Stand: 30.09.2016

Quý vị chỉ có thể đăng ký hẹn nếu đã có đầy đủ giấy tờ. Quý vị đã có đầy đủ các giấy tờ cần thiết
cho hồ sơ thị thực chưa? Xác nhận: ĐÃ CÓ ĐỦ ( )
Nur wenn alle Unterlagen vorliegen, kann ein Termin gebucht werden. Liegen Ihnen die
Antragsunterlagen vollständig vor ? Bestätigung: JA ( )
You can only book an appointment if you have all required documents I confirm that I have
gathered all required documents: ( )
Tôi cần hẹn nộp hồ sơ xin cấp thị thực cho mục đích sau / Ich benötige einen Termin zur Beantragung
eines Visums der Kategorie / I request an appointment in the following category
( )

Đi đoàn tụ gia đình/ Đoàn tụ với vợ, chồng tương lai (đi kết hôn)
Familiennachzug/Nachzug zum zukünftigen Ehepartner
family reunion/reunion with future spouse

( )

Mục đích khác
Sonstiges
other

Đề nghị nêu cụ thể:
Bitte präzisieren:
Please specify:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Họ tên đầy đủ/ vollständiger Name / full name

Ngày tháng năm sinh/ Geburtsdatum / date of birth

Số hộ chiếu / Passnummer / passport number

Đề nghị Quý vị gửi kèm theo thư bản chụp trang hộ chiếu có thông tin nhân thân của mình. Thư
với thông tin không đầy đủ hoặc không kèm theo bản chụp hộ chiếu sẽ không được xem xét. Thư
đề nghị của Quý vị sẽ được xem xét trong thời gian sớm nhất có thể. Quý vị sẽ nhận được thư xác
nhận hẹn qua Email.
Bitte fügen Sie Ihrer E-Mail eine Kopie der Datenseite Ihres Passes bei. Bei unvollständigen
Angaben oder fehlender Passkopie wird die Anfrage nicht berücksichtigt. Ihre Anfrage wird
schnellstmöglich bearbeitet. Sie erhalten eine Terminbestätigung per E-Mail.
Kindly attach a copy of the data page of your passport. Incomplete forms or requests without
passport copies cannot be considered. Your request will be processed as swiftly as possible and
you will receive an automated booking confirmation by email.

