مكتب التسجيل لختم الجوازات
ا ً
ديسمب  ، 2020لن يحتاج العمالء الذين يجددون تسجيلهم ف الهجرة بعد اآلن إىل تقديم جواز
عتبارا من 2
ر
سفرهم للحصول عىل ختم الهجرة المرفق من قبل مكتب التسجيل الخاص بهم.

ينطبق هذا عىل التجديدات الت يتم إجراؤها ف مكتب تسجيل  Burgh Quayف دبلن والتجديدات الت تتم
ف مكاتب التسجيل المحلية ف محطات  Gardaف جميع أنحاء البالد.

يعن هذا بالنسبة يل؟
ماذا ي
هذا يعت أنك لن تضطر إىل ترك جواز سفرك معنا أثناء معالجة طلب التجديد الخاص بك .يمكنك االستمرار
ً
أيضا ف ترسي ع معالجة طلبك.
ف استخدامه ألغراض أخرى خالل هذا الوقت .سيساعدنا ذلك
ً
قانونيا ف أيرلندا وتساعدك عىل الوصول
ستثبت بطاقة ترصي ح اإلقامة األيرلندي ( )IRPالخاصة بك أنك مسجل
إىل أي خدمات حكومية قد تكون مخولة لك.

ما الذي أنا بحاجة لفعله؟

التجديدات للعمالء المقيمي يف دبلن
عب نظام اإلنبنت
إذا كنت تعيش ف منطقة دبلن ،فقم بتقديم طلب التجديد الخاص بك ر
 https://inisonline.jahs.ieوقم بتحميل جميع المستندات الداعمة المطلوبة .سوف تحتاج إىل مسح
وتحميل صفحة جواز سفرك الت تحتوي عىل بياناتك الشخصية .بمجرد معالجة طلبك  ،سيتم إرسال بطاقة
ترصي ح اإلقامة األيرلندي ) (IRPإىل العنوان الذي قدمته.

التجديدات للعمالء الذين يعيشون خارج دبلن
ً
إذا كنت تعيش خارج منطقة دبلن  ،فحدد موعدا لحضور مكتب التسجيل المحىل لتجديد طلبك .سوف تحتاج
سيخبك موظف
إىل إحضار جواز سفرك معك للتحقق من هويتك ،ولكن لن يتم ختمه .بمجرد معالجة طلبك ،
ر
الهجرة بكيفية استالم بطاقة ترصي ح اإلقامة األيرلندية ). (IRP

تجديد تسجيلك بجواز سفر جديد
ً
شخصيا لختمه بإذن الهجرة الخاص
إذا كان لديك جواز سفر جديد  ،فيجب عليك إحضاره إىل مكتب التسجيل
بك.
إذا كنت تعيش ف دبلن  ،فاتصل بمكتب تسجيل  Burgh Quayعىل burghquayregoffice@justice.ie
ً
البيد اإللكبون .المكتب مغلق
واطلب موعدا .الرجاء تضمي العنوان "جواز سفر جديد" ف سطر موضوع ر
ً
ديسمب .2020
حاليا بسبب قيود  Covid-19المستوى  5وسيعاد فتحه ف 2
ر
ً
مسافرا لحضور موعد
اذا كنت تعيش خارج دبلن  ،فاتصل بمكتب التسجيل المحىل لتحديد موعد .إذا كنت
التسجيل ،فيمكنك السفر خارج منطقة السفر المحظورة الحالية البالغة  5كيلومبات .ر
يرج طباعة رسالة إثبات
موعد الهجرة الخاص بك لت ربزه إىل ر
الرسطة إذا طلب منك ذلك عند نقطة تفتيش .يمكن العثور عىل تفاصيل
مكاتب التسجيل المحلية هنا ف موقع  Gardaاإللكبون.

التسجيالت ألول مرة
إذا كنت تعيش ف دبلن  ،فاتصل بمكتب تسجيل  Burgh Quayعىل burghquayregoffice@justice.ie
ً
موعدا .المكتب مغلق ً
ديسمب .2020
حاليا بسبب قيود  Covid-19المستوى  5وسيعاد فتحه ف 2
واطلب
ر
ً
مسافرا لحضور موعد
اذا كنت تعيش خارج دبلن  ،فاتصل بمكتب التسجيل المحىل لتحديد موعد .إذا كنت
التسجيل ،فيمكنك السفر خارج منطقة السفر المحظورة الحالية البالغة  5كيلومبات .ر
يرج طباعة رسالة إثبات
موعد الهجرة الخاص بك لت ربزه إىل ر
الرسطة إذا طلب منك ذلك عند نقطة تفتيش.

يمكن العثور عىل تفاصيل مكاتب التسجيل المحلية هنا ف موقع  Gardaاإللكبون.

سيخبك موظف الهجرة بكيفية استالم بطاقة ترصي ح اإلقامة األيرلندية ). (IRP
بمجرد معالجة طلبك ،
ر

سيتم ختم جواز سفرك وإعادته إليك ف اليوم المحدد لموعدك وسيتم أخذ معلوماتك البيومبية  -بصمات
أصابعك .

إذا كنت تعيش ف دبلن  ،فبمجرد معالجة طلبك  ،سيتم إرسال بطاقة ترصي ح اإلقامة األيرلندية ( )IRPإليك عن
البيد الرسي ع ف غضون  10-5أيام عمل عىل العنوان الذي قدمتهُ .ي ر
رج التأكد من تقديم العنوان
طريق ر
الصحيح ،بما ف ذلك الرمز اإللكبون ذي الصلة (.)Eircode

ماذا لو كان لدي بعض األسئلة؟

لقد قمنا بإعداد وثيقة األسئلة الشائعة (( )FAQأدخل الرابط) .إذا لم يتم تناول سؤالك هنا  ،فب رج االتصال بنا
عىل .burghquayregoffice@justice.ie

