Tổng Lãnh Sự Quán Thụy Sỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thị thực dài hạn cho du học tại Thụy Sỹ
Thị thực cho lưu trú dài hơn 90 ngày tại Thụy Sỹ
Hồ sơ cần bao gồm:
1. Ba tờ khai xin cấp thị thực dài hạn (loại D) điền đầy đủ thông tin, dán ảnh và được người xin cấp thị
thực ký.
2. Thêm một ảnh thẻ rời.
3. Hộ chiếu còn hạn ít nhất ba tháng tính từ ngày dự kiến đến Thụy Sỹ và còn tối thiểu hai trang trống.
Hộ chiếu sẽ được trả lại người nộp đơn cùng ngày, sau khi hồ sơ được tiếp nhận.
4. Bản sao hộ chiếu: trang số 2, 3, và toàn bộ các trang có thị thực Schengen (nếu có) và các dấu xuất
nhập cảnh liên quan.
5. Bản sao y chứng thực và dịch công chứng Giấy phép cư trú đối với người nước ngoài sống tại Việt
Nam.
6. Giấy báo nhập học và xác nhận đã nộp học phí của trường tại Thụy Sỹ.
7. Chứng minh tài chính cho thời gian dự kiến lưu trú tại Thụy Sỹ: xác nhận ngân hàng (tài khoản tiết
kiệm) của người nộp đơn hoặc của người bảo lãnh cùng cam kết bảo lãnh có chữ ký được công
chứng.
8. Sơ yếu lý lịch và thư trình bày mục đích đi học nêu rõ lý do du học tại Thụy Sỹ, kế hoạch sau khi
tốt nghiệp và cam kết rời Thụy Sỹ sau khi tốt nghiệp.
9. Bản sao y chứng thực và dịch công chứng bằng cấp của các khóa học gần đây nhất.
10. Nếu chương trình học tại Thụy Sỹ bằng tiếng Anh: Bản sao y chứng thực bằng IELTS còn hiệu lực
11. Nếu người nộp đơn là trẻ vị thành niên:
- tờ khai xin thị thực do cả cha và mẹ hoặc người bảo trợ hợp pháp ký
- cam kết đồng ý cho con đi học của cả cha và mẹ hoặc người bảo trợ hợp pháp với chữ ký được
công chứng (có thể thực hiện trên cùng văn bản cam kết bảo lãnh tài chính)
- bản sao hộ chiếu hoặc căn cước công dân của cha và mẹ hoặc người bảo trợ hợp pháp
Thị thực được miễn phí.
Giấy tờ tiếng Việt cần nộp kèm theo một bản dịch công chứng (thời hạn không quá sáu tháng kể từ ngày
được dịch công chứng) sang một trong các ngôn ngữ của Thụy Sỹ (Pháp, Đức hoặc Ý) hoặc tiếng Anh.
Tất cả giấy tờ ở khổ A4.
Các giấy tờ từ mục 4 đến 11 cần nộp thêm 1 bộ bản sao photocopy.
Tổng lãnh sự quán chỉ tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và hoàn thiện.
Tổng lãnh sự quán Thụy Sỹ tại Tp Hồ Chí Minh và cơ quan di trú tại Thụy Sỹ có thể yêu cầu bổ xung giấy tờ
và thông tin nếu cần thiết.
Người có nguyện vọng du học tại Thụy Sỹ cần đích thân nộp hồ sơ như nêu trên tại Tổng lãnh sự quán
Thụy Sỹ tại Tp Hồ Chí Minh (TLSQ) và có thể được phỏng vấn. Để đặt hẹn vui lòng liên hệ VFS Global.
Thời gian xét duyệt hồ sơ có thể cần tới 3 tháng.
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