اعﻼن من قنصلية لبنان العامة في سدني
 تتمنى هذه،( وفي سبيل الحد من المخاطرCOVID-19) نظراً لﻸوضاع الناجمة عن انتشار فيروس كورنا
:البعثة على أبناء الجالية اللبنانية الكرام
 صباحا ً ولغاية٩٫٣٠  الحضور الى مكاتب القنصلية العامة في حالة الضرورة القصوى فقط من الساعة-١
. من بعد الظهر من اﻻثنين الى الجمعة١٫٠٠ الساعة الواحدة
 وليس عبرInfo@lebconsyd.org.au EMAIL  التواصل مع هذه البعثة عبر بريدها اﻻلكتروني-٢
 ﻹرسال نسخة الكترونية عن المستندات مع ذكر رقم الهاتف،الهاتف نظراً للضغط الهائل على الخطوط
وعنوان السكن تمكينا ً لموظفي القنصلية العامة من التواصل معكم للبحث في إمكانية انجاز المعامﻼت عبر
.البريد اﻻلكتروني او البريد العادي دون الحاجة الى القدوم الى القنصلية العامة
اما المعامﻼت التي تستوجب الحضور الى مكاتب القنصلية العامة فإن ذلك سوف يكون بناء على موعد
.مسبق
0499 176 054 للحاﻻت الطارئة فقط خارج دوام العمل اﻻتصال على الرقم
ختاما ً تتمنى قنصلية لبنان العامة في سدني على أبناء الجالية اللبنانية الكرام التقيد بتعليمات سلطات وﻻية
.(COVID-19) "نيو سوث ويلز" فيما خص ازمة فيروس كورونا
Announcement
The Consulate General of Lebanon in Sydney
Due to the current situation resulting from the spread of Corona virus
(COVID-19)
and to minimize the risks, this Mission kindly asks the Lebanese community members in
NSW to:
1- Attend the offices of the Consulate General for absolute necessity only during business
hours (9h30am -1h00pm) from Monday to Friday

2- Communicate with this Mission using the following email address
info@lebconsyd.org.au and not over the phone due to increase of calls and send electronic
copies of the documents with phone number and address to allow the staff of the
consulate general to contact you in order to discuss the possibility of processing
applications via email or Australia Post to avoid coming in person to the Consulate
General.
All other applications requiring your presence at to the offices of the Consulate General,
will be processed upon appointments.
For strictly urgent matters, you are able to contact us after working hours on:

0499 176 054
Finally, The Consulate General of Lebanon in Sydney kindly asks the Lebanese Community
members to follow the instructions issued by the authorities of New South Wales regarding the
Corona virus (COVID-19) crisis.
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