قنصلية لبـنان العـامـة

Consulate General of Lebanon

ديـتـرويـت

Detroit
خاص باستعمال القنصلية
رقم الملف :
رقم الوثيقة الجديدة:
رقم التجديد :
التاريخ :

طلـب منـح/متيدييد وييةة فرر لجائيي ن الرلطييني ن/ئواز مرور
Application Form for New/Renewal Palestinian Document /Laissez-Passer

مالحظة  :يرجى ضم كافة املستندات املطلوبة واملذكورة على الصفحة (رقم )2

االفم والشهرة :

Name & Surname :

افـم االب :

Father's Name :

افـم وشـهرة االم :

Mother's Name & Surname :

تاريـخ وحمل الوالدة :

Date & Place of Birth :

العنـوان ورقم اهلاتف يف امريكا :

Address & Phone Number in USA :

تاريخ الوصول اىل امريكا :

Date of arrival to USA

العنوان يف لبنـان :

Address in Lebanon

رقم وييةـة الطـرر :

The Document number :

مكان وتاريخ صيدورها :

Date & Place of Issue :

رقم امللف

File Number :

رقم البيان االحصائي :

Census Registration Number

رقم بياقة رخصة الطوق االمريكية :

Driver's License number :

رقم بياقة االقامة اليدائمة االمريكية :

Alien Card Number

املرافةون على الوييةة /ئـواز املرور :

Name of persons included on passport :

( مع ضم مطتنيداهتم االصلية ونطخ عنها )

االفـم

)(attached copy of their documents

مكان وتاريخ الوالدة

Date & Place of Birth :

Name :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رقم بياقة االقامة يف لبنان :

Lebanese ID Number

التاريـخ :

التوقيع :

1000 Town Center, Suite 2450, Southfield, Michigan 48075 PH: (248) 945-3511
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Consulate General of Lebanon
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أ -املطتنيدات امليلوب ضمهـا لكل طلـب

THE FOLLOWING DOCUMENTS REQUIRED

جتيدييد /منح وييةة الطرر للرلطييين او اجلواز املرور ملن تتوفر فيهم الشروط ( موافةة االمن العام)
Renewal/New Palestinian Document /Laissez -Passer

 -1بياقة تعريف االمن العام اللبناين مع  3صـور لصاحب العجاقة.

-2

صـورة عن الوييةة او ئواز املرور امليلوب جتيدييدها ،الصرحات العشر االوىل مع صورة عن االقامة االمريكية

-3

للرلطييين ( بياقيت اهلوية والغوث اليدولية مع صورة عنهما )

-4

حلامل ئواز املرور ( بياقة االقامة يف لبنان مع صورة عنها )

ب  -ليلب موافةة االمن العام املطبةة لتجيدييد او منح وييةة فرر فلطيينية او ئواز مرور (ترفل اليلبات اىل لبنان )
املطتنيدات امليلوبة املذكورة اعجاه يف الرةرة (أ) مع عيدم جتيدييد الويائق الرلطيينية وئوازات املرور قبل ورود موافةة االمن العام اللبناين ( ارفال
اليلب اىل لبنان يتم بيدون رفوم ).
ج  -اصيدار ئواز مرور  -او وييةة فرر للرلطييني ن بيدال عن ضائع او تالف ( ترفل اليلبات اىل لبنان )
املطتنيدات امليلوبة يف هذه احلالة هي املذكورة يف الرةرة (أ) وزيادة على ذلك افادة من شرطة حمل اقامة صاحب العجاقة بان وييةة الطرر او ئواز املرور
قيد فةيد مع ابراز االقامة االمريكية وصورة عنها  .يجاث اعجانات يف الصحيرة احمللية مليدة يجاية ايام متتالية مع اييداع الةنصلية النطخ الثجاية كاملة.




هام ئيدا ال جتيدد وال متنح ويائق الطرر او ئوازات املرور دون ابراز املطتنيدات امليلوبة وتعاد املعاملة الصحاهبا على مطوؤلياهتم يف حال نةص أي بنيد



مجاحظـة  :الرفم هو  222دوالر امريكي مليدة مخس فنوات (نةيدا يف حال حضور صاحب املعاملة اىل الةنصلية )



جيب ارفال املعاملة مبوئب الربييد املضمون مع رر برييدي علي عنوان صاحب العجاقة لجاعادة

يف حال عيدم وئود متبةيات واضحة لوييةة الطرر التالرة تعترب مرةودة وتيبق الرةرة ج كاملة
او أي شرط من الشروط املذكورة اعجاه وبوافية الربييد.

(و مبوئب حوالة مصرفية  Money Orderيف حال ارفاهلا يف الربييد )

Certified Self Addressed Stamped Envelop Required
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ملـــــن يهمـــه االمـــــر

انا املوقـع ادنـاه------------------------------- ،الفلســطيين  ،من مواليـ --------
عــام  --------------وال يت  -------------رقم امللــف --------رقم البيان االحصـاي
 ---------حامــل وثيقــة ســفر فلســطينية رقــم  --------صـادر ة بتاريخ -------- -------واملقيـم حاليـا على العنـوان التالـ :

اصــرح طايعــًا خمتــاراً بانــ اســـح لووتتـــ الســي ة --------------------
الفلسطينية/اللبنانية ،وال هتــا  --------رقم امللـف  -----------رقـم البيـان االحصـاي ----
واملقيحــة حاليا يف لبنــــــان  ،بتق يــم طلبـــات واالســتحصال على بيانـــات قيـــ
ووثايــق ســفر خاصة بالالتئيني الفلسطينيني هلا والوالدنــا القاصـرين
عــام ------------و-----
 -------------------من مواليـــ ----------------------------------------------------------------و------------------------------------------------------------و ------------------------------------------------------------و ------------------------------------------------------------و ---------------------------------------------ولووتيت الســي ة -------------------------احلق التوقيـــع عـين علـىكافــة املســــ تن ات واالســـت عاءات الالزمــة والعاي ة لذلك امـــام ال وايـــر الرســـحية
وامل يرية العامــة لالمــن العــام يف لبنــان والســفر معهم خارج االراض اللبنانيــة والسيحا اىل الواليات
املتح ة االمريكيــة .
اسـم الوالد -------------:
التوقيع ---------------- :

حرر بتاريخ

/

/

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

