
Dotazník pro osoby ze zahraniðí
Vyplní piistëhovaná osoba, které je více neå 18 let

(vyjma pËestèhování v rámci kantonu Basilej-venkov a vyjma obðanú EU/EFTA, kteií se piistéhovali z jiného kantonu)

K obd r2en I poZad ovaného povo n I Je nutné, aby bvl piedloZen u pro m rg ract (AF M) tento vyplnënf a podepsanf
form u tá Abychom mohli Vað I Zádost o povolenf rych e zpracovat, doporuöuj eme Vám aby jste formu tár vyp lnili hned
pii plihláëenf a odevzdali jej na úladu pro evidenci a kontrolu obyvatelstva Tento ri lad poële formu lár se vëem I

pod klady úia du AFM. Aby byla zachová na ochrana údajù, mùZete u iad po pros it, aby Vám da uzavlrate lnou obálku
Pokud chcete vyplnëni dotazn k poslat u lad U AF M oddëlenè, je tteba ho odes lat bëhem $t dn tt po ptih láËenf na

adresu: Amt für Migration, Parkstrasse 3 4402Frenkendorf

Dotyðná osoba

Piljmení dle cestovnlho pasu Státnt pifsluËnost:

Datum narození:Jméno dle cestovnfho pasu

1. Dúvod pobytu

vfdëleöná öinnost .+ piiloåte pracovnl potvrzení nebo kopii pracovní smlouvy

piistéhování k rodiné tr bezvSidèleðnf pobyt n vzdélávánf

plfprava ke sñatku s

jin! ú0el pobytu, totiZ

2. Jazykové znalosti a diívéjðí pobyty ve Svfcarsku
(tyto údaje jsou potiebné k organizaci prvniho informaðniho rozhovoru, kteni se bude konat na úiadé pro migraci)

. Jaká ie Vaëe rodná ieÖ?

. V jaké jiné ieÖi/ ieðech mùZete vést rozhovor?

Dlfvðj5f mfsto a doba pobytu ve Sv¡icarsku

od

od

do

do

3. Piedchozí tresty

o Byl/a jste nëkdy v cizinð nebo ve Svlicarsku trestán/a? [ ano n ne

-) Pokud ano, musíte pËedloåit Úiadu pro mlgraci BL rozsudek, ktenf ie pieloåenf do nèmöiny.

. Je proti Vám v cizinë nebo ve Sv¡icarsku vedeno trestní stíhánf? f] ano n ne

Pokud ano, v které zemi?

KteryTm úiadem?

O jaklilé delikVy se jedná?

4. Kontaktní údaje pro piípadné dotazy

Telefonnf Ötslo: Emailová adresa

Zadatellka potvrzuje svlm podpisem, Ze vyplnil/a v5e po pravdë, obzvláët' otâzky tfkajfcf se pledchozfch trestü a
trestnfch stfhánf. On/ona bere na vëdomf, 2e povolenf k pobytu müZe bft zru$eno, pokud cizinka nebo cizinec öijejf
nebo jeho zástupce podal/a v prübèhu jednánf o povolenf chybné tidaje nebo zamlöella dtllleZité skuteënosti (ölánek
62 und 63 obðanského zákonlku o cizinkách a cizincfch

MÍsto a den Podpis


