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 التسجیل  نموذج إكمال – 3.2

 الملف الشخصي 3.2.1

 القسم الفرعي: المعلومات الشخصیة 

بالطریقة نفسھا   (وكذلك اسم المیالد، إن وجد)  األسماء األولى والوسطى واألخیرةیجب إدخال   •
) الذي ستسافر بھ. یجب إدخال األسماء باستخدام IDالتي تظھر بھا األسماء في مستند الھویة (

آلیًا  للقراءة  القابلة  المنطقة  الموجودة في  المعلومات  یتوافق مع  فقط، وبما  الحروف اإلنجلیزیة 
)MRZ  مطلوبة إال إذا    وسطىاألسماء ال) بالجزء السفلي من مستند الھویة الخاص بك. ال تكون

 كانت موجودة في مستند الھویة الخاص بك.

ھو اسم أخیر مختلف مذكور في مستند الھویة. وینطبق ذلك على األغلب مع بطاقات   اسم المیالد •
الھویة الخاصة باالتحاد األوروبي. إذا كان لدیك اسم میالد مختلف ومكتوب في مستند الھویة 

  الخاص بك، فیجب إضافتھ.

  یُرجى إدخال تاریخ میالدك بتنسیق یوم.شھر.عام. •

ھي ذكر، وأنثى، ومتنوع. ویتضمن الخیار "متنوع" ثنائي الجنس، وبال جنس،   الجنسخیارات   •
والمرن   ذكر،  إلى  أنثى  والمتحول من  آخر،  بجنس  المرتبط جزئیًا  والجنس  الجنس،  ومشترك 

إل الجنسیة، والمتحولة من ذكر  الھویة  المحاید، والجنس غیر  جنسیًا، ومغایر  أنثى، والجنس  ى 
الثنائي، وجمیع األجناس، والجنس الثالث، والتحول الجنسي، وتغییر الجنس، وذوي الروحین،  
وغیر المحدد. سوف تتواصل اللجنة المنظمة المحلیة مع األشخاص الذین یحددون الخیار "متنوع" 

  جل لإلقامة، إن أمكن.لتأكید النوع البیولوجي (ذكر أو أنثى) الذي یفضلھ المس

 القسم الفرعي: بیانات االتصال 

شخصي تتم متابعتھ باستمرار. وسوف یتم إرسال   عنوان برید إلكترونينوصي بشدة بإضافة   •
 جمیع المعلومات الخاصة ببرنامج العائلة وباأللعاب إلى عنوان البرید اإللكتروني ھذا.

 البیانات الشخصیة   3.2.2

 القسم الفرعي: معلومات االعتماد 

إذا كان لدیك اسم مفضل ترغب في طباعتھ على بیانات االعتماد الخاصة بك، بدالً من االسم   •
الذي یظھر على مستند الھویة الخاص بك، یرجى تحدید "نعم" عند اإلجابة عن السؤال التالي:  

عندئذ سوف تظھر   ھل تفضل استخدام اسم أول أو أخیر مختلف في بیانات االعتماد الخاصة بك؟
 السم المفضل. یجب إدخال األسماء بالحروف اإلنجلیزیة، وال یمكن أن تكون ألقابًا.حقول ا

 مناسبة، غیر المقدمة الصورة كانت إذا .التسجیل عملیة من أساسیًا جزًءا االعتماد بیانات صورة تُعد •

یجب أن تستوفي    .المستقبل في أخرى إجراءات اتخاذ الضروري من وسیكون التسجیل، تأجیل سیتم
 لصورة المعاییر التالیة حتى یتم قبولھا:ا

http://www.berlin2023.org/
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   70یجب أن تغطي الصورة أعلى الرأس وحتى منتصف الصدر بحیث یستحوذ وجھك على حوالي  
 % من الصورة.   80إلى 

 .یجب أن تواجھ الكامیرا مباشرةً وأن یكون وجھك بالكامل في بؤرة الكامیرا 
 یجب أن تكون عیناك مفتوحتین وتنظران باتجاه الكامیرا . 
  .یجب التقاط الصورة أمام خلفیة بیضاء أو ذات لون كریمي ناصع أو رمادي فاتح ناصع 
  .یجب أن تكون الصورة حدیثة وباأللوان 
  .یجب أن تكون الصورة واضحة وصافیة 
  .(مثل العالمات المائیة أو الدبابیس أو الفالش) یجب أال یحجب أي شيء الصورة 
  تستخدمھا في المعتاد، ویجب أال تغطي اإلطارات أي جزء من  یجب ارتداء النظارات إذا كنت

  العینین. وال یُسمح بأن تكون نظارات شمسیة. 
   یُسمح بأغطیة الرأس إذا كان یتم ارتداؤھا یومیًا ألغراض دینیة أو ألسباب طبیة؛ ویجب أال تحجب

 العینین أو تلقي بظالل علیھما أو على أي أجزاء أخرى من وجھك. 

. الصور التي تتضمن  بھ الخاصةلبیانات االعتماد  صورة فردیةیحتاج كل فرد من أفراد العائلة إلى   •
 العدید من أفراد العائلة لن یتم قبولھا.

 

 : صورة بیانات االعتمادلتحمیل 
 . منبثقة نافذة تنفتح وسوف  الرمز  فوق  انقر. 1
(تحدید صورة)، وسوف یُطلب منك تحدید الملف  " Select imageانقر فوق الرمز األزرق تحت " . 2

بدالً من ذلك یمكنك سحب الصورة من المجلد المعني وإفالتھا  المعني من جھاز الكمبیوتر الخاص بك.
  مباشرةً على الرمز األزرق لیتم تحمیلھا.

 " (التحقق من الصحة) لحفظ الصورة. VALIDATE" بعد ذلك انقر فوق . 3
بعد تغییر حجم الصورة بالشكل إذا لم تكن أبعاد الصورة مناسبة، فسوف تنفتح نافذة جدیدة لقص الصورة. 

 زر فوق النقر أیًضا یمكنك الصورة تحمیل بعد " (قص الصورة) للحفظ.CROP IMAGEالمناسب انقر فوق " 

 الیمین جھة للتدویر أزرار مع قةمنبث نافذة تظھر سوف  قبل، من حدث وكما . المحملة الصورة تدویر أو لقص القص

 .األمر إللغاء أو للقص، أو الیسار، أو

http://www.berlin2023.org/
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 القسم الفرعي: العنوان  

من القائمة المنسدلة، في حین ینبغي إكمال حقول العنوان األخرى    الدولة/محل اإلقامةیجب تحدید   •
  باستخدام الحروف اإلنجلیزیة فقط.

. یمكن إدخال اسم ملكیة بدالً من رقم رقم المنزلو  للشارعیُرجى مراعاة وجود حقول منفصلة   •
 . n/aالمنزل، إذا كان ذلك مناسبًا. وفي حالة عدم وجود رقم أو اسم، یرجي إدخال 

 معلومات مستند الھویة 3.2.3

 القسم الفرعي: تفاصیل مستند الھویة 

دولة مستند ) الخاص بك. یُرجى إدخال  IDد الھویة (سوف یُطلب منك تقدیم معلومات حول مستن •
 بغض النظر عن مكان إقامتك الحالي.  الھویة

بیانات   • نفسھ (صفحة  الھویة  تقدیم نسخة ضوئیة من مستند  نطلب منك 
جواز السفر أو بطاقة الھویة من األمام والخلف) الذي سوف تستخدمھ 
أثناء األلعاب. تحمیل نسخة ضوئیة من مستند الھویة الخاص بك ھو أمر  

تكون اختیاري أن  ینبغي  ذلك.  على  الطوعیة  موافقتك  نطلب  ونحن   ،
یة واضحة وصافیة، وتُظھر جمیع بیانات الھویة بما في النسخة الضوئ

صفحة   من  السفلي  بالجزء  والموجودة  آلیًا  للقراءة  القابلة  المنطقة  ذلك 
ھي   المقبولة  الملفات  تنسیقات  الھویة.  مستند   / السفر  جواز  وJPGبیانات   ،JPEGو  ،PNG  ،

أكثر من ملف، وجب ضغطھا وZIP، وPDFو تحمیل  إلى  بحاجة  إذا كنت  في ملف  .  تحمیلھا 
  مضغوط.

) للحصول على مزید  18یمكنك قراءة سیاسة خصوصیة البیانات وحمایتھا الخاصة بنا (القسم   •
 من المعلومات حول سبب طلبنا لمعلوماتك وكیفیة استخدامھا وتخزینھا. 

یُرجى مراعاة أن تحمیل مستند الھویة أو جواز السفر سیحسن من إدارة المخاطر بشكل كبیر.  •
دم بیانات الھویة عند حدوث ظروف غیر متوقعة، والتي قد تشمل فقدان جواز (جوازات) تُستخ

السفر أو مستند (مستندات) الھویة، أو حاالت الطوارئ الطبیة، أو غیاب المشاركین، أو غیر  
ذلك من الظروف التي قد تتطلب وجود جواز سفر أو مستند ھویة، أو تُستخدم في المساعدة في  

 من حدة األزمة.  جھود التخفیف

 القسم الفرعي: التأشیرة 

إذا كنت بحاجة  یُرجى مراعاة أن الحاجة إلى التأشیرة تعتمد على الجنسیة، ولیس على بلد اإلقامة.   •
ي ي.ش ش.ع ع ع ع) إذا كان قد تم حجز    (التنسیق:  تاریخ الموعدإلى تأشیرة، یرجى إكمال  

والمدینة التي یمكنك التقدم للحصول على  موعد بالفعل من السفارة/القنصلیة العامة المختصة،  

http://www.berlin2023.org/


 

 

5 

 

W
W

W
.B

ER
LI

N
2

0
2

3.
O

RG
 

 أقرب في  موعد بحجز  بشدة  نوصي للتأشیرة، موعد حجز إلى بحاجة زلت  ما كنت إذا.  تأشیرة منھا
 .ممكن وقت

  3یا، یجب أن یكون لدیك جواز سفر صالح لمدة  لتقدیم طلب للحصول على تأشیرة دخول ألمان •
، وكنت 2023.09.26إذا كان جواز سفرك ینتھي قبل  أشھر من التاریخ المخطط لمغادرة ألمانیا.  

 .بدء إجراءات تجدید جواز السفر على الفوربحاجة إلى تأشیرة لدخول ألمانیا، نشجعك بشدة على  

 من المعلومات حول التأشیرة.  للحصول على مزید 4.2یُرجى الرجوع إلى الفصل 

 معلومات الوالد/الوصي  3.2.4

اسم  تقدیم معلومات عن الوالد/الوصي:    2005مایو    1بعد  سوف یُطلب من المسجلین المولودین   •
الوالد/الوصي وولقب  الوالد/الوصي،  القائمة   ھاتف  من  بالدولة  الخاص  الرمز  تحدید  (یجب 

 المنسدلة، ثم إدخال الرقم مع حذف الصفر األول ودون ترك مسافات).

 معلومات برنامج العائالت 3.2.5

في ھذا القسم سوف یُطلب منك تقدیم معلومات حول أفراد عائلتك المشاركین في األلعاب. سوف   •
بھم عالقتك  التي یتنافسون فیھا (إن أمكن)، و  والریاضة  االسم واللقب، والفئة،یُطلب منك تحدید  

 المنتسبین إلیھ.  برنامج األولمبیاد الخاصو

  خیارات: 4من  فئة الریاضيتتكون  •

  الریاضیین المشاركین وUnified Partners  (الشركاء الموحدین) 
  المشاركون فيGlobal Athlete Congress (المؤتمر العالمي للریاضیین) 
 Sargent Shriver International Global Messengers   الرسل العالمیون لحركة سارجنت)

 (القادة الریاضیون) Athlete Leadersشرایفر) و
  الریاضیون المشاركون في المرحلة األخیرة من جولة الشعلة 

 معلومات إضافیة 3.2.6

القسم تحد • یُطلب منك في ھذا  الخاصید  سوف  األولمبیاد  لك، من خالل    لغة  بالنسبة  المفضلة 
والصینیة،   العربیة،  وھي  السبعة،  الرسمیة  الخاص  األولمبیاد  لغات  بین  من  واحدة  اختیار 

 واإلنجلیزیة، والفرنسیة، واأللمانیة، والروسیة، واإلسبانیة.

سوف یمكنك توضیح ما إذا كنت ترغب في المشاركة في أي حدث من األحداث الفرعیة، وھي   •
. یمكنك تحدید كل ما الحفل الختامي، وتجمع الریاضیین، وحفل استقبال العائلة، وحفل االفتتاح

 ، إذا أردت ذلك.ال شيءینطبق أو 

أي اعتبارات خاصة.  خاصة أو   احتیاجات وصولأي    لدیكسوف نطلب منك توضیح ما إذا كان   •
وسوف نبذل قصارى جھدنا للتكیف مع احتیاجاتك، لكن ال یمكننا ضمان تقدیم مستوى معین من 

 المساعدة. 

http://www.berlin2023.org/
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ضعف و/أو    ضعف الرؤیةأو كنت تعاني من    تستخدم كرسیًا متحرًكاسوف تُسأل عما إذا كنت   •
. إذا أوضحت أنك تعاني من ضعف الرؤیة و/أو ضعف السمع فسوف یُطلب منك تصنیف السمع

 .تعلیقات االحتیاجات الخاصةفي حقل  متطلبات وصول إضافیةھذا الضعف. یمكن إضافة 

 جھة االتصال في حاالت الطوارئ   3.2.7

في   سوف تكون جھة االتصال الخاصة بك في حاالت الطوارئ ھي الشخص الذي یتم إعالمھ •
اسم ولقب جھة االتصال في حاالت حالة حدوث أي طارئ یؤثر علیك. المعلومات التالیة مطلوبة:  

الطوارئ، والطوارئ في حاالت  االتصال  في ، وھاتف جھة  االتصال  لجھة  اإللكتروني  البرید 
 .العالقة مع جھة االتصال في حاالت الطوارئ، وحاالت الطوارئ

 اإلقامة  3.2.8

 المفضل، شریكنا یقدم. إقامتھم حجز  عن وكذلك - ومنھا برلین إلى  - بھم الخاصة  السفر ترتیبات عن مسؤولون العائلة  أفراد

visitBerlin ، الموقع بزیارة تفضل المعلومات من لمزید. المنافسات أماكن إلى سھل وصول مع الفنادق خیارات من كبیرة تشكیلة 

 berlin-games-world-olympics-https://www.visitberlin.de/en/special-2023 :اإللكتروني

 .أخرى  أسئلة أي توجد فال بنعم، اإلجابة كانت  إذا. برلین في  تعیش ھل أوالً  سؤالك نود القسم، ھذا في •
 األمر  كان  وإذا  ، بالفعل إقامتك  حجزت قد كنت  إذا  ما  تأكید منك یُطلب  فسوف  برلین، في  تعیش  تكن لم  إذا •

 .فیھ ستقیم الذي اإلقامة مكان  اسم وعن visitBerlin طریق  عن حجزت قد كنت إذا  عما فسنسألك كذلك،

 السفر  3.2.9

) براندنبورغ برلین مطار مثل( برلین أنحاء كافة في النقل خدمات  شركات لمساعدة  األساسیة السفر معلومات بعض تقدیم منك نطلب

 وصول خدمات أي  المحلیة المنظمة  اللجنة  تقدم ولن بھم، الخاصة السفر ترتیبات عن مسؤولون  العائلة أفراد . لعملیاتھا التخطیط  على

 . إقامتك ومحل المغادرة /الوصول  نقطة  بین ومغادرة

 لك  یظھر لن وبالتالي السفر، معلومات لتقدیم حاجة فال برلین، في تعیش أنك" اإلقامة" قسم في وضحتأ إذا •

 ".السفر " قسم

 الوصول  طریقةو ،)مساءً  الظھر، بعد صباًحا،( المتوقع والوقت التاریخ، توضیح إلى فقط تحتاج سوف •

 .المتوقعة السفر معلومات تقدیم یرجى بعد، بك الخاصة  السفر  معلومات تأكید تم قد یكن لم إذا  .والمغادرة

 أفراد العائلة  3.2.10

 الطریقة  بھذه المسجلین العائلة  أفراد ربط یتم سوف . تسجیلھم في ترغب عائلتك، من إضافیین أفراد بتسجیل  القسم ھذا لك یسمح سوف 

 .منفصلة تسجیل  عملیات من بدالً  واحدة،  تسجیل عملیة في

http://www.berlin2023.org/
https://www.visitberlin.de/en/special-olympics-world-games-berlin-2023
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 من نسخھا  یمكن األقسام بعض لكن تسجلھم،  الذین العائلة  أفراد لجمیع نفسھا  الحقول إكمال إلى تحتاج  سوف  •
 . (Primary Registration) "الرئیسي التسجیل "

 ).البیانات نسخ" (COPY DATA" زر بھ سیظھر  الرئیسي التسجیل من نسخھ یمكن قسم كل •

 

 حقول  تحتاج قد وعندئذٍ . القسم ھذا في  الموجودة الحقول كل نسخ سیتم الرئیسي التسجیل من البیانات نسخ عند •

 Relationship to the" العائالت برنامج معلومات " قسم  في  الریاضي مع  العالقة مثل ( تعدیل  إلى معینة

Athlete)((. 

 :الرئیسي التسجیل  من  التالیة األقسام نسخ یمكن •

 ت برنامج العائالت معلوما 
 السفر 
  اإلقامة 

 في  مذكور مختلف میالد اسم لدیك ھل" مثل بنفسھ، التسجیل یكمل العائلة في فرد  كل  وكأن الحقول  عرض یتم •

 Do you have a different birth name stated on your" (بك؟  الخاص  الھویة  مستند

http://www.berlin2023.org/
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identification document? (التسجیل  تُكمل الذي العائلة  بفرد  القسم  ھذا في األسئلة  جمیع تتعلق 

 .والتأكید  واألحكام الشروط ذلك في بما  أجلھ،  من

 الشروط واألحكام  3.2.11

 ھذه ھي عالمة التبویب األخیرة إلكمال تسجیلك.  •

 استمرار ظل في لنا بالنسبة القصوى األولویة ھي  المشاركین وجمیع ریاضیینا  وسالمة صحة تظل •
 إكمال منك  یُطلب قد ،19 كوفید جائحة تطور لمدى وتبعًا. العالم مستوى  على یدكوف جائحة انتشار

 یتم  سوف. بالتطعیم  خاصة معلومات تتضمن بكوفید متعلقة بیانات تقدیم أو بكوفید خاص استبیان

) LOC( المحلیة المنظمة اللجنة قِبل من 19 كوفید  بروتوكوالت  تحدید بمجرد التفاصیل إرسال

 تلقي  على دلیل تقدیم معینة مجموعات من یُطلب أن المرجح من). SOI( الدولي لخاصا واألولمبیاد

 إلى نتطلع. األلعاب دورة وأثناء قبل االختبار مثل كوفید، من الوقایة تدابیر تنفیذ سیتم كما اللقاح،

 .للحدث أمانًا األكثر البیئة تصمیم على قدرتنا لضمان مساعدتك ونقدر برلین، في بك  الترحیب

الشروط واألحكام؛ خصوصیة البیانات وحمایتھا؛ إعالن الموافقة  یجب أن توضح موافقتك على   •
 إلكمال تسجیلك. على حقوق األفالم والصور

األقل من   • العائلة  أفراد  إلى تحمیل    18سوف یحتاج  بالموافقة على حقوق  عاًما  ُموقع  إعالن 
بدالً من توضیح الموافقة في نموذج التسجیل. یمكن تنزیل ھذا اإلعالن   للقصر  األفالم والصور

تحمیلھ.   ثم  الوالد/الوصي  قِبل  وتوقیعھ من  قراءتھ  التسجیل، ویجب  نموذج   النموذج  لتحمیل من 

،  JPEG، وJPGعلى یمین اسم الحقل. وتنسیقات الملف المقبولة ھي   التحمیل رمز تجد سوف 
بحاجة إلى تحمیل أكثر من ملف، وجب ضغطھا وتحمیلھا معًا.    . إذا كنتZIP، وPDF، وPNGو

  حدد رمز التحمیل وسوف یُطلب منك اختیار الملف المعني من جھاز الكمبیوتر الخاص بك.

سوف تحتاج إلى اإلقرار بأن جمیع المعلومات المقدمة صحیحة. إذا أكملت التسجیل نیابةً عن   •
نك تتمتع بكافة الحقوق الالزمة، ومن أنھ قد تم  شخص آخر، وجب علیك التأكد والتحقق من أ

 منحك كافة التصاریح الالزمة لتنفیذ ودعم مثل ھذا التسجیل بالنیابة عن ھذا الشخص. 

 التأكید  3.2.12

" (الشروط واألحكام)، سوف تصل Terms and conditionsبعد االنتھاء من عالمة التبویب " •
" (التأكید) حیث یمكنك مراجعة وإنھاء تسجیلك. إذا  CONFIRMATIONإلى عالمة التبویب " 

كانت أي من معلوماتك غیر صحیحة وبحاجة إلى تحریرھا، یمكنك استخدام عالمات التبویب  
  للتنقل إلى القسم المعني.

 " (إرسال).SUBMITإلكمال تسجیلك، بعد التحقق من صحة المعلومات، انقر فوق "  •

http://www.berlin2023.org/
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 وأردت  الظروف، في تغییر أي حدث إذا. بك خاصة  معلومات  أي  تحریر من تتمكن لن  كتسجیل إرسال بمجرد •
 :على  المحلیة المنظمة باللجنة  االتصال  یُرجى  تسجیلك، تحدیث

.family.services@berlin2023.org 
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