Vietnamese Students’ Association at Chung-Ang University

Hướng dẫn làm thẻ định cư
I. Những thứ cần chuẩn bị:
1. Đặt lịch hẹn để đến cục xuất nhập cảnh làm thủ tục cấp Alien Card tại website:
www.hikorea.go.kr
2. Passport và một bản sao passport, một bản sao visa.
3. Hai ảnh màu (3.5cm*4.5cm), nền trắng.
4. Certificate of enrollment (available after the first day of school).
5. Address in Korea (để nhận qua đường Post) hoặc không thì đến lấy trực tiếp.
6. Application Fee: ~30,000KRW (Government Revenue Stamp) plus mailing fee of about
3,000KRW (Có thể gọi 1345 để biết thêm chi tiết.).
7. Additional Supporting document: Giấy khám TB (khám lao phổi - gần ga JangSeungBaeGi line 7).
II. Đường đi: Theo tàu điện ngầm
Line 9 ga 흑석 đi đến ga 여의도 chuyển qua Line 5 đi đến ga 오목교, thoát tại Gate 7. Các bạn
đi thẳng khoảng 15 phút đến khi nhìn thấy hình dưới.

III. Thủ tục tại Immigration office:
1. Điền vào mẫu xin cấp thẻ định cư ( Họ cấp miễn phí và có ví dụ cách điền tại đó. Nếu chưa có
số điện thoại, thì ghi id kakaotalk hoặc số điện thoại của bạn cùng phòng).
2. Đợi đến lượt phỏng vấn, sau đó sẽ được cấp phiếu yêu cầu để đi nộp lệ phí (30,000 KRW phí
+ 3000KRW nếu chọn gửi về nhà bằng đường bưu điện. Nên chọn gửi về bằng đường bưu điện).
3. Quay lại và hoàn tất thủ tục tại quầy được phỏng vấn.
Ghi chú:
 Thông thường khoảng 15 ngày bạn sẽ nhận được thẻ định cư.
 Sau khi nhập cảnh vào Hàn Quốc, bạn nên đặt lịch hẹn cấp Alien Card ngay vì số
lượng đăng ký rất đông.

Nếu bạn cảm thấy khó xin vui lòng liên hệ BCH Chung-Ang ^^

