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تقوم ا�فوضّية بالتحض� ل�نامج ا�ساعدة الشتوية لذا تود التأكد من 

البطاقة الحمراء �عرفة ما إذا كانت البطاقة والرمز ال ي صالح�.
�كنك مشاهدة هذا الفيديو الذي يظهر كيفية الرد ع� الرسالة: 

https://youtu.be/y_3YQVn5xIE
يرجى إرسال رسالة نصّية إ¤ ٧٦xxxxx وفقاً للتعلي�ت ا�ذكورة أدناه:

هل ¬لك بطاقة حمراء؟ إذا ® ¬لك البطاقة الحمراء، أرسل: رقم ا�لف أو 
الشيفرة متبوعة بكلمة ك±

إذا كنت ¬لك البطاقة الحمراء، أرسل رقم ا�لف أو الشيفرة متبوعة 
باµرقام ا®ربعة اµخ�ة ا�وجودة ع� البطاقة. يجب قراءتها من اليسار إ¤ 

اليم�. إذا ليس لديك رصيد كاٍف، �كنك الرد من أي هاتف آخر. 
كخيار بديل، إذا كان لديك إن«نت وهاتف ذº، �كنك إك�ل العملية 

https://unhcr-lb.org/UCV :بالضغط ع� هذا الرابط واتباع التعلي�ت
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� أو �إذا ���� ��ا�	 
��اء، أر� إ�� ��ا ا����  ٧٦xxxxxx ر�� ا��

ا�����ة �����	 �ا ر�ام ا�ر�	 ا ���ة ا�����دة ��� ا���ا�	

 ��ال ��� ذ��:

22C12443LEB

للرد ، عليك إرسال رسالة نصية إلى الرقم المذكور في الرسالة 
ا. ثم عليك اتباع التعليمات.

ً
القصيرة التي تلقيتها سابق

الخطوة ١:
UNHCR ستصلك رسالة من 

عملية التأكيد عبر الرسائل القصيرة
صفحة ١ من ٣

���ا��:��
����� ��ا��ة ��ا ا������ ا����� ا��ي ���� ���ات ����	 ا������ 

 https://youtu.be/y_3YQVn5xIE :ا ا��ا���� ����� ا��ا�� ا�����ة �

https://youtu.be/y_3YQVn5xIE
https://unhcr-lb.org/UCV
https://youtu.be/y_3YQVn5xIE
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هل تتذكر الرمز ال ي لبطاقتك؟

إذا نعم، أرسل رسالة نصية إ¤ ٧٦xxxxxx تحتوي ع� رقم ا�لف أو 
الشيفرة متبوعة بكلمة نعم

إذا ك±، أرسل رقم ا�لف أو الشيفرة متبوعة بكلمة ك±
هام جداً: يرجى عدم إرسال الرقم ال ي

،LEB-22C12443
هذه نهاية العملية. تشكرك ا�فوضّية ع� تعاونك وستتواصل معك من 
خ±ل رسالة نصّية أو مكا�ة هاتفّية إذا كانت هناك حاجة Ãب±غك بأي 

مستجدات.

LEB-22C12443  نعم

إذا ����� ا���� ا���ي ���ا���، أر� إ�� ��ا ا���� ٧٦xxxxxx ر�� 

�� 	��� أو ا�����ة �����	 ���ا��

 ��ال ��� ذ��:

LEB-22C12443  ®

إذا � ����� ا���� ا���ي ���ا���، أر� إ�� ��ا ا����  ٧٦xxxxxx ر�� 

� 	��� أو ا�����ة �����	 ���ا��

 ��ال ��� ذ��:

:
ً
هام جدا

يرجى عدم إرسال الرقم السري

الخطوة ٢ (فقط إذا تملك بطاقة):
UNHCR ستصلك رسالة أخرى من 

عملية التأكيد عبر الرسائل القصيرة
صفحة ٢ من ٣

���ا��:��
����� ��ا��ة ��ا ا������ ا����� ا��ي ���� ���ات ����	 ا������ 

 https://youtu.be/y_3YQVn5xIE :ا ا��ا���� ����� ا��ا�� ا�����ة �

https://youtu.be/y_3YQVn5xIE


عملية التأكيد عبر الرسائل القصيرة
صفحة ٣ من ٣

الخطوة ٢ (فقط إذا ال تملك بطاقة):

LEB-22C12443 ®

� أو �إذا � ���� ��ا�	 
��اء، أر� إ�� ��ا ا����  ٧٦xxxxxx ر�� ا��

�� 	��ا�����ة �����	 ��

 ��ال ��� ذ��:

،LEB-22C12443
شكراً لتكملة العملية وللتأكيد أنك ال 
لك البطاقة الحمراء. ستتواصل معك 

املفوضيّة من خالل رسالة نصيّة أو مكاملة هاتفيّة إذا كانت هناك حاجة إلبالغك 
بأي مستجدات. 

مالحظة:
لست بحاجة إلى الرد بعد تلقيك هذه الرسالة.

UNHCR ستصلك رسالة أخرى من 

���ا��:��
����� ��ا��ة ��ا ا������ ا����� ا��ي ���� ���ات ����	 ا������ 

 https://youtu.be/y_3YQVn5xIE :ا ا��ا���� ����� ا��ا�� ا�����ة �

https://youtu.be/y_3YQVn5xIE


عملية التأكيد عبر اإلنترنت 

إذا ا���ت إ��ام ا����	 ��� ا¤����£ �¢ ¡��� ا��ا�� 
 ����https://unhcr-lb.org/UCV إ��§ ا�¦��ات ا��¥ 

�� ا��ا¨	: �

https://unhcr-lb.org/UCV

