
Londra è aperta     London ist offen     Londra e deschisă     Londres, cidade aberta

Londonas yra atviras     Londres, ciudad abierta     Лондон e отворен     Londen is open

Londýn je otvorený     Londona ir atvērta     Londýn je otevřený     London er åben

Londra hija Miftuħa     London je otvoren     London on avatud     London je odprt

#LondonIsOpenLondon je odprt Londyn jest otwarty

Londyn jest otwarty     Tá Londain ar oscailt     Londres s'ouvre à vous     Londra è aperta

Londra è aperta     London ist offen     Londra e deschisă

Londra e deschisă     Londres, cidade aberta     Το Λονδίνο είναι ανοιχτό

Londen is open     London nyitva áll     London är öppet     Londýn je otvorený

Londona ir atvērta     Londýn je otevřený     London er åben

Lontoo on avoinna     Londra hija Miftuħa     London je otvoren     London on avatud

London on avatud     London je odprt     Londyn jest otwarty

Londres, cidade aberta     Το Λονδίνο είναι ανοιχτό     Londonas yra atviras

Londyn jest otwarty     Tá Londain ar oscailt     Londres s'ouvre à vous

Londen is open     London nyitva áll     London är öppet

Londonas yra atviras     Londres, ciudad abierta     Лондон e отворен

London er åben     Lontoo on avoinna     Londra hija Miftuħa



أكد عمدة لندن، صادق خان، على إنتماء مواطني االتحاد األوروبي الذين يعيشون في لندن للمملكة 
المتحدة وكونهم يحظون بالترحيب فيها. لمساعدتك في معرفة ما الذي يعنيه انسحاب المملكة 

المتحدة من االتحاد األوروبي )بريكست( بالنسبة لك، وكيف يمكنك التقدم بطلب للحصول على 
إقامة “الوضع المستقر”، قام خان بإنشاء مركز جديد للمعلومات.

 
ماذا الذي يعنيه انسحاب المملكة المتحدة من االتحاد األوروبي )بريكست( 

بالنسبة لحالتك؟

إذا كنت من األوروبيين الذين يعيشون هنا في ظل قانون حرية التنقل، فإن وضع إقامتك سيتغير 
عندما تنسحب المملكة المتحدة من االتحاد األوروبي. إذا كنت ترغب في االستمرار في العيش 
والعمل في المملكة المتحدة، يجب عليك التقدم للحصول على إقامة جديدة، وهي إقامة “الوضع 

المستقر”. إذا كنت أنت وأفراد عائلتك من مواطني أي من دول االتحاد األوروبي الـسبعة وعشرين 
أو أيسلندا أو النرويج أو ليختنشتاين أو سويسرا )دول المنطقة االقتصادية األوروبية) وتعيشون في 
المملكة المتحدة، فسيتعين عليكم جميًعا التقديم. يشمل ذلك أيضا مواطني البلدان الثالثة - الذين يعتمد 

وضع هجرتهم على أحد أفراد عائالتهم الحامل لجنسية إحدى دول االتحاد األوروبي أو المنطقة 
االقتصادية األوروبية. 

 
كيف يمكنك التقدم بطلب للحصول على إقامة “الوضع المستقر”؟ 

 
سيكون نظام الوضع المستقر مفتوًحا بالكامل اعتباًرا من 30 مارس 2019 ويجب التقدم بحلول 

30 يونيو 2021. تقديم الطلب مجاني، ويمكنك تقديمه عبر اإلنترنت.
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