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 :ملی بیمه شماره گرفتن برایه

Number Insurance National 

 دارند کار اجازه که پناهندگانی برای اطالعات

 

 به قادر اکنون هم پناهجویان از برخی که است معنا این به مهاجرت قانون در اخیر تغیرات در

 منتشر توجیهی مقاله یک حاضر حال در Centre Law the حقوق مرکز .هستند کار
 کار اجازه کشور وزارت از توانند می پناهجویان چگونه دهد می توضیح که است کرده

 .کنید دنبال را مراحل و کنید کلیک را  اینجا .کنند درخواست

 اخذ روند .اند گرفته کار اجازه قبل از که است پناهجویانی به هدف در دوم توجیهی مقاله این
 و سومالیایی فارسی، عربی، هایزبان به هاترجمه و دهد می توضیح را ملی بیمه شماره
  .است دسترس در تیگرینیا

 

 باشد؟ می چه ملی بیمه شماره1. 

 عدد این .باشد داشته ملی بیمه شماره باید+ ۱۶ سنه به کندمی کار بریتانیا در که کسی هر
  باقی یکسان شما زندگی طول تمام در و است فرد به منحصر شما برای
 .ماند می

 

 .کردید می دریافت(ARC)  شده روز به پناهندگی نام ثبت کارت یک باید شما ای؟ کرده کار اجازه درخواست آیا

  نوشته و درج با و خاص هایحرفه در کار اجازه شما که کند می تایید کارت
 .`Occ کمبود/  مجاز کار`

 

 

https://lawcentreni.s3.amazonaws.com/Briefing-No-1-Farsi.pdf
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 ملی بیمه حساب در درستی به شما مالی هایکمک که شود می مطمئن شما ملی بیمه شماره
 با رابطه در جمله از دولتی هایبخش با ارتباط برقراری هنگام اغلب شما .است شده ثبت شما
 .دارید نیاز شماره این به مالیات و اجتماعی تامین

  دارم؟ نیاز ملی بیمه شماره به کار شروع برای آیا .2

 حقوق مرکز .ببیند را شما ملی بیمه شماره خواهد می شما آینده کارفرمای

 Centre Law the ملی بیمه شماره برای کار شروع از قبل که کند می توصیه 
 .کنید درخواست

 

  کنم؟ درخواست ملی بیمه شماره یک برای توانم می چگونه 3.

 کرده دریافت کشور وزارت از را خود شده روز به پناهندگی نام ثبت کارت شما که هنگامی
 .هستید ملی بیمه شماره درخواست برای آماده شما اند

 NI at online ی ن در آنالین بطور ملی بیمه شماره برای تقاضا مستقیما باید شما

 Directخود شخصی جزئیات .است دسترس در انگلیسی زبان به فقط درخواست فرم .کنید 
 شامل این .کنید وارد شوند، می وارد شما پناهندگی ثبت کارت در که طور همان دقیقا   را

 :است زیر موارد

 شما کامل نام •

 شما تولد تاریخ •

 شما ملیت •

 تلفن شماره و آدرس :شما تماس جزئیات •

 (دارید اگر) شما گذرنامه جزئیات •

 :شما که کنید تایید •

 دارید را بیومتریک اقامت اجازه 

 دارید را انگلستان اقامت کارت آیا 

https://www.nidirect.gov.uk/articles/national-insurance-numbers
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 نیستید ویزا برای درخواست پردازش منتظر شما که 

 

 کشد؟ می طول مدت چه ملی بیمه شماره دریافت4. 

 شماره دریافت برای کشد می طول هفته ۸-  ۴ حدود خود آنالین درخواست ارسال از پس
 شد خواهد ارسال شما برای  پست طریق از کار این .خود ملی بیمه

 

 کنم؟ شرکت مالقات قرار یک در باید روند این تکمیل برای آیا .5

 دفتر یک در مالقات قرار یک در حضور با تا شود خواسته شما از که دارد وجود احتمال این

 طریق از مالقات قرار این .کنید تأیید را خود شناسائیBenefit & Jobs  بنفیت&  جابز
 آنالین فرم در را خود صحیح تلفن شماره شما که شوید مطمئن بنابراین شد خواهد تنظیم تلفن
 .بخواهید مترجم مالقات قرار برای توانید می شما . کنیدمی درج خود

  :جمله از باشید داشته همراه به را خود مدارک تمام

 ARC کارت •

  BAIL   ۲۰۱ فرم  •

• MEARS نامهاجاره  

 (دارید اگر) ملی شناسایی کارت/  پاسپورت کپی •

 

 کنه؟ استفاده امملي بیمه شماره از دوستم بذارم میتونم .6 

 تواند می  و است تقلب این .کنه استفاده تو ملي بیمه شماره از هیچکسی بگذاری نباید نه،
 داشته نامطلوبی تاثیر شما پناهندگی ادعای بر تواند می و شود کیفری هایمجازات به منجر
 .باشد
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 ؟ بکنم باید چکار .ام نکرده دریافت را امشده روز به  ARCارک کارت هنوز من7. 

 هنوز اما دارد را شما کار اجازه کند می تأیید که باشد کرده صادر اینامه کشور وزارت اگر
 برای .شود می اعمال متفاوتی تقاضای فرم یک است، نکرده صادر ارک کارت با را شما

 .بگیرید تماس  Centre Law Theحقوق مرکز با توصیه گرتن

 کنم؟ حفظ را امپناهندگی حمایتNASS /  توانم می آیا کنم، کار به شروع اگر  8. 

NASS  از را خود استحقاق تمام یا برخی  زیاد احتمال به شما کنید، کار به شروع شما اگر

 Law حقوق مرکز .اقامت محل جمله از داد خواهید دست از را پناهندگی از حمایت

Centre کرد خواهد منتشر موضوع این توضیح در را بیشتری اطالعات. 

 

 عدالت پروژه با بگیرید تماس ؟  NINO برایه درخواست و تقاضا هنگام در بخورم بر مشکل به من اگر بکنم باید چه
  ی ن قانون مرکز در مهاجرت

Centre) Law the at Project (Migration 

  Migrationjustice@lawcentreni.org ۰۲۸ ۹۰۲۴ ۴۴۰۱ 


