
 قائمة بأرقام هامة

 كري 

 

 
 مجموعات الدعم 

 

 (TIRCمركز موارد ترالي الدولي ) •

7127918 066 

 ( )كيالرني( KASIمبادرة كيالرني لملتمسي اللجوء ) •

6620705-064 

 مركز موارد ترالي للمرأة •

(Tralee Women’s Resource Centre) 

066-7120622 

 

 كيالرني لملتمسي اللجوء ومركز المرأة مركز للزيارات المفاجئة. لمركز موارد ترالي الدولي ومبادرة 

 وفي مركز موارد ترالي الدولي ومبادرة كيالرني لملتمسي اللجوء، يوجد فصول يومية مجانية لتعليم المحادثة باللغة اإلنجليزية. 

 

 ء أيام األربعاء. كما يدير مركز موارد ترالي الدولي مكتبًا لتقديم لمساعدة القانونية المجانية مسا 

 

                        السكن وأماكن اإلقامة

 مجلس مقاطعة كري 

(Kerry County Council) 

7121111-066 

 

 للنساء  ADAPTملجأ 

(Adapt Womens Refuge) 

7129100-066 

 

 أرلينجتون لودج، نزل المشردين 

(Arlington Lodge, Homeless Hostel) 

7193800-066 

 

 معلومات كري للمشردين مركز 

(Kerry Homeless Information Centre) 

0667117633 

 

 

 (HSEالخدمات الصحية )

HSE  )بالمنطقة الجنوبية )المكتب الرئيسي بترالي 

7184500-066 

 المستشفى الجامعي بكري

(University Hospital Kerry ) 

066- 718400 

South Doc 

 )طبيب ممارس عام لبعد ساعات العمل(                                       

1850335999      

  TUS LAخدمات حماية الطفل لمنظمة 

0667121566     

  

 

 خدمات المعلومات   

 

 مركز معلومات المواطنين 

(Citizens Information Centre ) 

 



 ترالي 

0761077860 

 كيالرني

0761077820 

 كيلورجلين       

0761077830   

 

 

 خدمات االستشارة 

 مركز كري ألزمات االغتصاب واالعتداء الجنسي 

(Kerry Rape Crisis & Sexual Abuse) 

 1800633333 

 مركز 

 

 مركز تقديم االستشارات بمنطقة الجنوب الغربي 

(Southwest Counselling Centre) 

6416 663 064   

 ACCORDوكالة 

0667122280 

 

 CURAوكالة 

1850622626 

 

 مركز تقديم االستشارات للمراهقين في كري   

(Kerry Adolescent Counselling Centre) 

 0667181333 

 

االستشارة    -إذا تلقيت بطاقة طبية، يمكنك الحصول على االستشارات من خالل فريق الرعاية األولية المختص بك باالتصال بالممارس العام 

 (. CIPCرعاية الصحية األولية )بال

 

 

 

 األموال وتخصيص الميزانية

 

 0667149500مكتب قسم الرعاية االجتماعية، ترالي                               

 

  0667122706ترالي                     - St Vincent de Paulمنظمة 

 0646637467كيالرني                                     -                            

 0669761629كيلورجلين                                  -                            

 

 MABS)( 1890283438خدمة اإلرشاد المالي وإدارة الميزانية 

 

 اإلعاقة 

 

 مركز موارد كري للصم 

(Kerry Deaf Resource Centre) 

0667120399 

 

 خدمات كري للتدخل واإلعاقة 

(Kerry Intervention & Disability Services) 

066128220 

 

 رعاية الطفل 

 

 لقائمة كاملة بمجموعات الوالدين واألطفال والحضانة والروضة وخدمات ما بعد المدرسة، يرجى زيارة 

www.kerrycountychildcare.com 

 

http://www.kerrycountychildcare.com/


 مراكز موارد األسرة في كري

 
 ترالي شاناكيل 

(Tralee Shanakill) 

0667127831 

 

 سانت بريجيد 

(St.Brigids) 

0667128521 

 

 باليسبيالن، كيالرني 

(Ballyspillane, Killarney) 

0646635589 
 

 كيلورجلين 

(Killorglin) 

0669762933 

 

 


