ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺮای ﮐﺎرت داﯾﻤﻨﺖ ﺟﻮﺑﯿﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ھر ﯾﮏ از اﻋﺿﺎی ﺛﺑت ﺷده ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯽ ﯾﮏ ﮐﺎرت داﯾﻣﻧت ﺟوﺑﯾﻠﯽ درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧد ،ﮐﮫ ﻗﺎدر
ﺑﮫ دﺳﺗرﺳﯽ در ﺗﻣﺎم روﯾدادھﺎی و ﺟﺷن در طول ﯾﮏ دوره ﻣﻌدود ﺧواھﻧد ﺑود.ﺑرای ﺑدﺳت آوردن اﯾن
ﮐﺎرت ،ﺗﻣﺎم اﻋﺿﺎی ﺟﻣﺎﻋت ﺷﺎﻣل ﮐوﻧﺳل اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﮭﯾت ﮐردن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧود از طرﯾق
.را دارد
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ iiuk.org
ﻧﺎم ﮐﺎرﺑری در وﯾب ﺳﺎﯾت ذﯾل ﻧدارد و ﯾﺎ ﻓراﻣوش ﮐرده اﻧد ﻣﯾﺗواﻧد از طرﯾق وﯾب ﺳﺎﯾت ذﯾل ﯾﮏ ﻧﺎم
.ﮐﺎرﺑری ﺟدﯾد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻣﺎﯾد
ﭼرا ﻣن ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﺑﺧﺷﯽ از اﯾن ﺑﺎﺷم؟
در ﺛﺑت ﻧﺎم اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷﻣﺎ ﺑﮫ طور دﻗﯾق وارد ﺷده اﺳت وھر ﻋﺿو ﺟدﯾد
از ﺟﻣﺎﻋت ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺛﺑت ﻧﺎم ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺧود ﺑرای ﺑﮫ دﺳت آوردن ﮐﺎرت داﯾﻣﻧت ﺟوﺑﯾﻠﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
اطﻼﻋﺎت اراﺋﮫ ﺷده ﺷﻣﺎ ﻣﺎرا ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ را ﺑطوری درﺳت ﺗﻧظﯾم ﻧﻣﺎﯾم ھﻣﭼﻧﯾن
ﺷورا ﮐوﻧﺳل ﻣﻠﯽ را در راﺳﺗﺎی ﺗرﻗﯽ و ﭘﯾﺷرﻓت ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺧدﻣت ﺑﮭﺗر ﺑﮫ ﺟﻣﺎﻋت ﮐﻣﮏ ﺧواھد
.ﮐرد
ﻣن در ﺳﺎل ٢٠٠٧در ﺳﺎﯾت ذﯾل راﺟﺳﺗر و ﺗﮭﯾت ﺷده ھم آﯾﺎ دوﺑﺎره ﻧﯾﺎز اﺳت؟
ﺑﻠﯽ ﺗﻣﺎم ﺟﻣﺎﻋت ﮐﮫ ازﻗﺑل راﺟﺳﺗر اﺳت ھﻣﭼﻧﺎن ﻧﯾﺎز دارد ﺗﺎ ﺧود را دوﺑﺎره راﺟﺳﺗر ﻧﻣﺎﯾد و ھﯾﭻ ﮐس
.ﺑدون راﺟﺳﺗر ﮐردن ﮐﺎرت ذﯾل را ﺑﮫ دﺳت ﻧﻣﯾﺎورد
ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﺎﯾد ﻣراﺣل ﺛﺑت ﻧﺎم را ﮐﺎﻣل ﮐﻧﻧد؟
ﺛﺑت ﻧﺎم ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺣدود ﺑﮫ اﻋﺿﺎی ﺟﻣﺎﻋﺗﯽ و ﻋﺿﺎی ﻓﺎﻣﯾل ﻏﯾر ﺟﻣﺎﻋﺗﯽ ﺷﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺟزﺋﯾﺎت در ﻣورد
.ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺷور در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻌد اﻋﻼم ﺧواھد ﺷد
آﯾﺎ ﺑﺎﯾد ھﻣﺳر و ﯾﺎ اطﻔﺎل ﻏﯾر اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯽ ﺧود را ھم راﺟﺳﺗر وﯾﺎ ﺛﺑت ﻧﺎم ﻧﻣﺎﯾم؟
ﺑﻠﯽ .ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم اﻓراد در ﺧﺎﻧواده ﺷﻣﺎ ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺗﻣﺎم اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﻏﯾر اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺛﺑت ﻧﺎم
.ﺷوﻧد
ﭼﮫ وﻗت ﺛﺑت ﻧﺎم آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود؟
از ﻧوروز ،ﺑﺳت ﯾﮑم ﻣﺎه ﻣﺎرچ ٢٠١٧
ﭼﮫ وﻗت آﺧرﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑرای ﺛﺑت ﻧﺎم ﻣﯾﺑﺎﺷد؟
.آﺧرﯾن ﻣﮭﻠت ﺑرای ﺛﺑت ﻧﺎم ﺗﺎرﯾﺦ  ١۶اﭘرﯾل ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯾﺑﺎﺷد
ﻣن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑرای ﻧوروز ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐرده ام ،ﻣن ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر ﯾﮏ ﮐﺎرت درﯾﺎﻓت ﺧواھم ﮐرد؟
ﻧﺧﯾز ﻧﯽ ﺛﺑت ﻧﺎم ﺑرای ﺟﺷن ﻧوروز ﺷﻣﺎ را ﺑرای ﺑدﺳت آوردن ﮐﺎرت داﯾﻣﻧت ﺟﺑﯾﻠﯽ ﮐﻣﮏ ﻧﺧواھﻣد
.ﮐرد .ﺛﺑت ﻧﺎم ﺑرای ﺟﺷن ﻧوروز و ﺛﺑت ﻧﺎم ﺑرای ﮐﺎرت داﯾﻣﻧت ﺟﺑﯾﻠﯽ دو ﭼﯾز ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد

ﭼﻘدر طول ﺧواھد ﮐﺷﯾد؟
ﺑروز رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷﻣﺎ ﺳرﯾﻊ و آﺳﺎن اﺳت.ﺛﺑت ﻧﺎم آﻧﻼﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ طول ﻣﯽ ﮐﺷد ﺗﺎ ﮐﺎﻣل
.ﺷود .ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم راھﻧﻣﺎی در دﺳﺗرس اﺳت
اﮔر ﺟزﺋﯾﺎت ورود ﻣن ﮐﺎرﻧﮑرد ﭼﯽ ﺑﺎﯾد ﮐﻧم؟
اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﯾﺳﺗم ﻣﺷﮑﻼت دارﯾد ،ﻟطﻔﺎ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل آﻧﻼﯾن را دﻧﺑﺎل و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣرﮐزﮐﻣﮏ ﺛﺑت
.ﻧﺎم در ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد .ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﻣرﮐز در اﺧﯾر اﯾن ﺑروﺷور اﺳت
آﯾﺎ ﻣن ﻣﯽ ﺗواﻧم ھر ﯾﮏ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺧود را ﺛﺑت ﻧﺎم ﻧﻣﺎﯾم؟
.ﺑﻠﯽ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺑزرﮔﺳﺎل ﺧﺎﻧواده ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﻣﺎم اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺧود را ﺛﺑت ﻧﻣﺎﯾد
اﮔر ﯾﮏ ﻋﺿو ﺟدﯾد در ﺧﺎﻧواده ﻣﺎ ﺑﭘﯾوﻧدد ﭘروﺳﮫ ﺛﺑت ﻧﺎم وی ﺑﮫ ﭼﯽ ﺻورت اﺳت؟
اﮔر ﺷﻣﺎ ھر ﮔوﻧﮫ ﻋﺿوﺟدﯾد اﺿﺎﻓﮫ ﺷده ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ﺧود دارﯾد ،ﺳﯾﺳﺗم ﺷﻣﺎ را از طرﯾق ﻓراﯾﻧد اﺿﺎﻓﮫ
ﮐردن ﻧﺎم ﺟدﯾد ھداﯾت ﻣﯾﮑﻧد ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم اﺿﺎﻓﮫ ﺷود ،ﺷﻣﺎ ﻗﺎدر
.ﺧواھﯾد ﺑود ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓرم ﺗﺎﯾﯾد را ﭼﺎپ ﮐﻧﯾد
ﻟطﻔﺎ اﯾن ﻓرم را ﺑﮫ ﻣوﮐﯽ ﺻﺎﺣب /ﮐﺎﻣﯾﺎﻧﯽ ﺻﺎﺣﺑﮫ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ
ھﻣﺎھﻧﮓ ﮐﻧﻧده ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﮫ
.ﺑﮫ آن اﻋﺗﺑﺎر دارﯾد ﺑدھﯾد ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﺗﯾم ﺛﺑت ﻧﺎم ﺑرﺳﺎﻧد
اﮔر ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯾن ﭼﺎﭘﮕر ﻧدارﯾد ،ﻟطﻔﺎ ﺑﺎ ﻣرﮐز اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد ﺗﺎ ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از ﻓرم را از
.طرﯾق ﭘﺳت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﻔرﺳﺗد
اﮔر ﻣن ﺑﮫ اﯾﻧﺗرﻧت دﺳﺗرﺳﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم؟
.اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اﯾﻧﺗرﻧت دﺳﺗرﺳﯽ ﻧدارﯾد ،ﺷﻣﺎ ھﻧوز ھم ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﯾﮑﯽ از ﻣراﮐز ﺛﺑت ﻧﺎم ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد
.ﻟطﻔﺎ ﺑرای ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗر اطﻼﻋﺎت ھﻔﺗﮫ وار ﺑروﺷور را ﺗﻌﻘﯾب ﮐﻧﯾد
ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺗد اﮔر ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﻣن در ھﻧﮕﺎم ﺛﺑت ﻧﺎم از ﮐﺎر ﺑﯾﻔﺗد؟
.در ﻣرﺣﻠﮫ اول ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﺷﮑل از اراﺋﮫ دھﻧده اﯾﻧﺗرﻧت اﺳت و ﯾﺎ از ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﺷﻣﺎ
.اﮔر ﻣﺷﮑل ﻣرﺑوط ﺑﮫ روﻧد ﺛﺑت ﻧﺎم اﺳت  ،ﻟطﻔﺎ ﺑﺎ ﻣرﮐز ﺛﺑت ﻧﺎم ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد
ﺑﺎﯾد ﭼﮫ ﮐﺎر ﮐﻧم اﮔر ﻣن ﮐﺳﯽ را ﺑﺷﻧﺎﺳم ﮐﮫ در ﻣورد ﺛﺑت ﻧﺎم ﻧﺷﻧﯾده ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺛﺑت ﻧﺎم ﺧود
ﻧﺑﺎﺷد؟
اﮔر ﺷﻣﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده و ﯾﺎ اﻋﺿﺎی ﺟﻣﺎﻋت را ﻣﯾﺷﻧﺎﺳﯾن ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت از روﻧد ﺛﺑت ﻧﺎم
.آﮔﺎه ﻧﺑﺎﺷﻧد ،ﻟطﻔﺎ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اطﻼع ﺑدھﯾد

اﮔر ﺷﻣﺎ ﻣﯾداﻧﯾد ھر ﮐدام از اﻋﺿﺎی ﺟﻣﺎﻋت ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺛﺑت ﻧﺎم ﺧود آﻧﻼﯾن و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺣﺿور در ﻣرﮐز
.ﺛﺑت ﻧﺎم ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻟطﻔﺎ ﺑﮫ ھﻣﺎھﻧﮓ ﮐﻧﻧده ﯾﺎ ﻣدﯾر ﺛﺑت ﻧﺎم اطﻼع دھﯾد
.اﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﺎﻣل اﺷﺧﺎص ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎﻟﻣﻧدان زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﭘﯾش ﻣﯾﺑرد
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣن ﺑداﻧم ﮐﮫ ﺛﺑت ﻧﺎم ﻣن ﻣوﻓق وﮐﺎﻣل ﺑوده اﺳت؟
ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﭘﯾﺎم ﺑر روی ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش را ﻣﯾﺑﻧﯾد ﮐﮫ ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯾﮑﻧد ﺛﺑت ﻧﺎم ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت اﻧﺟﺎم و اراﺋﮫ ﺷده
.اﺳت
آﯾﺎ ﻣن ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺟزﺋﯾﺎت ﺧود را اﺻﻼح ﮐﻧم اﮔر اﺷﺗﺑﺎه درج ﮐرده ﺑﺎﺷم؟
ﺑﻠﮫ روﻧد ﺛﺑت ﻧﺎم اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺟزﺋﯾﺎت ﺧود و ﯾﺎ اﻋﺿﺎی
.ﺧﺎﻧواده ﺧود ﺗﻐﯾﯾر و وﯾراﯾش وارﯾد ﮐﻧﯾد
اﮔر ﯾﮏ ﻋﺿو ﻓﺎﻣﯾل ﻣن دﯾﮑر در ﺧﺎﻧﮫ ﻣن زﻧدﮔﯽ ﻧﻣﯾﮑﻧد ﭼﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮑﻧد؟
اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ آدرس ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف در ﺣوزه ﮐوﻧﺳل ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﻣﻧﺗﻘل ﺷده اﻧد .ﺷورای ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور
.ﺟداﮔﺎﻧﮫ آﻧﮭﺎ را ﺛﺑت ﻧﺎم ﻧﻣﺎﯾﻧد
.اﮔر ﺷﻣﺎ از اﯾن اﻓراد ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾد ،ﻟطﻔﺎ ﺧﺑر دھﯾد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺛﺑت ﻧﺎم ﺑﮫ طور ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑﭘردازﻧد
اﮔر ﻣن رﻣز و ﯾﺎ دﯾﮕر ﻣﺷﺧﺻﺎت ورودی ﺧود را ﻓراﻣوش ﮐردم ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮑﻧم؟
ﻟطﻔﺎ ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ  www.iiuk.orgﺑروﯾد ،ﺑﻌد از ﮐﻠﯾﮏ ﺑر روی " “Forgot your password
دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎ را دﻧﺑﺎل ﮐﻧد.
اﮔر ﺷﻣﺎ ﮐدام ﺳوال دﯾﮕر دارﯾد ،ﻟطﻔﺎ ﺑﮫ ﻣرﮐز ﺛﺑت ﻧﺎم ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
UK: +443308220460
Sweden: +46108885202
Germany: +4932221095660
Email: registration@iiuk.org
ﺧطوط ﺗﻠﻔن از دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ از ﺳﺎﻋت  ٨ﺷب اﻟﯽ  ١٠ﺷب و روز ھﺎی ﺷﻧﺑﮫ و ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ از ﺳﺎﻋت
 ١٢ظﮭر اﻟﯽ  ۶ﺷب ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد )ﺑﮫ وﻗت ﻣﺣﻠﯽ(.

