ŽÁDOST - Đơn xin gia hạn cư trú cho người nước ngoài sống tại CH Séc
Đơn có mầu xanh.
Với mẫu đó có thể xin (đánh dấu nhân vào ô vuông nhỏ):
-

Xin cấp cư trú lâu dài (định cư lâu dài, vĩnh viễn – trvalý)
Xin cấp cư trú có thời hạn ( 2 năm là lâu nhất với người cư trú với mục đích kinh
doanh và 5 năm cho người đoàn tụ gia đình – Dlouhodobý).
Gia hạn cư trú có thời hạn
Gia hạn cư trú lâu dài ( cư trú vĩnh viễn).
Gia hạn thời hạn cư trú ghi trong thẻ xanh, đổi quyết định cư trú lâu dài bằng thẻ
xanh
Điền vào đơn dữ liệu theo mục được đánh số như sau:
1. Họ- Viết Họ theo hộ chiếu.
2. Tên khác - người Việt thi không viết gì cả.
3. Các họ trước đó đã mang- người Việt cũng ít khi đổi họ, nên không viết gì cả.
4. Tên - viết tên gọi của mình.
5. Giới tính- nam (muž), nữ ( žena).
6. Ngày tháng năm sinh
7. Tình trạng hôn thú – Chưa có chồng/vợ ( svobodný/á), có chồng/ vợ( ženatý/á), đã ly
dị(rozvedený/á), góa chồng/vợ( vdovec/vdova).
8. Sinh ra ở quốc gia nào – kod VNM ( Vietnam) .
9. Sinh ra ở địa phương nào – thường ghi tên tỉnh, theo như Hộ chiếu.
10. Quốc tịch – kod VNM ( việt nam)
11. Trình độ học vấn đã đạt được – phổ thông cơ sở (základní), trung học ( střední), đại
học (vysokoškolské).
12. Nghề nghiệp – Kinh doanh ( podnikatel), công nhân (dělník/dělnice), nếu cư trú đoàn
tụ mà không làm gì thì bỏ trống.
13. Nơi làm việc trước khi sang Séc- bở trống, hoặc gạch chéo.
14. Nơi làm việc sau khi vào Séc - với người đang làm việc ở các nhà máy theo HĐ lao
động thì phải điền : tên hãng, làm việc gì, địa chỉ Hãng.
15. Mục đích để được cư trú: Kinh doanh (podnikání), đoàn tụ gia đình( sloučení rodiny).
16. Điạ chỉ trước khi vào Séc : Phố (ulice), số nhà, thành phố,quốc gia (VNM).
17. Thời gian cư trú lâu hơn 3 tháng từ khi nào đến khi nào ( theo visa đang có). Và lý do
được cư trú ( KD- podnikání, đoàn tụ- sloučení rodiny).
18. Địa chỉ cư trú theo giấy nhà : Phố, số nhà, thành phố, số bưu điện.
19. Địa chỉ để nhận thư ( khác với địa chỉ cư trú).
20. Ngày của lần đầu tiên vào Séc :( tháng, năm).
21. Số Hộ chiếu, quốc gia cấp HC.
22. Thời hạn HC (ngày, tháng, năm)
23. Chồng/vợ : Họ, tên, quốc tịch, ngày sinh, sinh ở quốc gia nào, sinh ở thành phố, nghề
nghiệp ( kD- podnikatel/ka, viên chức- úředník, công nhân- dělník…), địa chỉ cư trú (
phố, số nhà, TP, số bưu điện, quốc gia cư trú)
24. Con cái :
Bảng trên gồm :
Họ
tên
quốc tịch
Lần lượt 1…..
Bảng tiếp theo ghi ngày sinh, nơi sinh, địa chỉ, nghề nghiệp.
25. Bố đẻ : Họ, tên, ngày sinh, quốc tịch, nghề nghiệp, địa chỉ cư trú.
26. mẹ đẻ : Họ, tên, ngày sinh, quốc tịch, nghề nghiệp, địa chỉ cư trú.
27. Anh em ruột :
B ảng ghi Họ tên, quốc tịch
Bảng ghi ngày sinh, địa chỉ, nghề nghiệp.
29. ghi nơi viết đơn, ngày viết và ký tên.
Ing. Nguyễn Doãn Trường

