الغطاء•
األساسي•
أينما•تعمل•
هل يساورك القلق بشأن وظيفتك في األوقات المضطربة
اليوم؟ إذا كنت تعمل لشركة خاصة أو منظمة قطاع
تطوعي تقدم خدمات عامة ،فقد•حان•الوقت•المناسب•
لالنضمام•إلى•.UNISON
إننا نقدم مجموعة كاملة من الميزات والخدمات لألعضاء ،التي يمكن
أن تتضمن:
•تقديم المشورة والدعم والمساعدة عند الحاجة إليها في العمل
•خط مساعدة متاح حتى منتصف الليل
•مساعدة قانونية لك في العمل ولعائلتك في المنزل*
•استشارة خصم وإعانة مالية في أوقات الحاجة
•تعويض للحوادث واإلصابات في العمل.
ونقدم مجموعة من الخصومات الحصرية لألعضاء التي يمكنها أن توفر األموال
لك ولعائلتك عند التسوق ،وشراء خدمات التأمين أو قضاء عطلة.
ويمكنك الحصول على كل هذا مقابل مبلغ قليل يبلغ  1.30جنيه إسترليني شهريًا
– استنا ًدا إلى أرباحك.
*اطلع على  unison.org.uk/for-members/legal-servicesللتعرف على األهلية
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Join UNISON – UNISON االنضمام إلى
essential cover wherever you work
الغطاء األساسي أينما تعمل

Simply complete the form below and hand it to your branch rep or post it to the address on the back page
ببساطة أكمل النموذج أدناه وقدمه إلى مندوب الفرع الذي تتعامل معه أو أرسله بالبريد إلى العنوان الوارد في الصفحة الخلفية

 Tell us about you / أخبرنا•عنك
Title / العنوان

First name / االسم•األول

Surname/family name / اللقب/اسم•العائلة

Date of birth / تاريخ•الميالد

/

/

Home address / عنوان•المنزل

Postcode / الرمز•البريدي

email / البريد•اإللكتروني

Phone number (please indicate if home, work or mobile)
)رقم•الهاتف•(يرجى•بيان•إذا•كان•رقم•المنزل•أو•العمل•أو•الجوال

National insurance number (from your payslip)
)رقم•التأمين•الوطني•(من•إيصال•الراتب

Please give your ethnic origin (tick one box): /•:)الرجاء•تحديد•األصل•العرقي•لك•(ضع•عالمة•في•مربع•واحد
■ Bangladeshi
بنجالديشي

■ Pakistani
باكستاني

■ Black African
أفريقيا السوداء

■ Black other
أصل أسود آخر

■ Chinese
صيني

■ Asian UK
المملكة المتحدة اآلسيوية

■ Black Caribbean
أسود البحر الكاريبي

■ White UK
المملكة المتحدة البيضاء

■ Indian
هندي

■ Asian other
أصل آسيوي آخر

■ Black UK
المملكة المتحدة السوداء

■ Irish
أيرلندي

■ White other
أصل أبيض آخر

 Tell us about your job / أخبرنا•عن•وظيفتك
Employer’s name / اسم•صاحب•العمل

Your job title/occupation /المهنة/المسمى•الوظيفي

Workplace name and address / اسم•مكان•العمل•وعنوانه

Postcode \ الرمز•البريدي

Payroll number (from your payslip) / )رقم•جدول•الرواتب•(من•إيصال•الراتب

 What you will pay each month
•المبلغ•الذي•ستدفعه•شهريًا

Please tick the appropriate box for your earnings before deductions.
.يرجى•وضع•عالمة•في•المربع•المناسب•ألرباحك•قبل•الخصم
Annual pay
Your subscription
األجر•السنوي
اشتراكك

£0–£2,000
£2,001–£5,000
£5,001–£8,000
£8,001–£11,000
£11,001–£14,000
£14,001–£17,000
£17,001–£20,000
£20,001–£25,000
£25,001–£30,000
£30,001–£35,000
£35,000+



£1.30
£3.50
£5.30
£6.60
£7.85
£9.70
£11.50
£14.00
£17.25
£20.30
£22.50

 Choose your political fund
•اختر•الصندوق•السياسي

One of the ways UNISON works on your behalf is through political
campaigning. Your subscription includes a political fund payment so you
won’t pay any extra, but in UNISON you choose how you want that money
to be used.
 يشمل االشتراك دفعة. نيابة عنك في الحمالت السياسيةUNISON تكمن إحدى الطرق التي يعمل فيها
 يمكنك اختيار الكيفية التي تريدUNISON  ولكن في،صندوق سياسي حيث أنك لن تدفع أي مبالغ إضافية
.استخدام األموال بها
Please tick one box only. / .يرجى•وضع•عالمة•في•مربع•واحد•فقط
Our Affiliated Political Fund takes UNISON members’ views directly
into the Labour Party, working to promote UNISON policies.
،" مباشرة إلى "حزب العملUNISON لدينا "الصندوق السياسي التابع إلينا" الذي يأخذ آراء أعضاء
.UNISON للعمل على تعزيز سياسات
The General Political Fund is used to pay for branch, regional and
national campaigns but is independent of any political party.
 ولكن بصورة،يُستخدم "الصندوق السياسي العام" للدفع لحمالت الفروع والحمالت اإلقليمية والوطنية
.مستقلة عن أي حزب سياسي

 Choose how you wish to pay / اختر•طريقة•الدفع•التي•ترغب•فيها
Please tick one box only. / .يرجى وضع عالمة في مربع واحد فقط
EITHER deduct from salary:
•:إما•الخصم•من•الراتب

OR pay by direct debit:
•:أو•الدفع•عن•طريق•الخصم•المباشر
please complete the direct debit form below
الرجاء إكمال نموذج الخصم المباشر أدناه

■

■

I wish to join UNISON and authorise deduction of
subscriptions from my pay by my employer.
 وأسمح بخصم االشتراكات من راتبي منUNISON أود االنضمام إلى
.ِقبل صاحب العمل

I wish to join UNISON and authorise deduction of
subscriptions by direct debit
 وأسمح بخصم االشتراكات من خاللUNISON أود االنضمام إلى
الخصم المباشر

Signature / التوقيع

Date / التاريخ

Please go to unison.org.uk/privacy-policy to see how we will protect and use your personal information
•لمعرفة•كيفية•حماية•واستخدام•معلوماتك•الشخصيةunison.org.uk/privacy-policy•الرجاء•االنتقال•إلى

Please•fill•in•the•whole•form•using•a•ball•point•pen•and•send•it•to:
:يرجى•ملء•النموذج•بأكمله•باستخدام•قلم•جاف•وإرساله•إلى

UNISON

UNISON

130 Euston Road

 طريق يوستن130

London

Instruction to your
bank or building society
to pay by Direct Debit
تعليمات إلى البنك أو جمعية البناء
بالدفع عن طريق الخصم المباشر

لندن

NW1 2AY

NW1 2AY

Name(s) of account holder(s) / اسم•(أسماء)•حامل•(حاملي)•الحساب

Service user number / رقم•مستخدم•الخدمة

Reference / المرجع

Instruction to your bank or building society
Please pay UNISON Direct Debits from the account detailed in this
Instruction subject to the safeguards assured by the Direct Debit
Guarantee. I understand that this Instruction may r emain with
UNISON and, if so, details will be passed electronically t o my bank/
.building society

Bank/building society account number
البنك/رقم•حساب•جمعية•البناء

تعليمات•إلى•البنك•أو•جمعية•البناء

Branch sort code / كود•الفرع

ً  المباشرة من الحساب المفصل في هذه التعليماتUNISON يُرجى دفع خصومات
وفقا لشروط
 وإذا،UNISON  أتفهم أن هذه التعليمات قد تظل لدى.الوقاية التي يكفلها ضمان الخصم المباشر
.جمعية البناء/ سيتم إرسال التفاصيل إلكترونيًا إلى البنك،كان األمر كذلك

Name and full postal address of your bank or building society
االسم•والعنوان•البريدي•الكامل•للبنك•أو•جمعية•البناء
To: The Manager
 المدير:إلى

Bank/building society
جمعية البناء/البنك

Address / العنوان

Signature(s) / (التوقيع )التوقيعات

Postcode / الرمز البريدي

Date / التاريخ

Banks and Building Societies may not accept Direct Debit Instructions for some types of account
قد ال تقبل البنوك وجمعيات البناء "تعليمات الخصم المباشر" لبعض أنواع الحسابات

UNISON
هنا•عندما•تكون•
بحاجة•إلينا

لذا ،إذا كنت تريد تغطية أساسية من  ،UNISONلن يكون األمر أبسط من ذلك.
يمكنك االنضمام إلينا على اإلنترنت على  joinunison.orgأو اتصل مجا ًنا
على  .0800 171 2193أو امأل هذا النموذج وأرسله إلى:

)إذا كان ال يوجد عنوان أدناه آخر ،يمكنك إرسال بريد إلى Freepost RSKU-RRCA-HHSJ، UNISON,
)The UNISON Centre, 130 Euston Road, LONDON NW1 2AY
معلومات الفرع

إذا كنت تتطلع إلى الحصول على دعم نقابة
في األوقات المضطربة انضم•إلى••UNISONاليوم

ثالثة•طرق•بسيطة•لالنضمام•إلى••UNISONاليوم:

االنضمام•عبر•اإلنترنت•على•

joinunison.org

اتصل•بنا•على•

0800 171 2193

ملء•هذا•النموذج•وإرساله•
إلى•العنوان•أعاله
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