سفــــــــــارة
المملكة األردنيـــة الھاشميــة
أوتاوا – كنــدا

صور شخصية
ملونة وحديثة

طلب شھـــادة حســـن سلــــوك
-1
-2
-3
-4
-5

-6

-7

-8
-9

االسم الكامل-:
مكان وتاريخ الوالدة-:
اسم األم-:
المھنة ومكان العمل-:
المؤھل العلمي-:
أ -المدرسة  /الجامعة
ج .سنة التخرج
ب .التخصص:
الحالة االجتماعية :متزوج /أعزب
أ .اسم الزوج الكامل وتفصيالته:
ب .اسم الزوجة الكامل وتفصيالتھا:
ھل سبق لك الخدمة بالسلك العسكري األردني؟ نعم /ال
ب .الرتبة:
أ .الرقم:
د .تاريخ دخول الخدمة:
و .تاريخ الترميج أو التسريح وأسبابه:
ھل عملت في األردن فترة إقامتك فيھا؟ نعم /ال
الغرض من الشھادة:

 -10البلد األصلي:
 -11اإلقامة السابقة:
 -12اإلقامة الحالية:
 -13العنوان البريدي:
ھاتف )
 -14تفصيالت جواز السفر
أ .رقم الجواز:
ب .مكان اصداره :
ج .تاريخ اصداره:
 -15الرقم الوطني:
ج .رقم شھادة اإلخراج:
ھـ .آخر وحده:
ما ھي طبيعة العمل؟

التاريخ:

فترة اإلقامة في األردن  :من

(

توقيع الطالب

لغاية

التعليمات :
يرجى تزويد السفارة بما يلي للحصول على شھادة حسن سلوك :
 -1الطلب أعاله معبأ كامال حسب األصول ) الرسوم  30دوالر كندي(.
 -2صور شخصية ملونة و حديثة عدد ) 2بمواصفات صور جواز السفر الكندي( .
 -3صورة عن جواز السفر المستعمل خالل اإلقامة في األردن والجواز الحالي )  10دوالرات عن كل جواز(.
 -4ترسل مجموع الرسوم المذكورة أعاله بشيك مصدق واحد أو حوالة بريدية باسمEmbassy of Jordan :
)ونعتذر عن قبول الرسوم نقدا او بشيك شخصي(.
 -5مغلف مدفوع الرسوم من بريد كندا فقط )  ،( Priority, Express or Registeredونعتذر عن قبول مغلفات
شركات البريد السريع الخاصة او البريد العادي .

EMBASSY OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN
100 Bronson Avenue, Suite 701, Ottawa, Ontario K1R 6G8
Telephone (613) 238-8090 Fax (613) 232-3341 E-mail: ottawa-consular@mfa.gov.jo

Request for Police Clearance
1.
2.
3.
4.
5.

Full Name:
Place and Date of Birth:
Mother’s name:
Profession, Place of work:
Last level of Education:
Name of School/ University:
Field of study:
6. Marital status (single, Married,..)
7. Did you serve at Jordanian army:
8. Did you work in Jordan:
9. Reason for requesting the certificate:
10. Country of Origin:
11. Previous Country of Residence:
12. Country of Residence:
13. Full Address:
Telephone number:
13. Passport number:
Date of Issue:
14. Period of stay in Jordan;
From:
Date:

Year of graduation:
Name of spouse:
When:
The nature of job:

Place of Issue:
To:
Signature:

Please send with this application the following:
1. Application fees: $30 CAD.
2. Two colored and recent passport size photo (passport photo specifications).
3. Photocopy of the passport you entered Jordan with, and the new passport. ($10 for
each copy).
4. Fees which mentioned above in one certified cheque or money order, payable to the
Embassy of Jordan. (Cash and personal and cheques will not be accepted).
5. A pre-paid Canada post, self-addressed return envelope: Registered, Express or
Priority post only. (The Embassy does not return documents by courier services).
• Time required for obtaining a Police clearance certificate is approx. 2-3 months.

