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                                                    االجتماعي التغيير نحقق

 

 

 EISS     أيسى
 

 المبكر التدخل دعم خدمة
 

 أطفال لها التي باألسر يتعلق

 العمر من سنة 18و 0 بين ما

 

 ؟المبكر التدخل دعم خدمة هي ما

 أطفال لديها التي لألسر األجل القصير الدعم تقديم من خاللها يتم خدمة هي أيسى

 التغلب الصعب من تحديات تواجه التي أو ،إضافية احتياجات لديهم والذين عاما  0-18 

 :مثل عليها

 المدرسة في مشاكل   

 سلوكية مشاكل صعوبات 

 عزيز شخص أو وفاة المرض التعامل مع 

 األسرية الصعوبات 

 األسري االعتداء والعنف 

http://www.northernireland.gov.uk/


 صحية مسائل في والتطور أو النمو في صعوبات 
 

 

 

                                                

                    
 

 الشمالية، إيرلندا حكومةقبل صندوق  من ممول المشروع هذا

 االجتماعي التغيير حققن

 أيسى؟ تقدم ماذا

 األسر احتياجات لتلبية خصيصا اإلسناد مصممة خدمات من مجموعة. 

 محدودة  لفترة األسر مع عملت أيسى        

 .أسبوعا 12 وهي حوالي الوقت من



 من كل تحديد في أطفالك للمساعدة/طفلك مع سيلتقي مشروع أيسى من موظف 

 .لديك القوة ومواطن بك الخاصة االحتياجات

 محددةال االحتياجات لتلبية خصيصا خطة صممتو الوالدين واألطفال مع عمل أيسىت. 

 متى وتقرير الخطة واستعراض الخطة، وضع في أطفالك/وطفلك أنت تشارك 

 االحتياجات استوفيت

 في أخرى خدمات على للحصول مساعدتك المعلومات ومن تقديم أيسى من لــ يمكن 

 .منطقتك

 

 :بنا اتصل

 :بـ االتصال يرجى المعلومات، من لمزيدللحصول على او

 

      Belfast                            بلفاست منطقة

  Belfast EISS                     بلفاست أيسى

 نيكرو إميليا بيت- المزاولين كبار

 Amelia Street Belfast 4  بلفاست   إميليا شارع  4

BT2 8EN 

 02890320157 :تليفون

eissbelfast@niacro.co.uk 

 الشمالية المنطقة

 EISS Northern     الشمالية أيسى

 األطفال اجل العمل من

 Fairway 43/   فيرويى 43 االبتدائية أنتوني سانت مدرسة

     Larne  BT40 2BG  الرن

   :028 28276044تليفون

neiss@actionforchildren.org.uk 

 الغربي الجنوب منظقة

 الغربي الجنوب أيسى

 برناردوز

    / Manse Road 40   طريق منسي 40األسرة،  سيمبسون لموارد مركز

  Bangor BT20 3DE   بانجور

    :028 91271538تليفون

mailto:eissbelfast@niacro.co.uk
mailto:neiss@actionforchildren.org.uk


simpsonEISS@barnardos.org.uk 

 

   الجنوبية المنطقة

  سبيس/  نيكرو الجنوبية كبار المزاولين أيسى 

 Carlton Street, Portadown,   26    بورتاداون كارلتون شارع   26

BT62 3EP 

  : 02838331168تليفون

 

eisssouthern@niacro.co.uk 

 

    الغربية المنطقة

 األطفال اجل أيسى الغربية العمل من 

 Ebrington      ، الثالث ابرينجتون الطابق

 .Glendermott Road L’Derry     /  ديري. جلينديرموت التجارية طريق األعمال مركز

BT47 6BG  

 : 2286 7134 028هاتف

 

weiss@actionforchildren.org.uk  

 

 

 : منطقتك من في والخدمات األسرة دعم مراكز حول معلومات على الحصول يمكن

 الشمالية إيرلندا في األسرة دعم

http://www.familysupportni.gov.uk/ 
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