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Theo những cải cách cơ bản của Luật Lưu trú tất cả vợ hoặc chồng là người nước ngòai muốn 
ñịnh cư tại Đức, phải chứng minh ñược trình ñộ ngọai ngữ tiếng Đức cơ bản ngay khi nộp ñơn 
xin cấp thị thực. Lý do là: ít nhất Quý vị phải có khả năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Đức ngay 
khi mới tới Đức và có thể tham gia vào ñời sống xã hội. Nhờ ñó, việc tham gia vào khóa học hội 
nhập và sự hội nhập vào xã hội Đức của người vợ /chồng ngọai quốc sẽ dễ dàng hơn. Cơ hội bắt 
ñầu một cuốc sống mới của Quý vị sẽ ñược cải thiện. 
Bằng chứng cho khả năng sử dụng tiếng Đức cơ bản của người vợ/chồng phải ñược cung cấp 
ngay khi nộp ñơn xin thị thực. Cụ thể là phải có kiến thức về tiếng Đức theo hạng A1 theo 
„Chương trình chung châu Âu về ngôn ngữ“ ñã ñược Hội ñồng châu Âu thông qua. Sự ñổi mới 
này dựa  theo nội dung của „Luật Hướng dẫn thi hành các Qui ñịnh về lưu trú và tị nạn của EU“ 
Khi nộp hồ sơ xin thị thực phải chứng minh ñược khả năng ngôn ngữ thông qua chứng chỉ ngọai 
ngữ trình ñộ A1 theo tiêu chuẩn của một ñơn vị tổ chức thi ñã ñược ALTE công nhân. Đơn vị 
này phải có cơ sở tại Vi ệt nam với sự  hiện diện của một ñặc phái viên. Tại Vi ệt nam ñơn vị này 
là Viện Goethe. Lịch thi có thể tham khảo tại Hompage hoặc ñiện thọai trực tiếp tới ñơn vị tổ 
chức thi. Chứng chỉ ngọai ngữ của các ñơn vị tổ chức thi khác không ñược công nhận trong quá 
trình thụ lý hồ sơ xin cấp thị thực! 
 
Ngọai lệ:  Khi nhân viên lãnh sự có thể khẳng ñịnh rõ ràng và không có nghi ngờ gì về kiến 
thức tiếng Đức của người nộp ñơn, khi ñương sự  trực tiếp nộp ñơn xin  thị thực, thì không cần  
thiết phải  có bằng chứng ñặc biệt gì.  
 
 Ngòai ra : Chứng chỉ ngoại ngữ cũng không cần thiết trong trường hợp: 

� có bằng chứng về lý do tàn tật cơ thể hoặc tâm thần 
� Vợ/chồng của chuyên viên cao cấp, nhà nghiên cứu, sáng lập viên công ty,  người ñược 

công nhận là người tị nạn hoặc lánh nạn theo Công Ước Genevơ về người tị nạn, trong 
trường hợp cuộc hôn nhân ñã tồn tại trước khi người ñó rời khỏi Vi ệt nam. 

� Yêu cầu hòa nhập cộng ñồng ñược khẳng ñịnh là không cần thiết (thí dụ chỉ lưu lại tạm 
thời tại Đức) 

� Vợ/chồng của người mang quốc tịch Úc, Israel, Nhật, Canada, Hàn Quốc, New Zealand 
Hoa kỳ, Brasil, El Salvandor, hoặc công dân EU không mang quốc tịch Đức. 

� vợ /chồng sở hữu thẻ xanh EU 
� việc học ngoại ngữ tại nước ngoài là không thể, không thực hiện ñược hoặc trong vòng 

một năm không có kết quả ( áp dụng cho ñoàn tụ với người Đức) 
 
Trong trường hợp người nộp ñơn chưa có kiến thức cơ bản về tiếng Đức, có nhiều khả năng ñể 
học tiếng. Không có qui ñịnh bắt buộc về các khóa học. Người học tự quyết ñịnh về hình thức 
học của mình. 
 
Việc nộp chứng chỉ ngọai ngữ của một ñơn vị tổ chức thi như ñã nêu trên, không có nghĩa là 
ñương nhiên chứng chỉ này ñược công nhận trong quá trình xét cấp thị thực. Chứng chỉ này phải 
ñược thẩm tra về tính xác thực, và trong từng trường hợp cụ thể về nội dung của và giá trị, thông 
qua khả năng sử dụng ngôn ngữ thực tế của người nộp ñơn. Chỉ có bộ phận cấp thị thực mới có 
quyền quyết ñịnh về ñơn xin thị thực. 
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