
Ủy ban hành chính quận Marzahn- Hellersdorf
Trụ sở tiếp công dân ( Amt für Bürgersdienste)

Thông báo

Sự lây lan nhanh chóng của dịch Corona- Virus trong tình hình hiện nay ảnh hưởng 
đến sức khỏe của nhân viên trong trụ sở tiếp công dân. Tiếp xúc cá nhân, nhưng đồng
thời không để ảnh hưởng đến sức khỏe. Điều kiện văn phòng khác nhau của từng 
công sở không thích nghi được hết nhưng yêu cầu trên.
Những vấn đề trên đòi hỏi giảm tiếp xúc cá nhân trong trụ sở tiếp công dân một cách 
lâu dài và nhanh chóng.Tuy vậy những hình thức phục vụ vẫn phải được thực hiện 
một cách hợp lý.
Chúng tôi đề nghị Quí vị tìm hiểu thêm thông tin trên mạng về thời gian mở cửa, sử 
dung số điện thoại trên đó để gọi hỏi trong trường hợp cần thiết. Tùy từng trường 
hợp, những việc khẩn cấp sẽ được giải thích qua điện thoại hoặc qua thư điện tử, qua 
đó Quí vị có thể nhận được lịch hẹn của các công sở.
Thông báo của các công sở đến ngày 17.04.2020 như sau:

1. Trụ sở tiếp công dân (Bürgerämte)

Trụ sở ở Helle-Mitte đóng cửa. Những lịch hẹn đặt trước đáng tiếc phải hủy bỏ đến 
khi chúng tôi có thông tin liên hệ. Việc lấy những giấy tờ cá nhân đã đặt trước sẻ thưc
hiện khi Quí vị gọi điện theo số 030-90293 2550 hoặc số 030-90293 2558 và sẽ nhận 
được ở trụ sở tiếp công dân Marzahner Promenade.

Trụ sở ở Biesdorf-Center vì lý do sửa chữa kĩ thuật cũng đóng cửa sau ngày 
17.03.2020. Quí vị có thể lấy giấy tờ cá nhân đã đặt trước sau khi gọi điện theo số
030-90293 2550 hoăc số 030-90293 2558 ở trụ sở tiếp công dân Marzahner -
Promenade.

Trụ sở ở Marzahner -Promenade vẫn mở cửa nhưng hạn chế lịch hẹn để giải quyết 
những trường hợp khẩn cấp. Những lịch hẹn đặt trước vẫn được tiếp.trong trường hợp
không được thực hiện, Quí vị có thể liên hệ với chúng tôi qua hộp thư điện tử
buergeramt.marzahnerpromenade@ba-mh.berlin.de

Những lịch hẹn để giải quyết nhưng trường hợp khẩn cấp được thỏa thuận khi 
gọi số : 030- 90293 2550 hoặc số 030- 90293 2558.

 Để giảm tiếp xúc cá nhân chúng tôi ngừng tiếp khách. Nếu cần Quí vị gọi điện thoại 
để liên hệ.
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Berlinpässe – Berlinpässe Bu T sẽ được cấp mới và gia hạn đến ngày 30.04. 2020. 
Trong những tuần tới những Berlinpässe hết hạn vẫn có hiệu lực dùng để mua vé,
Berlin- Ticket S. Ngay cả khi chưa có Berlinpass quí vị vẫn có thể mua Berlin- 
Ticket S, nhưng cần phải mang giấy chứng nhận trợ cấp xã hội đến 
(Leistungsbescheid) và điền số hồ sơ vào vé.

Những vấn đề sau có thể đặt đơn giải quyết qua bưu điện, thư điện tử hoăc Fax

1. Giấy đăng kí hộ khẩu  (Meldebescheinigung)
2. Chuyển ra nước ngoài (Wegzug ins  Ausland)
3.Cắt hộ khẩu phụ (Abmeldung einer Nebenwohnung)
4.Trích mục đăng kí thương nghiệp hành nghề ( Gewerbezentralregisterauszug)
5.Danh bạ thông tin (Melderegisterauskünfte)
6.Yêu cầu mã số cá nhân  (Anforderung der Steueridentifikationsnummer)
7.Báo mất giấy tờ  (Anzeige des Verlustes von Dokumenten)
8.Bổ xung giấy đang kí hộ khẩu  (Nachreichung einer Wohnungsgeberbescheinigung)
9.Miễn giấy thông hành  (Befreiung von der Ausweipflicht)

Để giải quyết những vấn đề từ mục 1. đến mục 7. Quí vị cần phải :

. điền đơn và kí

.Kopie giấy chứng minh thư hoặc hộ chiếu

Đơn từ, địa chỉ gưi thư, số Fax và địa chỉ thư điện tử có thể tìm ở trên mạng.
Những thắc mắc có thể gửi tới hộp thư điện tử sau :
buergeramt.hellemitte@ba-mh.berlin.de

Chúng tôi đề nghị tất cả công dân giải quyết các vấn đề trước mắt bằng văn bản 
(schriftlich) 

2. Sở đăng kí (Standesamt)

Sở đăng kí ngừng tiếp khách vào ngày thứ ba 17.03. 2020,trừ nơi đăng kí báo tử.
Những lịch hẹn thỏa thuận trước phải hủy bỏ. Những thắc mắc của Quí vị đề nghị gửi
đến hộp thư điện tử : standesamt@ba-mh.berlin.de . Trường hợp khẩn cấp sẽ được 
giải quyết sau khi gọi điện theo số sau: 030- 90293 2171. Làm giấy khai sinh mới và 
gửi giấy khai sinh thưc hiện qua đường bưu điện. Những thắc mắc, bổ sung những 
giấy tờ cần thiết thực hiện qua điện thoại hoặc gửi thư. Đề nghị quí vị sử dụng đường 
bưu điện. Từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9:00 đến 15:00 giờ, nơi chờ ở trụ sở (Bürgeramt 
Helle Mitte có đặt hòm thư quí vị có thể gửi đơn và giấy tờ vào đó. Giải quyết các 
trường hợp sẽ thực hiện qua văn bản (Schriftlich)

Đăng kí kết hôn vẫn được tiến hành tiếp, nhưng hạn chế tối đa là 3 người( vợ chồng 
và người chụp ảnh). Mọi việc sẽ được thông báo qua điện thoại.
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3.Cơ quan nhập quốc tịch( Einbürgerungsbehörde)

Cơ quan nhập quốc tịch ngừng tiếp khách từ ngày thứ ba, 17.03.2020 . Những trường
hợp khẩn cấp sẽ được giải quyết sau khi quí vị gọi điện đặt lịch hẹn trước theo số:
030-90293 2189 hoặc số 030-90293 2191. những lịch hẹn đặt trước để tư vấn buổi 
đầu tiên sẽ không thực hiện trực tiếp cá nhân, mà có khả năng qua điện thoại sau khi 
qui vị gọi điện theo số trên.

4.Sở nhà đất (Wohnungamt)

Giải quyết các trường hợp ở sở nhà đất sẽ thực hiện bằng văn bản(Schriftlich) hoặc 
qua điện thoại. Không tiếp khách trực tiếp cá nhân

Mong Quí vị thông cảm!


