
የአሌክሳንድርያ ቤተ-መጻሕፍት በሁለት ተቋሞቻችን ውስጥ የፓስፖርት ማመልከቻዎችን 
የመቀበል አገልግሎቶችን መስጠት ጀምሯል። በዘርፉ የሰለጠኑ ሠራተኞቻችን የአዲስ 
ፓስፖርት ማመልከቻዎችን በማስገባት ረገድ፣ አስፈላጊ የሆኑ ቅጾች ቅጂዎችን በመስጠት 
እና በሌሎች አገልግሎቶች ዙሪያ መረጃ ሊሰጡዎት ዝግጁ ናቸው። 
 
የፓስፖርት ማመልከቻ ግምገማ እና የማስገባት አገልግሎቶች በተገልጋዮች የአመጣጥ 
ቅደም ተከተል መሠረት በሚከተሉት ቦታዎች ላይ ይሰጣሉ፥ 

 
 
 

ማሳሰቢያ፦  ቀድመው ለመጡ ደምበኞች የተጀመሩ አገልግሎቶችን በፓስፖርት 
የአገልግሎት መስጫ ጊዜ ውስጥ ማጠናቀቅ ይቻል ዘንድ፣ ወረፋ ለመያዝ የመግቢያ ሰዓት 
ቀደም ብሎ ሊዘጋ ይችላል። በመሆኑም፣ እባክዎትን ቀደም ብለው ይድረሱ። 
 
አዲስ ፓስፖርት ለማግኘት ለማመልከት ምን ያስፈልግዎታል? 
 የፓስፖርት ማመልከቻ ቅጽ DS-11 
 የአሜሪካዊነት የዜግነት ማረጋገጫ 
 ፎቶ ያለው መታወቂያ 
 አንድ 2”x2” የሆነ የፓስፖርት ፎቶ (መነጽር ሳያደርጉ የተነሱት መሆን አለበት) 
 ለፓስፖርት የአገልግሎት ክፍያዎች ሁለት የተለያዩ 

ክፍያዎች 
 
የዜግነት እና የመታወቂያ መስፈርቶችን ጨምሮ፣ አዲስ 
ፓስፖርት ስለማግኘት የተሟላ መረጃ ለማግኘት፣ 
እባክዎትን የሚከተለውን የእስቴት መምሪያውን የፓስፖርት 
ድህረ-ገጽ ይመልከቱ፥ travel.state.gov። 
 

የፓስፖርት አገልግሎቶች በአሌክሳንድርያ ቤተ-መጻሕፍት 
 

 

 
 
 

 

ቢትሌይ /Beatley/ማእከላዊ ቤተ-
መጻሕፍት 
5005 Duke Street 
Alexandria, VA 22304 

ባሬት /Barrett/ ቅርንጫፍቤተ-
መጻሕፍት 

717 Queen Street 
Alexandria, VA 22314 

alexlibraryva.org 

የአሌክሳንድርያ ቤተ-መጻህፍት በሁለት ተቋሞቻችን ውስጥ የፓስፖርት ማመልከቻዎችን 
የመቀበል አገልግሎቶችን መስጠት ጀምሯል። በዘርፉ የሰለጠኑ ሠራተኞቻችን የአዲስ 
ፓስፖርት ማመልከቻዎችን በማስገባት ረገድ፣ አስፈላጊ የሆኑ ቅጾች ቅጂዎችን በመስጠት 
እና በሌሎች አገልግሎቶች ዙሪያ መረጃ ሊሰጡዎት ዝግጁ ናቸው። 
 
የፓስፖርት ማመልከቻ ግምገማ እና የማስገባት አገልግሎቶች በተገልጋዮች የአመጣጥ 
ቅደም ተከተል መሠረት በሚከተሉት ቦታዎች ላይ ይሰጣሉ፥ 
 
 

ማሳሰቢያ፦  ቀድመው ለመጡ ደምበኞች የተጀመሩ አገልግሎቶችን በፓስፖርት 
የአገልግሎት መስጫ ጊዜ ውስጥ ማጠናቀቅ ይቻል ዘንድ፣ ወረፋ ለመያዝ የመግቢያ ሰዓት 
ቀደም ብሎ ሊዘጋ ይችላል። በመሆኑም፣ እባክዎትን ቀደም ብለው ይድረሱ። 
 
አዲስ ፓስፖርት ለማግኘት ለማመልከት ምን ያስፈልግዎታል? 
 የፓስፖርት ማመልከቻ ቅጽ DS-11 
 የአሜሪካዊነት የዜግነት ማረጋገጫ 
 ፎቶ ያለው መታወቂያ 
 አንድ 2”x2” የሆነ የፓስፖርት ፎቶ (መነጽር ሳያደርጉ የተነሱት መሆን አለበት) 
 ለፓስፖርት የአገልግሎት ክፍያዎች ሁለት የተለያዩ 

ክፍያዎች 
 
የዜግነት እና የመታወቂያ መስፈርቶችን ጨምሮ፣ አዲስ 
ፓስፖርት ስለማግኘት የተሟላ መረጃ ለማግኘት፣ 
እባክዎትን የሚከተለውን የእስቴት መምሪያውን የፓስፖርት 
ድህረ-ገጽ ይመልከቱ፥ travel.state.gov። 
 

የፓስፖርት አገልግሎቶች በአሌክሳንድርያ ቤተ-መጻሕፍት 
 

 

 
 
 

 

ቢትሌይ /Beatley/ማእከላዊ ቤተ-
መጻሕፍት 
5005 Duke Street 
Alexandria, VA 22304 

ባሬት /Barrett/ ቅርንጫፍቤተ-
መጻሕፍት 

717 Queen Street 
Alexandria, VA 22314 

alexlibraryva.org 

ቢትሌይ /Beatley/ ማእከላዊ 
ቤተ-መጻሕፍት  
5005 Duke Street 
 

ማክሰኞ፥ 3ፒ.ኤም—7ፒ.ኤም  
ረቡዕ፥ 3ፒ.ኤም—7ፒ.ኤም  
ሐሙስ፥ 3ፒ.ኤም—7ፒ.ኤም  
ቅዳሜ፥ 11ኤ.ኤም—3ፒ.ኤም  
እሑድ፥ 1ፒ.ኤም—3ፒ.ኤም  
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ማክሰኞ፥ 12ፒ.ኤም —4ፒ.ኤም  
አርብ፥ 12ፒ.ኤም —4ፒ.ኤም  
ቅዳሜ፥ 10ኤ.ኤም—2ፒ.ኤም  
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