EMBASSY OF
THE HASHEMITE KINGDOM
OF JORDAN
OTTAWA
__________

سفـارة

_

المملكة األردنية الهاشمية
الرقـم أوتـاوا
.........................
________

:متطلبات اصدار رسالة تؤكد صحة رخصة السواقة األردنية
.)تعبئة نموذج (طلب إجراء معاملة لدى السفارة

-1

. ارسال رخصة السواقة األردنية األصلية

-2

.ارفاق صورة عن جواز السفر األردني ساري المفعول

-3

. شيك مصدق أو حوالة بريدية باسم السفارة األردنية،) دوالر كندي$55.00( ارفاق رسوم إصدار الشهادة
)ً( التقبل الشيكات الشخصية أو الدفع نقدا

-4

 أوExpress ،Registered ( Canada Post ارفاق مغلف إرجاع معنون و مدفوع الرسوم من
) (ال ترسل السفارة المعامالت مع خدمات البريد السريع.(Priority

-5

. ال تتحمل السفارة أية مسؤولية عن ضياع أو تأخير معاملة ترسل بالبريد:مالحظة



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

Requirements for issuing a Jordanian Driver's License validation letter:
1234-

The attached (general request form) filled and signed.
Original Jordanian Driver's License.
A copy of your valid Jordanian passport.
($55.00) fees in Canadian funds paid by certified cheque or money order; to the
"Embassy of Jordan". (cash, personal and company cheques are not accepted)
5- If applying by mail: a pre-paid Canada Post, self-addressed return envelope;
Registered, Express or Priority post only to be enclosed. (The Embassy does not
return documents by courier services)


Note: The Embassy is not responsible for any lost or delayed documents sent by
mail.

سفـارة

_

EMBASSY OF
THE HASHEMITE KINGDOM
OF JORDAN
OTTAWA
__________

المملكة األردنية الهاشمية
الرقـم أوتـاوا
.........................
________

نموذج طلب إجراء معاملة لدى السفارة
عناية  - :السفارة األردنية  /اوتاوا -القسم القنصلي.
أنا الموقع أدناه (اإلسم حسب الوثائق الرسمية)
اسم األب

اإلسم

اسم العائلة

اسم الجد

أرجو إعالمكم اني أرغب بإجراء المعاملة التالية لدى السفارة- :


إصدار وكالة عامة
إصدار وكالة خاصة
عزل وكالة



إصدار جواز سفر
تجديد جواز سفر
إضافة أبناء الى جواز السفر
تظهير الحالة اإلجتماعية
إصدار وثيقة سفر إضطرارية



إصدار دفتر عائلة
تجديد دفتر عائلة
إضافة أبناء الى دفتر العائلة











إصدار رسالة تؤكد صحة الرخصة األردنية
تفقد حياة ،ضمان اجتماعي
معاملة طالق



إصدار بطاقة أحوال شخصية
تجديد بطاقة أحوال شخصية
دفتر خدمة علم











تصديق وثائق

واقبلوا فائق اإلحترام،
Postal Code

أرقام الهواتف:

موبايل
أرضي

التوقيع والتاريخ

الدولة
Canada
Canada
-

Street & Number

City
Email:
)

( Mobile No.

)

Landline

(

P.O.Box.

ext

Fax No.

-

)

(

-

)

( Work phone

