
 استمارة تحديد هوية الركاب في الصحة العامة 

 
اقرأ قبل السفر إلى المملكة المتحدة أو السفر عبر المملكة المتحدة، يجب عليك إكمال هذە االستمارة. 

 عن قواعد الحدود البريطانية الجديدة وتحقق مما إذا كنت معفيًا.

 
سنستخدم المعلومات التي تقدمها ، لالتصال بك إذا كانت نتيجة فحص أحد الركاب على متن رحلتك أو 

 (.COVID-19سفرك أو قطارك إيجابيًا لفيروس کورەنا )

 
صلة. إذا كنت مسافًرا مع شخص يقل عمره يجب على كل راكب مسافر في مجموعة تعبئة إستمارة منف

 عاًما ، فلن يحتاج إلى استمارة خاصة به ، شريطة أن: 18عن 

 
 تصلون و تغادرون معا 

 ستبقون في نفس العنوان في المملكة المتحدة 

 أضف تفاصيلهم إلى استمارتك 

 
 قبل البدء ، ستحتاج إلى:

 
 معلومات عن جواز السفر 

 وقات والتواريختفاصيل سفرك ، بما في ذلك األ 

 العنوان الذي ستقيم فيه في المملكة المتحدة )إن وجد( 

 
 ساعة قبل وقت وصولك إلى المملكة المتحدة. 48ال يمكنك إرسال هذە االستمارة حتى 

 
دقيقة ، فسيتم تسجيل خروجك  25يمكنك حفظ معلوماتك وإكمالها الحًقا. إذا كنت غير فعال لمدة 

 أيام ، فسيتم حذف معلوماتك. 7هذە االستمارة في غضون  تلقائيًا. إذا لم تعد إلى

 
سيتم استخدام المعلومات التي تقدمها من قبل وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة في إنجلترا ، كما هو 

 موضح في سياسة الخصوصية.

 
 قم بتسجيل بريد إلكتروني

 
أدخل عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور حتى تتمكن من حفظ إجاباتك. سيتم إرسال رابط فريد عبر البريد 
اإللكتروني إليك للسماح لك بتسجيل الدخول مرة أخرى إلى إستمارة تقدیم طلبك في وقت الحق ، إذا 

 لزم األمر.

 
خالل تقدیم الطلب الخاص بك ، يمكنك تحديد خيار "العودة إلى هذا الطلب الحًقا" إلعادة إرسال الرابط 

 إلى أحدث طلب تم حفظه.

 
 أحرف أو أكثر وتتضمن حرًفا ورقًما أو رمًزا. 8يجب أن تتكون كلمة المرور من 

 
تروني التالي: إذا لم يكن لديك عنوان بريد إلكتروني ، فيرجى استخدام البريد اإللك

noemail@homeoffice.gov.uk.فلن يتم تخزين بياناتك على هذا العنوان . 

 
 لمن هذە االستمارة؟

 
 هل تكمل هذە االستمارة لشخص آخر؟

 
 رقم الهاتف

 
 أدخل رقم هاتفك 

 
تضمين األرقام فقط ، وبالنسبة لألرقام الدولية ، يجب تضمين رمز البلد. ستتمكن من إضافة أية أرقام 

 هاتف إضافية بعد النقر فوق "حفظ ومتابعة".

 
 أين تستخدم رقم الهاتف هذا؟ يمكنك تحديد أكثر من خيار

 
 يمكنك تحديد أكثر من خيار حدد ما إذا كان هذا هو رقم هاتف منزلك أو هاتفك المحمول أو هاتف عملك.

 
 أية أرقام هاتف أخرى

 
 هل لديك أية أرقام هاتف أخرى؟

mailto:noemail@homeoffice.gov.uk


 
 االتصال بك عبر الهاتف

 
 هل يمكن االتصال بك عبر الهاتف؟

 
 إسمك

 
 أدخل اسمك ، كما هو موضح في جواز السفر الحالي أو وثيقة السفر. 

 
عادة ما يكون اسمك هو اسمك األول. اسم عائلتك هو اللقب الذي تشاركه عائلتك. إذا كان لديك أسماء 

وسط ، فقم بتضمينها مع اسمك المحدد. إذا كان اسمك يحتوي على الحقة )على سبيل المثال ، 

ين ذلك مع اسمك المحدد. إذا كان لديك اسم راع ، قم بإدراجه مع األسماء الخاصة جونيور( ، فقم بتضم
 بك. يجب أن تخبرنا بكل األسماء الخاصة بك.

 
 أية أسماء أخرى

 
 باإلضافة إلى األسماء المقدمة بالفعل ، هل أنت اآلن أم هل سبق لك أن عرفت باسم آخر؟ 

 
لى سبيل المثال ، إذا قمت بتغيير اسمك بعد الزواج أو يجب عليك تقديم جميع األسماء الخاصة بك. ع

 لديك اسم مختلف تستخدمه ألغراض مهنية.

 
 خطط سفرك

 
 (2020 6 24متى تخطط للوصول إلى المملكة المتحدة؟ )على سبيل المثال, 

 
 (14:30في أیة ساعة ستصل؟ )على سبيل المثال, 

 
 متى تخطط لمغادرة المملكة المتحدة؟ )اختياري(

 
 جنسك

 
 ما هو جنسك؟

 
 تاريخ ميالدك

 
 أدخل تاريخ ميالدك

 
 عنوان منزلك

 
 أدخل عنوان منزلك

 
 جواز سفرك

 
 يجب عليك استخدام جواز سفرك أو وثائق السفر إلكمال هذا القسم.

 
 سلطة اإلصدار

 
 إلى هذا أيًضا باسم "بلد اإلصدار" أو "مكان اإلصدار". في جواز سفرك أو وثيقة السفر ، يمكن اإلشارة

 
 DD MM YYYYأدخل التاريخ بصيغة 

 
 البقاء في المملكة المتحدة

 
 هل تمر عبر مراقبة الحدود البريطانية؟

 
 تفاصيل وصولك إلى المملكة المتحدة

 
 أدخل تفاصيل وصولك 

 
 السفر كجزء من مجموعة منظمة

 
 هل ستسافر إلى المملكة المتحدة كجزء من مجموعة منظمة؟ 



 
 وهذا يشمل شركات السفر أو الرياضة أو مجموعات العمل أو الدراسة.

 
 األشخاص الذين تسافر معهم

 
عاًما ، ومن ضمنهم من أدخلتهم في  18هل تسافر إلى المملكة المتحدة مع أي شخص يقل عمره عن 

 هذە االستمارة؟ 

 
 تاجون إلى استمارة خاصة بهم إذا كنتم ستسافرون مًعا وتقيمون في نفس العناوين.إنهم ال يح

 
 اإلعفاء من العزلة الذاتية

 
 يوًما من تواجدك في المملكة المتحدة؟ 14هل أنت معفي من العزلة الذاتية ألول 

 
 أین ستقيم 

 
 يوًما في المملكة المتحدة؟ 14هل تعرف مكان إقامتك خالل أول 

 
 اإلقامة في المملكة المتحدة

 
مع من تخطط للبقاء في المملكة المتحدة؟ إذا كنت تقيم مع األصدقاء أو األقارب أو في منزل شخص آخر 

 ، فأذكر اسمه بالكامل.

 
 كة المتحدة؟يوًما لك في الممل 14ما العنوان الذي ستبقى فيه في أول 

 
 (2020 6 24متى ستصل هناك؟ )على سبيل المثال, 

 
 (2020 6 24متى ستغادر هناك؟ )على سبيل المثال, 

 
 أماكن إقامة أخرى في المملكة المتحدة

 
 يوًما في المملكة المتحدة؟ 14هل ستقيم في أي مكان آخر خالل أول 

 
 االتصال في حاالت الطوارئ

 
سنستخدم هذه التفاصيل إذا كانت نتيجة اختبار فيروسات كورونا إيجابية ، ولم نتمكن من االتصال بك 

 مباشرًة.

 
 تحقق من إجاباتك

 
 تحقق من المعلومات أدناه قبل المتابعة إلى القسم التالي.

 
 إقرار

 
 انا اعلن بأنني:

 
 ساعة القادمة 48سأصل إلى المملكة المتحدة خالل  

 لتي أدخلتها في هذە االستمارة صحيحةالمعلومات ا 

 


