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Palästinensische Mission - Berlin

وكالة جتديد أو استصدار جواز سفر لألطفال:
 .1صورة الصفحة االوىل من جواز سفر الطفل.
 .2صورة اإلقامة /اجلواز األملاين للطفل.
 .3صورة جلواز سفر وهوية وإقامة كل من األب واألم.
 .4اربع صور شخصية خبلفية زرقاء ويرجى كتابة اسم الشخص خلف الصورة.
 .5اسم املوكل اليه الرابعي ورقم هويته ومكان إقامته.
 .6رسوم وكالة جتديد أو استصدار جواز سفر االطفال والبالغة  20يورو -شامل املصاريف الربيدية -وتدفع عن طريق احلساب البنكي التايل
اخلاص ابلسفارة مع ذكر نوع او عنوان املعاملة املطلوبة إضافة إلسم ويل أمر الطفل
Palästinensische Mission
Berliner Sparkasse
IBAN: DE 47 1005 0000 0190 0459 73
Verwendungszweck: Passausstellung für Kinder

وارسال نسخة عن احلوالة البنكية مع كافة االوراق ابلربيد على عنوان السفارة التايل:
Palästinensische Mission
Rheinbabenallee 8
14199 Berlin
ابلنسبة ألهلنا يف قطاع غزة الراغبني ابستصدار جواز سفر للطفل ،ارجو إعالمكم انه ال ميكن استصدار جواز السفر للطفل قبل تسجيله يف السجل
املدين ومنحه الرقم الوطين واستصدار شهادة ميالده عرب الشخص املوكل اليه يف غزة.
املستندات الالزمة الستصدار شهادة امليالد:
 صورة جلواز سفر وهوية وإقامة كل من األب واألم اضافة لصورة عن عقد الزواج.
 صورة عن شهادة الطفل الدولية.
 صورتني شخصيتني للطفل ابخللفية الزرقاء مع كتابة اسم الطفل عليهما.
 اسم املوكل اليه الرابعي ورقم اهلوية ومكان السكن.
رسوم شهادة امليالد البالغة  20يورو -شامل املصاريف الربيدية وتدفع عن طريق احلساب البنكي اعاله اخلاص ابلسفارة مع ذكر نوع املعاملة املطلوبة
اضافة السم الطفل وويل امره.

حرصاً منا على تقدمي أفضل اخلدمات ولتسهيل التواصل وضمان إرسال املعاملة للعنوان الصحيح ،يرجى تزويدان برقم اجلوال والربيد
األلكرتوين واإلسم والعنوان الربيدي ملقدم الطلب.
مالحظة :يؤسفنا ارجاع الطلب يف حال مل يستويف كافة الشروط والواثئق املذكورة اعاله.
شكراً حلسن تفهمكم وتعاونكم
سفارة فلسطني

konsulat@palaestina.org
www.palaestina.org

Tel.: +49 (30) 20 61 77 - 0
Fax: +49 (30) 20 61 77 - 10

Rheinbabenallee 8
14199 Berlin

