ترجو السفارة اإلطالع على أحدث اإلرشادات الصادرة عن دائرة التأشيرات والهجرة في بريطانيا ،لألفراد المتأثرين بقيود السفر
المرتبطة بفيروس كورونا ( ،)COVID-19والتي تشمل التقدم بطلب الحصول على تأشيرات خارج المملكة المتحدة
والمواطنين البريطانيين في الخارج الذين يحتاجون إلى تقديم طلب للحصول على جواز سفر.
•

إذا كنت في المملكة المتحدة وتنتهي تـأشيرتك خالل الفترة ما بين  2020 /1/24و 2020/5/ 31؛
-

سيتم تمديد تأشيرتك حتى  ،2020 /5/ 31إذا لم تتمكن من مغادرة المملكة المتحدة بسبب قيود السفر
أو العزلة الذاتية المتعلقة بفيروس كورونا (.)COVID-19

-

يجب عليك طلب تمديد عن طريق تحديث سجالتك مع

Coronavirus Immigration Team

) )CITإذا كانت تأشيرتك منتهية الصالحية وال يمكنك مغادرة المملكة المتحدة في الوقت الحالي ولكنك
ال تخطط للبقاء في المملكة المتحدة على المدى الطويل.
•

إذا كنت تريد التقدم بطلب للبقاء في المملكة المتحدة على المدى الطويل؛

 يمكنك التقديم من داخل المملكة المتحدة لتبديل التأشيرة إلى طويلة األجل في المملكة المتحدة حتى .2020/5/31ويشمل ذلك الطلبات التي قد تحتاج فيها عادة للتقدم من أجل الحصول على تأشيرة من بلدك األصلي.
 ستحتاج إلى تلبية متطلبات المسار (نوع التأشيرة) الذي تتقدم إليه ودفع رسوم الطلب في المملكة المتحدة. يشمل ذلك أولئك الذين تم تمديد تأشيراتهم بالفعل تلقائيا حتى .2020 /3/ 31 يمكنك تقديم طلب عبر اإلنترنت .ستبقى شروط تأشيرتك كما هي حتى يتم البت في طلبك.•

طبيبا أو ممرضا أو مسعفاً يعمل في هيئة الـNHS؛
إذا كنت ً
-

سيتم تمديد تأشيرتك تلقائيا لمدة عام واحد إذا كان من المقرر أن تنتهي قبل  .2020/10/1كما سيتم تمديد

تأشيرة دخول أفراد العائلة الذين لديهم تأشيرة مستحقة قبل .2020/10/1

•

-

رسوم التمديد مجانية ولن تضطر إلى دفع رسوم الـامين الصحي اإلضافية.

-

ال تحتاج للتقديم .سوف تتصل دائرة الهجرة بهيئة الـ  NHSلتحديد الموظفين المؤهلين لهذا التمديد.

-

سيتم إعالمك وصاحب العمل إذا حصلت على تمديد تلقائي.

تغييرات على القيود الحالية فيما يتعلق بعدد ساعات العمل أو التطوع.
-

لم يعد هناك حد لعدد الساعات التي يمكنك العمل فيها أو التطوع كل أسبوع إذا كنت تعمل في هيئة الـ NHS
كطبيب أو ممرض /ة أو مسعف/ة وكنت:
 -1طالب من المستوى الرابع Tier 4 student

 -2عامل من المستوى ( )2وموظف في  NHSكوظيفة ثانية Tier 2 worker and your NHS
job is a second job

 -3باحث أكاديمي زائرVisiting Academic Researcher
 -4حاصل على تأشيرة قصيرة األجل ويسمح لك بالتطوع.
-

إذا كنت ممرض  Pre-Registration Nurseفي المملكة المتحدة ،سيتم تمديد الموعد النهائي إلجراء االختبار
السريري المهيكل ( )OSCEحتى .2020/12/ 31

•

مركز مساعدة الهجرة Coronavirus
-

إذا كان لديك استفسارات فيما يتعلق بالهجرة المتعلقة بفيروس كورونا ،يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى مركز
مساعدة الهجرة كورونا فيروس.

-

البريد اإللكتروني .CIH@homeoffice.gov.uk :يجب أن يكون بريدك اإللكتروني باللغة اإلنجليزية.

-

سيتم الرد على بريدك اإللكتروني في غضون ( )5أيام عمل.

-

يمكنك أيضا االتصال بمركز مساعدة الهجرة  .Coronavirusلكن إذا كنت قد أرسلت بريدا إلكترونيا إلى
مركز المساعدة ،فيرجى عدم االتصال به عبر الهاتف.

-

الهاتف المجاني

( 0800 678 1767من االثنين إلى الجمعة  ،من  9صباحا حتى  5مساء)

