Thông báo những thay đổi (Oznámení změn)
Trong quá trình sinh sống và làm việc ở CH Séc, chúng ta thường phải thay đổi địa chỉ
cư trú, đổi hộ chiếu mới, lấy vợ, lấy chồng… Nếu có bất cứ thay đổi gì liên quan đến
bản thân, chúng ta phải lập tức đến phòng cảnh sát ngoại kiều để thông báo cho họ biết
trong vòng 3 ngày làm việc. Sau đây chúng tôi hướng dẫn điền mẫu khi ra phòng cảnh
sát ngoại kiều để thông báo những thay đổi.
(Oznámení změn):
Druh pobytu v ČR ( Loại cư trú ở Séc) : Trvalý hoặc Dlouhodobý
Příjmení a jméno( họ tên) : Tran Thi Ha
Dřívější příjmení ( họ trước kia): (Không ghi gì, nếu họ tên không khác từ khi sinh)
Datum narození ( ngày sinh): 20.4.1980
Státní příslušnost ( quốc tịch) : VNM ( kod của Việt nam)
…………………………………………………………………………………..
Trang trước.
Druh změn – Thay đổi loại : ( Những thay đổi bạn cần thông báo- khoanh tròn theo số
ví dụ 1 là thay đổi địa chỉ cư trú) :
1. Thay đổi nơi cư trú (ghi địa chỉ cũ vào ô: Předchozí bydliště, địa chỉ mới vào ô:
Současné bydliště).
2. Thay đổi Họ tên (lấy chồng Séc mà có đổi theo họ chồng )
3. Thay đổi quốc tịch (được cấp quốc tịch nước thứ 3)
4. Được cấp quốc tịch Séc
5. Thay đổi ngày sinh
6. Bị trục xuất
7. Ra nước ngoài không quay lại
8. Báo tử cho ai đó
9. Thay đổi tình trạng gia đình (lấy vợ, lấy chồng, ly dị, vợ hoặc chồng chết)
10. Xin đổi lại thẻ xanh
11. Các thay đổi khác (đổi hộ chiếu mới….)
Trang sau.
Số liệu mới (údaje ke změně):
Nếu có hộ chiếu mới thì phải ghi như sau:
Hộ chiếu mới số ( Nový pas č.) N1234567
Thời hạn Từ…..đến ….. (Platnost od... ... do......)
- Trong mọi trường hợp bắt buộc phải ghi địa chỉ đang cư trú vào ô địa chỉ
hiện nay (současné bydliště)
Ing. Nguyễn Doãn Trường

