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إضافة األطفال إلى جواز السفر الدائم أو نقلهم من الجواز القديم إلى الجديد

يشترط إلضافة األطفال إلى جواز السفر إضافتهم إلى دفتر العائلة أوال ،وإذا كان المستدعي بحاجة ماسة للسفر
عليه تقديم وثائق تثبت ذلك  -صورة عن حجوزات الطيران  ، -حيث تتم اإلضافة بشرط تقديم شهادة الميالد األصلية مع
ترجمة عن شهادة الميالد إلى اللغه العربية وصورة عن دفتر العائلة ،وتوقيع تعهد من الوالد بإضافة الطفل إلى دفتر العائلة
بالسرعة الممكنة (رسوم التعهد  52دوالر).
المطلوب إلضافة األطفال إلى جواز السفر األردني الدائم:
.1
.5
.3
.4
.2
.6
.7
.8

يشترط أال يتجاوز سن الطفل عن اإلضافة الحادية عشرة.
استدعاء من األب يطلب فيه إضافة الطفل  /األطفال إلى جواز السفر ( 2دوالرات)
شهادات الميالد الكندية األصلية التي تظهر اسم األم واألب معاً مصدقة من الخارجية الكندية في أوتاوا
( )52دوالر لكل شهادة وصورة عن شهادة الميالد مترجمة إلى اللغه العربية بواسطة مترجم محلف
( )11دوالرات.
إذا كانت شهادة الميالد غير كندية فيجب تصديقها من سفارة الدولة الصادرة عنها ،ثم من وزارة
الخارجية الكندية والسفارة األردنية ( )52دوالر لكل شهادة ،تاا اليها ( )11دوالرات رسوم صورة
طبق األصل لكل شهادة على أن تكون مترجمة إلى العربية من قبل مترجم محلف.
صورة عن شهادة الميالد األردنية أو شهادة مصدقة من جهة أردنية ( 11دوالرات).
صورة عن دفتر العائلة ماا إليه الطفل.
رسوم اإلضافة ألول مرة أو ا لنقل من القديم إلى الجديد أو عند التمديد على نفس الجواز الماا إليهم
األطفال سابقا ً ( 112دوالر ) لكل طفل.
صورة شخصية ملونه وحديثة لكل طفل.

مالحظات:




تدفع قيمة الرسوم الواردة أعاله بواسطة حوالة بريدية أو شيك مصدق باسم Embassy of Jordan
إلعادة جواز السفر بواسطة البريد ،يرجى تزويد السفارة بمغلف معنون مدفوع الرسوم مسبقاً بواسطة
(.Canada Post )Priority, Express or Registered
ال تتحمل السفارة نهائيا أي مسؤولية عن ضياع أو تأخير أي معاملة ترسل بالبريد.
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إضافة األطفال إلى جواز السفر األردني المؤقت
المطلوب إلضافة األطفال إلى جواز السفر األردني المؤقت:
يشترط أال يتجاوز سن الطفل عن اإلضافة الحادية عشرة.
استدعاء من األب يطلب فيه إضافة الطفل  /األطفال إلى جواز السفر ( 2دوالرات)
شهادات الميالد الكندية األصلية التي تظهر اسم األم واألب معا ً مصدقة من الخارجية الكندية في أوتاوا
( )52دوالر لكل شهادة وصورة عن شهادة الميالد مترجمة إلى اللغه العربيـة بواسطة مترجم محلف
( )11دوالرات.
إذا كانت شهادة الميالد غير كندية فيجب تصديقها من سفارة الدولة الصادرة عنها ،ثم من وزارة الخارجية
الكندية والسفارة األردنية ( )52دوالر لكل شهادة ،تاا اليها ( )11دوالرات رسوم صورة طبق األصل
لكل شهادة على أن تكون مترجمة إلى العربية من قبل مترجم محلف.
رسوم اإلضافة ألول مرة أو النقل من القديم إلى الجديد أو عند التمديد على نفس الجواز الماا إليهم
األطفال سابقا ً ( 142دوالر كندي) لكل طفل.
صورة شخصية ملونه وحديثة لكل طفل.
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مالحظات:



تدفع قيمة الرسوم الواردة أعاله بواسطة حوالة بريدية أو بشيك مصدق باسم Embassy of Jordan
إلعادة المعاملة بواسطة البريد ،يرجى تزويد السفارة بمغلف معنون مدفوع الرسوم مسبقا ً بواسطة
(.Canada Post )Priority, Express or Registered
ال تتحمل السفارة نهائيا أي مسؤولية عن ضياع أو تأخير أي معاملة ترسل بالبريد.

