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الهوية
تحتاج إلى تقديم معرف لجميع أنواع الخدمات ،مثل فتح حساب مصرفي أو استئجار عقار أو التقدم بطلب للحصول على
منح .لذلك فإنه من المهم أن يكون لديك نوع واحد أو أكثر من الهويات.

بطاقة المواطن
بطاقة المواطن هي بطاقة هوية  /إثبات رسمي تستعمل في بريطانيا .يكلف الطلب العادي  15جني ًها إسترلينيًا ويكلف الطلب
العاجل  30جني ًها إسترلينيًا.
للحصول على المزيد من المعلومات وعلى كيفية تقديم الطلب يرجى بزيارة www.citizencard.com

جواز السفر
يمكنك التقدم بطلب للحصول على جواز سفر جديد أو تجديد جواز سفرك عبر اإلنترنت من خالل زيارة موقع
 .www.gov.uk/browse/abroad/passportsستجد في هذا الموقع اإللكتروني أيضًا معلومات محدثة عن تكلفة
التقدم بطلب للحصول على جواز سفر أو تجديد جوازك.
كما تتوفر أيضا نماذج ورقية لطلب جواز سفر في مكتب البريد.

شهادة الميالد
يمكنك طلب نسخة من شهادة الميالد عبر اإلنترنت على www.gov.uk/order-copy-birth-death-marriage-
certificate
سيتم تضمين مزيد من المعلومات ومعلومات عن التكلفة على الموقع.

رخصة قيادة
يمكنك التقدم بطلب للحصول على أول رخصة قيادة مؤقتة لدراجة نارية أو سيارة من وكالة ترخيص السائقين والمركبات عبر
اإلنترنت .للتقديم يجب:
•
•

أن يكون عمرك  15سنة وتسعة أشهر على األقل
أن تكون قادرا ً على قراءة لوحة األرقام من مسافة  20متراً.

يكلف تقديم الطلب  34جني ًها إسترلينيًا للتقديم عبر اإلنترنت .يمكنك الدفع عن طريق بطاقة االئتمان أو الخصم.
الوثائق المطلوبة:
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•
•
•

وثيقة هوية ما لم يكن لديك جواز سفر ساري المفعول في المملكة المتحدة
العناوين التي عشت فيها على مدى السنوات الثالث الماضية
رقم التأمين الوطني الخاص بك إذا كنت تعرفه.

بعد تقديم طلبك ،ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد اإللكتروني من وكالة ترخيص السائقين والمركبات.
للمزيد من المعلومات أو لتقديم طلب يرجى زيارة الموقع أدناه.
www.gov.uk/apply-first-provporary-driving-licence
رقم التأمين الوطني
رقم التأمين الوطني الخاص بك هو معرف فريد بالنسبة لك إال أنه ال يُعتبر شكالً من أشكال الهوية .يتكون هذا الرقم من
حرفين وستة أرقام وحرف نهائي مثل .ZY 98 76 54 A
من المؤكد أنك تلقيت رسالة تحتوي على رقم التأمين الوطني الخاص بك بعد فترة وجيزة من عيد ميالدك السادس عشر.
يجب أن يكون لكل من يريد العمل في المملكة المتحدة رقم تأمين وطني .للحصول على هذا الرقم ،يجب أن يكون عمرك 16
عا ًما أو أكثر ومقي ًما في بريطانيا العظمى أو ايرلنديا الشمالية.
ستحتاج إلى رقم التأمين الوطني للمطالبة بالمنح ،حتى إذا لم تتحصل على عمل أبدًا.
يمكنك العثور على رقم التأمين الوطني الخاص بك في قسيمة المرتب أو  P60أو رسائل الضرائب والمنح.
إذا فقدت رقم التأمين الوطني الخاص بك ،يمكنك التقدم بطلب للحصول على رقم تأمين وطني جديد عن طريق ملء نموذج
 CA5403عبر اإلنترنت على .www.gov.uk/lost-national-insurance-number
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