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 لألطفال المولوديه في لبنان  الوالدات تسجيل إجراءات
 مه والديه سورييه

 

 وثيقت التبليغ عن الوالدة – 1الخطوة 

 

  ًٚكُك انحصٕل عهٗ  ٔالدة طفهك.ُذ ع انقإََٛت انطبٛب/انقابهتْذِ انٕثٛقت يٍ قبم يُح ٚخى

 انًساعذة نخغطٛت رسٕو انًسخشفٗ انًخصهت بعًهٛت انٕالدة يٍ خالل انًفٕظٛت. 

  ْٗذِ انٕثٛقت يٍ أجم حسجٛم ٔالدة طفهك.ال بذ يٍ انحصٕل عه 

 .ْذِ انٕثٛقت ظزٔرٚت أٚعًا يٍ أجم حسجٛم طفهك نذٖ انًفٕظٛت 

 

  وثيقت الوالدة من المختبر  – 2الخطوة    

 

  ٔالدة طفهكخالل سُت ٔاحذة يٍ حارٚخ، 

سٔجك/سٔجخك انخٕجّ إنٗ أَج أٔ عهٛك 

عهٗ سخحصال نالٍٛ ز انًحهٛٛحاًخان أحذ

 ٔالدة.ٔثٛقت 

 

 

 ٔثائق ْٕٚخك أٔ ْٕٚت ( 2ٔ) ؛انٕالدةٔثٛقت انخبهٛغ عٍ ( 1(انخانٛت: ٕثائق حقذٚى انٛخحخى عهٛك س

صانحت أٔ بطاقاث سفز  اثجٕاس –ٙ عائهبٛاٌ انقٛذ ان -دفخز )بطاقت( انعائهت ) انشٔج/انشٔجت

إقايت سار٘  نٛس يٍ انعزٔر٘ حقذٚى أ٘ قسًٛت عٕدة أٔ يسخُذشٔاج(. ان ٔثٛقتٔانٕٓٚت 

 .إنٗ انًخخار انًفعٕل

 ٚخى . كًا أحذ انٕانذٍٚٔ ٍْٚذاٍ قبم شٓا يطهب حٕقٛعٕٚالدة ٔٔثٛقت انًمء بًخخار ٚقٕو ان

خٕقٛع بًخخار ثى ٚقٕو ان ٕالدة نهخٕقٛع عهٛٓا.هذٍٚ حٕنٛا انانقابهت انأٔ  إنٗ انطبٛبإرسال انٕثٛقت 

 .انٕثٛقتٔخخى 

 ٔخزهب آقذ ٚطفٙ حٍٛ انًخاحٛز ال ٚفزظٌٕ أ٘ رسٕو انٕالدة. فبعط ٔثٛقت سٕو حخفأث ر ٌ

 نٛزة نبُاَٛت أٔ أكثز. 000,20

 

 أسئلت وأجوبت 
     

 

LEBANON 

 

 انحصٕل يٍ بذ ال
 انخبهٛغ ٔثٛقت عهٗ
 أجم يٍ انٕالدة عٍ

طفهك ٔالدة حسجٛم     
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Beirut 
5 December 2012 LEBANON 

 األحوال الشخصيتلذى دائرة وقوعبث األجبنب في دائرة تسجيل ال - 3الخطوة 

 

  سٔجخك أٔ سٔجك/ٕالدة، ٚجب عهٛك حارٚخ انعاو ٔاحذ يٍ فٙ غعٌٕ ًخخار ٔانبعذ سٚارة

 ًحافظت انخٙ ٔنذ فٛٓا انطفم.انزة األحٕال انشخصٛت فٙ ائدانخٕجّ إنٗ 

  ٔثائق ْٕٚخك ( 2) ؛ًخخاران( شٓادة انٕالدة يخخٕيت يٍ قبم 1انخانٛت: )ٕثائق انعهٛك إحعار

ٙ يخخٕو يٍ قبم ٔسارحٙ عائهأٔ بٛاٌ قٛذ  -دفخز )بطاقت( انعائهت ) ْٕٔٚت انشٔج/انشٔجت

 يسخُذ( 3(؛ ٔ)كسٔاج صانحت ٔٔثٛقتسفز  اثجٕاسأٔ  –انشؤٌٔ انخارجٛت فٙ نبُاٌ ٔسٕرٚا 

 .يثم قسًٛت عٕدة ،انًفعٕل إقايت سار٘

  نٛزة نبُاَٛت  1000رسًًا بقًٛت ألجاَب ا ٔقٕعاث زةئداحفزضx 4 ٕثٛقت نهطٕابع انًطهٕبت ن

خصذٚق كم َسخت يٍ نٛزة نبُاَٛت ن 1000( ٕٔٚيًا 30بعذ نٛزة نبُاَٛت إظافٛت  1000انٕالدة )

 انٕثائق انًقذيت.

  األجاَب. فٙ سجمٔحسجٛم انٕالدة انٕالدة ٔثٛقت سٛخى خخى 

 

 تسجيل الوالدة في سوريب - 4الخطوة 

 

 انخٕجّ إنٗ ( 1انقٛاو بًا ٚهٙ: ) عهٛك ٛخحخىس ،عُذيا ٚحٍٛ انٕقج نهعٕدة انطٕعٛت إنٗ سٕرٚا

( 2نٛزة نبُاَٛت( ٔ) 1000ٕالدة )يٍ أجم خخى ٔثٛقت انٔسارة انشؤٌٔ انخارجٛت فٙ نبُاٌ يقّز 

 .ٔأٔراقك انثبٕحٛت انٕالدةحاياًل ٔثٛقت انسفارة انسٕرٚت انخٕجّ إنٗ 
 

 

 

 

 


