
Eligible Guarantor for an Application for Australian Passport 
 

You will need a guarantor to endorse your photograph and complete part 11 of 
the form  
 
Your guarantor must: 

 Not be related to you by birth or marriage 
 Not be in a de facto relationship with you (this includes same sex 

relationships)  
 Not live at your address  
 Have known you for at least 12 months or since birth  
 Be able to endorse the back of one photograph in English writing as follows: 
      “This is a true photo of (your full name)” and then sign their name. 
 Be over 18 years of age  

 
Occupational or professional groups in Lebanon who can be used as guarantors and 
recognised by the Australian Embassy, are: 

 Bank Managers 
 Registered Lawyers  
 Registered Engineers 
 Dentists  
 Registered Medical Practitioners  
 Pharmacists  
 Australian Citizens who hold a current Australian passport  

 
 
 

   يالسفر األسترال جوازطلب لمواصفات الكفيل المؤهل 
 
  

  من الطلب.  ١١أنتم بحاجة إلى كفيل ليصادق على صورتكم الشمسية ويعبئ القسم رقم  
 

  يجب على الكفيل أن: 
 ج. ال يكون أحد من أقربائكم عن طريق الوالدة أو الزوا 
  ة مثليي الجنس). ال تربطه بكم عالقة شخصية حكماً بالواقع (وهذا ينطبق على عالق 
  .ال يكون مقيماً عندكم 
  الوالدةعلى األقل أو أن تربطه بكم معرفة منذ  اثنا عشر شهراً تربطه بكم معرفة منذ . 
  إلنكليزية: با العبارة التاليةيكون قادراً على المصادقة على ظهر صورة شمسية واحدة بكتابة 

 "This is a true photo of ( full name of applicant) إلسم الكامل" ومعناها أن هذه صورة أصلية ل (ا 
 ويليها  توقيعه. ) لمقدم الطلب  

  سنة أو ما فوق.  ١٨يكون 
  

  فيما يلي الئحة بالوظائف التي تخول الشخص أن يكون كفيالً والتي تعتمدها السفارة األسترالية: 
  مدير مصرف 
  محامي مّسجل في نقابة المحامين 
 مهندس مّسجل في نقابة المهندسين 
 طبيب أسنان 
  طبيب مّسجل في نقابة األطباء 
 صيدلي 
  .مواطن أسترالي حامل جواز سفر أسترالي صالح لإلستعمال 

  


