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 تایید گواهی والدت فرزند جهت صدور برگ عبور 

 مدارک الزم 
   (001فرم پرسشنامه امور کنسولی )تکمیل  -1

  (500فرم پرسشنامه برگ عبور ) تکمیل -2

 اصل گذرنامه خارجی فرزند -3

پدر -4 شناسنامه  صفحات  کلیه  کپی  و  ایرانی  معتبر  گذرنامه  غیرایرانی    اصل  مادر  )درصورتیکه  مادر  ازدواج    ،باشدو  سند   خارجیارسال 

Marriage Licence   )الزامی است 

 توسط پدر یا قیم قانونی )قسمت پائین این صفحه( ذیل تکمیل تقاضانامه  -5

 (Original Certificate of Live Birth) اصل گواهی تولد فرزند -6

 باشد.ها( ذکر شده تاریخ تولد )روز، ماه، سال(، جنسیت فرزند، و نام و نام خانوادگی والدین )مطابق با شناسنامه •

 خانوادگی از مقامات محلی الزامی است. خانوادگی والدین، ارسال مدرک رسمی تغییر نام/نامدر صورت تغییر نام/نام •

 نیست. گواهی تولد صادره از بیمارستان و یا کارت تولد قابل قبول  •

ط سفارت آن کشور در آمریکا، و یا  جهت گواهی تولدهای صادره از کشورهایی غیر از آمریکا و کانادا، اصالت آن ابتدا باید توس •

سفارت جمهوری اسالمی ایران در کشور محل تولد تایید شود. توجه شود اگر گواهی تولد به زبان غیر انگلیسی باشد قابل قبول  

 و باید به زبان انگلیسی ترجمه و تایید شود.   بوده ن

   راهنمای عکسطبق  ،قطعه عکس فرزند 2تعداد  -7

 600-های خدمات کنسولی فهرست هزینه  طبق هزینه  -8

 
 

 )پدر( تقاضا دارد نسبت به صدور برگ عبور جهت فرزندم اقدام بعمل آید.  ________________________ اینجانب 

Name of the Child: ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ خانوادگی فرزند : نام و نام

 ________________________________________________________________________________ خانوادگی پدر فرزند : نام و نام

 خانوادگی مادر فرزند :نام و نام

 آدرس دقيق و شماره تلفن خود در آمريكا را بنويسيد: )لطفاً به انگليسي و كامل نوشته شود.( 
 

Street: 

City:      State:    Zip Code: 

Home Phone: (          )  _  _  _  -  _  _  _  _        Work Phone: (        )  _  _  _  -  _  _  _  _     

E-Mail: 

 _______________ تاریخ :   ______________________________ امضاء پدر:  

 )امضاء متقاضی باید با امضاء مندرج در گذرنامه او مطابقت داشته باشد( 
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