
     

                     

           

          

 

    

   

      

         

     

      

 

        

             

    

        

       

 

            

             

                

  

 

   

   

     

            

    

                    

    

 

          

         

  

                     

   

 

 تيوتصلا مراكز في تكوبص دالءلإل شخصية ةورصلحمت ويةه اقةبط ىلإ آلنا اجتحت

 سيمخلا موي اهدقع ررقملا ةمداقلا ةيلحملا تاباختنالا يف اًيصخش كتوصب ءالدإلا نم نكمتت يكل ،ةموكحلا هتذختا يذلا رارقلا رثإ
 .ةيخصش رةصو لحمتةيهو ةقطاب هارظإىإل اجتحتس،2023 ويما 4 قفالموا

 .ةيالهو ةقطاب في ودةجالمو ةصورالنك ميعل فعرتالنمكيلزا مالحا فيةيالصالح ةيهتنمةيالهو ةقطاب خدامتاسنكن ممتتس

 صيةشخ ةروص لحمت يةوه كبطاقة اهمادستخا يمكن لتيا لةولمقبا ذجالنما

• 
• 

 السفر جواز

 (ةتقالمؤ ادةيالق ةصرخ كذل في ماب) ادةيالق ةخصر
 (عمرال تابثإ رييعامج مانرب PASS( ))ةالمعلمحتةيهو ةقطاب – عمرال تابثإ ةقيثو •

(Proof of Age Standards Scheme) 

 ةخاصال تاجايتحاال يذو شخاصأللةفلالحا ةقطابونالس اربلك ةفلالحا ةقطاب – ةيخلالدا لقنال لئساوةقطاب •

 انيةجلماناخبيلنا ويةهتاإثب بطاقة لىعلولحصلبلبط دمتق شخصية؟ ةروصلحمت ويةه بطاقة لكتمت ال له

 وميلبقةصتخلماةطالسل هاصدرتيتال )Voter Authority Certificate( نيباخنال ةيهو تابثإةقطاب على لصوللح بطلب قدمت
 .ليربأ 25 قفالموا اءثالثال

 لصوحللبطلبقدمتالكنمكي،ةيخصشةصور لحمتةيهوةقطابكهاامخدتاسنمكييتالةولبمقال ماذجنالحدأكيلدنكي لملحا في
 اليتال ينورتلكاإل عقالمو على تنرتناإل ربع ةصتالمخ ةطالسل هاصدرت يتال ةينن المجايباخنال ةيهو تابثإ ةقطاب على

voter-authority-certificate.service.gov.uk . 

 Electoral Services, PO Box 634, Barnsley, S70 9GG. اليتال نوانلعا له إلىوإرسا رقيالو بطلال وذجمنةئبعتكنمكي
01226 يلاتلا مقرلا ىلع ةيباختنالا تامدخلا عم لصاوتلا ىج ُري ،ةرامتسا بلطل 773 070 . 

 اليتال ناونعلا ةرايز لالخ نم اًيصخش بلطلاب مدقتلا اًضيأ كنكمي
S70 2TA. 

 تويلتصلىأخر قطر

 دبريلاقريط عن

,Barnsley Town Hall, Church Street, Barnsley 

 دبريلاقطري نعتويلتصل شخصية ةروصلحمت ويةه قةابط ديمقت لىإ جةابح تلس

 ًءاسم 5 ةعالسا لحلوبانبةصالخا ةيبخاتناال تماخدال إلى هولوص نأكد متوال ديربال ربعتيصوتال بطل وذجمنةئبعت ج إلىاتحتس
 .ليربأ 18 قفالموا اءثالثال ومي

 ةعساال ويما 4 قفاوملا سيمخلا هاصقأ دعوم يف انيلإ اهلاسرإو عارتقالا ةقرو ةئبعت ىج ُري .ديربلا قيرط نع عارتقالا ةقرو ىقلتتس
 .ًءاسم 10

 ك(نع ًةباين تيوصتلل هب قثت صخشل حامسلا) ليوكتبوجبم

 ةعالسا ليربأ 25 قفالموا اءثالثال صاهقأ عدوفي م انبةاصخال ةيبخاتناال تماالخد له إلىوإرسا بطلال وذجمن فاءيتاس ج إلىاتحتس
 .ًءاسم

ً  ةيوه ةقاطب راهظإ ىلإ جاتحيس امك ،كل عباتلا تيوصتلا زكرم ىلإ باهذلا ىلإ كنع ةباين تيوصتلل هراتخت يذلا صخشلا جاتحيس
 .ةيخصالش هتورصلحمت
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 تويصلتلللتسجيا

 ليربأ 17 قفاوملا نينثالا موي ًءاسم 11.59 ةعاسلا لولحب ليجستلا ىج ُري

 ينطولا نيمأتلا مقر وه هجاتحت ام لكو ،طقف قئاقد سمخ رمألا قرغتسي .تيوصتلا نم نكمتت يكل لجسُم كنأ نم دكأتلا كيلع
(National Insurance Number) ثيدحت يف بغرت وأ لعفلاب اًلجسم تنك اذإ امم اًدكأتم نكت مل لاح يف .كب صاخلا 
 اليتال ينروتلكإلا عقالمو على انب ةصالخا ةيبخاتناال تامدخلا عم لصاوتلا ىج ُري ،ةيصخشلا كتانايب

electoralservices@barnsley.gov.uk. 

 ت؟اوملمعلا من ديلمزا لىعلولحصانمكي ينأ

 ةقطابو،ةيخصشةصور لحمتةيوهةقطابمها كخداتاسنمكييتالةولبمقال ماذجنالبقعلتيمايفتماوعللماند ميزعلى م لصوالحنمكي
 طخب لصات الا أو ،electoralcommission.org.uk ةيبخاتناال ةنللج ينروتلكاإل عقالمو ل الخ نم ةينن المجايباخنال ةيهو تابثإ

0800 اليتال الرقم على همب صالخا عدةالمسا 328  .ةعيرالس ةبجاتاالس رمز حمس وأ ، 0280

 ةيبخاتنالاةنجاللتفرو،دةيالجد نيباخنالةيهوتابثإةقطابتابطلتم صوصخبعمد إلىةحاجبهفعرت خصشيأ أوتنأتنإذا ك

 اليتال ينروتلكإلا ديربال وأ electoralcommission.org.uk اليتال ينروتلكاإل عقالمو على ةفروت)م ةمفصل موارد
electoralservices@barnsley.gov.uk )، ليي مام للك: 

 صربال فعاضونوفمكفوال شخاصاأل •
 ةصالخا تاجايتالحا ووذ •
 لَّحُرلاو ،اموّرلاو ،رجغلا تاعامج •
 القراءة ليسهت ظامنب تمامعلو إلى نجواتحي نيالذ شخاصاأل •

 نالس اربك •
 شردتال نون منعاينيالذ شخاصاأل •
 همتيهو نعفن الكشدوبتيوصتللنوسجللما شخاصاأل •
 نييئانثلا ريغو اًيسنج نولوحتملا صاخش ألا •
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