
 رربم يأ كانه سيل :ةقيقح
 .يلزنملا فنعلل

 يه يلزنملا فنعلا لاكشأ عيمج
.ةميرج

 .ىلوألا ةوطخلا ذختا
 يأل وأ يكل ةدعاسم ىلع لوصحلل

 نم يناعي و هنيفرعت صخش
فنعلا

 ةيفلخلا ةحفصلا ىلع عالطالا ىجري
 كتدعاسمل تامدخلاو دراوملا نم ديزملل

 يناعي هنيفرعت صخش يأ ةدعاسموأ
.يلزنملا فنعلا نم

نوئطخم مهنإ

 نولوقي امدنع

ةميرج وه يلزنملا فنعلا

 عيمج ىدل...ماصخ درجم هنا”.
“ جاوزألا

 اذه نا تلاقو .اهأطخ هنا”.
“ لبقمرمالا

 اذهب رمالا نوكي نأ نكمي ال”.
”لزنملا كرتت نأ وأ ءوسلا

”باوص ىلع هنا”.

 كانه ،ةتماص يقبت ال
ةدعاسم

 ،مقرلا ىلع ءاسنلا ةدعاسم طخب يلصتا
1800 341 900

دراوملاو ةدعاسملا طوطخ
ةأرملا ةدعاسم ةيعمجل يناجملا ينطولا مقرلا

ةدعاسملا طخ :  
1800 341 900

باصتغالا تامزأل نلبد زكرم
1 800 77 88 88

RUHAMA اماحور     
 01 836 0292

كروكب يسنجلا فنعلا زكرم
يناجملا مقرلا :496 496 1800
باصتغالا تامزال كيرميل زكرم

1800 311511
يسنجلا فنعلل ينطولا ةدعاسملا طخ

1800 77 88 88 
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10 Cornmarket, Dublin 8 
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info@newcommunities.ie
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يلزنملا فنعلا نع ريطاسأ
:ةروطسأ ”جاوزألا عيمج ىدل...ماصخ درجم هنا”.

 ةميرج يلزنملا فنعلا ربتعي : ةقيقح
 ةوسقلاو يندبلا ءادتعالا نمضتت ةريطخ

 ءادتعالاو باصتغالاو ةيظفللا ةءاسإلاو
 ىلإ يدؤي نأ نكمي .ءاسنلا ىلع يسنجلا
 لكاشم و ،ءافشتسالاو ،ةيدسجلا ةباصإلا

 كولسلا فصو نكمي ال .ةيلقعلا ةحصلاب
 ةقيرطلا هذهب هكهتنيو ناسنإلاب طحي يذلا

.”طقف ماصخ“ ب

 تسيلو ،ةيعامتجا ةلكشم وه يلزنملا فنعلا
.ةصاخ ةلكشم

يلزنملا فنعلا نع ريطاسأ

لبقمرمالا اذه نا تلاقو .اهأطخ هنا “ :ةروطسأ ”.

 لماعت نأ ةأرما يأ ”قحتست“ ال : ةقيقح
 ىلع موللا ءاقلإب هكولس ريربت .ءوسب

 ،هتقالع ، ةأرما -- رخآ ءيش وأ صخش
 تاردخملا ىلع نامدإلاو ، ةحصلا ءوس ،هتلوفط

 يدتعملا صخشلا ةقيرط يه -- لوحكلا وأ
  .هلاعفأ هاجت ةيصخشلا ةيلوؤسملا يدافتل

 تقوب رمي طقف هنا“ :ةروطسأ 
 فوس لمع ىلع هلوصح درجمب ،بيصع

 كولسلا اذه فقوتي
 ال ةيداصتقالا تابوعصلا : ةقيقح 

 ةدعاسم ةيعمج .يلزنملا فنعلا ببست
 ءاسن 7 يف 1 نأ اريرقت تمدق ءاسنلا

 لاكشأ نم الكش تشاع ادنلريا يف
 ةلاحلا نع رظنلا ضغب ،يلزنملا فنعلا
 نأ يدتعملا صخشلل نكمي .ةيداصتقالا

 تابوعصلا وأ ةلاطبلا مادختسا يف أدبي
.ةءاسإلل ةعيرذك ةيلاملا

 وه يدتعملاو فنعلل رربم يأ دجوي ال
 هتلاح تناك امهم ،هلاعفأ نع ديحولا لوؤسملا

  .ةيلاملا

 ءاسنلا ةدعاسم طخب يلصتا
 ،مقرلا ىلع

1800 341 900

 اذهب رمألا نوكي نأ نكمي ال  “ :ةروطسأ ”.
لزنملا كرتت نأ وأ ءوسلا

 هنأل فينعلا لجرلا عم ةأرملا ىقبت :ةقيقح
 عتمتي دحأ ال .لحرت نأ اهيلع ادج بعصلا نم

 تابقع نهجاوي ءاسنلا .برضلل هضرعتب
 .ةنيهم ةقالع ةرداغم نولواحي امدنع ةريثك
 الو يدتعملا نم نفخت ءاسنلا نم ديدعلا

 ال تايرخأو ،اديعب بورهلا ةيفيك نفرعت
 و ،اديعب رفسلا ىلع ةيلاملا ةردقلا نكلمت
 ليحرلا لعجت يتلا ىرخألا بابسألا نم ددع

.سانلا مظعم نظي امم ادج بعصأ
 .ةئيسم ةقالع نم بورهلا نكمملا نم

 انه ةروكذملا دراوملا عيمج ءاشنإ مت دقف
.ءاسنلا ةدعاسمل
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