الجالية األردنية األعزاء ،
ترجو السفارة اإلطالع على أحدث اإلرشادات الصادرة عن و ازرة الداخلية البريطانية المتعلقة باألشخاص المتأثرين بقيود السفر
المرتبطة بفيروس كورونا ( ،)COVID-19والمنشورة كاملة على الموقع الحكومي  GOV.UKمن خالل الرابط التالي؛
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-advice-for-uk-visa-applicants-andtemporary-uk-residents

يجب على األشخاص من حملة التأشيرات  Tier 2, 4 and 5 sponsorsزيارة موقع
Coronavirus (COVID-19): advice for Tier 2, 4 and 5 sponsors GOV.UK page
التغييرات األخيرة هي:
•

إذا انتهت صالحية تأشيرة الـ ( )30يوما الممنوحة للشخص للسفر إلى المملكة المتحدة من أجل العمل أو الدراسة
أو االنضمام إلى العائل  ،أو كانت على وشك االنتهاء  ،فيمكن لألفراد طلب تأشيرة بديلة مع تواريخ صالحية
معدلة مجانا .حتى نهاية هذا العام.

•

لتقديم الطلب ،يجب على الشخص االتصال بفريق الهجرة  The Coronavirus Immigration Teamوتضمين
اسمه وجنسيته وتاريخ ميالده ورقم  GWFالمرجعي الخاص به مع (استبدال  30يوما في از) .إذا كان الشخص قد
اتصل مع الفريق بخصوص هذا األمر ،فعليه إعالم الفريق بذلك من خالل البريد اإللكتروني.

•

سيتم االتصال باألفراد عند إعادة فتح مراكز تقديم طلبات التأشيرة ( )VACsلترتيب الحصول على تأشيرة بديلة
في جواز سفرهم.

•

لن يعاقب األفراد على عدم قدرتهم على جمع "تصريح اإلقامة البيومترية الخاص بهم  " BRPأثناء وجود تدابير
فيروسات التاجية.

•

ستظل هذه اإلجراءات سارية المفعول حتى نهاية عام .2020

لدى دائرة التأشيرات والهجرة في بريطانيا  UKVIفريق مخصص لمن لديهم استفسارات بخصوص الهجرة المتعلقة بفيروس
كورونا .وهذا يشمل أسئلة حول الحاالت الملحة .يجب زيارة Gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-advice-
 for-uk-visa-applicants-and-tporary-uk-residentsللحصول على مزيد من المساعدة والدعم.

Thursday 30 April

Dear Izwitna,
The Home Office has published the latest guidance on GOV.UK for individuals affected by
travel restrictions associated with coronavirus (COVID-19).
These changes are now live. Full details are available at: gov.uk/guidance/coronaviruscovid-19-advice-for-uk-visa-applicants-and-temporary-uk-residents
Tier 2, 4 and 5 sponsors should continue to visit: Coronavirus (COVID-19): advice for Tier
2, 4 and 5 sponsors GOV.UK page.
The latest changes are:
Requesting a replacement visa if it has expired
•

•

•
•
•

If an individual’s 30-day visa to travel to the UK for work, study or to join family has
expired, or is about to expire, individuals can request a replacement visa with
revised validity dates free of charge until the end of this year.
To make a request, individual’s should contact the Coronavirus Immigration
Team and include their name, nationality, date of birth and their GWF reference
number with ‘REPLACEMENT 30 DAY VISA’ in the subject line. If they have
already contacted the team about this, please let the team know in the email.
Individuals will be contacted when our Visa Application Centres (VACs) re-open to
arrange for a replacement visa in their passport.
Individuals will not be penalised for being unable collect their BRP while coronavirus
measures are in place.
This process will remain in place until the end of 2020.

UKVI has a dedicated team for customers with immigration queries related to
coronavirus. This includes questions about urgent, compelling and compassionate
cases. Customers should visit Gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-advice-for-ukvisa-applicants-and-temporary-uk-residents for further help and support.

