(A)

Bộ nội vụ Cộng hoà Séc
Vụ chính sách tỵ nạn và nhập cư
Hộp thư 21/0AM 170 34 Praha 7

PHIẾU
đăng ký kiểm tra tiếng Séc miễn phí để được cấp giấy vĩnh trú trên lãnh thổ Cộng hoà Séc, giấy chứng nhận đạt kiểm tra tại (dấu
của trường)

Số phiếu
Tên họ
Ngày sinh
Quốc tịch
Được cấp ngày

:
:
:
:
:

MS000001
Zkušební Antonín
11. 11. 1911
Černá Hora
19. 9. 2008

…………………..………………….
Dấu và chữ ký cuả người được uỷ nhiệm

Phần này do trường có quyền kiểm tra trình độ tiếng Séc điền.
Người nước ngoài tham gia kiểm tra ngày: ..........................................................................
Tên và địa chỉ trường: ...........................................................................................................................
Người nước ngoài ĐƯỢC/ KHÔNG ĐƯỢC*) GIẤY CHỨNG NHẬN đạt yêu cầu kiểm tra để được cấp giấy vĩnh trú trên lãnh
thổ Cộng hoà Séc.
Số Giấy chứng nhận: .......................................................
*) Hãy gạch những điểm không phù hợp
.................................................. **)
**) tên họ, chức vụ và chữ ký của hiệu trưởng trường tiếng hoặc của nhân viên chịu trách nhiệm về việc tổ chức kiểm tra của trường

Ghi chú: Trong trường hợp người nước ngoài không tham dự đợt kiểm tra đã định mà không có phép hoặc trường hợp
phiếu bị lạm dụng hoặc bị mất, người ấy không được kiểm tra trình độ tiếng Séc miễn phí nữa.

(B)

Bộ nội vụ Cộng hoà Séc
Vụ chính sách tỵ nạn và nhập cư
Hộp thư 21/0AM 170 34 Praha 7

PHIẾU
đăng ký kiểm tra tiếng Séc miễn phí để được cấp giấy vĩnh trú trên lãnh thổ Cộng hoà Séc, giấy chứng nhận đạt kiểm tra tại (dấu
của trường)

Số phiếu
Tên họ
Ngày sinh
Quốc tịch
Được cấp ngày

:
:
:
:
:

MS000001
Zkušební Antonín
11. 11. 1911
Černá Hora
19. 9. 2008

…………………..………………….
Dấu và chữ ký cuả người được uỷ nhiệm

Phần này do trường có quyền kiểm tra trình độ tiếng Séc điền.
Người nước ngoài tham gia kiểm tra ngày:..........................................................................
Tên và địa chỉ trường:...........................................................................................................................
Người nước ngoài ĐƯỢC/ KHÔNG ĐƯỢC*) GIẤY CHỨNG NHẬN đạt yêu cầu kiểm tra để được cấp giấy vĩnh trú trên lãnh
thổ Cộng hoà Séc.
Số Giấy chứng nhận: .......................................................
*) Hãy gạch những điểm không phù hợp
.................................................. **)
**) tên họ, chức vụ và chữ ký của hiệu trưởng trường tiếng hoặc của nhân viên chịu trách nhiệm về việc tổ chức kiểm tra của trường

Ghi chú: Trong trường hợp người nước ngoài không tham dự đợt kiểm tra đã định mà không có phép hoặc trường hợp
phiếu bị lạm dụng hoặc bị mất, người ấy không được kiểm tra trình độ tiếng Séc miễn phí nữa.

