Будь ласка, заповніть
латинським шрифтом!

Особисті дані
Особисті відомості
Ім'я:
Прізвище:
Дата народження:
Сімейний стан:

Громадянство:

Стать:

Додаткові відомості щодо дозволу на перебування

Прізвище при народженні:

Постійна посвідка на
проживання

Місце народження:

безстрокова

Посвідка на проживання
Відтермінування
депортації

строком до:
Трудова діяльність
дозволена

Контактні дані
Вулиця та номер будинку:
Поштовий індекс, місце:

Адреса ідентична поштовій адресі

Телефон:*
Ел. пошта:
Звертаємо увагу на те, що незашифрований електронний лист є незахищеним каналом передачі даних та за ступенем безпеки приблизно дорівнює
поштовій листівці.

Доступ до
Інтернету:*

Мобільний телефон:*

так

ні

* Інформація надається добровільно. Її можна в будь-який момент і без пояснення причин відкликати з дією на майбутнє.
Надаючи цю інформацію, я погоджуюся на внутрішнє її використання.

Запис на особисту подачу заяви
-

Для кожної сім’ї (з дітьми до 25 років) треба лише один запис на прийом -

Бажана дата прийому:
Звертаємо вашу увагу на те, що у зв’язку з великою кількістю заяв вам може бути запропонована інша дата

Відвідини у супроводі перекладача:

так

ні

Якщо вас під час прийому не супроводжує перекладач:
Присутність перекладача необхідна:

так

мова

ні

Партнер/ка, діти старше 15 років у домогосподарстві
Прізвище, ім'я, дата народження

У моєму сімейному оточенні слід враховувати наступні обставини:
Кількість дітей молодше 15 років у
домогосподарстві:
Дата народження наймолодшої дитини:

Догляд забезпечено
Можливість догляду ще слід
з’ясувати

Інформація про ваші навички - володіння мовами
Базові знання

Поглиблені
знання

На рівні вільного
спілкування

німецька
українська
російська
англійська
французька

Ваші біографічні відомості
Найвищий ступінь здобутої освіти
немає атестата про закінчення школи
Атестат про середню освіту
Атестат зрілості
Незакінчена університетська освіта
Закінчена університетська освіта
Період навчання у школі
чи професійного навчання
з
день.місяць.рік

Тип школи

Спеціальність (якщо є)

по
день.місяць.рік

Ваші біографічні відомості - професійна кар'єра

Будь ласка, надайте відомості щодо місць попередньої роботи (трудові відносини, самозайнятість). Зазначте також діяльність, у якій
ви набули професійних знань і навичок (напр., добровільна робота, стажування, волонтерська діяльність, догляд за дітьми). Також
зазначте періоди часу без оплачуваної роботи (напр., безробіття, тривала непрацездатність, перебування за кордоном).

Період часу
з
день.місяць.рік

Місце роботи
по
день.місяць.рік (Прізвище, місце)

Діяльність
(Назва)

