
Thị thực sinh viên kết hợp giúp việc gia đình VLS - TS 
 
- 1 tờ khai xin thị thực dài hạn được điền đầy đủ bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh, có 
chữ ký của người xin thị thực 
 
- Tờ khai OFII được điền đầy đủ (bản gốc + bản sao) 
 
- 1 ảnh chứng minh thư gần nhất 
 
- Hộ chiếu + bản sao 5 trang đầu tiên của hộ chiếu, kèm theo tất cả các trang có thị 
thực và dấu. 
 
- Đối với người Việt nam : hộ khẩu + bản sao của tất cả các trang + bản dịch* tiếng 
Pháp hoặc tiếng Anh 
 
- Giấy khai sinh ( bản chính + bản sao + bản dich* tiếng Pháp hoặc tiếng Anh) 
 
- Thư giải trình viết tay của người xin thị thực + bản sao 
 
- Giấy xác nhận của trường (hoặc bằng cấp) : bản chính + bản sao + bản dịch* tiếng 
Pháp hoặc tiếng Anh 
 
- Giấy mời ghi rõ thời gian cũng như mục đích sang Pháp + bản sao 
 
- Bản sao hộ chiếu của người mời 
 
- Chứng nhận ghi danh vào một trường học tiếng Pháp + bản sao 
 
- Giấy đồng ý cho phép lưu trú tại Pháp cấp bởi bộ phận có thẩm quyền của cơ quan 
DDTEFP (cơ quan quản lý người lao động nước ngoài tại Pháp) 
 
- Nếu người xin thị thực muốn lưu trú tại Pháp dưới 12 tháng : bản sao đặt chỗ vé 
máy bay khứ hồi ; nếu lưu trú trên 12 tháng : bản sao vé máy bay một chiều 
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*Đối với các giấy tờ dịch, Quý vị có thể liên hệ với Bộ phận Biên dịch của Trung tâm 
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