قنصلية لبـنان العـامـة

Consulate General of Lebanon

ديـتـرويـت

Detroit
رقم امللف :

خاص باستعمال القنصلية

رقم االحالة:

تارخيها:

رقم احلقيبة :

تارخيها:

سجلت بوثيقة رقم:
صفحة :

* منح افادة:

اســــتمارة لتسـجيل وفاة
(يرجى تعبئتها باللغتني العربية واالنكليزية )

Application for Death Registration

املتويف

The Deceased

اسـم والشهرة :
Name & Surname :
اجلنسـية:
Nationality
اسـم االب وشهرته
Father's Name & Surname
اسم االم وشهرهتا قبل الزواج
Mother's Maiden Name
مكان وتاريخ الوالدة
Place & Date of Birth
املذهـب
Religion
مكان وتاريخ الوفاة
Place & Date of Death
رقم جواز السفر
Passport number
الوضع العائلي
Civil Status
اسم الزوج والشهرة  /الزوجة والشهرة
Spouse’s name & surname
حمل وتاريخ والدة الزوج /الزوجة
Spouse date and place of birth
عدد االوالد
Number of children
هــام جـدا عن تذكـرة اهلوية او اخراج القيد
احمللة او القريـة
Village/City

نورع ورقم السـجل
Register Number

القضـاء
District

العنـوان الكامل يف الواليات املتحدة مع رقم اهلاتف
Address & Phone Number in USA
اصرح على مسوؤلييت الشخصية بان املعلومات الواردة اعاله هي صحيحة

التوقيع

ديترويت يف :

1000 Town Center, Suite 2450, Southfield, Michigan 48075 PH: (248) 945-3511
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بتاريخ:

قنصلية لبـنان العـامـة

Consulate General of Lebanon

ديـتـرويـت

Detroit
تســجيل وفــاة
Death Registration

يرجـى ايداعنــا املستندات التاليـة
The Following Documents Required:

 وثيقــة الوفــاة احملليــةDeath Certificate



 اخراج قيد عائلي وافرادي ال يعود تاريخ اصدارمها اكثر من ثالثة اشـهر من تاريخ تقدمي املعاملة ( مع صورة عنه)Recent Individual& Familial Extract of Registration + Copy
 -اذا تبني يف وثيقــة الوفـاة اال مريكيـة ان املتويف متزوج وان هذا الزواج غري مسجل ،وجب على املراجع تسجيل هذا الزواج قبل الشـروع ععاملـة

-

تسجيل الوفاة
If the Deceased person was married but not registered in Lebanon, therefore, marriage
must be registered before the registration of death.

-



ايداعنا ظـرف بريدي ملصق عليه طابع العادة املستندات بالربيد املضمون
)Self Address Stamped Envelope (Registered Mail



تســجيل الوفــاة معفــى من الرســوم



كل معاملة ال تستويف الشروط املطلوبة اعاله تعاد الصحاهبا دون تنفيذ على مسوؤليتهم

The registration is free of charge
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