BẢNG KÊ KHAI THÔNG TIN PHỤC VỤ VIỆC XIN CẤP VISA
(Yêu cầu người lao động điền đầy đủ các thông tin không được bỏ trống)
1. Họ và tên: ---------------------------------------------------------------------------------------------2. Ngày tháng năm sinh: -------------------------------------------------------------------------------3. Số CMND: ---------------------------------------------- 4. Số báo danh: --------------------------5. Số Hộ Chiếu:----------------- 6. Ngày Cấp:--------------- 7. Ngày hết hạn:---------------------8. Số điện thoại: ------------------------------------------- 9. E-mail: --------------------------------10. Thông tin người liên lạc trong trường hợp khẩn cấp:
a) Họ và tên: ----------------------------------------------- b) Quốc gia cư trú:----------------------c) Số điện thoại: ------------------------------------------- d) Quan hệ với anh/chị: ----------------11. Anh/Chị đã bao giờ dùng tên nào khác để nhập cảnh vào Hàn Quốc chưa?

[ ]Có/ [ ]Không

(Nếu “CÓ” đề nghị ghi rõ Họ tên: ---------------------- ---------------------------------------------- )
12. Anh/Chị có nhiều hơn 1 quốc tịch không?

[ ]Có/ [ ]Không

(Nếu “CÓ” đề nghị ghi rõ quốc tịch: ------------------- ---------------------------------------------- )
13. Trình độ học vấn cao nhất của anh/chị: [ ]Thạc sĩ/ [ ]Cử nhân/ [ ]Tốt nghiệp THPT/ [ ]Khác
Tên trường:------------------------------------------------- b) Địa chỉ: --------------------------------- (Tỉnh – Quốc gia)
14. Trừ cuốn hộ chiếu anh/chị nộp tại Trung tâm, anh /chị còn bất kỳ cuốn hộ chiếu nào khác còn giá
trị sử dụng không?
[ ]Có/ [ ]Không.

Nếu “CÓ” đề nghị ghi rõ:

a) Loại hộ chiếu: Ngoại giao [ ] Công vụ [ ] Phổ thông [ ] Khác [ ]
b) Số hộ chiếu: --------------- c) Quốc gia cấp hộ chiếu ----------------- d) Ngày hết hạn hộ chiếu:------------------15. Anh/Chị có từng đi Hàn Quốc trong 5 năm gần đây không?

[ ]Có/ [ ]Không

(Nếu “CÓ” đề nghị ghi rõ: Số lần: --------------------- Mục đích chuyến đi:--------------------- )
16. Anh/Chị có từng đi đến quốc gia nào khác, ngoại trừ Hàn Quốc, trong 5 năm gần đây không?
[ ]Có/ [ ]Không
(Nếu “CÓ” đề nghị ghi rõ:
Tên quốc gia

Mục đích chuyến đi

Thời gian lưu trú (ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm)

Ngày……….tháng………năm………..
Người lao động
(Ký tên)

