
Kérdéív külföldi személyek szâmára
Kitöltendó azoknak a betelepüló személyeknek, akik a 18. életévüket betöltötték.

(Nem vonatkozik a BL-on belüli kÖltÖzésre, illetve a más kantonból idekÖltözö EU/EFTA-áIlampolgárokra.)

A kfvánt engedély megadásához szükséges, hogy ÖN ezt a kérdóivet kitÖltve és aláfrva a Bevándorlási Hivatal
rendelkezésére bocsássa. A tartózkodási engedély iránti kérelmének gyors intézése érdekében nyomatékosan
javasoljuk Önnek, a nyomtatványt mindjárt a bejelentkezéskor kitÖlteni, és a Lakosságellenórzési Hivatalnál
beadni. A Lakosságellenórzési Hivatal fogja a nyomtatványt azután minden szrJkséges dokumentációval a
Bevándorlási Hivatalhoz továbbftani. Az adatvédelem biztosftása céljából megkérheti a Lakosságellenörzési
Hivatal munkatársát, hogy adjon Önnek egy lezárható borftékot.
Ha a kitöltÖtt kérdölv külön kerül postázásra, szfveskedjékazta bejelentkezést követó 3 napon belt¡la kÖvetkezó
cfmre eliuttatni: Amt ftir Miqration, Parkstrasse 3, 4402 Frenkendorf

Az érintett személy

tJtlevél szerinti vezetékneve Allampolgársága

Utlevélszerintikeresztneve:Sztlletésiideje
1, A tartózkodás célja
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2. Nyelvismeret és korábbi svájci tartózkodás

(Az adatok szükségesek a Bevándorlási Hivatalnál sorra kerüló bevezetó információs beszélgetés megszervezéséhez)

. Az Ön anyanyelve?

. Mely más nyelven/nyelveken képes a beszélgetést kÖvetni

Korábbi svájci lakóhelyei és az ott tartözkodás idötarta ma :
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3. Büntetett elóélet

o Volt-e külfÖldön vagy Svájcban büntetve? [ lgen I ttem

r) Ha igen, szíveskedjék az ítéletet a német fordítással együtt a Bevándorlási Hivatalhoz eljuttatni.

. Van-e jelenleg ktilföldön vagy Svájcban brintetöeljárás Ön ellen folyamatban? n lgen n ruem

Ha igen, melyik országban?

Melyik hatóságnál?
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Milyen jellegú büncselekményról van szó?

4. Kapcsolattartás késóbb felmerülé kérdések esetére

Telefonszám E-Mailcfm:

A kérvényezö az alâirásával igazolja, különösen a büntetettséget és a folyamatban lévó btrntetoeljárást illetöen,
hogy a kérdést az igazságnak megfelelóen válaszolta meg, Tudomásul veszi, hogy a tartózkodási illetve a
letelepedési engedély visszavonásra kerülhet, ha a külföldi személy, vagy a képviselöje valótlan adatokat ad
meg, vagy lényeges tényeket elhallgat. (A külföldiekre vonatkozó 62. és 63. tÖrvénycikk.)

Hely, idö: Aláf rás:


