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1- Personal Details    1 -   مکمل   شهرت  

  Family Name:            گی خانواد   یا تخلص    نام:      

  Given Names:          سما  :     

  Father's Full Name:          پدر اسم:     

 Date of Birth (Gregorian    ســـــــــــــــال روز /    مـــــاه    /                                   تولد:  تاریخ 

 Place of Birth details:            محل تولد   جزئیات:   

- Country   :         -  مملکت   

- Province: / State   :  استان:   والیت  -           

-           District / Suburb  :       -  روستا   /ولسوالی : 

-          Village  :       - بخشداری:   /قریه 

  Marital Status:          Single          Engaged          Married  

                                       Separate       dWidow/Widower 
                                        Brunette   

 متاهل          نامزد                                       مجرد            :   مدنی  حالت   

      زن مرده/ بیوه                       جدا شده                                     

 طالق شده                                      

  Gender:               Female           Male         Unknown     نامعلوم               مرد                       زن                     :   جنس 

3- Employment Details:   3-  یرد( گ )  این بخش برای ویزه کار تعلق می      : جزئیات وظیفه 
Occupation:        در افغانستان:    شغل / وظیفه 

Employer:          اداره در افغانستان:   کارفرمااسم / 

Employers Address:       در افغانستان:   آدرس کارفرما/ اداره 

 نوع ویزه: 

                 Diplomaticسیاسی                   Service    خدمت                               Employment  کار                        Tortes    سیاحت    

                                                              Businessتجارت             

  Identification:                                                                                                                   :    / با    تشخیص هویت   - 4

 Marriage                  تصدیق ازدواج                             Certificate  Birth               ی تولدگواه                                  Passport                        پاسپورت         

Certificate     
 

 Purpose of Travel -8هدف مسافرت /  - 5

 

 Visit                                   دیدار   باز                                                 Truest                                  سیاحت
 Convention    Conference          Education/            کنفرانس/کنوانسیون                                                     Business                              تجارت

 تحصیل                                                 Employment                        کار      

 Exhibition                     نمایشگاه     

 جزئیات  پاسپورت: 

    نوع پاسپورت:
 

      :شماره پاسپورت

           تاریخ انقضا پاسپورت:       تاریخ صدورپاسپورت :
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 تانـجمهوری اسالمی افغانس ویزافورم درخـواست 
Passport Application Form Islamic Republic of Afghanistan 
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 احبه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مص 

Name:  نام نام خانوادگی:     

Nationality : عیتتاب :   
Aim of journey   :هدف  مسافرت       

Destination of  journey  مقصد مسافرت  : 

 اسم  و  شماره تلفن روابط در افغانستان  

Resident address:  محل اقامت درافغانستان   :   ادرس :      

Locate of border:   محل )مرز( ورود به افغانستان   : 

Date of entry in Afg:  تاریخ ورود به افغانستان  : 

Current Address:     آدرس فعلی منزل  :     

Email Address:     ایمیل(:   پست برقی ادرس ( 

Mobile:                                               
Work Tel:                                                           :دفتر تیلفون همراه : 

Home Tel:                                                 
Fax:     کسف          :                                                تیلفون منزل : 

 
 آیا قبال به افغانستان  مسفارت نموده اید:                        بلی                                نجیر 

 اگر بلی ، لطفا جزئیات آن را بنویسید:

  
 نخیر        آیا قبال ویزه افغانستان  درخواست نموده اید:                     بلی                        

 اگر بلی،  لطاف جزئیات آن را بنویسید:
  

 آیا سوابق جنایی دارید:                                             بلی                               نخیر 
 اگر بلی ، لطفا جزئیات آن را بنویسید 

 
   Signature -10 امضـأء /   - 10                            

 
    

لطفاً در داخل چوکات امضا نمایند و امضا نباید به خط   -1

 شته باشد. چوکات تماس دا

ــحت خانه  ری مکمل   -2 ــپورت باید از نـ ــت کنندا پاسـ درخواسـ

 فورم، خود را مطمئن و بعد امضا نماید.  

  

                              Please sign within the box   
 
 

 

 

 

 

   

  Date:          /                 /                   /              /              :تاریخ 

 

 Passport Photograph -9/    ویزه عکس    - 9

 : عکس باید مطابق رهنمود باشد. 
Note: The photograph must comply with guidelines. 

 
 .این عکس واقعی است؛تصدیق نماید کهضمانت کننده باید در عکس  

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

   Name of applicant ................................نام درخواست کننده

  Signature of guarantor/مضا ضمانت کنندها

 

 

 محل نصب عکس 
 

 عکس رنگی تمام رخ  

 سانتی متر   4x4.5اندازه  

 پس زمینه سفید

 بدون چوکات 

Please Attach 

Photo Here 
 

Photo Size 4x4.5 cm 

Background White 

 

 محل امضا

 محل نصب عکس 
 

 عکس رنگی تمام رخ  

 سانتی متر   4x4.5اندازه  

 پس زمینه سفید

 بدون چوکات 

Please Attach 

Photo Here 
 

Photo Size 4x4.5 cm 

Background White 


