Embassy of Lebanon
in Sultanate Malaysia
Kuala Lumpur

سفارة لبنان
)

 ا�صدار-

طلب وثيقة �سفر لالجئني الفل�سطينيني (جتديد

Travel document request for Palestinian refugees(Renewal
01 -First Name / الإ�سم

Father’s name / �إ�سم الأب

02 - Mother’s First and Last Name

�إ�سم الأم و�شهرتها

05 - Sex / اجلن�س

لدى ماليزيا
كوااللمبور

03 - Place of birth / مكان الوالدة

06 - Passport Number / رقم جواز ال�سفر

- Release

Last Name / ال�شهرة

Picture

04 - Date Of Birth / تاريخ الوالدة

Day

Month

)

ال�صورة

Year

07 - Country of issue / مكان الإ�صدار

Male / ذكر
Female / �أنثى
08 - Date of issue / تاريخ الإ�صدار
Day

Month

Year

09 - Expiration Date / تاريخ االنتهاء
Day

Month

2 0

10 -

Duration

مدة الإ�صدار

Year

2 0

1 Year / �سنة واحدة
3 Year/ ثالث �سنوات

11 - Address in Malaysia / العنوان في ماليزيا

12 - Telephone / الهاتف

General Consulate Decision

قرار القن�صل العام

Fix /  ثابت:

a- Street :

File Number / رقم الملف

b- City :
Cell /  خليوي:

c- Postal Code :

/

d- Province :
13 - Address in Lebanon / العنوان في لبنان

14 - Place and number of registration / مكان ورقم ال�سجل

a- Street :
b- City :

15 - Profession / المهنة

c- Province :
d- Fixed Phone :

Cell:

16 - Husband/Spouse’s First and last name / ها/ة و�شهرته/�إ�سم الزوج
17 - Reason for stay in Malaysia / �سبب الإقامة في ماليزيا

18 - Marital Status / الو�ضع العائلي

19 -

Single / عازب

Married /  ة/مت�أهل

Divorced /  ة/مطلق

Widower/widow /  ة/�أرمل

رقم الملف والبيان االح�صائي

20 - Notes and comments / مالحظات

21 - E-mail / البريد االلكتروني

I am aware of the criminal and civil penalties, in case of false statements, informations or falsified documents, and accept full legal responsibility.

اتحمل كامل الم�س�ؤولية القانونية عن �صحة التدوينات والمعلومات المذكورة في الطلب
Signature / التوقيع

Date / التاريخ
Day

ALL APPLICATIONS WILL TAKE A MINIMUM OF 48HOURS
FROM THE DATE OF APPLICATION BEFORE COMPLETION

Month

Year

 �ساعة من تاريخ ا�ستالمها48 تنجز كافة املعامالت خالل مدة �أقلها

56, Jalan Ampang Hilir, Kuala Lumpur-55000

