AUSTRALIAN EMBASSY
CAIRO

Criteria for a qualified guarantor

شروط الضامن

The guarantor who completes Section 11 of an Overseas
 من استمارة طلب جواز سفر خارج١١ الضامن الذي يكمل القسم رقم
Passport Application form and endorses applicant’s
 ويوقع على صورة مقدمOverseas Passport Application أستراليا
: يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية،الطلب
photograph must be a person who:
- is 18 years of age or over
 عا ًما على األقل١٨  يبلغ من العمر- is not related to the applicant by birth or marriage,
 ال تربطه صلة قرابة )بالميالد( أو نسب )بالزواج( بمقدم الطلب- is not in a de facto or registered relationship with
 أو عالقة مسجلة مع مقدم الطلب أو أحدde facto  ليس في عالقةapplicant or parent of a child applicant (this includes
والدي مقدم الطلب في حالة كونه طفالً )بما في ذلك العالقة بين
a same sex relationship),
(طرفين من نفس الجنس
- does not live at the same address as applicant, or
 غير مقيم في نفس عنوان مقدم الطلب أو أحد والدي مقدم الطلب فيًحالة كونه طفال
either parent of a child applicant,
- has known the applicant for for at least 12 months, or
 أو منذ الميالد إن كان، شھرًا على األقل١٢  يعرف مقدم الطلب لمدةfor children under one year of age, since birth
مقدم الطلب لم يبلغ عامه األول بعد
- provides all the information requested in Section 11
 من االستمارة١١  يقدم كل البيانات المطلوبة في القسم رقمof the form,
- agrees to be contacted on the phone number(s)  على، يوافق أن يتم االتصال به خالل مواعيد العمل الرسمية للسفارة لتأكيد ھوية مقدم،رقم )أو أرقام( التليفون الذي يكتبه في االستمارة
provided by him/herself during the Embassy’s
الطلب
regular working hours to confirm the applicant’s
identity, and
- is an Australian citizen who holds a valid Australian
 إما أن يكون مواطنًا أسترالي ًا يحمل جواز سفر أسترالي ساري تمpassport that was issued with at least 2 year validity,
،إصداره بصالحية مدتھا عامان على األقل
or a person of any nationality currently working at
:أو أن يحمل أي جنسية أخرى ويعمل حاليًا في إحدى الوظائف التالية
one of the following professional groups:
o Barristers/solicitors
 محاميo
o Registered Medical Practitioners
 طبيب بشريo
o Registered Veterinary Surgeons
 طبيب بيطريo
o Dentists
 طبيب أسنانo
o Judges
 قاﺿيo
o Pharmacists
 صيدليo
o Police Officers (with at least 5 years continuous
 ظابط شرطة )على أن يكون قد قضى على األقل خمس سنواتo
service)
(متواصلة في الخدمة
o Teachers (who are full time and who have been
 وقد قضى أكثر من خمس، مدرس )على أن يعمل بدوام كاملo
سنوات في التدريس في مدرسة أو جامعة أو أحد معاھد التعليم
teaching for more than five years at schools or
tertiary institutions )
(العالي
In addition to completing and signing Section 11 in the
 على، في االستمارة والتوقيع عليه١١ باإلﺿافة إلى إكمال القسم رقم
application form, the guarantor must also endorse the
الضامن أيضًا أن يصدّق على الجھة الخلفية إلحدى صور مقدم الطلب بأن
back of one of the applicant’s photograph by writing
يكتب
"This is a true photo of (applicant's full name*)" and
“This is a true photo of ”*اسم مقدم الطلب بالكامل
signing it.
والتوقيع أسفل الصورة
(In case there is insufficient space to fit the full name,
 يكتفى بكتابة االسم،)في حالة أن مساحة الصورة ال تكفي لكتابة كل االسم
first and last names will suffice.)
(.األول واألخير فقط
*

Applicant’s full name as it appears in his/her cardinal document (i.e. Australian birth or citizenship certificate) unless it has been
superseded by an official document (i.e. Change of Name Certificate, Marriage Certificate, etc).
 إال في حالة أن ھذا االسم قد تم تغييره بواسطة وثيقة رسمية،* اسم مقدم الطلب بالكامل كما يظھر على الوثيقة األساسية )شھادة ميالد أو شھادة جنسية أسترالية( التي يقدمھا
. إلخ( تم إصدارھا بعد الوثيقة األساسية، شھادة زواج،أخرى )مثل شھادة تغيير اسم

