
Thị thực đi học phổ thông đối với trẻ vị thành niên 
 
Giấy tờ được nộp thành hai bản : bản gốc + bản sao 
 
- 1 tờ khai xin thị thực dài hạn được điền đầy đủ thông tin bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh 
có chư ký của đương sự 
 
- 1 ảnh chứng minh thư mới nhất 
 
- Hộ chiếu + bản sao 5 trang đầu của hộ chiếu cùng tất cả các trang có thị thực và các trang 
có dấu  
 
- Thư giải trình lý do xin thị thực được cha mẹ viết  + bản sao +bản dịch*  tiếng Pháp hoặc 
tiếng Anh 
 
- Giấy ghi danh vào một trường phổ thông cơ sở tại Pháp. Trên giấy tờ này phải ghi rõ tên 
của người có chức năng và được đóng dấu của trường : bản chính + bản sao 
 
- Bảng điểm của năm học trước : bản chính + bản sao 
 
- Gấy ủy quyền của bố mẹ cho người bảo lãnh con mình tại Pháp, có chữ ký của bố mẹ 
(giấy tờ này phải được công chứng) + bản sao chứng minh thư của bố mẹ + bản dịch* tiếng 
Pháp hoặc tiếng Anh 
 
- Giấy đồng ý cho con xuất cảnh, có chữ ký của bố mẹ (giấy tờ này phải được công chứng) 
+ bản dịch* tiếng Pháp hoặc tiếng Anh + bản sao. Trong trường hợp bố mẹ ly hôn : giấy ly 
hôn có phần ghi người nuôi dưỡng con + bản sao + bản dịch* tiếng Pháp hoặc tiếng Anh 
 
- Giấy khai sinh (bản chính + bản sao + bản dich tiếng Pháp hoặc tiếng Anh 
 
- Xác nhận đã tham dự phỏng vấn tại Campus France Việt nam 
 
- Xác nhận đã thi đỗ trong các kỳ thi tuyển : 

* bằng tôt nghiệp phổ thông trung học và giấy trúng tuyển vào một trường đại học tại Việt 
nam để tiếp tục học tập tại Pháp. 
* Giấy chứng nhận tôt nghiệp do các nước Pháp ngữ cấp để chứng minh việc miễn thi 
tiếng pháp. 

* Bằng tốt nghiệp đại học để tiếp tục học lấy bằng thạc sĩ 
 
- Các giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập của cha mẹ và của người cùng chăm sóc (nếu có) 
+ bản sao 
 
- Giấy bảo lãnh (theo mẫu của phòng thị thực) của gia đình bảo lãnh tại Pháp + bản sao 
chứng minh thư hoặc thẻ định cư nếu người bảo lãnh không mang quốc tịch Pháp 
 
- Các giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập của gia đình bảo lãnh ( trừ trường hợp bên bảo 
lãnh là một tổ chức giáo dục được ủy quyền) + các giấy tờ về nhà ở  
 
- Giấy xác nhận tiêm chủng (DTP và BCG) + bản sao 
 
- Các giấy tờ bảo hiểm trách nhiệm dân sự và bảo hiểm y tế cho suốt thời gian học tập + bản 
sao 
 
*Đối với các giấy tờ dịch, Quý vị có thể liên hệ với Bộ phận Biên dịch của Trung tâm Văn hóa 
Pháp tại Hà Nội 

http://www.vphanoi-lespace.com/Bo-phan-dao-tao-tieng-phap%20/bien-dich

