
 
 

-Hướng dẫn cho các giới chức có nguồn gốc di 
dân và/hoặc nơi sinh /địa điểm hôn nhân ở 
nước ngoài- 
 
Thông tin về giấy khai sinh 
 
Cách nào tôi có thể lấy giấy khai sinh 
của trẻ sơ sinh của tôi? 
 
Văn phòng đăng ký Leipzig, vùng nơi sinh / 
mất, Burgplatz 1, có thẩm quyền cho giấy 
chứng nhận của trẻ của bạn. Nếu một phụ 
huynh có ít nhất một nguồn gốc di dân hay nơi 
sinh ở nước ngoài, chuyến viếng thăm đòi hỏi 
phải ở văn phòng đăng ký Leipzig. 
 
Nếu một trong những người tham gia không 
hiểu tiếng Đức, điều khuyến nghị là đem người 
dịch giả theo. 
 
Trước nhất vui đồng ý với ngày hẹn tham vấn. 
Vì lý do đó, bạn có những lựa chọn sau: 
 
1. Chuyến viếng thăm tại văn phòng đăng 

ký bằng ngày hẹn trực tuyến 
 
Vui lòng đồy ý với ngày hẹn trực tuyến tại 
www.leipzig.de/terminvereinbarung. Bạn hãy 
lấy ngày hẹn trong lúc chờ trước phòng 28 đến 
41. Bạn sẽ được gọi. Một cuộc tham vấn được 
tiến hành cho buổi hẹn cho các tài liệu được 
trình bày, tên của trẻ và những quan tâm pháp 
lý khác. 
 
2. Yêu cầu gọi lại 
 
Bạn có thể đánh dấu vào đơn đính kèm là bạn 
muốn gọi lại qua văn phòng đăng ký thỏa thuận 
cuộc hẹn. Vui lòng luôn luôn cho biết số điện 
thoại. 
 
3. Chuyến thử giọng tại văn phòng đăng ký 

không có ngày hẹn 
 
Bạn có thể thử giọng trực tiếp tại văn phòng 
Leipzig trong thời gian mở cửa. Vui lòng rút vé 
tại máy bán cạnh cầu thang máy hay cạnh 
phòng 48 và lấy chỗ tại chỗ chờ đợi trước 
phòng 28 - 41. Bạn sẽ được gọi. D. Chức năng 
đăng ký đồng ý  với bạn để có một buổi hẹn 
tham vấn. 
 
Vào buổi hẹn tham vấn, bạn được chỉ dấu 
các phương cách khác. 
 
Bạn có thể được tham vấn trước ngày sinh trẻ 
của bạn. 
 
 
 
 
 

Tôi phải chú ý đến điều gì khi con tôi 
sinh tại nhà? 
 
Nếu con bạn ra đời tại nhà, bạn phải đích thân 
khai báo ngày sinh bằng miệng trong vòng một 
tuần tại văn phòng đăng ký Leipzig. 
 

Tài liệu nào phải được trình bày? 
 
Về các tài liệu được trình bày, bạn được thông 
báo một cách chi tiết về ngày hẹn tham vấn. 
Vui lòng chú ý rằng tất cả tài liệu được trình 
bày trong dạng GỐC. Bản sao không được 
chấp nhận! 
 
Ngoài ra, tất cả tài liệu bằng tiếng ngoại quốc 
(trừ và giấy chứng chỉ quốc tế) cần bản dịch 
(với ghi chú chứng nhận về sự áp dụng tiêu 
chuẩn ISO tương đương) bời dịch giả được 
chính thức ủy thác và công nhận tại Đức (được 
tìm ở www.justiz-uebersetzer.de/suche_action). 
 

Liên lạc cho các chi tiết và thỏa thuận 
cuộc hẹn: 
 
Điện thoại: +49 341 123-4146 
Fax: +49 341 123-4116 
E-mail: standesamt@leipzig.de 
Thỏa thuận cuộc hẹn trực tuyến: 
www.leipzig.de/terminvereinbarung 
 

Giờ mở cửa: 
 
Thứ hai 09 – 12 giờ sáng 
Thứ ba 09 – 12 giờ sáng và 1 – 6 giờ chiều  
Thứ hai 1 – 4 giờ trưa 
 

Chi phí: 
 
Bạn sẽ nhận ba giấy chứng chỉ miễn phí cho 
các đơn xin (tiền trẻ em và người lớn) cũng 
như cho tiền bảo hiễm y tế. 
 
giấy khai sinh 10,00 EUR 
mỗi giấy khai sinh phụ trội 5,00 EUR 
giải thích tên  25,00 EUR 
(khi cần thiết) 

cho việc gửi 5,95 EUR –  
 7,00 EUR 
thông dịch viên được  
chứng nhận 30,00 EUR 
 

Văn phòng đăng ký Leipzig xin chúc 
mừng mọi điều tốt lành cho bạn và trẻ 
nhỏ của bạn 
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