Consent to grant an Australian visa to a child under the age of 18 years
I/we (Details of Parent(s) / Person with legal custody)
Parent / Person with legal custody

Parent / Person with legal custody

Name

Name

Date of birth

Date of birth

National ID or Passport number

National ID or Passport number

Current address

Current address

Phone

Phone

Relationship to child:

Relationship to child:

□ Father □ Mother □ Other (please specify) □ Father □ Mother □ Other (please specify)
Give permission for the child(ren) detailed here, to be granted an Australian visa:
Full Name (Child 1)

Full Name (Child 2)

Date of birth

Date of birth

National ID or Passport number

National ID or Passport number

For the purpose of (select one only):

□ Temporary visit

□ for any period(s), or
□ from
□ from

□ Study
□ Permanent residence
□ All of above

to
to

I declare that the information supplied on this form is
complete, correct and current;

I declare that the information supplied on this form is
complete, correct and current;

Signature

Signature

Date

Date

Full Name:

Full Name:

Certification of signature(s)

Đơn đồng ý cho trẻ dưới 18 tuổi xuất cảnh đi Úc
Tôi/Chúng tôi (Chi tiết Cha mẹ/Người có quyền giám hộ hợp pháp)
1. Cha mẹ/Người có quyền giám hộ hợp pháp 1

1. Cha mẹ/Người có quyền giám hộ hợp pháp 2

Họ tên:

Họ tên:

Ngày tháng năm sinh:

Ngày tháng năm sinh:

Số CMND/CCCD hay hộ chiếu:

Số CMND/CCCD hay hộ chiếu:

Địa chỉ hiện tại:

Địa chỉ hiện tại:

Số điện thoại:

Số điện thoại:

Quan hệ với trẻ:

Quan hệ với trẻ:

□ Cha □ Mẹ □ Khác (vui lòng ghi chi tiết)

□ Cha □ Mẹ □ Khác (vui lòng ghi chi tiết)

Đồng ý cho trẻ với thông tin dưới đây, được cấp thị thực Úc:
Họ tên (Trẻ 1):

Họ tên (Trẻ 2):

Ngày tháng năm sinh:

Ngày tháng năm sinh:

Số CMND/CCCD hay hộ chiếu:

Số CMND/CCCD hay hộ chiếu:

Cho mục đích (vui lòng chọn một mục bên dưới):

□ Du lịch/tham quan ngắn hạn dự tính □ bất cứ thời gian nào
□ từ ngày
□ Du học
□ Định cư

□ từ

đến ngày
đến

□ Tất cả mục đích trên
Tôi cam kết những thông tin được cấp trong đơn
này là đầy đủ, chính xác và cập nhật.

Tôi cam kết những thông tin được cấp trong đơn
này là đầy đủ, chính xác và cập nhật.

Ký tên

Ký tên

Ngày

Ngày

Họ tên:

Họ tên:

Xác nhận chữ ký

