د افغانستان اسالمی جمهوریت سفارت – لندن
سفارت جمهوری اسالمی افغانستان  -لندن
***

د پاسپورت فورم مل پانه
لطفا این فورم را به دقت خانه پری نمائید .مشخصات شما کامال به طور ذیل در پاسپورت تان درج میگردد.
SURNAME
)(CAPITAL
FIRST NAME
)(CAPITAL
DATE OF BIRTH

تخلص
نام  /نوم
تاری خ تولد /
د زیږ ی
یدن نیته
محل تولد /
د زیږ ی
یدن ځای
جنس

------------/------------/------------------------------

PLACE OF
BIRTH
مرد

زن

MALE

FEMALE

قد

GENDER
)HEIGHT (CM

کان آن ضمیمه این فورم نموده در وقت مالقات (نوبت) با خود بیاورید.
لطفا تمایم اسناد ذیل را همراه با فوتو ی

اسناد ضمیمه شده
اصل تذکره تابعیت (تائید شده در وزارت امورخارجه افغانستان):
معتب بریتانیا):
اصل سند اقامت در بریتانیا (پاسپورت
بریتانیان و یا ویزه ر
ی
اصل سند تثبیت آدرس (ازقبیل استتمنت بانک ،بل برق و گاز و شبیه آن):
کون یا اصل پاسپورت قبیل ،سند ازدواج و سند تحصییل:
دیگر سند ر
معتب از قبیل :ی
پاکت پیش پرداخت برگشت برای دریافت پاسپورت  /سند به آدرس تان
مالحظات:

ً
ٔ
کننده پاسپورت نکات ی
آت را جدا رعایت نماید
درخواست
ی
متقاض بوده و
✓ صدور پاسپورت نیازمند مدارک و معلومات
ً
پاسپورت به رویت آن چاپ میگردد .لطفا در تکمیل و تهیه آن
دقت الزم را مبذول دارید
ی
نخستی تقاضا ،خانه
✓ فورم درخواست پاسپورت ،برای یکبار و در
پری یم شود
✓ فورم باید مکمل ،خوانا با رنگ سیاه خانه پری و توسط شخص
ی
متقاض امضا شود
ی
✓ ذکر نام خانوادگ (تخلص) حتیم یم باشد
✓ تاری خ تولد ،از خورشیدی یا میالدی ییک انتخاب و با عدد تحریر
گردد
✓ محل تولد دقیق باشد ،محل صدور تذکره به ی
معت محل تولد نیم
باشد
✓ عکس باید معیاری ،تمام رخ و به ا ٔ
ندازه  ۴×۴٫۵سانت بوده و جدید
گرفته شده باشد
✓ عکس باید رنگه بدون چوکات و با پس زمینه سفید باشد
✓ عکس فوتوشاپ و از روی عکس کهنه گرفته نشده باشد
ٔ
کننده پاسپورت از صحت خانه پری مکمل فورم ،خود را
✓ درخواست
ی
مطمی و بعد امضا نماید
✓ امضا در پاسپورت چاپ یم شود ،نباید به خط چوکات تماس
داشته باشد
ً
✓ اندازه واقیع قد به سانت مب ،حتما درج فورم گردد
✓ اصل تذکره تابعیت ،اصل تذکره دوباره قابل برگشت میباشد

31 Princes Gate, London, SW7 1QQ
Tel: +4407387 424045 | Web: afghanistanembassy.org.uk | Email: passport@afghanistanembassy.org.uk
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د افغانسـتان اسلامی جمهوریت

Islamic Republic of Afghanistan
Passport Application Form

د پاسپـورټ غوښتنی فورم

1- Personal Details

: بشپړ شهرت-1

Family Name:

:کورنی نوم یا تخلص

Given Names:

:نـوم

Father's Full Name:

:د پلار مکمل نوم

Grandfather's Full Name:

:د نیکه مکمل نوم

Date of Birth (Gregorian):

:د زیږیدنی نیټه

Place of Birth details:
- Country:

:د زیږیدنی د ځای معلومات
هیواد-

- Province: / State :

 والیت-

- District / Suburb :

 ناحیه/ ولسوالی-

- Village :

 کلی-

Marital Status:
Married
Gender:

Single
Divorced

Female

Engaged
Widow/Widower
Male

Child: (Under 18 Years)

کوژدن
کونډه/کونډ

Unknown

Yes

مجرد
جلا شوی

نامعلوم

No

نه

نارینه
هو

:مدنی حالت
متاهل
ښځه

) کالو لږ18  (تر:ماشوم

Country of Residence:

:)ونه ( سانتی متر
Black
Red
Blue
Grey

د اسنادو
:اخیستونکی
نیټه

/

/

:د سند شمیره

:د هویت تثبیت
بشپړ شهرت

اصلی تذکره
.ولیدل شوه
د اسنادو کاپی
.واخیستل شو

:د بل هیواد تابعیت

Height (cm):
Hair Colour:

For Official
Use Only

:داوسیدلو هیواد

Other Nationalities:

Eye Colour :

: جنس

د رسمی
استفادی لپاره

Blonde
Grey
Brown
Hazel

Brown
Brunette

خرمایی
مشکی

Green
Other

شین
نور

ژیړ
سپین
خرمایی
فندقی

تور
سور

: د وریښتیانو رنګ

آسمانی
خاکستری

Other Distinguishing Marks:

:د سترګو رنگ

:نوري بیلیدونکی نښی

2-Contact Details:

-1
-2
-3
-4

:د اړیکی معلومات-2

-5

:اوسنی پته

-6

Current Address:
Previous Address:

:مخکنی پته

-7
-8

Email Address:
Mobil
Home Tel:

3- Employment Details:

:ایمیل
Work Tel:
Fax:

:دفتر

:موبایل

:فکس

:د کور تیلیفون

: د دندي معلومات-3

Occupation:
Employer:
Employers Address:
Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan, London, www.afghanistanembassy.org.uk

-9
-10
د معلوماتو ثبت
:کونکی

: دنده/ شغل
: اداره/ کار ځای

:د ثبت شمیره

: اداري پته/د کار ځای
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د رسمی
استفادی لپاره
For Official
Use Only
د هدایت
ورکونکی نوم
او مقام:

مخکنی کارځای/اداره:

Previous Employer:

د مخکنی کارځای/اداری پته:
نوري ځانګړتیاوي:

Employers Address:

Service

خدمت

Diplomatic

عادی

Ordinary

 -4دپاسورت ډول4-Passport Type/

که چیري مو پاسپورت سیاسی یا خدمت وي ،مهربانی وکړی خپل دنده ولیکیIf Diplomatic passport or .
Service passport, please enter your job title.
پاسپورت
نکاح خط

تصویب
کونکی:

سیاسی

Other Details:

 -5دهویت پیژندنه5-Identification /

 Passportد زیږ یدنی سند Birth Certificate
Identity Card
دهویت کارت
Marriage Certificate

 -6آیا کله مو پاسپورت درلودی؟ هو  Yesنه 6- Have you ever had an Afghanistan passport? No
If yes, please provide:
که مو درلود ،لطفآ دغه جزئیات بشپړ کړی.

چاپ کونکی:
یادداشت
ورکونکی:

پاسپورت شمیرهPass. No./

د پاسپورت ډولPass. Type/

د صدور نیټهDate of Issue/

د ختم نیټهDate of Expiry/

د صدور ځای:

Place of Issue:

 -7آیا جرمی سابقه لری؟ هو

نه

که چیری هو ،مهربانی وکړی تشریح یی کړی (که خالی ځای
نه وي په بیله پاڼه کی یی ولیکی او د همدی فورم سره یی
ضمیمه کړی.

د دوسیی
شمیره:

?7- Do you have a criminal record
Yes
No
If Yes, Please Provide details:(attach separate
)sheet if more room is required

 -8د مسافرت هدف 8- Purpose of Travel /
د نوی
پاسپورټ کاپی
واخیستل شوه.

پاسپورټ
اخیستونکی:

نیټه
/

/

ملاحظات:

Education
 Conference /Conventionتحصیل
کنفرانس/کنوانسیون
تجارت Business
 Visit Friend/Familyنور
 Employmentنندارتون  Exhibitionد کورنی او دوستانو لیدنه
کار

Other

I declare that:
په پوره پوهی سره دا اقرار کوم چي:
زه د افغانستان تبعه یم او زما ټول معلومات چی to the best of my knowledge and belief; I am an
Afghanistan Citizen & the statements made in
په دی فورم کی درج دي؛ بشپړ،رښتیا او صحیح
this Application are complete, true and correct.
دي.

 -9د پاسپورت عکس 9- Passport /
Photograph
 :عکس باید د لارښوونو مطابق وي.
Note: The photograph must comply with
guidelines.
تضمین کوونکی باید پر عکس تصدیق وکړی چي؛ دا عکس
واقعی دی.

Guarantor must endorse the photo, This is a true
'photo of

 -10لاسلیک 10- Signature /
 -1مهربانی وکړی د چوکات دننه لاسلیک
وکړی او ستاسو لاسلیک باید د چوکات د
لیکو سره تماس و نه کړي.
 -2د پاســپورت غوښــتونکی باید د فورم د ډکولو د
صحت نه ،ځان مطمئن او بیا یی لاسلیک کړی.

د پاسپورت غوښتونکي نومName of ................................
applicant
د تضمین کوونکی لاسلیکSignature of guarantor/

Please sign within the box

د عکس د نصب ځای
رنګه عکس چي
اندازه یی  4.5x4سانتی متر
او سپینه ځمکه ولري
به غیر له چوکات
Please Attach
Photo Here

Photo Size 4x4.5 cm
Background White
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نیټه:

/

/

/

/

Date:

Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan, London, www.afghanistanembassy.org.uk

