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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA  
CHƢƠNG TRÌNH ĐIỀU DƢỠNG VIÊN ĐI HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TẠI CHLB ĐỨC 

 

Kính gửi: Cục Quản lý lao động ngoài nƣớc 

 

Tên tôi là: ……………….……………………………………………………........... 

Sinh ngày: .………/……../……..;            Giới tính:  Nam         Nữ  

Tình trạng hôn nhân: Độc thân    Đã kết hôn           Đã ly hôn   

Hộ khẩu thƣờng trú:………………………………………………..………………… 

……………………………………………….……………………………………….. 

Nơi ở hiện tại (ghi rõ nếu khác với địa chỉ hộ khẩu thường trú): …….……………… 

………………………………………….………………………………………..……. 

Số CMTND: …………………Ngày cấp: ……………Nơi cấp:….………..………… 

Số điện thoại cố định: …………………………di động: …………………………… 

Địa chỉ email:………………………………………………………………………… 

Đang là sinh viên học năm thứ……hệ Đại học , Cao đẳng  chuyên ngành điều 

dƣỡng đa khoa tại Trƣờng  ………………………………………….….……………. 

Công việc đang làm:…………………………………….……………..……………… 

Nơi làm việc:…………………………………………..………….………………….. 

Nếu đƣợc chấp thuận, Tôi xin cam kết nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của 

Chƣơng trình điều dƣỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức, cụ thể là: 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin hồ sơ đã cung cấp. Nếu 

gian lận sẽ đền bù mọi kinh phí chương trình đã chi trả. 

- Tham gia học tiếng Đức tập trung tại Việt Nam trong thời gian 1 năm. 

- Làm việc tối thiểu 02 năm tại các cơ sở điều dưỡng người già tại CHLB Đức 

sau khi tốt nghiệp khoá học 3 năm tại CHLB Đức. 

- Tôi và gia đình xin chịu đền bù mọi kinh phí, tổn thất cho chương trình, nếu 

phát hiện có gian lận hồ sơ, không chấp hành quy điịnh của chương trình trong thời 

gian học tập tại Việt Nam và thực hiện hợp đồng tại CHLB Đức 

 

         ………, ngày……tháng ….. năm 2014 

Ngƣời viết đơn 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 




