Hß¾ng d¦n ði«n ð½n
Yêu c¥u không sØ døng làm ð½n ði«n!

Ð½n xin c¤p gi¤y phép cß trú có kÏ hÕn
(Chï ði«n khi ð£t ð½n xin c¤p gi¤y phép cß trú có kÏ hÕn
l¥n ð¥u hay là thay ð±i møc ðích cß trú)

v¾i møc ðích ðào tÕo

1 änh tÖ l® kích thß¾c

v¾i møc ðích lao ðµng
vì lý do dân pháp, nhân ðÕo, chính tr¸
vì lý do gia ðình
vì lý do khác
(xin ði«n vào ch± phù hþp)
1. H÷/h÷ khai sinh
2. Tên
3. Ngày, n½i sinh
4. Chiều cao cơ thể / Màu mắt

cm /

5. Qu¯c t¸ch (có nhi«u thì ghi t¤t cä)
6. Dân tµc (trả lời trên cơ sở tự
nguyện, xem hướng dẫn điểm mục 5)
7. Tình trÕng hôn nhân

ðµc thân
ly d¸

có gia ðình

góa

bÕn ð¶i cùng gi¾i tính

t× khi nào:
8. Hi®n nay ngài s¯ng ly thân?

dÕ

không

t× khi nào:
9. Tôn giáo (trả lời trên cơ sở tự
nguyện, xem hướng dẫn điểm mục 5)
10. Ði®n thoÕi/Ði®n thß/Thß ði®n tØ
(trả lời trên cơ sở tự nguyện, xem
hướng dẫn điểm mục 5)
11. Vþ ch°ng
H÷/h÷ khai sinh/tên
Ngày, n½i sinh
Qu¯c t¸ch
N½i sinh s¯ng
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12. Con cái (nªu c¥n thiªt b± sung vào t¶

H÷/tên/ngày và n½i sinh/qu¯c t¸ch

kèm theo)

13. Phø huynh (h÷, tên)

14. Hµ chiªu, gi¤y t¶ chÑng minh
ghi rö loÕi gi¤y t¶/s¯
c¤p ngày, c½ quan c¤p
có giá tr¸ ðªn
15. L¥n nh§p cänh sau cùng

ngày

16. Ngài trß¾c kia ðã ∙ ÐÑc l¥n nào chßa?

có

không

t×
cho ðªn
tÕi
17. T× khi ngài d÷n tr÷ng tâm ð¶i s¯ng

có

không

qua ÐÑc, ngài có s¯ng ∙ nß¾c ngoài
không?

t×

(xin ghi ð¥y ðü; ngay cä nhæng th¶i
gian ∙ nß¾c ngoài ng¡n hÕn, nªu c¥n

cho ðªn

ghi tiªp tøc vào t¶ kèm theo)
tÕi
18. Ch± ∙ tÕi Regensburg (ð¸a chï ð¥y ðü)

Mã s¯ bßu ði®n
Ðß¶ng, s¯ nhà
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19. Danh hi®u cß trú hi®n nay (loÕi danh
hi®u, ngày c¤p, th¶i gian có hi®u
lñc, c½ bän pháp lý)
20. Ngài sinh s¯ng b¢ng phß½ng ti®n nào?

tñ làm vi®c
ti«n th¤t nghi®p I

ti«n th¤t nghi®p II

cái khác, ðó là
21. Có bäo hi¬m sÑc khöe tÕi ÐÑc không?

có, tÕi
không

22. Ngài có b¸ b®nh gì không? (trả lời
trên cơ sở tự nguyện, xem hướng dẫn

có, ðó là
không

điểm mục 5)
23. Ngài có ti«n án không (k¬ cä ti«n án
∙ nß¾c ngoài)?

có

không

N½i/ngày/lý do b¸ phÕt
loÕi và mÑc hình phÕt

24. Ngài ðã b¸ ðu±i hay b¸ trøc xu¤t t×
nß¾c ÐÑc hay t× mµt nß¾c theo hþp

có, vào ngày

t×

không

ð°ng Schengen l¥n nào chßa?
25. Ðã có ð½n xin nh§p cänh ∙ ÐÑc hay 1
nß¾c theo hþp ð°ng Schengen b¸ bác?
26. Ðã có l¥n nào ð½n xin c¤p mµt danh
hi®u cß trú tÕi ÐÑc hay tÕi mµt nß¾c

có, vào ngày

t×

không
có, vào ngày

t×

không

theo hþp ð°ng Schengen b¸ bác bö?
27. Ghi rö møc ðích cß trú trong länh th±
liên bang (nªu c¥n ghi tiªp tøc vào
t¶ kèm theo)

28. Th¶i gian cß trú dñ ðoán tÕi ÐÑc
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29. Tình trÕng hµi nh§p/Kiªn thÑc ngôn
ngØ (xin kèm theo b¢ng chÑng)

Tôi ðã h÷c mµt khóa hµi nh§p và ðã kªt
thúc thành công
Tôi hi®n ðang ði ðào tÕo ∙ trß¶ng
Tôi hi®n ðang ði h÷c ngh« hay tß½ng tñ
Cái khác, ðó là

Tôi ð£t ð½n theo ðây xin c¤p gi¤y phép cß trú có kÏ hÕn v¾i møc ðích nói trên. Tôi
cam kªt là nhæng l¶i khai nói trên và sau ðây ð¥y ðü và trúng sñ th§t theo sñ hi¬u
biªt và lß½ng tâm có ðßþc.

Lưu ý, Hướng dẫn và chấp thuận chiểu theo luật bảo vệ dữ liệu:
Tôi ðã ðßþc hß¾ng d¦n và giäng dÕy là
1. mµt ngß¶i ngoÕi qu¯c nam hay næ có th¬ b¸ trøc xu¤t theo ði«u 55 møc 1, møc 2 s¯ 1 lu§t cß trú, nªu y
trong mµt vø hành chính do mµt c½ quan qu¯c gia áp døng nhæng quy ð¸nh thi hành cüa Schengen, trong hay ngoài
nß¾c, ðã khai man hay không ð¥y ðü ð¬ ðßþc mµt danh hi®u cß trú cüa ÐÑc, mµt th¸ thñc cüa Schengen, mµt gi¤y
t¶ thay thª hµ chiªu, mµt gi¤y phép ðßþc mi¬n b±n ph§n phäi có hµ chiªu hay là ðßþc tÕm hoän trøc xu¤t, hay
là m£c dù có b±n ph§n thi hành lu§t pháp, ðã không cµng tác v¾i nhæng bi®n pháp cüa c½ quan chÑc nång thi
hành nhæng bµ lu§t hay nhæng quy ð¸nh thi hành Schengen này.
2. ngß¶i nào khai hay sØ døng l¶i khai không trúng hay không ð¥y ðü, ð¬ ðßþc cho mình hay mµt ngß¶i khác mµt
danh hi®u cß trú, hay sØ døng mµt vån ki®n nhß v§y ð¬ c¯ tình l×a ðäo trong chuy®n pháp lu§t, thì theo ði«u
95 møc 2 s¯ 2 lu§t cß trú có th¬ b¸ phÕt ðªn 3 nåm tù hay phÕt ti«n.
3. ngß¶i ngoÕi qu¯c nam hay næ theo ði«u 82 møc 1 lu§t cß trú có b±n ph§n phäi làm rö tÑc thì nhæng sñ tr÷ng
yªu, nhæng sñ ki®n có lþi cho y, nªu không rö ràng hay hi¬n nhiên, b¢ng cách nêu ra nhæng sñ ki®n có th¬ ki¬m
chÑng ðßþc, và dân ra tÑc thì nhæng chÑng c¾ c¥n thiªt v« hoàn cänh cá nhân cüa y, nhæng gi¤y chÑng nh§n và
gi¤y phép c¥n thiªt khác, cûng nhß nhæng b¢ng chÑng c¥n thiªt khác mà y có th¬ ðem lÕi ðßþc.
4. nhæng l¶i khai ðòi höi trong ð½n cån cÑ vào lu§t cß trú. Vì s¯ lßþng l¾n cüa nhæng quy ð¸nh thì có th¬ höi
c½ quan ngoÕi ki«u v« nhæng cån bän pháp lý có hi®u lñc trong nhæng trß¶ng hþp riêng rë.
5. Các dữ liệu khai báo tại điểm mục 6, 9, 10 và 22 dựa trên cơ sở tự nguyện. Việc khai báo dữ liệu tại các
điểm mục này đồng nghĩa với việc chấp thuận cho phép cơ quan quản lý ngoại kiều thu thập, xử lý và sử dụng
các dữ liệu này. Mục đích của sự thu thập, xử lý và sử dụng các dữ liệu này là sự vận dụng chúng tại các vụ
việc của luật ngoại kiều. Việc không khai báo tại các điểm mục này trong một số trườ ng hợp riêng biệt có thể
sẽ không đem lại lợi ích cho người đệ đơn. Tại đây xin lưu ý tới điểm mục 3 được nêu ở trên.

Regensburg,

_______________

_________________________________

Ngày

ChØ ký
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