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 نیټه/تاری    خ: 

 

 غوشتنلیک/درخواست  

م سفارت جمهوری اسالیم  / سفارت مقام ته تجمهوریاسالیم افغانستان  په بریتانیا یک د  به مقام محت 

! افغانستان در بریتانیا  

 

      0000000000000000000 پالرنوم/ولد د000000000000000000000000 نوم/نام

ه/ دارنده تذکره، تذکره،د  اړم غو 000000000000000 پاسپورت نمی   پاسپورت شمیر

 / : رایمیخواهم که ب چی  

 تذکره  

 د سن اصالح/اصالح سن  

 دنوم اصالح/ اصالح نام   

تصدیق تولدی ږدلوسند/ دزی   

عدم مسؤلیت جریم د جرم نشتوایل سند/    

 خطونه/نامه ها   

 ویزه اطفال  

 

م مقام    څخه هیله لرم چی زماغوشتنلیک د سفارت محیر
. وکړيه او مرسته راس  ومن   

م خواهشمندم که در زمینه همکاری نموده ممنون سازید.   درخواست نمایم و از مقام محیر

 

 

ام     بااحت 

 

 محل امضاء 



:شماره مکتوبشماره

ناحیه/ولسوالیقریه/گذرسکونت اصلی14اسم و تخلص1

کشورایالت/والیتشهرسکونت فعلی15اسم پدر2

سن مندرج تذکره تابعیت16اسم پدر کالن3

سن درخواستی17اسم مادر4

دلیل اصالح سن18محل تولد5

قد19زبان مادری6

چشم20حالت مدنی و جنسیت7

ابرو21شغل8

رنگ جلد22مدت اقامت در کشور های خارجی9

رنگ مو23تاریخ آخرین برگشت به افغانستان10

سایر عالیم24شماره تماس خارجی 11

25ایمیل آدرس12

تاریخ صدور تذکرهشماره ثبتصفحهجلدمشخصات تذکره متقاضی13

امضا و یا شصت متقاضیمحل نصب عکس متقاضی

Add dress: Police Town Kabul Afghanistan     | +93 (0) 729227775    |     fawad.hamdard@accra.gov.af  |    شهرک پولیس کابل افغانستان: آدرس

مشخصات تذکره تابعیت متقاضی

:تاریخ صدور شهرت مکمل و سایر معلومات متقاضی

اسم و شماره تماس افارب اصولی متقاضی در افغانستان

اســــــالمی جمهوری

افغانســــــتان

ساداره مرکزی ثبت احوال نفو

هویتریاست تثبیت

مرکز ملی تثبیت هویت

اصالح سنفورم

Islamic Republic of Afghanistan
Afghanistan Central Civil Registration Authority

National Idintity Verification Center
Age Correction Form 

د افغانســــــــــان 

اســـــــــالمی جمهوریت

د نفوسو د احوال د ثبتولو مرکزی اداره

ریاستد هویت د تثبیتولو

د تثبیت هویت ملی مرکز

سن د اصالح کولو فورمد

.گرددمی بدین  وسیله تصدیق می گردد که شخص مندرج فورم هذا تبعه جمهوری اسالمی افغانستان بوده و هویتش از جانب این نمایندگی تأیید و تصدیق : 1

.                                                                                                                            این فورم کمپیوتری خانه پری شده و هر نوع قلم خورده گی یا استفاده از رنگ پاک، این فورم را فاقد اعتبار می سازد: 2

.  قانون ثبت احوال نفوس اتباع کشور می توانند سن خویش را از یک الی پنچ سال با درنظر داشت طرزالعمل، اصالح سن نمایند67نظر به تعدیل ماده  : 3


	درخواستی
	Age-Correction-Form

