
THÔNG   TIN   CHI   TIẾT 

1. Đương đơn 
- Họ   tên: 
- Ngày tháng năm sinh: 
- Giới   tính: 
- Tình   trạng   hôn   nhân: 
- Quốc   gia   đang   cư   trú: 
- Số   điện   thoại   đi   động: 
- Địa   chỉ   email   liên   hệ: 
- Địa   chỉ   thường   trú: 
- Địa   chỉ   thư   tín: 
- Số   điện   thoại   nhà: 
- Đã   từng   nộp   hồ   sơ   Úc   trước   đây   chưa: 
- Nghề   nghiệp   +   chức   vụ: 
- Tên cơ quan đang công tác: 
- Số   điện   thoại   cơ   quan   làm   việc: 
- Số   fax   cơ   quan   làm   việc: 
- Thời   gian   công   tác: 
- Quá trình lịch sử bản thân trong 10 năm vừa qua (vui lòng nêu rỏ khoảng thời                 

gian,   chuyên   ngành   học/   chức   vụ,   tên   trường/   tên   cơ   quan   công   tác) 

Thời   gian 
Chuyên   ngành   học/ 

chức   vụ 
Tên   trường/   cơ   quan   công 

tác 
Ghi chú 

    

    

    

    

    

    

    



    

 
2. Cha: 

- Họ   tên: 
- Ngày tháng năm sinh: 
- Giới   tính: 
- Tình   trạng   hôn   nhân: 
- Quốc   gia   đang   cư   trú: 
- Đã   từng   nộp   hồ   sơ   Úc   trước   đây   chưa: 
- Nghề   nghiệp   +   chức   vụ: 
- Tên cơ quan đang công tác: 
 

3. Mẹ: 
- Họ   tên: 
- Ngày tháng năm sinh: 
- Giới   tính: 
- Tình   trạng   hôn   nhân: 
- Quốc   gia   đang   cư   trú: 
- Đã   từng   nộp   hồ   sơ   Úc   trước   đây   chưa: 
- Nghề   nghiệp   +   chức   vụ: 
- Tên cơ quan đang công tác: 
 

4. Vợ/   chồng: 
- Họ   tên: 
- Ngày tháng năm sinh: 
- Giới   tính: 
- Tình   trạng   hôn   nhân: 
- Quốc   gia   đang   cư   trú: 
- Đã   từng   nộp   hồ   sơ   Úc   trước   đây   chưa: 
- Nghề   nghiệp   +   chức   vụ: 
- Tên cơ quan đang công tác: 
 

5. Cha   vợ/   Cha   chồng: 
- Họ   tên: 
- Ngày tháng năm sinh: 



- Giới   tính: 
- Tình   trạng   hôn   nhân: 
- Quốc   gia   đang   cư   trú: 
- Đã   từng   nộp   hồ   sơ   Úc   trước   đây   chưa: 
- Nghề   nghiệp   +   chức   vụ: 
- Tên cơ quan đang công tác: 
 

6. Mẹ   vợ/   Mẹ   chồng: 
- Họ   tên: 
- Ngày tháng năm sinh: 
- Giới   tính: 
- Tình   trạng   hôn   nhân: 
- Quốc   gia   đang   cư   trú: 
- Đã   từng   nộp   hồ   sơ   Úc   trước   đây   chưa: 
- Nghề   nghiệp   +   chức   vụ: 
- Tên cơ quan đang công tác: 
 

7. Tất   cả   các   con: 
Người   thứ   1: 

- Họ   tên: 
- Ngày tháng năm sinh: 
- Giới   tính: 
- Tình   trạng   hôn   nhân: 
- Quốc   gia   đang   cư   trú: 
- Đã   từng   nộp   hồ   sơ   Úc   trước   đây   chưa: 
- Nghề   nghiệp   +   chức   vụ: 
- Tên cơ quan đang công tác: 

Người   thứ   2: 
- Họ   tên: 
- Ngày tháng năm sinh: 
- Giới   tính: 
- Tình   trạng   hôn   nhân: 
- Quốc   gia   đang   cư   trú: 
- Đã   từng   nộp   hồ   sơ   Úc   trước   đây   chưa: 
- Nghề   nghiệp   +   chức   vụ: 
- Tên cơ quan đang công tác: 



Người   thứ   3: 
- Họ   tên: 
- Ngày tháng năm sinh: 
- Giới   tính: 
- Tình   trạng   hôn   nhân: 
- Quốc   gia   đang   cư   trú: 
- Đã   từng   nộp   hồ   sơ   Úc   trước   đây   chưa: 
- Nghề   nghiệp   +   chức   vụ: 
- Tên cơ quan đang công tác: 

Người   thứ   4: 
- Họ   tên: 
- Ngày tháng năm sinh: 
- Giới   tính: 
- Tình   trạng   hôn   nhân: 
- Quốc   gia   đang   cư   trú: 
- Đã   từng   nộp   hồ   sơ   Úc   trước   đây   chưa: 
- Nghề   nghiệp   +   chức   vụ: 
- Tên cơ quan đang công tác: 

Người   thứ   5: 
- Họ   tên: 
- Ngày tháng năm sinh: 
- Giới   tính: 
- Tình   trạng   hôn   nhân: 
- Quốc   gia   đang   cư   trú: 
- Đã   từng   nộp   hồ   sơ   Úc   trước   đây   chưa: 
- Nghề   nghiệp   +   chức   vụ: 
- Tên cơ quan đang công tác: 

 
8. Tất   cả   anh   chị   em: 

Người   thứ   1: 
- Họ   tên: 
- Ngày tháng năm sinh: 
- Giới   tính: 
- Tình   trạng   hôn   nhân: 
- Quốc   gia   đang   cư   trú: 
- Đã   từng   nộp   hồ   sơ   Úc   trước   đây   chưa: 



- Nghề   nghiệp   +   chức   vụ: 
- Tên cơ quan đang công tác: 

Người   thứ   2: 
- Họ   tên: 
- Ngày tháng năm sinh: 
- Giới   tính: 
- Tình   trạng   hôn   nhân: 
- Quốc   gia   đang   cư   trú: 
- Đã   từng   nộp   hồ   sơ   Úc   trước   đây   chưa: 
- Nghề   nghiệp   +   chức   vụ: 
- Tên cơ quan đang công tác: 

Người   thứ   3: 
- Họ   tên: 
- Ngày tháng năm sinh: 
- Giới   tính: 
- Tình   trạng   hôn   nhân: 
- Quốc   gia   đang   cư   trú: 
- Đã   từng   nộp   hồ   sơ   Úc   trước   đây   chưa: 
- Nghề   nghiệp   +   chức   vụ: 
- Tên cơ quan đang công tác: 

Người   thứ   4: 
- Họ   tên: 
- Ngày tháng năm sinh: 
- Giới   tính: 
- Tình   trạng   hôn   nhân: 
- Quốc   gia   đang   cư   trú: 
- Đã   từng   nộp   hồ   sơ   Úc   trước   đây   chưa: 
- Nghề   nghiệp   +   chức   vụ: 
- Tên cơ quan đang công tác: 

Người   thứ   5: 
- Họ   tên: 
- Ngày tháng năm sinh: 
- Giới   tính: 
- Tình   trạng   hôn   nhân: 
- Quốc   gia   đang   cư   trú: 
- Đã   từng   nộp   hồ   sơ   Úc   trước   đây   chưa: 



- Nghề   nghiệp   +   chức   vụ: 
- Tên cơ quan đang công tác: 

Người   thứ   6: 
- Họ   tên: 
- Ngày tháng năm sinh: 
- Giới   tính: 
- Tình   trạng   hôn   nhân: 
- Quốc   gia   đang   cư   trú: 
- Đã   từng   nộp   hồ   sơ   Úc   trước   đây   chưa: 
- Nghề   nghiệp   +   chức   vụ: 
- Tên cơ quan đang công tác: 

 
9. Tất   cả   anh   chị   em   của   vợ/   chồng: 

Người   thứ   1: 
- Họ   tên: 
- Ngày tháng năm sinh: 
- Giới   tính: 
- Tình   trạng   hôn   nhân: 
- Quốc   gia   đang   cư   trú: 
- Đã   từng   nộp   hồ   sơ   Úc   trước   đây   chưa: 
- Nghề   nghiệp   +   chức   vụ: 
- Tên cơ quan đang công tác: 

Người   thứ   2: 
- Họ   tên: 
- Ngày tháng năm sinh: 
- Giới   tính: 
- Tình   trạng   hôn   nhân: 
- Quốc   gia   đang   cư   trú: 
- Đã   từng   nộp   hồ   sơ   Úc   trước   đây   chưa: 
- Nghề   nghiệp   +   chức   vụ: 
- Tên cơ quan đang công tác: 

Người   thứ   3: 
- Họ   tên: 
- Ngày tháng năm sinh: 
- Giới   tính: 
- Tình   trạng   hôn   nhân: 



- Quốc   gia   đang   cư   trú: 
- Đã   từng   nộp   hồ   sơ   Úc   trước   đây   chưa: 
- Nghề   nghiệp   +   chức   vụ: 
- Tên cơ quan đang công tác: 

Người   thứ   4: 
- Họ   tên: 
- Ngày tháng năm sinh: 
- Giới   tính: 
- Tình   trạng   hôn   nhân: 
- Quốc   gia   đang   cư   trú: 
- Đã   từng   nộp   hồ   sơ   Úc   trước   đây   chưa: 
- Nghề   nghiệp   +   chức   vụ: 
- Tên cơ quan đang công tác: 

Người   thứ   5: 
- Họ   tên: 
- Ngày tháng năm sinh: 
- Giới   tính: 
- Tình   trạng   hôn   nhân: 
- Quốc   gia   đang   cư   trú: 
- Đã   từng   nộp   hồ   sơ   Úc   trước   đây   chưa: 
- Nghề   nghiệp   +   chức   vụ: 
- Tên cơ quan đang công tác: 

Người   thứ   6: 
- Họ   tên: 
- Ngày tháng năm sinh: 
- Giới   tính: 
- Tình   trạng   hôn   nhân: 
- Quốc   gia   đang   cư   trú: 
- Đã   từng   nộp   hồ   sơ   Úc   trước   đây   chưa: 
- Nghề   nghiệp   +   chức   vụ: 
- Tên cơ quan đang công tác: 

Người   thứ   7: 
- Họ   tên: 
- Ngày tháng năm sinh: 
- Giới   tính: 
- Tình   trạng   hôn   nhân: 



- Quốc   gia   đang   cư   trú: 
- Đã   từng   nộp   hồ   sơ   Úc   trước   đây   chưa: 
- Nghề   nghiệp   +   chức   vụ: 
- Tên cơ quan đang công tác: 

 


