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کیفیة التسجیل في معظم األنظمة
Registration in Important Systems

ً
ئ ن
ن
کالج يف آيسلندا
الحاصلی عیل اإلقامة حدیثا
معلومات لألشخاص
Information for people who have just been granted the status of
refugees in Iceland
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الشخص
کینیتاال – الرقم
ي
جتماع أو مسؤول االتصال يف دائرة الهجرة  UTLالتحقق مما إذا كان رقم کینیتاال/الهوية
بإمکان المرشد ال
ي
ً
يعن أنه قد تم تفعیله .
الشخصیة جاهزا و وارد يف السجل الفردي  ،مما ي
ً
لموظف الخدمات االجتماعية يف منطقتك (البلدية)
جاهزا  ،يمكن
الشخص /کینیتاال
حینما يكون الرقم
ي
ي
المساعدة يف ملء إستمارة طلب للحصول عىل مساعدة مالية.
ً
إجتماع لتقديم طلب للحصول عىل مساعدات قد يحق لك الحصول عليها.
حدد موعدا مع مرشد
ي
قصية  SMSلعالمك بموعد جاهزیة و إستالم هویة ترصي ح القامة
تقوم مديرية الهجرة بإرسال رسالة نصية
ر
يف  Kópavogur. 201 ،Dalveg 18دالفیگور  18يف کوبافوگور

مرصف
 .2حساب
ي
مرصف بمجرد إستالم بطاقة ترصي ح القامة.
 .aيجب فتح حساب
ي
مرصف منفصل
 .bيحتاج األزواج إىل فتح حساب
ي
 .cدفع الرواتب والمساعدات المالية والمدفوعات العامة يتم ً
دائما عن طریق الحسابات المرصفية
 .dيجب عليك الذهاب إىل بنك من اختيارك وإشهار بطاقة ترصي ح القامة وجواز السفر (أو وثيقة السفر) إن
أمكن ذلك
ً
 .eإنها لفكرة جيدة أن تتصل أوال وتتأکد مما إذا كانت هناك حاجة إىل تحدید موعد
 .fجلب رقم الحساب المرصف إىل دائرة الخدمات االجتماعية ى
حن يمكن إضافته إىل إستمارة طلب المساعدة
ي
المالية

 3البنك ن ن
المن يل
عي ى
النينت لتتمكن من تتبع
 .aتحتاج إىل تقديم طلب للحصول عىل خدمات البنك المي يىل /الخدمات المرصفية ر
الفواتي.
أرصدة أوالحسابات ودفع
ر
عي ى
النينت عىل هاتفك.
 .bيمكنك طلب المساعدة من موظف البنك يف تييل تطبيق الخدمات المرصفية ر
 .cإحتفظ برمز/کلمة رس  PINالخاص بك يف ذاكرة جيدة وال تحمل معك مالحظات حيث يتم تدوين أو إشارة إىل
رقمك الرسي  PIN.ال تدع أي شخص يحصل عىل رقم  PINالخاص بك (ال الغرباء ،وال موظفو البنوك ،وال
حن ر
ى
الرسطة  ،إلخ).
ى
ى
ه "مدفوعات إختيارية" .هذه طلبات تمویلیة من
الن تظهر يف البنك ر
عي النينت ي
 .dالحظ بأن بعض الفاتورات ي
غي ملزم بدفعها.
غي حكومية وأنت ر
منظمات ر
ً
ً
عي ى
النينت ولكن يمكن أن تظهر أيضا داخل
 .eعادة هناك مکان خاص بالدفعات الختیاریة داخل البنك المي يىل /ر
الحسابات العادية ،لذلك من المهم التأكد مما يتم محاسبتك قبل تأكيد الدفع.
ر ن
ون Rafræn skilríki
 .4المعرف األلکن ي
ى
ى
ى
اللكيونية
ون .يعد التسجیل عن طریق الهویة
ه وثیقة معتمدة يف العالم اللكي ي
 .aالمعرف اللكي ي
ون ي
ً
ى
عي ى
اللكيونية للتوقيع و تكون مكافئة تماما
النينت بمثابة تقديم الهویة الشخصیة .يقبل إستخدام الهویة
ر
الشخص الخاص.
لتوقيعك
ي
2

ى
ى
ى
الن تقدمها معظم المؤسسات
 .bالمعرفات اللكيونية مطلوبة للمصادقة والتوقيع عىل الخدمات اللكيونية ي
العامة و البلديات و البنوك
ى
 .cالجمیع بحاجة إىل إمتالك هوية ى
ون خاص بهما
إلكيونية  ،يحتاج كال
ر
الزوجي إىل معرف ألکي ي
ى
التوفي وعىل موقعAuðkenni.
ون يف البنوك التجاریة وبنوك
ر
 .dالتقدم بطلب للحصول عىل ال معرف اللكي ي
 .eعند التقدم للحصول عىل الهوية ال ى
لكيونية  ،يجب أن يكون لديك هاتف محمول برقم آيسلندي و رخصة
قيادة سارية أو جواز سفر .وثائق السفرالصادرة من مديرية الهجرة تعادل بطاقات الشخصیة وجوازات السفر
 .fمزید من المعلومات https://www.skilriki.is/ :و https://www.audkenni.is/
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ن
بالالجئی
وثیقة سفر الخاصة
غي القادرين عىل إشهار جواز سفر من بلدانهم تقديم طلب للحصول عىل وثيقة سفر.
یجب عىل
الالجئي ر
ر
وثيقة السفر تعادل البطاقة الشخصیة  /الهوية و جواز السفر.
يتم تقديم طلب للحصول عىل وثيقة سفر لدی مديرية الهجرة  UTLو تكلفتها  5600كرونا آيسلندية.
وه مفتوحة من
يمكنك إستالم إستمارة من مکتب دائرة الهجرة يف  Hafnarfjörður / Bæjarhraun 18.ي
الثالثاء إىل الخميس من الساعة  .12-10أما يف المناطق الريفية  ،يمكنك الحصول عىل نماذج وإرسالها لدی
قائم مقامیة البلدة أو يف مفوضیة المنطقة Syslumaður
ال يقدم موظفو مديرية الهجرة المساعدة يف ملء االستمارة.
يجب إعادة اإلستمارة و دفع الرسوم إىل دائرة الهجرة يف  ، Kópavogur 201 ، Dalvegur 18أو إىل
 Bæjarhraun 18 / Hafnarfjörðurمع إيصال للدفع.
المعن للتقاط صورة.
ترسل مديرية الهجرة رسالة عند الموافقة عىل وثيقة السفر لستدعاء الشخص
ي
يستغرق إستالم وثيقة السفر من  7إىل  10أيام بعد التقاط الصورة.
تغيي الجراءات يف مديرية الهجرة لتبسيط وترسي ع معامالت وثائق السفر.
يجري العمل عىل ر

 .6جواز سفر للجانب
إنسان ال يحصلون عىل وثيقة سفر ،وإنما جواز سفر لألجانب.
 .aأولئك الذين لديهم ترصي ح
ي
 .bالفرق هو أنه مع وث یقة السفر ،من الممكن السفر إىل جميع البلدان بإستثناء البلد األم  ،ولكن مع جواز سفر
لألجانب ،من الممكن السفر إىل جميع البلدان  ،بما يف ذلك البلد األم.
لالجئي .
 .cطریقة تقديم طلب الحصول عىل جواز سفر لألجانب تکون بنفس الطريقة وثيقة السفر
ر
ن
الصح اآلیسلندي
التأمی
 .7دائرة
ي
الجئي أو ألسباب إنسانية إىل آیسلندا یحصلون عىل إستثناء من القاعدة
 .aاألشخاص الذين وصلوا حدیثا ك
ر
ً
الصح.
للتأمي
العامة الداعیة لمدة  6أشهر انتظارا من أجل التسجیل
ر
ي
الصح اآلیسلندي  Sjúkratryggingar Íslandsمثلهم مثل
التأمي
 .bيتمتع الالجئون بنفس الحقوق من نظام
ر
ي
اآليسلنديي اآلخرين.
ر
أمي الصح اآليسلندي ً
جزءا من الخدمات الطبية واألدوية الموصوفة ألولئك الذين يشملهم نظام
 .cيدفع الت ر
ي
الصح.
التأمي
ر
ي
لالجئي .
الطن
التأمي
 .dتقوم مديرية الهجرة بإرسال المعلومات إىل دائرة
ر
ر
ي
الصح اآليسلندي لضمان التسجيل ر ي
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