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 من صحة البطاقة الرقمية المتضمنة صورةتتأكد كيف  

في وضع اإلضاءة الصادرة في نيو ساوث ويلز 

د أنهاّتحتوي البطاقة الرقمية المتضمنة صورة عىل عدة مزايا تؤك

صحيحة وسارية المفعول. يمكن لحاملي البطاقات المتضمنة 

صورة عرض بطاقاتهم الرقمية المتضمنة صورة في وضع اإلضاءة  

االعتيادي أو الوضع الداكن االختياري.

للتأكد من أن ما تراه هو أحدث معلومات الرخصة الحالية المتضمنة 

صورة اطلب من الزبون تحريك صورة الشاشة إىل أسفل لعرض آخر  

معلومات رخصته.
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شعار حي لحكومة  

نيو ساوث ويلز 

فيه التحديثآخر وقت تم ّ

ّك صورة الشاشةحر

إىل األسفل للتحديث

ينتهي مفعول رمز 
 )QR(االستجابة السريعة  

عاد تحميلهُوي

لمجساةرلصواك تتحر

الهاتفلة ماإعند ه تاارلوا

ةهرلزمةّّ

ّك صورة الشاشة إىلحر

أسفل لرؤية المزيد

عالمة مائية تطابق صورة  

البطاقةالرقمية المتضمنة صورة

ليس)تفاصيل العنوان  

صورة من الضروري تحريك 

الشاشة إىل أسفل لرؤية  

 (العنوان

 سنة من العمر 18دون 

 سنة 18بالنسبة لألشخاص الذين دون 

من العمر سيكون هناك رمز بجانب تاريخ

ميالدهم للتعرف عىل هويتهم بسرعة. 

البطاقة الرقمية المتضمنة صورة التي  
انقضى تاريخ صالحيتها

إذا كانت البطاقة المتضمنة صورة 

منتهية الصالحية أو كان وضعها أنها 

غير متاحة، سيرى الزبون الخطوات  

التالية التي يمكنه اتخاذها.

معلومات هامة 

ب مسك هاتف الزبون. إذا صعبتّتجن

عليك الرؤية، اطلب من الزبون تعديل  

الهاتف لتسهيل عملية الفحص.

إذا كانت لديك أية مخاوف بشأن 

البطاقة الرقمية المتضمنة صورة 

ّبعالصادرة في نيو ساوث ويلز، ات

بع في قطاع عملك أوّالنظام المت

في مؤسستك. 
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 service.nsw.gov.auاعرف المزيد في الموقع 
‘Digital Photo Card’وابحث عن 



Your Photo Card can’t be 
displayed.

It may have expired or a status change 
may have occured.

To get a new Photo Card, visit a service 
centre    . For more information see the 
Service NSW website     or call 13 77 88.
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كيف تتأكد من صحة البطاقة الرقمية المتضمنة صورة

في الوضع الداكنالصادرة في نيو ساوث ويلز  

ُستخدم الوضع الداكن بشكل شائع في الليل أو في بيئاتي

اإلضاءة المنخفضة لتقليل إجهاد العين وتسهيل رؤية الشاشة.

يضمن هذا الخيار تمكين فاحصي البطاقات من فحص هذه 

ًا بسرعة وبأمان خالل قيامهم بالمسح الضوئيالبطاقات بصري

 عىل رخص نيو ساوث ويلز الرقمية.QRلرموز  
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شعار حي لحكومة 

نيو ساوث ويلز 

فيه التحديثآخر وقت تم ّ

ّك صورة الشاشةحر

إىل األسفل للتحديث

ينتهي مفعول رمز
 )QR(االستجابة السريعة  

عاد تحميلهُوي

ةهرلزمة لمجساةرلصواك تتحر ّّ

الهاتفلة ماإعند ه تاارلوا

ّك صورة الشاشة إىلحر

أسفل لرؤية المزيد

عالمة مائية تطابق صورة  

البطاقةالرقمية المتضمنة صورة

ليس)تفاصيل العنوان  

صورة من الضروري تحريك 

الشاشة إىل أسفل لرؤية  

 (العنوان

 سنة من العمر 18دون 

 سنة 18بالنسبة لألشخاص الذين دون 

من العمر سيكون هناك رمز بجانب تاريخ

ميالدهم للتعرف عىل هويتهم بسرعة. 
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البطاقة الرقمية المتضمنة صورة التي  
انقضى تاريخ صالحيتها

إذا كانت البطاقة المتضمنة صورة 

منتهية الصالحية أو كان وضعها أنها 

غير متاحة، سيرى الزبون الخطوات  

التالية التي يمكنه اتخاذها. 

Your Photo Card can’t be 
displayed.

It may have expired or a status change 
may have occured.

To get a new Photo Card, visit a service 
centre    . For more information see the 
Service NSW website     or call 13 77 88.
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Photo Card unavailablePhoto Card unavailable 

معلومات هامة

ب مسك هاتف الزبون. إذا صعبتّتجن

عليك الرؤية، اطلب من الزبون تعديل  

الهاتف لتسهيل عملية الفحص.

إذا كانت لديك أية مخاوف بشأن 

البطاقة الرقمية المتضمنة صورة 

ّبعالصادرة في نيو ساوث ويلز، ات

بع في قطاع عملك أوّالنظام المت

في مؤسستك.
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