
Thị thực cho cha m ẹ người nước ngoài c ủa trẻ vị thành niên Pháp 
 
- 1 tờ khai xin thị thực ngắn hạn được điền đầy đủ bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh 
và được ký 
 
- 1 ảnh chứng minh thư mới nhất 
 
- Hộ chiếu + bản sao của 5 trang đầu của hộ chiếu cùng với tất cả các trang có dấu 
và thị thực 
 
- Đối với công dân Việt nam : sổ hộ khẩu dịch sang tiếng Pháp hoặc tiếng Anh cùng 
với bản sao của tất cả các trang của sổ hộ khẩu 
 
- Giấy tờ chứng minh quốc tich Pháp của trẻ vị thành niên :  

- bản sao chứng minh thư 
- hoặc chứng nhận quốc tịch Pháp 
- hoặc giấy khai sinh có phần ghi chú quốc tịch Pháp 
- hoặc sắc lệnh nhập quốc tịch Pháp 
- hoặc, trong trường hợp không có, sắc lệnh tái nhập quốc tịch Pháp 
 

- Giấy tờ chứng minh quan hệ với cha mẹ nước ngoài + bản sao : nếu cha mẹ nước 
ngoài chu cấp  thậm chí một phần cho trẻ : giấy tờ chứng minh việc chu cấp này( tờ 
khai thu nhập, sao kê ngân hàng, biên nhận chuyển khoản và tất cả các giấy tờ 
khac) 

 
- Giấy xác nhận gốc của chủ lao động ghi rõ tên và chức vụ của đương sự, việc 
đồng ý cho nghỉ phép trong khoảng thời gian chuyến đi. Trong văn bản này phải có 
địa chỉ, số điện thoại liên lạc của chủ lao đông cùng với dấu và chữ ký của người cấp 
giấy xác nhận này + bản dich sang tiếng Pháp hoặc Anh + bản sao. 
 
- Giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập : bảng lương của 3 tháng gần nhất hoặc ,nếu 
không có, xác nhận bảo lãnh tài chính cho chi phí chuyến đi của phía Pháp 
 
- Giấy tờ chứng nhận nơi ở : giấy chứng nhận đón tiếp tại Pháp hoặc bản sao đặt 
phòng khách sạn cho toàn bộ thời gian lưu trú tại Pháp 
 
- Đặt vé máy bay khứ hồi(chỉ được chấp nhận bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh) 
 
- Bảo hiểm y tế du lịch và hồi hương + bản sao(chỉ được chấp nhận bằng tiếng Pháp 
hoặc tiếng Anh) 
 
Chú ý : người xin thị thực phải thông báo rõ yêu cầu của mình khi nộp thị hồ sơ( định 
cư lâu dài- trên 3 tháng hay chỉ đến Pháp ngắn hạn-dưới 3 tháng) 
 


