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 األهل والعزوة...لى أبنائنا الطلبة األردنيين في المملكة المتحدة، رسالة إ

بجاية، إسسحؾا لي أن أتقجم لكؼ جسيعًا بأطيب التحيات، وتسشياتي القمبية لكؼ بسؾفؾر الرحة 
 والعافية.

بظاقات اإلقامة الحيؾية الستعمقة بتأخيخ إصجار ستفدارات اإل الى ىحه الدفارة العجيج مؽ ورد
(BRP وما )ما إقتزى تؾاصمشا السكثف مع الدمظات البخيظانية يؾاجيو الظمبة مؽ تأخيخ ،

 .اإلجخاءات البيخوقخاطيةالرجيقة ومحاولة تدخيع 

 أخؾاتي وإخؾاني الكخام،،،

كسا تعمسؾن، فقج فخضت جائحة فيخوس كؾرونا تبعات عمى نغام الجوام في الجيات الحكؾمية 
خيخ في التعامل مع جسيع طمبات البظاقات، وتجاوز السعامالت الُسجد البخيظانية، ما أدى إلى تأ

 جائحة.الالُسحجدة عسا كانت عميو قبل عيؾر 

ونغخًا لتمقيشا استفدارات، في معغسيا مؽ أبشائشا الظمبة، فإنشا نييب بالسؾاطشيؽ الكخام مخاعاة 
بعج بظاقتو  ليذ بحؾزتو تؾصية الدمظات البخيظانية السخترة والقاضية بعجم تذجيعيا سفخ مؽ

يتؾجب تقجيؼ طمب تأشيخة دخؾل لسخة ػ، وفي حال إتخاذ قخار بالدفخ، لالحيؾية. لكؽ بخغؼ ذ
، عمى الخابط قبل السفر( single entry vignetteواحجة لجى الدمظات البخيظانية السعشية )

، damaged-stolen-permits/lost-residence-https://www.gov.uk/biometric:    اإللكتخوني التالي
جشيو  451تسكيشًا لُسقجم الظمب مؽ العؾدة لمسسمكة الستحجة. ىحا وتبمغ رسؾم ىحه التأشيخة 

البظاقة الحيؾية أو عمى إستخليشي. وأنؾه ىشا إلى أن ىحا اإلجخاء لؽ يؤثخ عمى عسمية إسترجار 
صالحية البظاقة الحيؾية أو إجازاتيؼ السسشؾحة ليؼ، كسا عمسشا مؽ الدمظات البخيظانية 

    السخترة. 

  

وتاليًا بعض التفريالت العامة الستعمقة بسؾضؾع تدمؼ بظاقات اإلقامة الحيؾية، كسا وردتشا مؽ 
 الجيات البخيظانية السخترة:

https://www.gov.uk/biometric-residence-permits/lost-stolen-damaged
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  تعسل وحجة إدارة وثائق( اليجخة الحيؾيةBIDMU عمى التعامل مع طمبات تحريل )
بظاقات اإلقامة الحيؾية وفق تختيب وصؾليا، وعمى السقجمي الظمب تؾقع حرؾل 

 تأخيخ في التعامل مع تمػ الظمبات.

  بشاًء  –لسداعجة الؾحجة أعاله في إنياء جسيع الظمبات العالقة، نييب بالسؾاطشيؽ الكخام
عجم تقجيؼ طمبات إلكتخونية أو إرسال  –بخيظانية السخترة عمى نريحة الدمظات ال

بخيج إلكتخوني بخرؾص طمبات البظاقات الحيؾية عمى الخابظيؽ اإللكتخونييؽ 
  arrived-permits/not-residence-https://www.gov.uk/biometric  التالييؽ

permits/collect-residence-w.gov.uk/biometrichttps://ww            

  ،بالشدبة لسقجمي الظمبات مسؽ يتؾقعؾا أن ترل بظاقاتيؼ لعشؾانيؽ إقامتيؼ السشدلية
( مباشخة لتشديق إيرال البظاقة مخة أخخى، UKVI / TNTبإمكانيؼ التؾاصل مع )

 وتدويجىؼ بالخقؼ السخجعي السخرص.

  في حال تغييخ مكان اإلقامة، بإمكان مقجمي الظمب التؾاصل السباشخ مع شخكة
(TNT( والتي بجورىا ستتؾاصل مع ،)UKIV لتحجيث مكان اإلقامة، ما يدتغخق مجة )

 ترل إلى خسدة أيام عسل.

 ( في حال عجم تمقي مقجم الظمب بخيج إلكتخوني حؾل التدميؼdelivery email في )
(، أو في حال decision notificationأيام بعج تمقيو إخظار الحالة ) 41غزؾن 

( دون ججوى، بإمكان مقجم الظمب اإلعالم عؽ مذاكل TNT)تؾاصل مقجم الظمب مع 
إستالم البظاقات الحيؾية، عبخ تبميغ ذلػ عمى الخابط اإللكتخوني 

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

  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 

مؾ الظمبات ألي يؾم. ىحا ولؽ يتعخض مقج 01في مكان التدميؼ لسجة ترل إلى 
عقؾبة في حال عجم تسكشيؼ تدمؼ بظاقاتيؼ خالل عذخة أيام مؽ تاريخ وصؾليؼ 

  لمسسمكة الستحجة نغخًا لستظمبات الحجخ السشدلي. 

https://webmail.gov.jo/owa/redir.aspx?C=9NZqlstcNYpc7hGieaeislsPRwygWtFvMKq1B0txH7TEsXqQXJzYCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.gov.uk%2fbiometric-residence-permits%2fnot-arrived
https://webmail.gov.jo/owa/redir.aspx?C=v9I2ant3uQJLTpXjGh6bJNJaMrmnoqxl2bUf4B1ZLqzEsXqQXJzYCA..&URL=https%3a%2f%2feur01.safelinks.protection.outlook.com%2f%3furl%3dhttps%253A%252F%252Fwww.gov.uk%252Fbiometric-residence-permits%252Fcollect%26data%3d04%257C01%257CPaul.Billinge%2540homeoffice.gov.uk%257C0265dab9e9f5471f002308d892145603%257Cf24d93ecb2914192a08af182245945c2%257C0%257C0%257C637419963317287837%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3d%252F3YoYBk%252FNxmfPVQxXk5iAQK7V8tofVOBQHLSF7MAIqU%253D%26reserved%3d0
https://webmail.gov.jo/owa/redir.aspx?C=v9I2ant3uQJLTpXjGh6bJNJaMrmnoqxl2bUf4B1ZLqzEsXqQXJzYCA..&URL=https%3a%2f%2feur01.safelinks.protection.outlook.com%2f%3furl%3dhttps%253A%252F%252Fwww.gov.uk%252Fbiometric-residence-permits%252Fcollect%26data%3d04%257C01%257CPaul.Billinge%2540homeoffice.gov.uk%257C0265dab9e9f5471f002308d892145603%257Cf24d93ecb2914192a08af182245945c2%257C0%257C0%257C637419963317287837%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3d%252F3YoYBk%252FNxmfPVQxXk5iAQK7V8tofVOBQHLSF7MAIqU%253D%26reserved%3d0
https://webmail.gov.jo/owa/redir.aspx?C=30IxFaX6bMEAW9cGkADSiEF38c9VYAFyX2yNq1jID6DEsXqQXJzYCA..&URL=https%3a%2f%2feur01.safelinks.protection.outlook.com%2f%3furl%3dhttps%253A%252F%252Fwww.gov.uk%252Fbiometric-residence-permits%252Fnot-arrived%26data%3d04%257C01%257CPaul.Billinge%2540homeoffice.gov.uk%257C03742eb5a2f7474ec6ff08d89148fbb9%257Cf24d93ecb2914192a08af182245945c2%257C0%257C0%257C637419089944678376%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3d5ySZf%252BXaEyXBMl6qu6c%252FjyIk6C7gLXUoGWvAH2MgPwQ%253D%26reserved%3d0
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  حتى ولؾ إنقزت فتخة صالحية التأشيخة خالل مجة الحجخ السشدلي، فسا زال مقجمؾ
 الظمبات قادريؽ عمى تدمؼ بظاقاتيؼ.

 

 ،،،عزوتنا

الدفارة األردنية في السسمكة الستحجة بحل كل جيج متاح وتقجيؼ كل إسشاد مسكؽ  ستدتسخ
 خجمة لجاليتشا الغالية.

 

 أخهكم

  السفير / عمر النهار

  


