
 

   )لكل أسرة  التسجيل في القنصلية العامة (فتح ملف
  
ان يقــوم ،  واليــة نيــو ســاوث ويلــزويقــيم فــي    ،(لبنــاني األصــل)  نيــة بــالوالدةيطلب الى كل لبناني او استرالي يحمل الجنسية اللبنا 

ان لألســتراليين مــن أصــل مــنح تأشــيرات دخــول الــى لبنــ باســتثناء  معاملة قنصلية، ةقبل القيام بأي عائليوفتح ملف  بتسجيل نفسه
  .  لبناني
  

  : المستندات المطلوبة
  

 على الموقع الخاص بالقنصــليةو  اللبنانية في الوالية  مكاتب السفرلدى    فرمتو  نموذج(  قسيمة التسجيل""  ملء 
ملـف رقم    "  المالحظات"في خانة    ذكر)، على ان يwww.lebconsyd.org.au  تى شبكة االنترنعلالعامة  
 .اذا وجد  ،القنصلية العامة في  (أهله) المستدعي عائلة

 رسم شمسي(مع   قيد إفرادي  أو بيان هويةبطاقة ال(. 
  قيد عائلي  بيان. 
 .مستند رسمي عن اإلقامة في الوالية 
   ّرة من الجهتين)رخصة سوق استرالية (مصو. 
 وجوده)  في حال(  صورة عن جواز السفر اللبناني. 
 ه تولزوج األسرةلرب  حديثة صورة شمسية. 

  .مع صورة عن كل منها المستندات األصليةيقتضي إبراز :  مالحظة
  

ة ل م الق س الي   ٥٥.٠٠: ال   دوالر أس
  

 
Registration at the Consulate General (File establishment for every family) 

 
All Lebanese and Australian-Lebanese living in NSW, are required to get registered at this 
Consulate-General and establish a Family-File prior the completion of any other Consular service 
(except for visas). 
 
Supportive documents: 
 
Complete and submit a “Registration Form” (obtainable from Lebanese travel agents or 
downloadable online from www.lebconsyd.org.au). Your parents “Family-File” number (if 
applicable) should be stated in the space for “Comments”. The above form should be supported with 
the following: 

- A Lebanese Identity Card or an individual and Family Extract of Registration (Photographs on 
photo-Identification documents should be most recent to confirm the identities of their owners). 

- Any documents you may use as proof that your current address is in the State of New South Wales. 
- Photocopy of your Australian driver license (front and back). 
-     One recent Passport Photo for both, applicant and spouse. 

Note: Original documents should be sighted with copies for each one. 
 
Current consular fees: 

 
- File establishment fee: $55.00 
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