
Bản dịch theo số thứ tự trong mẫu đơn xin cấp Thị Thực Schengen
1. Họ
2. Họ khác ( nếu có)
3. Tên
4. Ngày tháng năm sinh
5. Số Chứng minh thư
6. Nơi sinh và  tên quốc gia
7. Quốc tịch hiện tại
8. Quốc tịch trước kia
9. Giới tính
10. Tình trạng hôn nhân : 
11. Họ tên cha
12. Họ tên mẹ  
13. Lọai Hộ chiếu
14. Số Hộ chiếu
15. Cấp tại
16. Ngày cấp
17. Giá trị tới
19. Nghề nghiệp
20. Tên và địa chỉ số điện thọai của cơ quan
21. Điểm đến chính
22. Lọai thị thực
23. Thị thực
24. Số lần xin xuất nhập cảnh
25. Thời gian lưu trú
26. Những thị thực khác đã được cấp trong vòng ba năm gần đây và giá trị của những thị thực này.
28. Thời gian đã từng lưu trú tại Đức hoặc tại các nứơc Schengen
29. Mục đích chuyến đi
30. Ngày  nhập cảnh
31. Ngày xuất cảnh
32. Biên giới nhập cảnh đầu tiên
33. Phương tiện di chuyển
34. Tên của người mời hoặc Công ty mời tại các nước Schengen và địa chỉ của người liên hệ trong 

Công ty này: Tên Công ty, Tel & fax, Địa chỉ đầy đủ, Email.
35. Ai  trả chi phí cho chuyến đi và chi phí lưu trú?
36. Lọai tiền sử dụng trong thời gian lưu trú
37.  Họ của chồng/ vợ
38. Họ khác của chồng/vợ
39. Tên của chồng/ vợ
40. Ngày tháng năm sinh của chồng/ vợ
41. Nơi sinh của chồng/vợ
43. Thông tin cá nhân của người liên quan là công dân EU hoặc EWR. Câu này chỉ dành cho thân nhân 

của các công dân EU và EWR. : Quan hệ giữa người nộp đơn với công dân EU hoặc EWR.
Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Quốc tịch Số hộ chiếu

45. Địa chỉ cư trú 46. Số điện thọai
47 Nơi và ngày làm đơn 48. Chữ ký người làm đơn (hoặc người giám hộ của trẻ 

vị thành niên)


