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 الحصول على رقم تأمين وطني:
 

 معلومات لطالبي اللجوء الذين لديهم تصريح بالعمل 
 

 

طالبي اللجوء أصبحوا اآلن قادرين على العمل. نشر مركز القانون  بعض يعني التغيير األخير في قانون الهجرة أن  

واتبع    هناانقر بالفعل ورقة إيجازية تشرح كيف يمكن لطالبي اللجوء طلب إذن للعمل من وزارة الداخلية. 

 الخطوات. 

 

هذه الورقة الموجزة الثانية موجهة لطالبي اللجوء الذين حصلوا بالفعل على تصريح للعمل. تشرح هذه الورقة عملية  

 مالية والتغرينية.الحصول على رقم التأمين الوطني والترجمة متوفرة باللغات العربية والفارسية والصو

 

                                                          

هل تقدمت بطلب للحصول على إذن  
للعمل؟ يجب أن تكون قد تلقيت بطاقة 

(. تؤكد  ARCتسجيل لجوء محدثة ) 
البطاقة أن لديك إذًنا للعمل في مهن  

محددة وتنص على "العمل المسموح  
 يان". به / النقص في بعض األح 

 

  

 

 ما هو رقم التأمين الوطني؟ .1

 

عاًما فما فوق أن يكون لديه رقم تأمين وطني. هذا الرقم   16يجب على كل شخص يعمل في المملكة المتحدة ويبلغ من العمر 

 فريد بالنسبة لك ويظل كما هو طوال حياتك.

 

المالية التي تقدمها مسجلة بشكل صحيح في حساب التأمين الوطني يتأكد رقم التأمين الوطني الخاص بك من أن المساهمات 

الخاص بك. غالبًا ما تحتاج إلى هذا الرقم عند االتصال باإلدارات الحكومية بما في ذلك ما يتعلق بالضمان االجتماعي  

 والضرائب. 

 

 

 

 

https://lawcentreni.s3.amazonaws.com/Briefing-No-1-Arabic.pdf
https://www.lawcentreni.org/how-we-help/your-questions-answered-2
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 هل أحتاج إلى رقم تأمين وطني لبدء العمل؟ .2

 

سيرغب صاحب العمل المحتمل في رؤية رقم التأمين الوطني الخاص بك. ينصحك المركز القانوني بتقديم طلب للحصول  

 أن تبدأ العمل.قبل  على رقم التأمين الوطني 

 

 كيف أتقدم بطلب للحصول على رقم التأمين الوطني؟ .3

 

داخلية ، فأنت على استعداد لتقديم طلب للحصول  بمجرد حصولك على بطاقة تسجيل اللجوء المحدثة الخاصة بك من وزارة ال

 على رقم التأمين الوطني. 

 

الطلب متاح باللغة  نموذج Direct NI. موقعاإلنترنت في يجب عليك التقدم للحصول على رقم التأمين الوطني عبر  

 ماًما كما تم إدخالها في بطاقة تسجيل اللجوء الخاصة بك. هذا يشمل: اإلنجليزية فقط. أدخل بياناتك الشخصية ت

 

 اسمك الكامل ●

 تاريخ ميالدك  ●

 جنسيتك  ●

 تفاصيل االتصال الخاصة بك: العنوان ورقم الهاتف ●

 تفاصيل جواز سفرك )إذا كان لديك واحد( ●

 أكد أنك: ●

 

 ليس لديك تصريح إقامة بيومترية ○

 حدة ليس لديك بطاقة إقامة في المملكة المت ○

 أنك ال تنتظر معالجة طلب التأشيرة ○

 

 كم من الوقت يستغرق الحصول على رقم التأمين الوطني؟ .4

 

أسابيع تقريبًا الستالم رقم التأمين الوطني الخاص بك. سيتم  8إلى   4بعد تقديم طلبك عبر اإلنترنت ، سيستغرق األمر من 

 إرسال هذا لك عن طريق البريد. 

 

 الستكمال العملية؟هل يجب علي حضور موعد   .5

 

من المحتمل أنه سيُطلب منك التحقق من هويتك عن طريق حضور موعد في مكتب العمل )الوظائف والمزايا(. سيتم ترتيب  

 هذا الموعد عبر الهاتف ، لذا تأكد من تقديم رقم هاتفك الصحيح في طلبك عبر اإلنترنت. يمكنك طلب مترجم شفوي لموعدك.

 

 األوراق التي لديك في الموعد على سبيل المثال:خذ نفس القدر من 

 

 ARCبطاقة  ●

 BAIL 201نموذج  ●

 MEARSعقد إيجار  ●

https://www.nidirect.gov.uk/services/apply-national-insurance-number
https://www.nidirect.gov.uk/services/apply-national-insurance-number
https://www.nidirect.gov.uk/services/apply-national-insurance-number
https://www.nidirect.gov.uk/services/apply-national-insurance-number
https://www.nidirect.gov.uk/services/apply-national-insurance-number
https://www.nidirect.gov.uk/services/apply-national-insurance-number
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 نسخة من جواز سفرك / بطاقة الهوية الوطنية )إذا كان لديك واحدة( ●

 

 هل يمكنني السماح لصديقي باستخدام رقم التأمين الوطني الخاص بي؟ .6

 

التأمين الوطني الخاص بك. هذا احتيال ويمكن أن يؤدي إلى عقوبات جنائية ال ، يجب أال تدع أي شخص آخر يستخدم رقم 

 ويمكن أن يؤثر سلبًا على طلب اللجوء الخاص بك. 

 

 المحدث. ماذا علي أن أفعل؟ ARCما زلت لم أستلم  .7

 

تطبيق عملية تقديم بعد ، فسيتم  ARCإذا أصدرت وزارة الداخلية خطابًا يؤكد أن لديك إذنًا للعمل ولكن لم تصدر لك بطاقة  

 مختلفة. اتصل بمركز القانون للمناقشة. 

 

 ؟/ اللجوء الخاص بي  NASSإذا بدأت العمل ، فهل يمكنني االحتفاظ بدعم  .8

 

للجوء بما في ذلك اإلقامة. سينشر   NASSإذا بدأت العمل ، فمن المحتمل أن تفقد بعض أو كل استحقاقك للحصول على دعم 

 معلومات لشرح ذلك. مركز القانون مزيًدا من ال

 

 

 

 

 ؟NINOماذا أفعل إذا واجهت مشاكل عند التقدم بطلب للحصول على 
 اتصل بمشروع عدالة الهجرة في مركز القانون في شمال أيرلندا 

🖂 Migrationjustice@lawcentreni.org      🖂 028 9024 4401 
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