه
 ويعرف الممثلون باسم أعضاء المجلس. 

  الشمالية كل أربع سنوات. ويعرف الممثلون بأعضاء الجمعية التشريعية وتعقد انتخابات الجمعية في أيرلندا

(MLAs .) 

http://www.nidirect.gov.uk/motoring
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 Elections to the UK Parliament are held at least every five years. The representatives are 
known as Members of Parliament (MPs).  

For more information on political representatives and government structures in Northern 

Ireland, you can visit: www.nidirect.gov.uk/igovernment-in-northern-ireland/levels-of-

government-in-northern-ireland.htm 

7.12 Legal advice and representation 

If you need legal advice or representation in a court case, the organisations listed in 
Chapter 9. Advice and support agencies, at the end of this Guide, may be able to help in 
their respective specialist areas. Their services are normally free of charge. If they are 
unable to help, they will refer you to the appropriate services. 

For legal advice and representation, you can also contact a private solicitor. Private solicitors 
normally charge for their services. People who could not otherwise afford help with their 
legal problems may be able to apply for financial support, called Legal Aid.  The application 
is made through the solicitor.   

You can find a private solicitor by searching the Law Society’s solicitors’ online directory 
(www.lawsoc-ni.org/solicitors-directory) or telephoning the Law Society of Northern 
Ireland: (028) 9023 1614.  

You can get more information on Legal Aid on the NI Direct website: 

www.nidirect.gov.uk/legal-aid  

 

 

Useful contacts 

 

Police Service of Northern Ireland (PSNI) 

 0845 600 8000 

Police Headquarters 

Brooklyn, 65 Knock Road 

Belfast BT5 6LE 

General information about the Police Service, including a list of all police station locations, 
can be found on www.psni.police.uk 

 

Police Ombudsman for Northern Ireland 

New Cathedral Buildings, St Anne’s Square 

11 Church Street, Belfast BT1 1PG 

 0845 601 2931 or (028) 9082 8600 

www.policeombudsman.org 

You can obtain a leaflet about how the police complaints system works from the Police 
Ombudsman’s office.  

 

 

http://www.nidirect.gov.uk/igovernment-in-northern-ireland/levels-of-government-in-northern-ireland.htm
http://www.nidirect.gov.uk/igovernment-in-northern-ireland/levels-of-government-in-northern-ireland.htm
http://www.lawsoc-ni.org/solicitors-directory/
http://www.nidirect.gov.uk/legal-aid
http://www.psni.police.uk/
http://www.policeombudsman.org/
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  .وتعقد انتخابات البرلمان في المملكة المتحدة كل خمس سنوات على األقل. ويعرف الممثلون بأعضاء البرلمان 

 

لمزيد من المعلومات عن الممثلين السياسيين والهياكل الحكومية في أيرلندا الشمالية، يمكنك زيارة: 

-northern-in-government-of-ireland/levels-northern-in-www.nidirect.gov.uk/igovernment

ireland.htm 

 

 المشورة القانونية والتمثيل 12.7

الفصل إذا احتجت إلى المشورة القانونية أو التمثيل في قضية أمام المحكمة، فيمكن أن تساعدك المنظمات المدرجة في 
في مجاالت قد يمكنها تقديم المساعدة ، المذكورة في نهاية هذا الدليل، التاسع. الوكاالت المعنية بتقديم المشورة والدعم

 دة. وإذا كانت غير قادرة على المساعدة، ستحولك إلى الهيئات المناسبة.تخصصها ذات الصلة. وخدماتها مجانية عا

 

وللحصول على المشورة القانونية والتمثيل، يمكنك كذلك االتصال بمحام خاص. وعادة ما يتقاضى المحامون الخاصون 
في مشاكلهم القانونية  رسوماً نظير خدماتهم. ويمكن لألفراد الذين لم يتمكنوا من تحمل نفقات الحصول على المساعدة

 ويقدم الطلب من خالل المحامي.  التقدم للحصول على الدعم المالي والمعروف بالمساعدة القانونية.

 

 Lawلجمعية القانون )للمحامين التابعين يمكنك العثور على محام خاص من خالل البحث في الدليل اإللكتروني 
Society( )www.lawsoc-ni.org/solicitors-directory أو االتصال هاتفياً بجمعية القانون في أيرلندا الشمالية )

  02890231614على: 

 

: NI Directويمكنك الحصول على مزيد من المعلومات بشأن المساعدة القانونية على الموقع اإللكتروني لـ 

aid-www.nidirect.gov.uk/legal  

 

 جهات اتصال مفيدة

 (Police Service of Northern Ireland (PSNI)) جهاز الشرطة في أيرلندا الشمالية

08456008000  

Police Headquarters 

Brooklyn, 65 Knock Road 

Belfast BT5 6LE 

 

الحصول على معلومات عامة بشأن جهاز الشرطة، بما في ذلك قائمة بجميع مواقع مراكز الشرطة على  كيمكن

www.psni.police.uk 

 

 (Police Ombudsman for Northern Ireland) أمين مظالم الشرطة في أيرلندا الشمالية

New Cathedral Buildings, St Anne’s Square 

11 Church Street, Belfast BT1 1PG 

08456012931  

02890828600  

www.policeombudsman.org 

 عمل نظام الشكاوى ضد الشرطة من مكتب أمين مظالم الشرطة.  ةييمكنك الحصول على منشور عن كيف

 

http://www.nidirect.gov.uk/igovernment-in-northern-ireland/levels-of-government-in-northern-ireland.htm
http://www.nidirect.gov.uk/igovernment-in-northern-ireland/levels-of-government-in-northern-ireland.htm
http://www.lawsoc-ni.org/solicitors-directory/
http://www.nidirect.gov.uk/legal-aid
http://www.nidirect.gov.uk/legal-aid
http://www.psni.police.uk/
http://www.psni.police.uk/
http://www.policeombudsman.org/
http://www.policeombudsman.org/
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8. Education information 

8.1 Who is responsible for education in Northern Ireland?  

The government department responsible for the state education system is the Department 
of Education (DENI), which in turn governs the Education Authority.  

The Education Authority is responsible for schools and colleges in your area and can give 
you information on them, and on how to enrol. A list of addresses is given at the end of this 
chapter in Useful contacts. 

8.2 What types of school education are there in Northern Ireland? 

Children must receive an education from the age of four years (starting the September after 
the child’s fourth birthday or, if the birthday is between 2 July and 31 August inclusive, 
starting the following September) to 16 years. Most people stay in school until aged 16 to 
18.  

Almost all schools are publicly funded and are free to use, including those run by the 
Catholic Council for Maintained Schools. There are a small number of private fee-paying 
schools. 

All children have a right to education. Parents are expected to cover costs for school 
uniforms, trips, etc. A child may be eligible for free school meals. 

8.2.1 The age range of schools is as follows 

 Nursery schools for ages three to five years – with limited places, it is important to 
reserve a place as soon as you can. Nursery schools are free of charge, unlike crèches. 

 Primary schools – attended between the ages of 4/5 and 11 years. 

 Grammar and secondary schools – attended from age 11 to 16 years. Many students 
continue to age 18, or transfer to further education colleges.  

8.2.2 Transfer from Primary to Grammar or secondary schools   

There is no state selection exam for pupils to move from primary to post-primary schools. 
Some groups of schools have set up their own admission tests.  

When offering places, some schools will take into account ‘special circumstances’ of an 
individual pupil or make special provisions for children who have received more than half 
their primary education outside Northern Ireland. Speak to your child’s teacher about what 
this means for your child when he or she is in year six of primary school.   

You can get more information from the Education Authority (see Useful contacts at the end 
of this chapter). 

8.2.3 Language 

Most schools teach through the medium of English but there is a growing number of schools 
teaching through the medium of Irish.  

8.2.4 Sex/gender 

Some schools operate on a single-sex basis, and others are gender mixed.  
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 معلومات بشأن التعليم .8

 

  من المسؤول عن التعليم في أيرلندا الشمالية؟ 1.8

 ( هي الوزارة الحكومية المسؤولة عن نظام التعليم في الدولة والتي تدير بدورها هيئة التعليم. DENIوزارة التعليم )

وهيئة التعليم مسؤولة عن المدارس والجامعات في منطقتك ويمكنها تزويدك بمعلومات عنها وكيفية التسجيل بها. وترد 
 .جهات اتصال مفيدةقائمة بالعناوين في نهاية هذا الفصل في قائمة 

 

 ما أنواع التعليم المدرسي في أيرلندا الشمالية؟ 2.8

أو، يبدأ  ةأربع سنوات )تبدأ في شهر سبتمبر بعد إتمام الطفل لسنته الرابع يجب أن يحصل األطفال على التعليم من سن

عاماً. يظل معظم  16أغسطس( حتى سن  31يوليو و 2 بين في شهر سبتمبر التالي إذا كان تاريخ ميالده يقع عامة

 عاماً.  18أو  16األفراد في المدرسة حتى يبلغون سن 

يل وااللتحاق بها مجاني، بما في ذلك تلك المدارس التي يديرها المجلس وتحصل جميع المدارس غالباً على التمو

(. وهناك عدد قليل من المدارس Catholic Council for Maintained Schoolsالكاثوليكي للمدارس المحافظة )

 الخاصة التي تتقاضى رسوماً.

الزي المدرسي والرحالت وخالفه. وقد يكون  ويتوقع من اآلباء تحمل نفقاتويحق لجميع األطفال الحصول على التعليم. 
 الطفل مؤهالً للحصول على وجبات مدرسية مجانية.

 

 الفئة العمرية لاللتحاق بالمدارس على النحو التالي: 1.2.8

 وحيث إن األماكن محدودة، فمن المهم حجز المكان في  –لألعمار المتراوحة بين ثالثة إلى خمسة أعوام  دور الحضانة

 ودور الحضانة مجانية، على عكس مركز رعاية األطفال. أقرب وقت ممكن.

 عاماً. 11أعوام و 5/4يُلتحق بها من سن  – المدارس االبتدائية 

 من الطالب فيها حتى بلوغ  يستمر العديدوعاماً.  16إلى  11يلتحق بها من سن  – المدارس الثانوية االنتقائية والعامة

  عاماً أو يحولون إلى كليات التعليم اإلضافي. 18

 

  االنتقال من المدارس االبتدائية إلى المدارس الثانوية االنتقائية أو العامة 2.2.8

االبتدائية. ووضعت ال تضع الدولة اختباراً الختيار الطالب لالنتقال من المدارس االبتدائية إلى مدارس ما بعد المرحلة 
  .بعض المدارس اختبارات قبول خاصة بها

وتأخذ بعض المدارس عند عرض األماكن بعين االعتبار "الظروف الخاصة" لكل تلميذ أو تضع أحكاماً خاصة لألطفال 
فلك عندما الذين تلقوا أكثر من نصف تعليمهم االبتدائي خارج أيرلندا الشمالية. تحدث مع معلم طفلك عما يعنيه هذا لط

 بالمدرسة االبتدائية.  عامه السادسيكون في 

 المذكورة في نهاية هذا الفصل(. جهات اتصال مفيدة يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات من هيئة التعليم )انظر

 

 اللغة 3.2.8

 تدرس معظم المدارس باللغة اإلنجليزية ولكن هناك عدد متزايد من المدارس التي تدرس باأليرلندية. 

 

 الجنس/النوع 4.2.8

 تعمل بعض المدارس بنظام الفصل بين الجنسين وتعمل أخرى بالنظام المختلط بينهما. 

 



 

100 

8.2.5 Special schools 

There are special schools for children with disabilities, and children with disabilities are also 
accommodated within mainstream schools. 

8.2.6 Religious ethos 

All schools in Northern Ireland must, by law, have a Christian ethos but they also have a 
duty to take into account the cultural and religious background of your child. Pupils can opt 
out of school-based religious activities.  

Although many schools have a dominant religious ethos, all schools are open to all pupils 
and are not allowed to discriminate against pupils who have a different religion or no 
religion.  

8.2.7 Types of state funded schools 

  ‘Controlled’ schools (also known as ‘state’ or ‘Protestant’ schools).They were originally 
church schools whose control was transferred to the state. A link is maintained with the 
three largest Protestant churches (Presbyterian, Church of Ireland, and Methodist). 

 ‘Maintained’ schools (also known as ‘Catholic’ schools) are linked to the Catholic Church 
and are under the management of the Council for Catholic Maintained Schools.  

 ‘Integrated’ schools have a Christian ethos but are not linked to any particular church. 
Integrated in the context of Northern Ireland usually means equal amounts of Protestant 
and Catholic children go to the school, as well as a smaller amount of children who are 
neither Catholic nor Protestant. 

 ‘Irish-medium’ schools (where most teaching is through the medium of the Irish 
language) are not linked to any church.   

8.3 Can my child receive additional support in the English language? 

If your child is not fluent in English, he or she should be given extra support from the school 
or the Education Authority. Ask your school to provide details of this.  

If adequate support is not made available, you should talk to the school or Education 
Authority. 

8.4 Can my child get support for other special educational needs? 

Your child may be able to receive additional support for special educational needs, for 
example due to a disability or learning difficulty or because he or she has experienced 
trauma. If you think your child needs this help, you should talk to the school or the 
Education Authority.  

You can also get independent advice from a support organisation such as the Special 
Educational Needs Advice Centre or Children’s Law Centre – see Useful contacts at the end 
of this chapter. 

8.5 What should I do if my child is bullied at school?  

Bullying and other forms of intimidation are not allowed in schools. If bullying occurs, it 
should be reported to your child’s school teacher.  

If you do not feel the bullying has been adequately dealt with, you should contact the school 
principal and then the Education Authority or get independent advice from a support 
organisation, such as the Children’s Law Centre – see Useful contacts at the end of this 
chapter.  
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 المدارس الخاصة 5.2.8

 هناك مدارس خاصة لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة، ويمكن لهؤالء األطفال كذلك االلتحاق بالمدارس العامة.

 

 األخالقيات الدينية 6.2.8

ب كذلك أن يجب على جميع المدارس في أيرلندا الشمالية، بموجب القانون، أن تتبع األخالقيات المسيحية ولكن عليها واج
 تراعي الخلفية الثقافية والدينية لطفلك. ويمكن للتالميذ االنسحاب من األنشطة الدينية في المدارس. 

قيات الدينية، فجميع المدارس مفتوحة لجميع التالميذ وال وعلى الرغم من أن العديد من المدارس بها هيمنة لألخال
 يسمح لها بالتمييز ضد التالميذ الذين يعتنقون أي دين مختلف أو ال يعتنقون أي دين. 

 

 أنواع المدارس التي تمولها الدولة 7.2.8

  "(. وفي األصل نشأت )تعرف كذلك بالمدارس "التابعة للدولة" أو المدارس "البروتوستانتية المدارس "الموجهة"

هذه المدارس تابعة للكنيسة وتحولت إدارتها إلى الدولة. وال يزال االتصال قائماً بين أكبر ثالث كنائس بروتستانتية 

 )المشيخية، وكنيسة أيرلندا، والميثودية(.

 "دارة المجلس وتحت إكية يالكاثول"( مرتبطة بالكنيسة كيةيالكاثول)تعرف كذلك بالمدارس " المدارس "المحافظة

  الكاثوليكي للمدارس المحافظة.

 "تتبع أخالقيات المسيحية ولكنها ليست مرتبطة بأي كنيسة معينة. ويعني التكامل في سياق  المدارس "المتكاملة

عن  أيرلندا الشمالية عادة وجود قدر متساوي من األطفال البروتستانت والكاثوليك الذين يذهبون إلى المدرسة، فضالً 

 ل من األطفال الذين ال ينتمون إلى الكاثوليكية أو البروتستانتية.قدر أق

 "حيث يجرى معظم التعليم من خالل اللغة األيرلندية( وهي غير مرتبطة بأي كنيسة. المدارس "باللغة األيرلندية(  

 

 هل يمكن لطفلي الحصول على دعم إضافي في اللغة اإلنجليزية؟ 3.8

من المدرسة أو هيئة التعليم. اطلب من  اً إضافي اً اللغة اإلنجليزية، فيجب أن ُيمنح دعمإذا كان طفلك ليس طليقاً في 
 مدرستك تقديم التفاصيل المتعلقة بهذا. 

 وإذا لم ُيتح الدعم الكافي، فيجب عليك التحدث مع مسؤولي المدرسة أو هيئة التعليم.

 

 ت التعليمية الخاصة األخرى؟هل يمكن لطفلي الحصول على الدعم فيما يتعلق باالحتياجا 4.8

قد يحصل طفلك على دعم إضافي لتلبية االحتياجات التعليمية الخاصة، على سبيل المثال بسبب اإلعاقة أو صعوبة التعلم 
أو ألنه تعرض لصدمة. إذا كنت تعتقد أن طفلك يحتاج إلى هذه المساعدة، فيجب عليك التحدث مع مسؤولي المدرسة أو 

 هيئة التعليم. 

كنك أيضا الحصول على مشورة مستقلة من منظمة داعمة مثل مركز تقديم المشورة لالحتياجات التعليمية الخاصة يم

(Special Educational Needs Advice Centre أو مركز القانون )المعني با( ألطفالChildren’s Law Centre )

 المذكورة في نهاية هذا الفصل. جهات اتصال مفيدةقائمة انظر  –

 

  ماذا علي أن أفعل إذا تعرض طفلي للمضايقة في المدرسة؟ 5.8

ال ُيسمح بالمضايقة وغيرها من أشكال الترهيب في المدارس. وإذا حدثت مضايقة، فيجب إبالغ المدرس الموجود في 
 مدرسة طفلك. 

المدرسة ثم هيئة التعليم أو إذا كنت ال تشعر أن المضايقة قد تم التعامل معها بشكل مالئم، فيجب عليك االتصال بمدير 
 جهات اتصال مفيدةقائمة انظر  – مركز القانون المعني باألطفالالحصول على مشورة مستقلة من منظمة داعمة، مثل 

 المذكورة في نهاية هذا الفصل.
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8.6 What opportunities are there for adult education? 

There are two universities (Queen’s University Belfast and Ulster University) and a number 
of further and higher education colleges in Northern Ireland run by the government 
(Colleges Northern Ireland can provide a full list).  

Many community and other non-governmental organisations also offer training. These have 
a wide variety of courses including English language courses.  

Some courses require you to pay fees, although some will be low cost or free. Any financial 
support for education that is provided to people on *social security benefits* should be 
available to you. 

The Education Authority can give you a list of organisations that provide adult education in 
your area.  See Useful contacts at the end of this chapter. 

English language classes 

A number of Further Education colleges – such as Belfast Metropolitan College – offer 
English for Speakers of Other Languages (ESOL) classes. These classes are free under the VPR 
scheme (see DELNI Circular FE 12/15). There are several levels available and they take place 
in a range of venues.  You need to enrol with the College and complete a short placement 
test.   

In addition, many other English classes take place across Northern Ireland. Most are free 
and some offer a crèche facility. Check with EMBRACE NI, which puts together a regular list 
of English classes: www.embraceni.org  

Many asylum seekers and refugees attend English classes at Northern Ireland Community of 
Refugees and Asylum Seekers (NICRAS). Contact NICRAS for more information (contact 
details in Chapter 9. Advice and support agencies, at the end of this Guide).  

Other Further Education courses 

Under the SVPR scheme, you are also eligible to enrol on other Further Education courses. 
Some of the courses are free but many have a fee.  You might be able to obtain financial 
assistance to help pay your fees. Contact NICRAS for more information.  

8.7 Do my existing qualifications count in Northern Ireland? 

Employers have to treat officially recognized equivalent qualifications from other countries 
in the same way as UK qualifications. Employers cannot discriminate on the basis of 
equivalent qualifications.  However, in practice, many of your qualifications may not be 
recognized as equivalent to UK qualifications. It is best to check this. 

You can get an assessment on how your qualifications compare to local qualifications by 
contacting the Department for Employment and Learning EURES section. 

To register your teaching qualifications, contact the General Teaching Council for Northern 
Ireland.  

See contact details in Useful contacts, at the end of this chapter. 

 

 

http://www.embraceni.org/
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 ما الفرص المتاحة لتعليم البالغين؟ 6.8

)جامعة كوينز في بلفاست وجامعة أولستر( وعدد من كليات التعليم المتواصل والتعليم العالي في أيرلندا  امعتانجهناك 

 ( قائمة كاملة(. Colleges Northern Irelandالشمالية تديرها الحكومة )يمكن أن توفر هيئة كليات أيرلندا الشمالية )

الحكومية األخرى توفر كذلك التدريب. ولديها مجموعة واسعة من والكثير من المنظمات المجتمعية والمنظمات غير 
 الدورات منها دورات في اللغة اإلنجليزية. 

وتتطلب بعض الدورات سداد رسوم، وعلى الرغم من ذلك فبعضها منخفضة التكلفة أو مجانية. ويجب أن يتاح لك أي 
 .*ماعيتاالجضمان *إعانات الدعم مالي للتعليم يمنح لألفراد الذين يحصلون على 

 جهات اتصال مفيدةانظر قائمة  ويمكن لهيئة التعليم أن تعطي لك قائمة بالمنظمات التي تقدم تعليم البالغين في منطقتك.
 الموجودة في نهاية هذا الفصل.

 

 دروس اللغة اإلنجليزية

دروساً في اللغة اإلنجليزية للناطقين بلغات  –مثل كلية بلفاست متروبوليتان  –ويقدم عدد من كليات التعليم اإلضافي 

 FE)انظر الرسالة المعممة من وزارة التوظيف والتعلم  VPR(. وهذه الدروس مجانية في إطار برنامج ESOLأخرى )
ويتعين عليك التسجيل في الكلية واستكمال اختبار  (. وهناك عدة مستويات متاحة ُتدرس في عدد من األماكن.12/15

 يد المستوى. قصير لتحد

وباإلضافة إلى ذلك، تقدم العديد من دروس اللغة اإلنجليزية األخرى في جميع أنحاء أيرلندا الشمالية. ومعظمها مجانية 

التي توفر قائمة منتظمة بدروس اللغة اإلنجليزية:  EMBRACE NIوبعضها يوفر مركزاً لرعاية األطفال. تحقق من هيئة 

www.embraceni.org  

ويحضر العديد من طالبي اللجوء والالجئين دروس اللغة اإلنجليزية في جماعة أيرلندا الشمالية لالجئين وطالبي اللجوء 

(NICRAS اتصل بجماعة .)NICRAS  الفصل التاسع. للحصول على مزيد من المعلومات )بيانات االتصال موجودة في
 . (، المذكورة في نهاية هذا الدليلبتقديم المشورة والدعم الوكاالت المعنية

 

 دورات أخرى في التعليم اإلضافي

، أنت مؤهل كذلك للتسجيل في مزيد من دورات التعليم األخرى. وبعض هذه الدورات مجانية SVPRفي إطار برنامج 

عدة في دفع الرسوم. اتصل بجماعة وقد يمكنك الحصول على مساعدة مالية للمسا ولكن العديد تكون منها بمقابل.

NICRAS  .للحصول على مزيد من المعلومات 

 

 هل تحتسب مؤهالتي الحالية في أيرلندا الشمالية؟ 7.8

يجب على أصحاب العمل التعامل مع المؤهالت المعادلة المعترف بها رسمياً من بلدان أخرى بنفس الطريقة التي يعاملون 
ومع ذلك، من الناحية  وال يمكن ألصحاب العمل التمييز على أساس المؤهالت المعادلة.بها مؤهالت المملكة المتحدة. 

العملية، قد ال يتم االعتراف بالعديد من مؤهالتك على أنها تعادل مؤهالت المملكة المتحدة. واألفضل لك أن تتحقق من 
 ذلك.

عن طريق االتصال بوزارة التوظيف والتعلم، يمكنك الحصول على تقييم بشأن مقارنة مؤهالتك مع المؤهالت المحلية و

 (.EURESقسم خدمة التوظيف األوروبية )

 General Teaching Council forولتسجيل مؤهالتك التعليمية، اتصل بمجلس التعليم العام في أيرلندا الشمالية )
Northern Ireland .) 

 نهاية هذا الفصل.الموجودة في  ال مفيدةجهات اتصانظر بيانات االتصال في قائمة 

 

 

  

http://www.embraceni.org/
http://www.embraceni.org/
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Useful contacts 

Education Authority 

eani.org.uk  

Education Authority Belfast Region 

www.belb.org.uk 

  (028) 9056 4000 

Education Authority North Eastern Region (covers Antrim, Ballymena, Ballymoney, 
Carrickfergus, Coleraine, Larne, Magherafelt, Moyle, Newtownabbey areas) 

www.neelb.org.uk 

  (028) 2565 3333 

Education Authority South Eastern Region (covers Ards, Castlereagh, Down, Lisburn and 
North Down areas) 

www.seelb.org.uk 

  (028) 9056 6200 

Education Authority Southern Region (covers Armagh, Banbridge, Cookstown, Craigavon, 
Dungannon & South Tyrone, Newry & Mourne areas) 

www.selb.org  

  (028) 90 3751 2200 

Education Authority Western Region (covers Omagh, Fermanagh, Derry, Strabane, 
Limavady areas) 

www.welbni.org 

  (028) 8241 1411  

Council for Catholic Maintained Schools 

www.onlineccms.com  

  (028) 9042 6972 

Comhairle na Gaelscolaíochta (Irish Language Schools) 

www.comhairle.org 

  (028) 9032 1475 

NI Council for Integrated Education 

www.nicie.org  

  (028) 9097 2910 

Department of Education 

www.deni.gov.uk 

  (028) 9127 9279 

 

http://www.belb.org.uk/
http://www.neelb.org.uk/
http://www.seelb.org.uk/
http://www.selb.org/
http://www.welbni.org/
http://www.onlineccms.com/
http://www.comhairle.org/
http://www.nicie.org/
http://www.deni.gov.uk/
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 جهات اتصال مفيدة

 

 (Education Authority) هيئة التعليم

eani.org.uk  

 (Education Authority Belfast Regionالتعليم في منطقة بلفاست )هيئة 

www.belb.org.uk 

02890564000  

Education Authority North Eastern Region  ،تشمل أنتريم، وباليمينا، وباليموني، وكاريكفرجس، وكوليرين(

 اطق نيوتاونابي(وليرن، وماغرافلت، ومويل ومن

www.neelb.org.uk 

  02825653333  

Education Authority South Eastern Region وداون، وليسبورن ومناطق نورث  ،كاسلراي)تشمل أردز، و

 داون(

www.seelb.org.uk 

02890566200  

Education Authority Southern Region  تشمل أرماغ، وبانبريدج، وكوكستاون، وكريجافون، ودونجانون(

 وساوث تايرون، ومناطق نيوري ومورن(

www.selb.org  

0289037512200   

Education Authority Western Region )تشمل أوماغ، وفيرماناغ، وديري، واسترابان، ومناطق ليمافادي( 

www.welbni.org 

02882411411  

 (Council for Catholic Maintained Schools) المجلس الكاثوليكي للمدارس المحافظة

www.onlineccms.com  

02890426972  

Comhairle na Gaelscolaíochta ()Irish Language Schools )مدارس تدرس باللغة األيرلندية   ) 

www.comhairle.org 

02890321475  

 (Northern Ireland Council for Integrated Educationمجلس أيرلندا الشمالية للتعليم المتكامل )

www.nicie.org  

02890972910  

 (Department of Educationوزارة التعليم )

www.deni.gov.uk 

02891279279 

 

http://www.belb.org.uk/
http://www.belb.org.uk/
http://www.neelb.org.uk/
http://www.neelb.org.uk/
http://www.seelb.org.uk/
http://www.seelb.org.uk/
http://www.selb.org/
http://www.selb.org/
http://www.welbni.org/
http://www.onlineccms.com/
http://www.comhairle.org/
http://www.nicie.org/
http://www.deni.gov.uk/
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Department for Employment and Learning EURES section  

  (028) 9025 2270 

eures.section@delni.gov.uk  

General Teaching Council for Northern Ireland (GTCNI) 

  (028) 9033 3390 

Registration application forms: 
www.gtcni.org.uk//index.cfm/area/information/page/registration 

registration@gtcni.org.uk  

 

Universities and further education colleges 

Queen’s University Belfast 

www.qub.ac.uk  

Ulster University 

www.ulster.ac.uk 

Colleges Northern Ireland 

www.anic.ac.uk 

  (028) 9068 2296 

 

Advice on children’s rights in education 

Special Educational Needs Advice Centre (SENAC) 

Knockbracken Healthcare Park 

Saintfield Rd, Belfast BT8 8BH 

  (028) 9079 5779 

Children’s Law Centre 

Philip House, 123-137 York St, Belfast BT15 1AB 

  (028) 9024 5704 

 

 

 

  

mailto:eures.section@delni.gov.uk
http://www.gtcni.org.uk/index.cfm/area/information/page/registration
mailto:registration@gtcni.org.uk
http://www.qub.ac.uk/
http://www.ulster.ac.uk/
http://www.anic.ac.uk/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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 Department for Employment and Learningوزارة التوظيف والتعلم، قسم خدمة التوظيف األوروبية )
EURES section ) 

02890252270  

eures.section@delni.gov.uk  

 

 (General Teaching Council for Northern Ireland (GTCNI)مجلس أيرلندا الشمالية للتعليم العام )

02890333390  

 www.gtcni.org.uk//index.cfm/area/information/page/registrationنماذج استمارات التسجيل: 

registration@gtcni.org.uk  

 

 

 الجامعات وكليات التعليم اإلضافي

Queen’s University Belfast 

www.qub.ac.uk  

Ulster University 

www.ulster.ac.uk 

Colleges Northern Ireland 

www.anic.ac.uk 

02890682296  

 

 

 نصيحة بشأن حقوق األطفال في التعليم

 (Special Educational Needs Advice Centre (SENAC)مركز تقديم المشورة لالحتياجات التعليمية الخاصة )

Knockbracken Healthcare Park 

Saintfield Rd, Belfast BT8 8BH 

02890795779  

 (Children’s Law Centre) مركز القانون المعني باألطفال

Philip House, 123-137 York St, Belfast BT15 1AB 

02890245704  

 

 

  

mailto:eures.section@delni.gov.uk
mailto:eures.section@delni.gov.uk
http://www.gtcni.org.uk/index.cfm/area/information/page/registration
mailto:registration@gtcni.org.uk
mailto:registration@gtcni.org.uk
http://www.qub.ac.uk/
http://www.qub.ac.uk/
http://www.ulster.ac.uk/
http://www.ulster.ac.uk/
http://www.anic.ac.uk/
http://www.anic.ac.uk/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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9. Advice and support agencies 

9.1 Useful contacts for advice 

Law Centre (NI)  

www.lawcentreni.org  

The Law Centre provides legal services in social security, health and social care, employment 
rights and trafficking. You should first contact your local refugee support organisation, 
advice agency or Citizens Advice Bureau (CAB) for advice, and they will refer you to the Law 
Centre if needed.  

The Law Centre works with advice-giving agencies to solve legal problems. It provides 
specialist legal advice to these agencies and their clients, as well as representing clients in 
court. It does not charge for its services.  

You can find detailed information on your rights on the Law Centre’s rights guide website, 
www.lawcentreni.org/EoR 

The Law Centre tries to ensure that interpreters are available if required. It also has access 
to telephone interpreters. 

 

Law Centre (NI) Belfast 

124 Donegall Street 

Belfast BT1 2GY  

   (028) 9024 4401 

Law Centre (NI) Western Area Office 

9 Clarendon Street 

Derry/Londonderry BT48 7EP 

  (028) 7126 2433 

 

Northern Ireland Community of Refugees and Asylum Seekers (NICRAS) 

www.nicras.btck.co.uk 

143a University Street, Belfast BT7 1HP 

  (028) 9024 6699 

NICRAS is a refugee led organisation which represents the interests of refugees and asylum 
seekers in Northern Ireland. 

  

Equality Commission for Northern Ireland 

www.equalityni.org 

  (028) 9050 0600 

The Equality Commission is the body responsible for preventing discrimination and 
promoting equality. It covers various areas of discrimination including gender, race, 
disability, sexual orientation, marital status and religious or political belief. 

Northern Ireland Human Rights Commission 

www.nihrc.org 

  (028) 9024 3987 

Textphone (028) 9024 9066 

 

http://www.lawcentreni.org/
http://www.lawcentreni.org/
http://www.equalityni.org/
http://www.nihrc.org/
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 المشورة والدعم.الوكاالت المعنية بتقديم . 9

 

 لتقديم المشورة جهات اتصال مفيدة 1.9

Law Centre (NI)  

www.lawcentreni.org  

الخدمات القانونية في مجال الضمان االجتماعي والصحة والرعاية االجتماعية، ( Law Centre)يوفر مركز القانون 

والتجارة. يجب عليك أوالً االتصال بمؤسسة دعم الالجئين المحلية التي تتبعها، أو بالوكالة المعنية بتقديم وحقوق العمل 

 Law( للحصول على المشورة، وسيحيلونك إلى مركز القانون )CABالمشورة أو بمكتب إسداء المشورة للمواطنين )
Centre .إذا لزم األمر ) 

معنية بتقديم المشورة لحل المشاكل القانونية. ويقدم المشورة القانونية المتخصصة لهذه يعمل مركز القانون مع الوكاالت ال
 الوكاالت وعمالئها ويمثل كذلك العمالء أمام المحكمة. وال يتقاضى أجراً نظير خدماته. 

 لقانون، يمكنك الحصول على معلومات مفصلة بشأن حقوقك على الموقع اإللكتروني لدليل الحقوق التابع لمركز او

ooo.gro.tneatne.wal/www  

ويحاول مركز القانون ضمان توفر المترجمين الفوريين إذا كانت هناك حاجة إليهم. ويمكنه كذلك الوصول إلى 
 المترجمين الفوريين عبر الهاتف.

Law Centre (NI) Belfast 

124 Donegall Street 

Belfast BT1 2GY  

  02890244401 

Law Centre (NI)  مكتب المنطقة الغربية 

9 Clarendon Street 

Derry/Londonderry BT48 7EP 

 02871262433 

 

Northern Ireland Community of Refugees and Asylum Seekers (NICRAS) 

www.nicras.btck.co.uk 

143a University Street, Belfast BT7 1HP 

 02890246699  

 معنية بالالجئين وتمثل مصالح الالجئين وطالبي اللجوء في أيرلندا الشمالية.هي منظمة  NICRASجماعة 

  

Equality Commission for Northern Ireland 

www.equalityni.org 

02890500600  

( هي الهيئة المسؤولة عن منع التمييز وتعزيز المساواة. وتشمل العديد من Equality Commissionلجنة المساواة )

 مجاالت التمييز منها النوع والعرق واإلعاقة والتوجه الجنسي والحالة االجتماعية واالعتقاد الديني أو السياسي.

 

 (Northern Ireland Human Rights Commission)لجنة أيرلندا الشمالية لحقوق اإلنسان 

www.nihrc.org 

02890243987 

 02890249066الهاتف النصي 

http://www.lawcentreni.org/
http://www.lawcentreni.org/EoR
http://www.lawcentreni.org/EoR
http://www.equalityni.org/
http://www.nihrc.org/
http://www.nihrc.org/
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Citizens Advice 

www.citizensadvice.co.uk 

  (028) 9023 1120 

You will be referred to a Citizens Advice Bureau (CAB) in your area or look for your local CAB 
on the website.  

Citizens Advice offers free, confidential advice on a variety of legal matters including 
employment. You can also find your nearest CAB by looking in the phone book. 

Many CABs have no interpreting services available; however, some may have local 
arrangements for certain languages. 

 

Advice NI 

www.adviceni.net 

  (028) 9064 5919 

You will be referred to an independent advice centre in your area. Or you can look for your 
local advice centre on the Advice NI website. 

Advice NI can also be contacted by email: info@adviceni.net 

 

Northern Ireland Council for Ethnic Minorities / Migrant Centre NI 

www.nicem.org.uk 

NICEM campaigns to protect the human rights of ethnic minorities, migrants and refugees, 
promote good race relations and racial equality, and eliminate racial discrimination. 

NICEM’s Migrant Centre NI runs a race hate crime support service and, from January 2016, 
will provide a financial health and well-being service. 

NICEM Belfast 

Ascot House, First floor 

24-31 Shaftesbury Square 

Belfast BT2 7DB 

 (028) 9023 8645 

NICEM Mid Ulster & 
Down areas 

42A High Street 

Lurgan BT66 8AU 

 (028) 9023 8645 

NICEM North West 

The Old Church 

Clarendon Street 

L/Derry BT48 7ES 

  (028) 7137 2235 

 

STEP (South Tyrone Empowerment Programme) Law and Migrant Rights Centre 

www.stepni.org 

STEP offers individual support to access services, advice and information; language support; 
training opportunities; interpreting and translation services; and community capacity 
development. 

  

http://www.citizensadvice.co.uk/
http://www.adviceni.net/
mailto:info@adviceni.net
http://www.nicem.org.uk/
http://www.stepni.org/
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Citizens Advice 

www.citizensadvice.co.uk 

 02890231120 

( في منطقتك أو ابحث بنفسك عن المكتب المحلي على الموقع CABستحال إلى مكتب إسداء المشورة للمواطنين )

 اإللكتروني للمكتب. 

في ذلك التوظيف. ويقدم مكتب إسداء المشورة للمواطنين المشورة المجانية والسرية بشأن العديد من المسائل القانونية بما 
 ويمكنك كذلك العثور على أقرب مكتب منك من خالل البحث في دليل الهاتف.

وال يوجد في العديد من مكاتب إسداء المشورة للمواطنين خدمات الترجمة الفورية؛ ومع ذلك، فقد يكون لدى بعضها 
 ترتيبات بشأن لغات محددة.

 

 

Advice NI 

www.adviceni.net 

02890645919 

ستحال إلى مركز مستقل إلسداء المشورة في منطقتك. أو يمكنك البحث عن المركز المحلي إلسداء المشورة على الموقع 

 (.Advice NIاإللكتروني للمشورة في أيرلندا الشمالية )

 info@adviceni.netويمكن االتصال بها عبر البريد اإللكتروني: 

 

 

Northern Ireland Council for Ethnic Minorities / Migrant Centre NI 

www.nicem.org.uk 

اإلنسان لألقليات العرقية والمهاجرين ( لحماية حقوق NICEMتعزز حمالت مجلس أيرلندا الشمالية لألقليات العرقية )

 والالجئين، العالقات الجيدة بين األعراق والمساواة العرقية، والقضاء على التمييز العنصري.

( خدمات الدعم في جريمة NICEM( التابع لمجلس )Migrant Centre NIويدير مركز المهاجرين في أيرلندا الشمالية )

 ، سيوفر خدمة الصحة المالية والرفاه.2016ناير الكراهية العنصرية، وبداية من ي

 

NICEM بلفاست 

Ascot House, First floor 

24-31 Shaftesbury Square 

Belfast BT2 7DB 

02890238645 

NICEM  وسط أولستر ومناطق

 داون

42A High Street 

Lurgan BT66 8AU 

02890238645 

NICEM الشمال الغربي 

The Old Church 

Clarendon Street 

L/Derry BT48 7ES 

02871372235 

 

 

STEP) South Tyrone Empowerment Programme) 

 (Law and Migrant Rights Centreمركز القانون وحقوق المهاجرين ) 

www.stepni.org 

الدعم الفردي للحصول على الخدمات، والمشورة والمعلومات؛ ودعم اللغة؛ وفرص التدريب؛  STEPويقدم برنامج 

 وخدمات الترجمة التحريرية والترجمة الفورية؛ وتطوير قدرات المجتمع المحلي.

  

http://www.citizensadvice.co.uk/
http://www.citizensadvice.co.uk/
http://www.adviceni.net/
http://www.adviceni.net/
mailto:info@adviceni.net
http://www.nicem.org.uk/
http://www.nicem.org.uk/
http://www.stepni.org/
http://www.stepni.org/
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STEP Dungannon  

Unit T7 

Dungannon Business Park 

2 Coalisland Road 

Dungannon BT71 6JT 

  (028) 8775 0211 

STEP Magherafelt  

13 Queen Street 

Magherafelt  

BT45 6AA 

  (028) 7963 3079 

STEP Cookstown 

(Debt Advice & Floating 
Support) 

SVP Centre, 35 Loy Street 

Cookstown  BT80 8PZ 

  (028) 8676 1875  

Housing Rights Service  

www.housingrights.org.uk  

Middleton Buildings, Fourth Floor, 10-12 High Street, Belfast BT1 2BA 

  (028) 9024 5640 

Useful information can also be found at the website www.housingadviceni.org developed by 
Housing Rights Service and Shelter. 

Committee on the Administration of Justice (CAJ) 

www.caj.org.uk  

1st Floor, Community House 

Citylink Business Park 

6A Albert Street 

Belfast BT12 4HQ  

  (028) 9031 6000 

info@caj.org.uk  

9.2 Other useful support organisations 

General support 

British Red Cross 

www.redcross.org.uk 

  0844 871 8000 

South Belfast Roundtable 

southbelfastroundtable.org 

Email: denise.wright@sbrtr.org.uk 

South Belfast Roundtable also runs Belfast Friendship Club, a meeting space for people who 
are new to Belfast. For more information, visit www.belfastfriendshipclub.org 

Homelessness 

Extern Multidisciplinary Homeless Support Team 

www.extern.org  

Francis House, 9-11 Brunswick Street, Belfast 

  (028) 9033 0433 

http://www.housingrights.org.uk/
http://www.housingadviceni.org/
http://www.caj.org.uk/
mailto:info@caj.org.uk
mailto:denise.wright@sbrtr.org.uk
http://www.extern.org/
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STEP Dungannon  

Unit T7 

Dungannon Business Park 

2 Coalisland Road 

Dungannon BT71 6JT 

02887750211  

STEP Magherafelt  

13 Queen Street 

Magherafelt  

BT45 6AA 

02879633079  

STEP Cookstown 

المشورة بخصوص الديون والدعم (

 )المتعلق بالسكن

SVP Centre, 35 Loy Street 

Cookstown  BT80 8PZ 

 02886761875  

  (Housing Rights Service) حقوق السكنمنظمة 

www.housingrights.org.uk  

Middleton Buildings, Fourth Floor, 10-12 High Street, Belfast BT1 2BA 

 02890245640 

قامت بوضعها  www.housingadviceni.orgيمكن الحصول على معلومات مفيدة كذلك على الموقع اإللكتروني 

 (.Housing Rights Service and Shelterخدمة حقوق السكن والمأوى )

 (Committee on the Administration of Justice (CAJ)لجنة إقامة العدل )

www.caj.org.uk  

1st Floor, Community House 

Citylink Business Park 

6A Albert Street 

Belfast BT12 4HQ  

02890316000  

info@caj.org.uk  

 

 منظمات دعم مفيدة أخرى 2.9

 الدعم العام

 (British Red Cross) الصليب األحمر البريطاني

www.redcross.org.uk 

08448718000  

South Belfast Roundtable 

southbelfastroundtable.org 

 denise.wright@sbrtr.org.ukالبريد اإللكتروني: 

، وهو نادي صداقة بلفاست( South Belfast Roundtableوتدير منظمة الطاولة المستديرة لجنوب بلفاست كذلك )

 www.belfastfriendshipclub.orgمساحة التقاء لألفراد الجدد في بلفاست. لمزيد من المعلومات، زر 

 

 التشرد

Extern Multidisciplinary Homeless Support Team 

www.extern.org  

Francis House, 9-11 Brunswick Street, Belfast 

02890330433  

http://www.housingrights.org.uk/
http://www.housingrights.org.uk/
http://www.housingadviceni.org/
http://www.caj.org.uk/
mailto:info@caj.org.uk
mailto:denise.wright@sbrtr.org.uk
http://www.extern.org/
http://www.extern.org/
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Family support 

Bryson Care  

www.brysongroup.org  

28 Bedford Street, Belfast 

  (028) 9032 5835 

Children 

Barnardos 

www.barnardos.org.uk 

  0114 234 9330 

Save the Children 

www.savethechildren.org.uk 

Popper House, 15 Richmond Park, Belfast 

  (028) 9043 1123 

Northern Ireland Commissioner for Children and Young People 

7-9 Shaftesbury Square, Belfast, County Antrim BT2 7DP 

  (028) 9031 1616 

Children’s Law Centre 

Philip House, 123-137 York St, Belfast BT15 1AB 

  (028) 9024 5704 

Migrant workers rights 

Irish Congress of Trade Unions Migrant Branch 

www.ictuni.org  

4-6 Donegall Street Place, Belfast BT1 2FN 

  (028) 9024 7940 

Help with finding work 

Careers Resource Centre 

56 Ann Street,  Belfast 

  0300 200 7820 

Gems NI 

Ascot House, 24-31 Gloucester House, Chichester Street, Belfast 

  (028) 9033 2313 

  

http://www.brysongroup.org/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.ictuni.org/
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 الدعم األسري

Bryson Care  

www.brysongroup.org 

 28 Bedford Street, Belfast 

02890325835 



 

 األطفال

Barnardos 

www.barnardos.org.uk 

01142349330  

Save the Children 

www.savethechildren.org.uk 

Popper House, 15 Richmond Park, Belfast 

02890431123  

 Northern Ireland Commissioner for Childrenالشمالية )المفوض المعني باألطفال والشباب في أيرلندا 
and Young People) 

7-9 Shaftesbury Square, Belfast, County Antrim BT2 7DP 

02890311616  

 (Children’s Law Centre) مركز القانون المعني باألطفال

Philip House, 123-137 York St, Belfast BT15 1AB 

02890245704  

 

 حقوق العمال المهاجرين

Irish Congress of Trade Unions Migrant Branch 

www.ictuni.org  

4-6 Donegall Street Place, Belfast BT1 2FN 

02890247940  

 

 المساعدة في العثور على عمل

Careers Resource Centre 

56 Ann Street,  Belfast 

03002007820  

Gems NI 

Ascot House, 24-31 Gloucester House, Chichester Street, Belfast 

02890332313  

  

http://www.brysongroup.org/
http://www.brysongroup.org/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.ictuni.org/
http://www.ictuni.org/
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Law Centre (NI) 

Also on: www.lawcentreni.org and www.nihcr.org 

Your rights in Northern Ireland - a guide for people who are in Northern 

Ireland under the Vulnerable Persons Relocation Scheme and their advisers 

This Guide is in English and Arabic 

دليل لالجئين السوريين ومقدمي المشورة لهم  -حقوقك في أيرلندا الشمالية 

 في أيرلندا الشمالية في إطار برنامج نقل األشخاص المعرضين للخطر.

 هذا الدليل متاح باللغتين اإلنجليزية والعربية

 www.nihcr.org و www.lawcentreni.orgومتاح كذلك على 

http://www.lawcentreni.org/
http://www.lawcentreni.org/

