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 يتمتعون بحقالعام للزوار المؤهلين أو األشخاص الذين  الطبيب عيادة لدىطلب التسجيل 

.الشمالية إيرلندااإلقامة العادية في 

 مالحظات ارشادية

تعبئة هذا النموذج همينبغي علي األشخاص الذين

 طبيب عيادة (  الذين يرغبون في التسجيل لدى*هذا النموذج من قبل أو نيابة عن جميع األشخاص )باستثناء أولئك المشار إليهم أدناه ةئينبغي تعب

 عام.

عاما 16األطفال دون سن 

األطفال أن يتم إدراج أسماء  يرلندا الشمالية علىإالذين يقيمون مع مقدم الطلب في  عاما   16يمكن استخدام هذا النموذج لتسجيل األطفال دون سن 

 .1.13في القسم  هملكاملة وتواريخ ميالدا

 * األشخاص الذين ال يطلب منهم تعبئة هذا النموذج

يرلندا الشمالية.إأخرى داخل  عيادةيرلندا الشمالية إلى إفي  عيادات الطب العاماألشخاص الذين ينتقلون من إحدى  •

.تسجيل الوالدة لدى( الصادر عن مسجل الوالدات HS123حاملي نموذج تسجيل الرضيع ) •

تعبئة هذا النموذجكيفية 

.6في القسم  البيانوالتوقيع على  1القسم  تعبئةيجب على جميع المرضى 

.6و  5و  3و  1األقسام  تعبئةهذا النموذج كمقيم عادي، يرجى  تقوم بتعبئةإذا كنت 

.6و 5و 2و 1األقسام  إكماليرلندا الشمالية، يرجى إإذا كنت زائرا مؤهال في 

 .6و  5و  4و  1األقسام  تعبئةلحدود * يرجى ل العابرينإذا كنت من العمال 

.جنبا إلى جنب مع الوثائق الداعمة ذات الصلة، حسب االقتضاء التي اخترتها عيادة الطب العاميجب تقديم النموذج المكتمل إلى 

لحدودل ينبراعالالعمال  *

وأن في أيرلندا الشمالية،  وتعملالمنطقة االقتصادية األوروبية  من بلدانفي بلد آخر  تكون مقيما  أن فإنه ينبغي عليك لحدود ل عابر كعاملللتأهل 
 منتظم.أو على أساس  يوميا   الى مكان اقامتك ةتقوم بالعود

لماذا ينبغي عليك تعبئة هذا النموذج

في المقام األول لصالح األشخاص الذين يقيمون  . كونها مخصصةالشمالية ليست مجانية للجميع إيرلنداخدمات الرعاية الصحية واالجتماعية في 

هذا النموذج وتقديم  تعبئةيرلندا الشمالية إفي  لدى احدى عيادات الطب العامتسجيل لليجب على أولئك الذين يتقدمون فإنه يرلندا الشمالية، إفي 

 .الخدمات للحصول علىتقييم استحقاقك  له كي يتم الوثائق الداعمة

ع العام، والتي الممولة من القطا ةيواالجتماع ةيالصح ةيخدمات الرعا الحصول على مکنكيفإنه العام  بيالطب للتسجيل لدى عيادة إذا كنت مؤهال  

 خدماتطبيب عام الحصول على  عيادة جل لدىس  الذي يتم تسجيله بشكل قانوني هنا والم   للزائر ه ال يحق. يرجى مالحظة أنةيمجان أغلبهاهي في 

 .الرعاية االجتماعية مجانا  



الشمالية: إيرلندا في عادي مقيم

أن أنه يجب عليك يرلندا الشمالية، أي إ" في العادي"اختبار المقيم  متطلباتب الوفاء لإلقامة فيهاالشمالية  إيرلندا يطلب من األشخاص القادمين إلى
 هنا. واضحغرض إقامة  لديكيكون أن الشمالية و إيرلندابصورة قانونية في  تكون مقيما  

على سبيل المثال ، غرض اقامتكعلى  دليال   المتحدة وأن تقدمد للبقاء في المملكة حد  غير م إذنهذا االختبار يجب أن يكون لديك  للوفاء بمتطلبات
 الشمالية. إيرلندا عنوانك فيللعمل، وتأكيد 

:الزائر المؤهل

مثل الطالب والعمال  ،صلة من الرسوم وبإعفاء ذ والذي يفييرلندا الشمالية إبشكل قانوني في المتواجد الشمالية  اإيرلندالزائر المؤهل هو زائر 

 عاديلخدمات الصحية والخدمات االجتماعية الشخصية لألشخاص غير المقيمين بشكل اتقديم أنظمة من  22إلى  5 للفقراتوفقا  ،وطالبي اللجوء

.2015الشمالية( لعام  إيرلندا)

ألفراد التقاعدية  معاشات المحاربين القدامى والرواتب مدفوعاتمتلقو . 15شهرا. 12اإلقامة القانونية لمدة  .5

 القوات المسلحة؛

وغيرهم؛ الملكة موظفوقوات المملكة المتحدة / . 16؛لإلقامة الدائمةوجود للعمل أو الدراسة أو  .6

المقيمون السابقون العاملون في الخارج؛. 17حقوق االتحاد األوروبي؛ . 7

للمنظمات أنشئت في المملكة المتحدة؛التابعين مبشرين . ال18متبادلة؛االتفاقات ال . 8

السجناء والمحتجزون؛ .19 الالجئون وطالبي اللجوء واألطفال المحتاجون للرعاية؛ . 9

السفن المسجلة في المملكة المتحدة. العاملين على. الموظفين 20ضحايا االتجار بالبشر؛ .10

يرلندا الشمالية؛إلالمعالجة التي نشأت الحاجة إليها أثناء زيارة  . 21االستثنائية؛األسباب اإلنسانية  .11

أفراد أسر الزوار. . 22؛الدبلوماسيون .12

 http://www.hscbusiness.hscni.net/services/1785.htmقوات حلف شمال األطلسي؛ .13

الزيارات الطويلة األجل التي يقوم بها المتقاعدون في  .14

 المملكة المتحدة؛

ككيف نستخدم المعلومات الخاصة ب

المعلومات لألغراض المحددة في ب نحتفظ. نحن 1998بموجب قانون حماية البيانات لعام تعمل بيانات بالمنظمة خدمات األعمال هي وحدة تحكم 

، أو قد جهات اخرىالمريض. قد نحصل على معلومات عنك من  التكاليف التي يدفعهاإلى مفوض المعلومات، بما في ذلك تقييم  الموجه إخطارنا

القانون و / أو: فقط وفق ما يسمح به فإن ذلك سيكون. وإذا فعلنا ذلك، لهانعطي معلومات 

 ومات المقدمة؛للتحقق من دقة المعل •

الحيلولة دون وقوع الجرائم أو اكتشافها؛ •

 حماية األموال العامة. •

على: الخاص بنا ويمكن االطالع على تفاصيل إشعار المعالجة العادلة 

http://www.hscbusiness.hscni.net/services/1770.htm  أدناه. تفاصيل االتصال الواردة حسبأو عن طريق االتصال بنا

التالية: ةبحاجة إلى مساعدة أو كان لديك أية استفسارات بشأن هذا النموذج؛ يرجى االتصال بالجهإذا كنت  

 التسجيل الطبي
 منظمة خدمات األعمال

0113 555 0300هاتف: 

صفحة  2 --

االستحقاق فئات  

http://www.hscbusiness.hscni.net/services/1785.htm


3صفحة  - -

یجب على جمیع المتقدمین تعبئة القسم  1وتقدیم ھویة تحتوي على 
صورة شخصیة وما یثبت العنوان.

1.1 اللقب: 

☐  السید   ☐ السیدة     ☐ األنسة    ☐ أنسة
غیر ذلك  

العائلة: اسم 1.2

اسم العائلة السابق: 1.3

االسم )األسماء( األول بالكامل: 1.4

تاريخ الوالدة: 1.5

الجنس: 1.6

انثى ☐ذكر    ☐

بلد الوالدة: 1.7

النهار:رقم الهاتف أثناء  1.8

بك بخصوص طلبك. األعمال خدمات منظمة تتصلقد 

 الشمالية: إيرلنداالعنوان الحالي في  1.9

 الرمز البريدي

التفاصيل: ذكريرلندا الشمالية، يرجى إإذا كان لديك عنوان خارج  1.10

 الرمز البريدي

الصحة والرعاية، إذا كان معروفا: بطاقة رقم 1.11

1.12 اسم وعنوان عیادة الطب العام التي ترغب في التسجیل لدیھا في إیرلندا 

الشمالیة: 
اسم عیادة الطب العام: 

العنوان:

الرمز البريدي

 إيرلنداعاما مقيمين معك في  16أطفال دون سن  بصدد تسجيلإذا كنت  1.13
 تفاصيلهم أدناه. ذكرفيرجى  ،الشمالية

 . اسم العائلة1      

  االسم األول 

انثى  ☐ذكر       ☐الجنس:        

 تاريخ الوالدة 

بلد الوالدة 

. اسم العائلة 2      

  االسم األول 

انثى  ☐ذكر       ☐الجنس:        

 تاريخ الوالدة 

بلد الوالدة  

. اسم العائلة 3      

  االسم األول 

انثى  ☐ذكر       ☐الجنس:        

 تاريخ الوالدة 

بلد الوالدة  

. اسم العائلة 4      

  االسم األول 

انثى  ☐ذكر       ☐الجنس:        

 تاريخ الوالدة 

بلد الوالدة  

اإلقامة العادیة في إیرلندا الشمالیة.طلب التسجیل لدى عیادة الطبیب العام للزوار المؤھلین 
أو األشخاص الذین یتمتعون بحق 

القسم 1: تفاصیل المریض الذي یقوم بالتسجیل



4صفحة  - -

2.1 ما ھو البلد الي سافرت منھ إلى إیرلندا الشمالیة 

2.2 للقسم انتقل

:الشمالية اما هو تاريخ وصولك إلى إيرلند 2.2

2.3 للقسم انتقل

يرلندا الشمالية؟امغادرة تنوي فيه ما هو التاريخ الذي  2.3

2.4انتقل للقسم 

2.4 ما ھو غرض زیارتك، مثًال قضاء اإلجازة/ زیارة العائلة/ الدراسة/ 

العمل وما إلى ذلك. 

2.5انتقل للقسم 

2.5 یرجى ذكر تفاصیل أي إعفاء ینطبق علیك بموجب أنظمة تقدیم 

الخدمات الصحیة والخدمات االجتماعیة الشخصیة لألشخاص غیر المقیمین 
.2015الشمالية( لعام  إيرلندا)بشكل عادي 

 يرجى مالحظة ما يلي:

ينبغي عليك تقديم وثائق تثبت مطالبتك باإلعفاء حسب طلب موظفو العيادة.

 .اللجوء على للحصول تسعى تكن لم ما 2.6 القسم إلى انتقل

( ARCطلبك ) ليبطاقة تسج ميتقد كيعل جبيفي حالة طلب اللجوء، 

الشمالية. ايرلنداعنوانك في  الداخلية التي تؤكدن وزارة م IS.96  ورسالة

5 للقسم انتقل

 هل تقيم عادة في إنجلترا أو اسكتلندا أو ويلز؟ 2.6

 نعم    ☐

اسكتلندا أو ويلز إنجلترا أو فييثبت اقامتك  أن تقدم للعيادة مايجب 

إنجلترا أو اسكتلندا أو ويلزتفاصيل عيادة الطب العام في 

5 للقسم انتقل

2.7 للقسم انتقل ال    ☐

2.7 یرجى ذكر بلد اإلقامة:

2.8انتقل للقسم 

بطاقة المجموعة  يرجى ذكر تفاصيل جواز سفرك أو تفاصيل 2.8
:قتصاءاالقتصادية االوربية، حسب اال

بلد الصدور 

رقم جواز السفر / الهوية الشخصية

تاريخ الصدور

تاريخ االنتهاء

2.9 للقسم انتقل

لموظفي العيادة. األصليةينبغي عليك تقديم الوثيقة 

(؟EHICبطاقة تأمين صحي أوروبي ) تحملهل  2.9

  يرجى ذكر التفاصيل:       نعم    ☐

 بلد الصدور

رقم 
(؟EHICوروبي )األصحي التأمين البطاقة 

تاريخ 

بدء الصالحیة

تاريخ انتهاء الصالحية

لموظفي العيادة. األصليةينبغي عليك تقديم الوثيقة 

 5 للقسم انتقل

2.10 للقسم انتقل          ال    ☐

تأشيرة صادرة عن وزارة الداخلية في المملكة المتحدة؟ لديكهل  2.10

يرجى ذكر التفاصيل:                نعم   ☐

  نوع: 

رقم التأشيرة  

تاريخ بدء الصالحية:

تاريخ انتهاء الصالحية:
 2.11انتقل للقسم 

لموظفي العيادة. األصليةينبغي عليك تقديم الوثيقة 

 5انتقل للقسم                    ال    ☐

صادر عن وزارة الداخلية  باالستدالل األحيائيهل تحمل تصريح إقامة  2.11 

في المملكة المتحدة؟ 
☐    نعم       یرجى ذكر التفاصیل

الرقم الفريد 

تاريخ الصدور
تاریخ االنتھاء انتقل 

للقسم 5
2.7 للقسم انتقل  ال    ☐

القسم 2: یرجى تعبئة ھذا القسم إذا كنت زائراً إلیرلندا الشمالیة 



- 5صفحة  -

یمكنك فقط التسجیل كمقیم عادي في ایرلندا الشمالیة إذا لم تكن مخالف اً 
إلجراءات الھجرة في المملكة المتحدة. 

یرجی مالحظة ما یلي: یتعین علیك تقدیم مستند واحد علی األقل من کل 
قائمة في الصفحة 8. 

3.1 ما ھو مكان اقامتك خالل ال 12 شھرا ً الماضیة؟ إذا كانت االجابة 

إنجلترا أو اسكتلندا أو ویلز، یرجى ذكر عنوان بریدي كامل. 

الرمز البريدي

3.2 للقسم انتقل

إلى إيرلندا الشماليةما هو البلد الي سافرت منه  3.2

3.3للقسم  انتقل

يرلندا الشمالية؟اما هو آخر موعد دخول إلى  3.3

 3.4 للقسم انتقل

يرلندا الشمالية؟اما هو سبب وجودك في  3.4

 3.5للقسم  انتقل    التقاعد  ☐

 3.5انتقل للقسم االنضمام ألحد أفراد العائلة         ☐

 3.5انتقل للقسم العمل       ب قااللتحا  ☐

3.5انتقل للقسم    البحث عن عمل   ☐

يرجى ذكر التفاصيل       غير ذلك    ☐

 3.5انتقل للقسم 

األوروبية؟ االقتصادية المجموعة من تقاعدي راتب تتلقى هل 3.5

 5 للقسم انتقل                    نعم    ☐

راتب تقاعدي خاص بالمجموعة  تتلقى: إذا كنت يرجى مالحظة ما يلي

 جمهورية ايرلندا فإنهمن بلد آخر غير المملكة المتحدة أو  االقتصادية االوروبية

الخاص بك الصادر عن بلد اإلقامة  S1 تزويد العيادة بنموذجيجب عليك 

 .السابق

الحماية  دائرةيجب عليك تقديم رسالة من  جمهورية ايرلندا،بالنسبة للمرضى من 

 رلندا الشمالية.ايبأنك تقيم في  بإبالغهم قيامك( تؤكد DSPاالجتماعية )

3.6 للقسم انتقل  ال    ☐

3.6  ھل أنت معال لشخص مقیم عادة في ایرلندا الشمالیة؟

☐    ال       انتقل للقسم 5
☐    نعم 

الشخص الذي أنا معال من قبله:

موظف    ☐

يعمل لحسابه الخاص    ☐

متقاعد  ☐

يرجى ذكر تفاصيل:غير ذلك       ☐

 :اسم هذا الشخص ذكريرجى  

: هذا الشخص ميالد  تاريخ ذكريرجى 

: بهذا الشخص عالقتك ذكريرجى 

.شهادة الزواج مثالً العالقة،  هذه يثبتيرجى تقديم دليل 

 كانتإذا  بهذا الشخص ةرقم بطاقة الصحة والرعاية الخاص ذكر يرجى

 :البطاقة هذه لديه

 ،2والقائمة  1القائمة  المدرجة فيباإلضافة إلى المستندات الخاصة بك 

 3والقائمة  2والقائمة  1يجب عليك أيضا تقديم وثيقة واحدة من القائمة 

 اسم الشخص أعاله.تحمل 

5انتقل للقسم 

القسم 3: یرجى تعبئة ھذا القسم إذا تنوي اإلقامة في إیرلندا الشمالیة



- 6صفحة  -

 4.3ما ھو تواتر المرات التي تسافر فیھا إلى ایرلندا الشمالیة للقیام 

بوظیفتك أو العمل لحسابك الخاص؟ 

ً ☐    یومیاً       ☐    اسبوعیاً        ☐    شھریا
انتقل للقسم   4.4 

4.4ھل انت مسجل لدى عیادة طب عام في إیرلندا الشمالیة؟ 

☐    نعم         انتقل للقسم 5
اسم الطبیب  

العنوان:

ريديالرمز الب

 5 للقسم انتقلال             ☐

يرجى كر رقم التأمين الوطني الخاص بك: 4.1

 4.2 للقسم انتقل

يرجى ذكر تفاصيل حول رب العمل أو األعمال التجارية 4.2

رب العمل/ األعمال التجارية: اسم 

العنوان:

الرمز البريدي

4.3انتقل للقسم 

 خاص بك كشف راتبآخر  ينبغي تقديملحدود ل كعامل عابر: للتسجيل يرجى مالحظة

العمل أو اسم وعنوان العمل كما هو مذكور أعاله.يظهر اسم رب 

 :طلبكأي معلومات إضافية ترغب في إضافتها إلى  هناكهل 

:(6يرجى تقديم التفاصيل أدناه )قبل االنتقال إلى القسم نعم             ☐

   6ال         انتقل للقسم     ☐

ه.يعل عيوالتوق7في الصفحة الموجود  البيانقراءة  كيعل نيتعي ة،يالشمال رلندايافي  ةيواالجتماع ةيالصح ةيخدمات الرعا یلتقدم للحصول علل

أن المعلومات التي قدمتها في هذا النموذج  اقر .الشماليةيرلندا اأو زائر مؤهل في  يمقيم عاد كوني الشماليةيرلندا االخدمة الصحية في للحصول على تسجيل للالتقدم  أود
 .واسترداد الرسوم تسجيلييمكن اتخاذ إجراء مناسب ضدي، بما في ذلك إلغاء  بخالف ذلكأنه  أدركصحيحة وكاملة. وأنا 

مع هيئات أخرى، بما في وأوافق على مشاركة معلوماتي مع منظمة الخدمات التجارية  يعني أنني يرلندا الشماليةاعام في  عيادة طبالتقدم بطلب للتسجيل لدى  أن أدرك
يرادات ادارة اإلالمحلية، وإدارة العمل والمعاشات، و معاتالمجت ادارة والهيئات الحكومية مثل ،االحتيال منع وهيئات، الخدمات الصحية واالجتماعيةذلك منظمات 

:ة، والمدير التنفيذي للخدمات الصحية، وإدارة الحماية االجتماعية، لألغراض التالية، ووزارة الداخليالملكيةالجمارك و

.التحقق من دقة المعلومات المقدمة •

 منع أو اكتشاف الجريمة؛ •

 العامة. األموالحماية  •

القسم 4: یرجى تعبئة ھذا القسم إذا كنت أحد العمال العابرین للحدود

القسم 5: معلومات إضافیة

القسم 6: ینبغي تعبئة ھذا القسم من قبل جمیع المتقدمین - یرجى مالحظة: تكملة البیان واردة على الصفحة 
التالیة



- 7صفحة  -

 ة،يالشمال رلندايافي  ةيواالجتماع ةيالصح ةيخدمات الرعا یالوصول إل یعل یقدرت یعل ؤثريقد  مشارکة معلوماتي المتعلقة باستحقاقي یعدم الموافقة عل أنأدرك 

 .الطب العام لدى عيادة ليبما في ذلك التسج

 التوقيع:

 االسم بأحرف كبيرة: 

 :التاريخ

على هذا الطلب نيابة عنه. اوقع األهليةيفتقر إلى  1بما أن الشخص المذكور في القسم 

 التوقيع:

 االسم بأحرف كبيرة: 

 العالقة مع الشخص:

 التاريخ:

لحصول على ل مؤهال  إذا كان  عيادة الطب العام الخاصة بيقائمة  على لإلدراج( 1في القسم  مذكور عاما   16تسجيل هذا الشخص )وأي طفل دون سن  أوافق على
 الخدمات الطبية العامة.

التوقيع:

الطبيب:  رمز

التاريخ:

تكملة القسم 6:

القسم 7: یعبىء من قبل الطبیب الراغب في قبول إدراج الشخص على قائمة عیادة الطب العام 



- 8صفحة  -

یتعین علیك تقدیم الوثائق الداعمة مع نموذج الطلب المکتمل. یرجى توفیر وثیقة واحدة من كل قائمة أدناه. إذا كنت تواجھ صعوبة في توفیر أي من الوثائق 
المدرجة، یرجى التحدث إلى قسم التسجیالت الطبیة في منظمة خدمات االعمال على رقم الھاتف 0113 555 0300 الذي سیعلمك عن الوثائق البدیلة 

التي المقبولة. 
( إلى الوثائق التي ترسلھا لتأكید ھویتك ووضعك في ایرلندا الشمالیة.  یرجى اإلشارة بعالمة )

الشماليةابصورة قانونية فيموجود: 1القائمة يرلندا

جواز سفر ساري المفعول

المملكة المتحدة )إن وجدت(تأشيرة صالحة صادرة عن وزارة الداخلية في 

شهادة الميالد، وعند االقتضاء، شهادة الزواج أو الشراكة المدنية

المنطقة االقتصادية األوروبية وضع االقامة فيشهادة التجنس أو إثبات 

هوية تعريفية أخرى تحتوي على صورة شخصية

رلندا الشماليةاي التي تتضمن العنوان في( ابطاقة ونظيرهال)صورة  الشمالية اإيرلند القيادة الحالية فيرخصة 

الشمالية  يرلنداإلالحالية  التعريفات مطالبة

الشمالية يرلنداإلبطاقة الهوية االنتخابية الحالية 

يرلندا الشماليةا السارية فيالتأمين المنزلي الحالية  بوليصة

يرلندا الشماليةا)غير مكتوب بخط اليد( أو بيان الرهن العقاري لممتلكات اإلقامة في  الم وقععقد اإليجار الحالي 

يرلندا الشماليةفي اعنوان الالبيانات المصرفية الحالية للحساب النشط التي تظهر 

يرلندا الشماليةاالمحمول( لممتلكات اإلقامة في الهاتف  ليس -)الغاز والكهرباء والهاتف  دفوعة حديثا  مفاتورة مرافق 

يرلندا الشماليةاخطاب منح إعانة اإلسكان لعقار في 

رسالة أو وثيقة من إدارة المجتمعات تؤكد تلقي معاش أو إعانة من الدولة البريطانية

إدارة المجتمعات تؤكد تلقي مخصصات الضمان االجتماعيرسالة أو وثيقة من 

 األخيرة من صاحب العمل الحالي وصوالت دفع الراتب

)تبين عنوان صاحب العمل ورقم التأمين الوطني للموظف(

في ايرلندا الشمالية التقييم الذاتي تظهر العنواننموذج المرجع الضريبي الخاص بك /  تبين الملكةعائدات وجمارك إدارة رسالة من 

 جمهورية ايرلندايؤكد استالم المعاش التقاعدي الحكومي ) إدارة الحماية االجتماعيةفي المملكة المتحدة( أو خطاب من غير صادر ) S1نموذج 

 فقط(

الملكةعائدات وجمارك خطاب منح االئتمان الضريبي الصادر عن إدارة 

الوثائق الداعة بالنسبة ألولئك المقیمیین في إیرلندا الشمالیة فقط

العالمة
✓

القائمة 1: موجود بصورة قانونیة في ایرلندا الشمالیة

العالمة
✓

القائمة 2: مقیم في ایرلندا الشمالیة

العالمةالقائمة 3: سبب الوجود في ایرلندا الشمالیة
✓




