
خط المساعدة المجتمعي بشأن جائحة فیروس كورونا (كوفید- 19) 

0808 802 0020
لجمیع االستفسارات األخرى للحصول على المشورة 4604 915 0800

االثنین إلى الجمعة 9 ص - 5 م

البرید اإللكتروني: advice@adviceni.net   أرسل كلمة Action إلى 81025
 www.adviceni.net :المحلي في منطقتك، تفضل بزیارتنا (advice) للمزید من المعلومات أ-و إلیجاد مركز االستشارات

                  @AdviceNI         

ھل تأثرت بجائحة فیروس كورونا 
(كوفید- 19)؟

اإلدارات التنفیذیة للتأمین الوطني (NI)، وPublic Health Agency (ھیئة 
الصحة العامة)، واستئمانات الصحة، والمجالس، وشبكة االستشارات المستقلة 
(Independent Advice Network )، ومجموعات المجتمعات المحلیة 
والمتطوعین المحلیین یعملون جمیعًا معًا لتقدیم المساعدة التي أنت بحاجة إلیھا.

وتشمل مجموعة المساعدات المتاحة:

•  الدخل
•  المال/ الدین

•  التوظیف
•  السكن

•  األغذیة
•  األدویة

الھاتف المجاني 4604 915 0800

الدیون التجاریة:
مشورة للتجار المنفردین والشراكات 

والشركات المحدودة.

خدمة الضرائب والمزایا
لمصلحة اإلیرادات والجمارك: دعم یتعلق بمنتجات 

وخدمات مصلحة اإلیرادات والجمارك.

خطة توطین مواطني االتحاد األوروبي:
دعم لمواطني االتحاد األوروبي والجماعة 

االقتصادیة األوروبیة وسویسرا.

االستشارات حول الدیون واألموال:
مساعدة ودعم إلى األشخاص الذین یكافحون للتعامل 

مع الدیون.

اإلعانات:
مساعدة أو مشورة تتعلق بإعانات الضمان االجتماعي 

أو اإلصالحات المعنیة بالرفاھة. خط المساعدة المجتمعي بشأن جائحة فیروس كورونا (كوفید- 19): 
مساعدة ودعم عملیان نتیجة لجائحة فیروس كورونا (كوفید- 19)،

 بما في ذلك المواد الغذائیة واألدویة والرفاھة.

الخدمات والدعم بشأن جائحة فیروس كورونا (كوفید- 19)
إذا كنت متأثًرا بجائحة فیروس كورونا (كوفید- 19)، تتوفر الخدمات والدعم 

من الجھات التالیة:

Advice NI، تقدم شبكة االستشارات المستقلة (Independent Advice Network) مجموعة من الخدمات االستشاریة إلى الجماھیر، 
والتي تشمل:

وزارة المجتمعات:
•  ائتمان عام: یعتمد االستحقاق على مستوى الثراء، وھو یُدفع لألشخاص الذین یبلغون من العمر أكثر من 18 عاًما وأقل من عمر التقاعد.

•  إعانة العمل والدعم للحالة المستجدة: إذا كنت غیر قادر على العمل بسبب حالة (مرض) صحیة أو تخضع للعزل الذاتي أو تم تشخیص حالتك باإلصابة 
    بفیروس كورونا (كوفید- 19) فقد تكون مستحقًا لھذه اإلعانة إذا كنت قد سددت عدد كاٍف من اشتراكات الضمان الوطني.

•  إعانة الباحثین عن وظیفة للحالة المستجدة: إذا كنت عاطًال عن العمل فقد تكون مستحقًا لھذه اإلعانة إذا كان في حسابك عدد كاٍف من اشتراكات الضمان الوطني.
•  خطة الدعم التقدیري: یمكن ألي شخص یرى أنھ في أزمة التقدم بطلب للحصول على المساعدة في نفقات المعیشة قصیرة األجل.

•  ومدفوعات جائحة فیروس كورونا (كوفید- 19) ھي منحة من خطة الدعم التقدیري إذا تم تشخیص حالة المتقدم أو أي فرد من أفراد األسرة المباشرة باإلصابة 
   بفیروس كورونا (كوفید- 19) أو تم توجیھھ بالخضوع للعزل الذاتي.

إذا كنت موظفًا:
أجر المرض القانوني: إذا كنت تخضع للعزل الذاتي ألنك أو شخًصا تعیش معھ لدیھ أعراض أو جاءت نتیجة تحلیلھ إیجابیة، أو تم توجیھك بالخضوع للعزل الذاتي. 

وأصحاب العمل ملزمون بسداد أجر المرض القانوني للموظفین المستحقین غیر القادرین على العمل بسبب المرض.

كلنا قادرون على إیقاف انتشار فیروس كورونا (كوفید- 19) عن طریق:
•  تجنب مالمسة وجھك وغسل یدیك بمجرد دخولك المنزل.

•  ارتداء غطاء للوجھ حیثما یلزم.
•  إذا خرجت من المنزل أو العمل، فحافظ على مسافة مترین (6 أقدام) من األشخاص اآلخرین.

.StopCOVID NI قم بتنزیل تطبیق  •

للمزید من المعلومات والمشورة حول العنایة بالرفاھة (الصحة) العقلیة والعاطفیة، تفضل بزیارة:
www.mindingyourhead.info

لالطالع على أحدث المعلومات كلھا، فضًال سجل الدخول إلى:
www.adviceni.net

www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-and-benefits
www.nidirect.gov.uk/campaigns/coronavirus-covid-19

www.publichealth.hscni.net/covid-19-coronavirus

niadvice



رقم	الهاتف:	المجالس:أعضاء	Advice NI	الممولون	من:	

Advice North West                          
Derry City & Strabane District 
Council Area 
5th Floor Embassy Building
3 Strand Road, 
Derry~Londonderry BT48 7BJ

0300 3033650 

Advice Space                          
Merrion Business Centre
58 Howard Street, Belfast
BT1 6PJ

0300 1 233233  

Advice Space
208 Andersonstown Road
Belfast, BT11 8EB

0300 1 233233

Advice Space
77a Springfield Road
Belfast, BT12 7AB

0300 1 233233

Advice Space
Spectrum Centre 
331-333 Shankill Road
Belfast, BT13 3AB

0300 1 233233

Advice Space
40-44 Duncairn Gardens
Belfast, BT15 2GG

0300 1 233233

Advice Space
The Arches Health Centre
1A Westminster Avenue
Belfast, BT4 1NS

0300 1 233233

Ardoyne Association             
111 Etna Drive, Belfast
Antrim
BT14 7NN                                            

028 9071 5165

Ballynafeigh Community 
Development Association               
283 Ormeau Road, Belfast
BT7 3GG    

028 9049 1161                

رقم	الهاتف:	المجالس:أعضاء	Advice NI	الممولون	من:	

Ballysillian Community  
Forum Advice                      
Willowgrove Centre
925-927 Crumlin Road, Belfast
BT14 8AB                 

028 9039 1272                              

Belfast Unemployed 
Resource Centre                        
4-6 Donegall Street Place, Belfast
BT1 2FN                 

028 9096 1111                  

Community Advice Antrim  
& Newtownabbey       
Dunanney Centre
Rathmullan Drive, Newtownabbey
BT37 9DQ            

028 9590 6505   

Community Advice Ards  
& North Down  
Hamilton Road Community Hub
39a Hamilton Road, Bangor  
BT20 4LF                                      

0300 1239287                                                        

Community Advice Armagh                     
9 McCrum’s Court, Armagh
BT61 7RS

028 3752 4041 

Community Advice Banbridge                 
77 Bridge Street, Banbridge
BT32 3JL                                     

028 4062 2201                   

Community Advice Causeway                  
2nd Floor
CRUN Building
1-5 Brook Street, Coleraine
BT52 1PW

028 7034 4817                                            

Community Advice Craigavon                  
Lurgan Office
Mount Zion House
Edward Street, Lurgan
BT66 6BD

028 3836 1181          

Community Advice Craigavon
Portadown Office
Portadown Health & Care Centre
Tavanagh Avenue,
Portadown BT62 3BU

028 3836 1181

تعمل	شبكة	االستشارات	المستقلة	
 )Independent Advice Network(
في	جميع	مراكز	الضمان	الوطني	)NI(،	لتقديم	
المشورة	حول	مجموعة	من	األمور	التي	تشمل	
اإلعانات	والسكن	والديون	وشؤون	المستهلكين	
والتوظيف.

للحصول على المساعدة والدعم على المستوى المحلي، فضًل 
تواصل مع خدمة االستشارات المستقلة الممولة من المجلس المحلي 

لمنطقتك:

Advice NI | Forestview, Purdy’s Lane Belfast BT8 7AR | T: 028 9064 5919 E:comms@adviceni.net | www.adviceni.net                  @AdviceNI



رقم	الهاتف:	المجالس:أعضاء	Advice NI	الممولون	من:	

Community Advice 
Fermanagh  
Fermanagh House
Broadmeadow Place,
Enniskillen
BT74 7HR   

07394 921753

Community Advice Lisburn  
& Castlereagh      
50 Railway Street, Lisburn
Antrim
BT28 1XP  

028 9266 2251  

Community Advice Newry 
Mourne & Down
Ballybot House,
28 Corn Market, Newry 
BT35 8BG

0300 3030306

Community Advice Newry 
Mourne & Down
Ballymote Centre,
40 Killough Road,
Downpatrick BT30 6PY

0300 3030306

Dove House     
32 Meenan Square, 
Derry~Londonderry 
BT48 9EX       

028 7126 9327   

East Belfast Independent  
Advice Centre                        
55 Templemore Avenue,
Belfast
BT5 4FP   

028 9073 5690                                          

Falls Community Council                        
275-277 Falls Road, Belfast
BT12 6FD      

028 9020 2030 

Glenshane Community 
Development            
Glenshane House
112-114 Main Street, Dungiven
BT47 4LG     

028 7774 2494   

Ligoniel Improvement 
Association
Wolfhill Centre
148 Ligoniel Road, Belfast
BT14 8DT

028 9039 1225

Limavady Community 
Development initiative
Roe Valley Hospital
24D Benevenagh Drive, 
Limavady
BT49 0AQ

028 7776 5438
Ext 3 

رقم	الهاتف:	المجالس:أعضاء	Advice NI	الممولون	من:	

Mid and East Antrim 
Community Advice Services     
4 Wellington Court, Ballymena
BT43 6EQ

028 9600 1333                   

Neighbourhood Development 
Association                 
57 Falls Road, Belfast
BT12 4PD   

028 9058 4848                  

Omagh independent  
Advice Services
2 Drumragh Avenue, Omagh
Tyrone
BT78 1DP

028 8224 3252

Resource Centre Derry
42 Racecourse Road, 
Derry~Londonderry 
BT48 8BA

028 7122 6550   

South City Resource and 
Development Centre                        
2 Maldon Street, Belfast
BT12 6HE

028 9050 4850
                           

Springfield Charitable 
Association   
27 Clonard Crescent, Belfast
BT13 2QN                            

028 9032 9085                 

STEP     
14 Union Street, Cookstown, 
BT80 8NN.

028 8676 1875

STEP     
The Junction
12 Beechvalley Way, Dungannon
BT70 1BS

028 8775 0211

STEP     
13 Queen Street, Magherafelt, 
BT45 6AA

028 7963 3079

Tar Isteach                       
244 Antrim Road, Belfast
BT15 2AR

028 9074 6665

Upper Springfield  
Advice  Services       
2b Springhill Drive, Belfast
BT12 7SH                         

028 9590 8668                     

Upper Springfield  
Advice  Services       
36a Norglen Drive, Belfast
BT11 8DH  

028 9061 9124

Vine Centre                       
193 Crumlin Road, Belfast
BT14 7AA

028 9035 1020                                            

Advice NI | Forestview, Purdy’s Lane Belfast BT8 7AR | T: 028 9064 5919 E:comms@adviceni.net | www.adviceni.net                  @AdviceNI
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www.nidirect.gov.uk/campaigns/coronavirus-covid-19
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