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قسمت حافظ منافع خارجی

گذرنامه آمریکایی مفقود و یا سرقت شده
مدارک الزم جهت جایگزینی
 اصل و یا رونوشت برابر اصل  U.S. birth certificateیا U.S. naturalization certificate
 فتوکپی گذرنامه آمریکایی مفقود یا سرقت شده (در صورت امکان(
 اصل شناسنامه ایرانی متقاضی .در صورتیکه متقاضی زیر  16سال باشد ،شناسنامه های والدین نیز الزم است.
 ترجمه رسمی شناسنامه ایرانی متقاضی به زبان انگلیسی با تائید وزارت امور خارجه .در صورتیکه متقاضی زیر 16
سال باشد ،ترجمه رسمی شناسنامه های والدین با تائید وزارت خارجه نیز الزم است.
 در صورتیکه گذرنامه به سرقت رفته است ،گزارش پلیس همراه با ترجمه رسمی آن به زبان انگلیسی که به تائید وزارت
امور خارجه رسیده باشد نیز الزم است.
 توضیح کتبی متقاضی در مورد چگونگی مفقود شدن و یا به سرقت رفتن گذرنامه وی
 اصل گذرنامه معتبر ایرانی متقاضی؛ در صورتیکه متقاضی زیر  18سال باشد ،گذرنامه های والدین نیز الزم است؛ در
صورت عدم دسترسی به گذرنامه معتبر ایرانی بدالیل مهم ،لطفا" از قبل با این دفتر تماس تلفنی حاصل نمایئد.
 کارت  social securityمتقاضی یا شماره آن
 دو قطعه عکس مشابه  5x5سانتیمتر ،تمام رخ ،زمینه سفید ،بدون روتوش ،کاغذ مات و بدون عینک.
به لینک https://www.eda.admin.ch/dam/countries/countries-content/iran/en/us-leaflets/US-
 Passport-PhotoRequirements_en.pdfمراجعه کنید.

 در صورتیکه متقاضی زیر  16سال باشد ،هر دو والدین باید همراه وی حضور داشته باشند
 هزینه صدور گذرنامه به صورت نقد و به لایر دریافت خواهد شد (لطفا "به لینک مربوط به هزینه ها مراجعه نمایید(
 هزینه تصدیق ترجمه رسمی (لطفا " به لینک مربوط به هزینه ها مراجعه نمایید(
 مراجعه جهت ارائه مدارک فوق فقط با تعیین وقت قبلی از طریق تلفن امکان پذیر است.
لطفا" توجه داشته باشید:
 اطالعات مربوط به گذرنامه های آمریکایی مفقود شده و یا به سرقت رفته وارد یک سیستم رسمی " گذرنامه مفقودی یا
سرقتی" شده و در صورت یافتن آنها قابل استفاده نخواهند بود .چنین گذرنامه هایی را باید جهت ابطال به قسمت حافظ
منافع خارجی و یا به نزدیک ترین نمایندگی ایاالت متحده آمریکا تحویل داد.
 کنسول ایاالت متحده در هر سفارت و یا کنسولگری آمریکا ،میتواند در صورت لزوم ،مدارک دیگری را نیز برای
رسیدگی به درخواست تابعیت ایاالت متحده درخواست نماید .در نتیجه ،ممکن است ملزم به ارائه مدارک بیشتری جهت
تکمیل پرونده خود باشید.
 الزم به ذکر است که در صورت کمبود حتی یکی از مدارک درخواستی ،پرونده ناقص محسوب شده و پذیرفته نخواهد
شد؛ متقاضی موظف به گرفتن وقت مجدد میباشد.
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