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Embassy of Lebanon
Ottawa
Ambassade du Liban

طلب إصدار أو تجديد وثيقة سفر فلسطينية
إصدار :سنة ) (  3سنوات )

تجديد :سنة ) (  3سنوات )

(

Occupation
Postal Code

Surname
Province

Name
Street

City
Email address

@

اسم األب

االسم والشھرة

تاريخ الوالدة
/
/
اسم الزوج/الزوجة والشھرة

رقم المستند

رقم الوثيقة

بطاقة الھوية
بطاقة اإلغاثة

-

)

( Cell:

اسم األم وشھرتھا
رقم البيان اإلحصائي

المھنة

-

)

( Telephone No. H:

رقم الملف

صورة صاحب الجواز
والمرافقين

محل الوالدة

(

الوضع العائلي

المجددة

مكان اإلصدار

الصادرة

تاريخ اإلصدار
/

/

عنوان السكن في لبنان

يرجى التأكد من إرفاق الطلب بالمستندات األصلية التالية )مع صورتين عن كل منھا(:
 -1الھوية الفلسطينية الزرقاء.
 -2بطاقة االونوروا.
 -3وثيقة السفر الحالية.
 -4بطاقتي تعريف للفلسطينيين مع بصمة إبھام صاحب العالقة أمام كاتب عدل )للحصول على بطاقتي التعريف:
إرسال ظرف مع طابع بريدي وعنوان لكي ترسلھما السفارة إليه(.
 -5صور شمسية عدد ).(4
 -6في حال أن الولد قاصر :يجب إرسال موافقة كل من الوالدين على إعطائه الجواز موقعة أمام كاتب عدل،
)بصمة األب على البطاقة لألوالد دون  18عاما ً(.
 -7صورة عن بطاقة اإلقامة الكندية .
 Money order or Certified Check -8بقيمة ) ($40سنة واحدة.
 -9ظرف بريد مسجل مدفوع ) (prepaidإلعادة وثيقة سفر.

رقم الوثيقة الجديدة

رقم التسجيل

أعطيت /جددت الوثيقة بناء على موافقة رقم

التاريخ:

/

االسم:

التوقيع:

خاص بالبعثة
تاريخ اإلصدار /التجديد
رقم اإلصدار /التجديد
/
/
الرسم المستوفى
صالحة /مجددة لمدة
/
/
تاريخ
رئيس البعثة

أوتاوا ،في

/

/

info@LebanonEmbassy.ca

Tel: ( 613 ) 236 – 5825 Fax: ( 613 ) 232 – 1609
September 2015

أو الموظف المسلكي 

640 Lyon Street, Ottawa, On K1S 3Z5

/

EMBASSY OF LEBANON
OTTAWA
AMBASSADE DU LIBAN

(ﻋﺎﺋﻠﻲ )ﻳﺮﻓﻖ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت/ﻃﻠﺐ إﻟﺰاﻣﻲ ﻟﻔﺘﺢ أو ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻠﻒ ﺷﺨﺼﻲ
Application to open or renew a personal/family file (Mandatory for all Applications)
First name

االسم

Last name

الشھرة
تاريخ الوالدة

D.O.B

اسم األب

Father’s name
Mother’s name

اسم األم وشھرتھا

No and place of registry

رقم ومحل السجل
الزوجة والشھرة/اسم الزوج

Spouse’s first & last name

عدد األوالد في كندا

Number of children in Canada

الوظيفة

Occupation

عنوان العمل ورقم الھاتف

Work address and Phone number

Residence address and phone number

عنوان المنزل ورقم الھاتف

البريد اإللكتروني

E-mail address

الخلوي

Cellular

خاص بالبعثة
تاريخ فتح الملف

رقم الملف

