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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 



اسم و تخلص شخص  1
 متقاض  

تاری    خ: شماره ثبت: 

والیت شهر / ولسوال گذر/قریهسکونت اصل  3اسم پدر  2

ایالت / کشور شهررسکسکونت فعل  5اسم پدر کالن  4

سال ماه روزتاری    خ تولد  7والیت/ایالت/کشور شهر/ولسوالگذر/قریه/رسکمحل تولد  6

قد 9مجرد:  متاهل:  طالق شدهحالت مدن  8

عکس 

شخص متقاض  

امضاء

شست 

شخص متقاض  

رنگ چشم  11شغل 10

رنگ پوست  13سال ماه روزتاری    خ صدور تذکره  12

مدت اقامت در کشور   14
فعل

رنگ مو  15

سایر عالیم  17متقاض  ایمیل آدرس  16

شماره تماس در کابل 19شماره تماس متقاض   18

نصب عکس تائیدی تذکره اخذ کارت تولدی اخذ تذکره مثن  اخذ تذکره جدید نوع خدمات  20

درصورت اخذ مثن  دلیل  21
آن نوشته شود 

حریق شده مفقود شده  فرسوده شده 

اسم وتخلص اقارب   22
متقاض  

اسم پدر  23

نوع قرابت  25اسم پدرکالن  24

مشخصات تذکره شخص   26

یا اقارب اصول 

سال ماه روزتاری    خ صدور تذکره  27شماره ثبت صفحه جلد 

 
 

 قونسل تصدیق یم گردد.       سفارت جمهوری اسالیم افغانستان در لندن / وسیلتا تصدیق یم گردد که شخص مندرج این فورم تبعه جمهوری اسالیم افغانستان بوده و هویتش از جانب این نمایندگ

        EMBASSY OF THE I.R. OF AFGHANISTAN - LONDON

TEL: +44 207 2250095 | EMAIL: poa@afghanistanembassy.org.uk |WEBSITE: www.afghanistanembassy.org.uk


	درخواستی
	Verification-form-london .pdf

