بسم اهلل الرمح ن الرحيم

سفارة اململكة األردنية اهلامشية
لندن
رسالة إلى أبنائنا الطلبة األردنيين في المملكة المتحدة ،األهل والعزوة...
بجاية ،إسسحؾا لي أن أتقجم لكؼ جسيعاً بأطيب التحيات ،وتسشياتي القمبية لكؼ بسؾفؾر الرحة

والعافية.

ورد الى ىحه الدفارة العجيج مؽ اإلستفدارات الستعمقة بتأخيخ إصجار بظاقات اإلقامة الحيؾية
( )BRPوما يؾاجيو الظمبة مؽ تأخيخ ،ما إقتزى تؾاصمشا السكثف مع الدمظات البخيظانية
الرجيقة ومحاولة تدخيع اإلجخاءات البيخوقخاطية.

أخؾاتي وإخؾاني الكخام،،،
كسا تعمسؾن ،فقج فخضت جائحة فيخوس كؾرونا تبعات عمى نغام الجوام في الجيات الحكؾمية
السجد
البخيظانية ،ما أدى إلى تأخيخ في التعامل مع جسيع طمبات البظاقات ،وتجاوز السعامالت ُ

السحجدة عسا كانت عميو قبل عيؾر الجائحة.
ُ

ونغ اًخ لتمقيشا استفدارات ،في معغسيا مؽ أبشائشا الظمبة ،فإنشا نييب بالسؾاطشيؽ الكخام مخاعاة

تؾصية الدمظات البخيظانية السخترة والقاضية بعجم تذجيعيا سفخ مؽ ليذ بحؾزتو بعج بظاقتو

الحيؾية .لكؽ بخغؼ ذلػ ،وفي حال إتخاذ قخار بالدفخ ،يتؾجب تقجيؼ طمب تأشيخة دخؾل لسخة
واحجة لجى الدمظات البخيظانية السعشية ( )single entry vignetteقبل السفر ،عمى الخابط

اإللكتخوني التالي:

،https://www.gov.uk/biometric-residence-permits/lost-stolen-damaged

لسقجم الظمب مؽ العؾدة لمسسمكة الستحجة .ىحا وتبمغ رسؾم ىحه التأشيخة  451جشيو
تسكيشاً ُ
إستخليشي .وأنؾه ىشا إلى أن ىحا اإلجخاء لؽ يؤثخ عمى عسمية إسترجار البظاقة الحيؾية أو عمى
صالحية البظاقة الحيؾية أو إجازاتيؼ السسشؾحة ليؼ ،كسا عمسشا مؽ الدمظات البخيظانية
السخترة.

وتالياً بعض التفريالت العامة الستعمقة بسؾضؾع تدمؼ بظاقات اإلقامة الحيؾية ،كسا وردتشا مؽ

الجيات البخيظانية السخترة:
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تعسل وحجة إدارة وثائق اليجخة الحيؾية ( )BIDMUعمى التعامل مع طمبات تحريل
بظاقات اإلقامة الحيؾية وفق تختيب وصؾليا ،وعمى السقجمي الظمب تؾقع حرؾل
تأخيخ في التعامل مع تمػ الظمبات.



بشاء
لسداعجة الؾحجة أعاله في إنياء جسيع الظمبات العالقة ،نييب بالسؾاطشيؽ الكخام – ً
عمى نريحة الدمظات البخيظانية السخترة – عجم تقجيؼ طمبات إلكتخونية أو إرسال
بخيج إلكتخوني بخرؾص طمبات البظاقات الحيؾية عمى الخابظيؽ اإللكتخونييؽ
التالييؽ https://www.gov.uk/biometric-residence-permits/not-arrived
https://www.gov.uk/biometric-residence-permits/collect



بالشدبة لسقجمي الظمبات مسؽ يتؾقعؾا أن ترل بظاقاتيؼ لعشؾانيؽ إقامتيؼ السشدلية،

بإمكانيؼ التؾاصل مع ( )UKVI / TNTمباشخة لتشديق إيرال البظاقة مخة أخخى،
وتدويجىؼ بالخقؼ السخجعي السخرص.


في حال تغييخ مكان اإلقامة ،بإمكان مقجمي الظمب التؾاصل السباشخ مع شخكة

( ،)TNTوالتي بجورىا ستتؾاصل مع ( )UKIVلتحجيث مكان اإلقامة ،ما يدتغخق مجة
ترل إلى خسدة أيام عسل.


في حال عجم تمقي مقجم الظمب بخيج إلكتخوني حؾل التدميؼ ( )delivery emailفي

غزؾن  41أيام بعج تمقيو إخظار الحالة ( ،)decision notificationأو في حال
تؾاصل مقجم الظمب مع ( )TNTدون ججوى ،بإمكان مقجم الظمب اإلعالم عؽ مذاكل
إستالم

البظاقات

الحيؾية،

عبخ

تبميغ

ذلػ

عمى

الخابط

اإللكتخوني

التالي فقط . https://www.gov.uk/biometric-residence-permits/not-arrived :


عمى مقجمي الظمبات مؽ أولئػ الخاضعيؽ لفتخة الحجخ السشدلي ،اإلنتغار لحيؽ تكسمة
مجة الحجخ الالزمة وفق تعميسات الدمظات السحمية ،مع التأكيج عمى أن البظاقة تبقى

في مكان التدميؼ لسجة ترل إلى  01يؾم .ىحا ولؽ يتعخض مقجمؾ الظمبات ألي
عقؾبة في حال عجم تسكشيؼ تدمؼ بظاقاتيؼ خالل عذخة أيام مؽ تاريخ وصؾليؼ
لمسسمكة الستحجة نغ اًخ لستظمبات الحجخ السشدلي.
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حتى ولؾ إنقزت فتخة صالحية التأشيخة خالل مجة الحجخ السشدلي ،فسا زال مقجمؾ
الظمبات قادريؽ عمى تدمؼ بظاقاتيؼ.

عزوتنا،،،
ستدتسخ الدفارة األردنية في السسمكة الستحجة بحل كل جيج متاح وتقجيؼ كل إسشاد مسكؽ

خجمة لجاليتشا الغالية.

أخهكم
السفير  /عمر النهار
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