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Identification Certificate Form         رمهو ویت/ د هویت د تائید درخواست فهدرخواست تائید  فورمه 
(IDF-007) 

Please Fill in the Form with Block Letters                                       

 
 

 
                         آدرس فعیل/اؤسنی ادرس              مقیم کشور برتانیا/ دبرتانی او ٔسیدونیک،         . اینجانب/زه:                                  ۱

 تائید مینمایم./  هویت افغاپی شخص فوق را باقبول مٔسولیت، که کاپی اسناد هویتم ضمیمه است،                                                                      

 آدرس فعیل/اؤسنی ادرس                                                               مقیم کشور برتانیا/ دبرتانی او ٔسیدونیک،          اینجانب/زه:                                   . ۲

 تائید مینمایم./  را  هویت افغاپی شخص فوق باقبول مٔسولیت، که کاپی اسناد هویتم ضمیمه است،                                                                      

APPLICANT’S DETAILS  شهرت غوښتنیک   شهرت متقاضی / د  

FIRST NAME   مو ن /  نام    
 

SURNAME   تخلص  /  
نوم  د کورنی  

 
FATHER’S NAME   م و پالر ن  د  ر/ پد نام 

MOTHER’S NAME    نام مادر / د مور نوم 

DATE OF BIRTH    ې نیټه تاری    خ تولد
 / د زیږیدنی

PLACE OF BIRTH    ې ځای محل تولد
 / د زیږیدنی

ID CARD NO.   ه  کر ذ د ت / هکر ذ شماره ت  ي شمیر

OCCUPATION    شغل / کار 

TELEPHONE    /ه د اړیکو  شماره تماس  شمیر

ADDRESS   پته/  آدرس 

 

 PASSPORT DETAILS  معلومات   ټد پاسپور   /  پاسپورتمعلومات  

Passport No.  ه   ه/ ار مش  شمیر

Date of Issue   د صدور نیټه / تاری    خ صدور 

Place of Issue   صدور ځاید  / محل صدور 

I Declare that the information given is true, accurate and complete. 
د میدارم که معلومات ارائه شده دقیق و درست است/ پورتنی معلومات چی ما وراندی کری دی، دقیق او درست دی هاقرار وتع  

Signature:                                          در خوأست کوونیک السلیک  د  / محل امضاء متقاضی Date                               تاری    خ/ نیټه:   
 

 شهادت دو نفر شاهد/ د دوه تنه شاهدانو اقرار

FOR OFFICE USE ONLY  
يقونسیل   ددغه برخه  /میشود خانه پری قونسیل  مامور امور این بخش توسط           لخوا ډکه کیر ږ

Reference: 
  
Date: 
 

 

Please Attach 

Photo here 

رادرین  لطفاعکس 

 جاالصاق نمایید

لطفاَ په دي ځای کی  

 عکس ولګوي 


