انزؼهًٛبد انخبصخ ثئضبفخ األطفبل نجٕاصاد انغفش األسدَٛخ انًؤلزخ
Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in London
Instructions to Add Child on Jordanian Temporary Passport

-

ٚزجغ انطفم جُغٛخ ٔانذِ األسدَ.ٙ
ال ٚجٕص اضبفخ انطفم ػهٗ جٕاص عفش االو ارا نى ركٍ رذًم َفظ جُغٛخ انضٔج.
ًٚكٍ إضبفخ انطفم نجٕاص عفش ٔانذِ أٔ ٔانذرّ ٔال ٚجٕص إضبفزّ نهجٕاص ٍٚيؼب ششٚطخ أٌ ٚكٌٕ دٌٔ انغبدعخ ػششح.
ال ٚجٕص إضبفخ األطفبل ػهٗ جٕاص عفش األو إرا كبَذ ال رضال أَغّ ٔػهٓٛب رمذٚى طهت نزظٓٛش إعى انضٔج ػهٗ جٕاص عفشْب.
أ٘ سعٕو إضبفٛخ رذذد يٍ ػًبٌ ٚزى رجهٛؾ صبدت انؼاللخ ثزنك يثم رؼٓذ أٔ كفبنخ ػذنٛخ أٔ ؿٛش رنك.

نزمذٚى طهت إضبفخ طفم أٔ رظٓٛش إعى انضٔج ػهٗ جٕاص عفش انضٔجّ ٚشجٗ انزكشو ثزضٔٚذَب ثًب ٚه-:ٙ
 .1رؼجئخ انطهت انًشفك أدَبِ ثشكم كبيم ٔٔاضخ ٔرٕلٛؼّ يٍ لجم ٔانذ انطفم.
 .2إسفبق صٕسر ٍٛنهطفم يغ كزبثخ اإلعى ػهٗ ظٓش انصوٕسٚ .جوت أٌ ركوٌٕ انصوٕس يهَٕوخ دذٚثوخق ال رمجوم انصوٕس انًغوذٕثخ
ػٍ صٕس عبثمخ ٔخبصخ إرا كبَذ رؤثش ػهٗ َمبء ٔٔضٕح انصٕسح ػُذ إنزمبطٓب دبعٕثٛبق كًب ٚجت أٌ ركٌٕ انصٕس أيبيٛخ
(ال رمجم انصٕس انجبَجٛخ) يمٛبط  4.5*3.5عى ششٚطخ ٔضٕح ياليخ انٕجّ فٓٛب جٛذا ٔشوٓبدح صوبدت انؼاللوخ ثولٌ انصوٕس
انًشفمخ ْ ٙنًمذو انطهت ٔرنك ثكزبثخ اإلعى ٔانزٕلٛغ ػهٗ ظٓش انصٕسح.
 .3إسفبق جٕاصاد عفش ٔانذ٘ انطفم ثششط أٌ ٚكَٕب عبسٚب انًفؼٕل .
 .4إسفبق شٓبداد يٛالد األطفبل ٔرصذٚك األصم يٍ انخبسجٛخ انجشٚطبَٛخ يغ انزشجًخ إنٗ انهـخ انؼشثٛخ.
 سعٕو رصذٚك أ٘ شٓبدح رًذ انًصبدلخ ػهٓٛب يٍ انخبسجٛخ انجشٚطبَٛخ (.)£20.00 Postal order سعٕو رصذٚك أ٘ رشجًخ إنٗ انؼشثٛخ (.)£20.00 Postal order .5انغٛذاد انهٕار ٙال صانذ جٕاصاد عفشٍْ ثلعًبئٍٓ لجم انضٔاج (أ٘ ؿٛش يظٓش إعى انضٔج ػهٗ جٕاص عفش انضٔجّ)
ػه ٍٓٛإسعبل ػمذ انضٔاج كًب ْٕ يزكٕس أدَبِ ٔصٕسِ ػٍ جٕاص عفش انضٔج يزشجًخ ثـض انُظش ػٍ جُغٛزّ ٔيجُٛب ً
ف ّٛإعًّ انشثبػٔ ٙجُغٛزّ ٔيكبٌ ٔربسٚخ يٛالدِ ٔإعى األو انكبيم.
 (نهزلكذ يٍ رظٓٛش إعى انضٔج ػهٗ جٕاص عفش انضٔجخ أَظش انزؼهًٛبد ف ٙصفذخ األطفبل).ف ٙدبنخ ٔجٕد ػمذ صٔاج صبدس ثبنهـخ انؼشثٛخ ٚزى رصذٚمّ يٍ ٔصاسح انخبسجٛخ ف ٙانجهذ انز٘ صذس يُّ ػمذ انضٔاجق
ٔيٍ ثى ٚزى انزصذٚك ػه ّٛيٍ لجم انغفبسح األسدَٛخ ف ٙرنك انجهذ.
ف ٙدبنخ ٔجٕد ػمذ صٔاج يذَٚ ٙشجٗ رصذٚك انؼمذ األصم يٍ انخبسجٛخ انجشٚطبَٛخ يغ انزشجًخ إنٗ انهـخ انؼشثٛخ.
ف ٙدبنخ ٔجٕد ػمذ صٔاج إعالي ٙصبدس يٍ انًًهكخ انًزذذح ٚجت رُظٛى يٕػذ نكم يٍ انضٔج ٔانضٔجخ إلصذاس دجخ
رصبدق( .نزُظٛى دجخ رصبدق ٚشجٗ لشاءح انزؼهًٛبد انخبصخ ثزُظٛى دجخ انزصبدق).
ػمٕد انضٔاج انصبدسح يٍ األسدٌ ٚجت أٌ ركٌٕ يصبدق ػهٓٛب يٍ انخبسجٛخ األسدَٛخق ْٔ ٙيؼزًذح نذٖ انغفبسح.
 .6ف ٙدبنخ دذٔس انطالق ٚجت أٌ ٚغجم ف ٙانًذبكى انششػٛخ ف ٙاألسدٌ لجم رمذٚى انًؼبيهخ.
 شٓبداد انطالق انصبدسح يٍ األسدٌ ٚجت أٌ ركٌٕ يصبدق ػهٓٛب يٍ انخبسجٛخ األسدَٛخق ْٔ ٙيؼزًذح نذٖ انغفبسح.. ال ٕٚجذ أ٘ سعٕو رصذٚك ػهٗ انشٓبداد انز ٙرًذ انًصبدلخ ػهٓٛب يٍ انخبسجٛخ األسدَٛخ. .7سعٕو رظٓٛش إعى انضٔج ػهٗ جٕاص عفش انضٔجخ (.)£116.00 Postal order
 .8سعٕو إضبفخ كم طفم ()£116.00 Postal orderق ٔعوٛزى إعوزٛفبء انشعوٕو يوشح أخوشٖ ػُوذ رجذٚوذ انجوٕاص إرا سؿوت
صبدت انؼاللخ ثبالضبفخ يشح أخشٖ ٔرنك ثؼذ رمذٚى طهت جذٚذ نكم نإلضبفخ.
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إلسعبل انًطهٕة أػالِ ػٍ طشٚك انجشٚذ ٚشجٗ إسعبل يـهف ثشٚذ٘ فبسؽ يكزٕة ػه ّٛاإلعى ٔانؼُٕاٌ ٔيغزٕفٗ
انطٕاثغ ( (Special deliveryنُزًكٍ يٍ إسجبع انًؼبيالد ثؼذ اإلَزٓبء يُٓب.
-

ثبنُغجخ نهًؼبيالد انًمذيخ يٍ لجم االسدَ ٍٛٛانًم ًٍٛٛف ٙجًٕٓسٚخ أٚشنُذا ٚشجٗ إسعبل يـهف ثشٚذ٘ فبسؽ
يكزٕة ػه ّٛاإلعى ٔانؼُٕاٌ ثبإلضبفخ إنٗ َ £10.00مذا نُزًكٍ يٍ إعزٛفبء طٕاثغ )(Special delivery
ٔإسجبع انًؼبيالد ثؼذ اإلَزٓبء يُٓب.
انغفبسح ؿٛش يغؤٔنخ ػٍ فمذاٌ أ٘ يؼبيهخ ثبنجشٚذ.

عبػبد إعزمجبل انًشاجؼ ٍٛف ٙانمغى انمُصه:ٙ





عبػبد انًشاجؼخ نهمغى انمُصه ٙركٌٕ ث ٍٛانغبػخ انؼبششح صجبدب ٔنـبٚخ انغبػخ انٕادذح ظٓشا.
إلعزالو انًؼبيالد ركٌٕ ث ٍٛانغبػخ انثبَٛخ ٔانُصف ظٓشا ٔنـبٚخ انغبػخ انشاثؼخ ػصشا.
نإلعزفغبس ػٍ أ٘ يؼهٕيبد نى ٚزى عشدْب عبثمب ً ٚشجٗ إسعبل ثشٚذ انكزشَٔ ٙػهٗ
consulate.london@fm.gov.jo
أٔ اإلرصبل ث ٍٛانغبػخ انؼبششح صجبدب ٔنـبٚخ انغبػخ انثبنثخ ثؼذ انظٓش ػهٗ انشلى انزبن:ٙ
: 02079373685

يغ رذٛبد انمغى انمُصه ٙف ٙعفبسح انًًهكخ االسدَٛخ انٓبشًٛخ/نُذٌ
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طهت إضبفخ أٔ رظٓٛش ػهٗ جٕاص انغفش األسدَ ٙانًؤلذ
نإلعزخذاو انشعً ٙفمط.
2 passport
Photos

إسم الطالب الكامل:
رقم جواز السفر:

مكان صدوره:

تاريخ صدوره:

تاريخ اإلنتهاء:

إسم الطفل المراد إضافتو__________________________________________________ :
أو إسم الزوج المراد تظهيره إلى جواز سفر زوجتو_________________________________ :
إعى انطفم أٔ انضٔج (باللغة اإلنجليسية):
الديانة:

مكان وتاريخ والدة الطفل أو السوج:

عنوان المنزل لمقدم الطلب Applicant’s home address/

____________________________________________________
____________________________________________________
__________________________

Mobile:

__________________

Name:

Address:

Postcode:

نإلعزخذاو انشعً ٙفمط.
يالدظبد انمغى انمُصهٙ
انًشفمبد
صٕس ػٍ جٕاص٘ عفش انٕانذ.ٍٚ
شٓبدح يٛالد انطفم يصذلخ ٔيزشجًخ دغت األصٕل.
صٕسِ ػٍ ػمذ انضٔاج.
صٕسِ ػٍ دفزش انؼبئهخ.

-



اإلجشاءاد انًزخزح
انشلى___________________ :
انزبسٚخ__________________ :

طبثغ (ٔاسداد)
لُصهٙ

أقر وأعترف بأن جميع المعلومات الواردة أعاله صحيحة ومطابقة للواقع ،وعليه أوقع.

رٕلٛغ انطبنت ____________________ :انزبسٚخ_______/_____/_____ :
مصدق القنصل/
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