
 معلومات إضافیة إذا لم تكن اللغة اإلنجلیزیة ھي لغتك األولى.
 كیف سنتواصل معك 

سوف نتصل بك عبر البرید اإللكتروني على عنوان البرید اإللكتروني الذي قدمتھ في نموذج االستئناف الخاص بك. من 
 المھم أن یتم التحقق من تفاصیل االتصال التي قدمھا جمیع المتقدمین على أنھا صحیحة في وقت التقدیم بنفسك. 

برید اإللكتروني تحتوي على معلومات شخصیة وسریة، فسیتم یرجى مالحظة أنھ نظًرا ألن التفاصیل الموجودة في ال
إرسال جمیع رسائل البرید اإللكتروني مشفرة وسیحتاج المستأنفون إلى التسجیل وإنشاء حساب وتسجیل الدخول إلى 

تئنافك. " الخاصة بنا لتمكینك من الوصول إلى المعلومات المتعلقة باسEgressخدمة البرید اإللكتروني اآلمنة إیغراس "
تقع على عاتق المستأنف مسؤولیة التحقق من جمیع المجلدات الموجودة في حساب البرید اإللكتروني الخاص بك، مثل 

 مجلدات صندوق الوارد والبرید اإللكتروني غیر المرغوبة والبرید غیر الھام.

 اإلعاقة أو إذا لم تكن اللغة اإلنجلیزیة ھي لغتك األولى

عن طریق مكالمة جماعیة عبر أوسواء كان ذلك وجھاً لوجھ  اإلنجلیزیة فقطت االستماع باللغة سیتم إجراء جمیع جلسا
 الفیدیو / الھاتف أو عن طریق تقدیم مكتوب.

للمساعدة في ذلك وإبالغ فریق االستئناف عبر البرید اإللكتروني ترشیح مساعد معین  مسؤولیة المستأنفتقع على عاتق 
appeals@lancashire.gov.uk  المساعد المسمى وتفاصیل االتصال الخاصة بھ لتمكینھ من المشاركة نیابة عنك

 أثناء عملیة االستئناف وفي جلسة االستماع.

او  إعاقةبنفسك بسبب ) Admissions Appeal formإذا كنت غیر قادر على ملء نموذج استئناف القبول (
 وتشعر أن ھذا قد یضر بتقدیمك، فستتوفر المساعدة من مركز خدمة العمالء  حاجز لغوي اي
)Customer Service Centre.لدینا والذي سیكون قادًرا على مساعدتك في ملء النموذج ذي الصلة ( 
 

(یرجى مالحظة أن موظفي مركز االتصال غیر قادرین على   03001236707رقم االتصال لمركز خدمة العمالء ھو 
 إخبارك بتقدیمك أو العمل كمترجمین فوریین وال یمكنھم سوى ملء النموذج نیابة عنك). 

 عنوان المنزل

یرجى مالحظة أننا سوف نتحقق دائًما من عنوان القبول المقدم مع التفاصیل التي قدمتھا في نموذج االستئناف الخاص 
لذلك من المھم أنھ إذا یختلف ذلك، وستحتاج الھیئة إلى التحقیق فیھ وطلب المزید من التوضیح من أنفسكم.  بك، حیث

كنت تقدم عنوانًا بدیالً في االستئناف، فأنت تدعم ذلك باألدلة المناسبة في وقت تقدیم نموذج االستئناف الخاص بك 
 لتخفیف أي تأخیر في ترتیب جلسة االستئناف الخاصة بك.
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