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افغانستان ته د ننوتلو د اجازه ليک لپاره غوښتنلېک
دغه غوښتنلېک تر  ۱۸کلونو کښته عمر لرونکو ماشومانو لپاره دی کوم چې د امريکا په متحدو اياالتونو کې زيږديدلي ،خو مور او پالر يې د افغانستان اتباع وي

نېټه

/

/

د غوښتونکي شهرت
تخلص:
نوم:
د زيږيدلو نېټه:
د زيږيدلو ځای:
نارينه( )

جنسيت:

ښځينه( )

د پاسپورټ شمېره:
تابعيت:

انځور  2x 2انچ کې

د مور او پالر شهرت
د پالر بشپړ نوم:
د مور بشپړ نوم:
آدرس او د اړېکې شمېره:
ايالت

سړک

د کور نمبر

برېښنا لېک (ايميل):

د ټيلفون يا ګرځنده موبايل شمېره:

زيپ کوډ

د غوښتونکي د پالر او مور السلېک
د پالر د السلېک ځای

د مور د السلېک ځای

مهرباني وکړئ له دغه غوښتنلېک سره الندې اسنادونه ضميمه کړئ:
 -۱د ماشوم د پاسپورټ کاپي.
 -۲د غوښتنونکي د پالر او مور د پاسپورټ کاپيانۍ.
 -۳د غوښتونکي د زيږيدلو د کارټ کاپي.
 -۴د غوښتونکي پاسپورټ سايز 2x 2 ،انچ انځور چې شا(بک ګرونډ) يې سپين وي.
 -۵دغه فورم بايد د غوښتونکي (ماشوم) د مور او پالر له خوا السليک شئ.
 -۶که چېرې د ماشوم مور او پالر نشي کوالي چې د قونسلي څانګې ته راشي ،کوالی شي دغه غوښتنلېک د اړوند اسنادو سره د پوستې( )Postal Serviceاو يا هم د خپل
قانوني استازي له الرې د قونسلګرۍ اړوندې څانګې ته وړاندې کړي ،خو ددې کار لپاره بايد دغه غوښتنلېک په يوه جال پاڼه کې تائيد ( )Notarizedکړئ.
 -۷که چېرې تاسو غواړي چې دغه اجازه لېک ستاسو آدرس ته در واستول شي ،نو مهرباني وکړئ له دغه غوښتنلېک او نورو اړوندو اسنادونو سره يوځای ،يو تش پاکټ چې
له مخکې يې پيسې ورکړل شوې وي )Pre-Paid( ،ضميمه کړئ.
 -۸افغانستان ته د ننوتلو د اجازه لېک سند د ورکړې بيه ،لس امريکايي ډالره کيږي چې بايد د مني آرډر په توګه (د افغانستان قونسلګرۍ) په نوم تاديه شي.
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