
Standesamt Lichtenberg von Berlin 

Những thông tin cần biết để làm giấy khai sinh 

 

Các bậc cha mẹ thân mến, 

 

Nhiệt liệt chúc mừng Ngài đã sinh em bé! 

 

Trong thời gian dịch Corona thời gian làm việc của chúng tôi có thay đổi. Ngài hãy đọc kĩ 

các thông tin sau: 

 

Chúng tôi có thể làm giấy khai sinh cho con Ngài, mà Ngài không cần thiết phải trực tiếp 

đến chỗ chúng tôi. Để làm được chúng tôi cần bản sao của những giấy tờ sau: 

Trong mọi trường hợp: 

Bản sao giấy chứng minh thư hoặc hộ chiếu có dán tem được cư trú của  bố mẹ. 

Thời gian hết hạn của hộ chiếu và chữ kí của người sở hữu hộ chiếu trong bản sao phải rõ ràng. 

Những giấy tờ khác      sowie zusätzlich: 

Cho người có đăng kí 

kết hôn 

 

 

Cho những người mẹ độc thân 

 

 

Cho những người mẹ đã 

kết hôn và có giấy quyết 

định cho li hôn của tòa án 

hoăc chồng đã mất. 

 

 

 Giấy khai sinh của 

bố,mẹ 

 

Giấy chứng nhận đăng kí kết 

hôn,hợp đồng kết hôn, 

trong danh mục kết hôn 

 

 

 

 Giấy khai sinh của mẹ 

 

 

 Giấy chứng nhận tình trạng gia 

đình hiện tại 

 

 Nếu có, giấy chứng nhận là bố 

của bé và bằng chứng được 

cùng chăm sóc con. 

 

 . Giấy khai sinh của bố 

 

 Giấy khai sinh của mẹ 

 

 Giấy đăng kí kết hôn 

 

 Bản quyết định cho li 

hôn của tòa hoặc giấy 

chứng nhận li hôn 

 

 Giấy chứng tử của 

chồng, bố của em bé 

 

 

Ngoài ra chúng tôi cần giấy đăng kí đặt tên cho con của Ngài ( con Ngài tên là gì). Mẫu 

giấy này Ngài đã khai và kí trong bệnh viện. 

Mẫu giấy này có trong trang mạng điện tử của chúng tôi: 

https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/service/standesamt/artikel.321075.php 

 

QUAN TRỌNG:  

 Tất cả mọi giấy tờ, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài cần phải được công chứng qua 

các cơ quan công chứng hoặc đại sứ quán Đức ở nước của Ngài 

https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/service/standesamt/artikel.321075.php


Standesamt Lichtenberg von Berlin 

 Bắt buộc những giấy tờ này phải dịch sang tiếng Đức  Bản dịch này phải được phiên 

dịch tuyên thệ tại Đức thực hiện. 

 

Nếu Ngài cần hỏi thêm ,Ngài có thể liên hệ với phòng hộ tịch Lichtenberg: 

 Địa chỉ Mail: geburtenregister.standesamt@lichtenberg.berlin.de 

 Điện thoại số:030/ 90296 -3550 oder 90296 -3586 oder 90296 -7857   

Nếu cần thiết trong cuộc nói chuyện qua điện thoại sẽ có phiên dịch ,dịch qua điện thoại 

tham gia. Ngài hãy đề đạt với chúng tôi 

Đặt làm giấy khai sinh trong bệnh viện: 

 Ngài có thể sao lại toàn bộ giấy tờ này và mang theo  khi đi sinh. Trước khi ra viện  

Ngài để lại những bản sao này trong bệnh viện. Ngài chỉ cho người nhận giấy tờ những 

bản chính để họ xem , sau đó họ sẽ trả lại Ngài những bán chính này. 

 Bệnh viện sẽ thông báo cho chúng tôi ngày sinh của con Ngài và gửi cho chúng tôi 

những  giấy tờ của Ngài  

 QUAN TRỌNG:  

Ngài hãy đưa số điện thoại và địa chỉ Mail cho bệnh viện, để nếu cần chúng tôi có thể 

liên hệ với Ngài 

 

Đặt làm giấy khai sinh sau khi xuất viện: 

 Ngài hãy gửi cho chúng tôi nhưng bản sao giấy tờ của Ngài qua đường bưu điện theo 

địa chỉ sau:  Bezirksamt Lichtenberg, Standesamt/ Geburtenbuch, 10360 Berlin  

 Ngài có thể cho tất cả giấy tờ vào trong phong bì dán lại và để vào hộp thư riêng của 

chúng tôi ở địa chỉ:  Egon-Erwin-Kisch-Str. 106, 13059 Berlin 

QUAN TRỌNG : Ngài cho biết ngày tháng năm sinh của con Ngài và họ tên đầy đủ của mẹ  

 

 Phòng hộ tịch sẽ kiểm tra toàn bộ giấy tờ của Ngài,sau đấy sẽ đặt làm giấy khai sinh. 

Việc đó kéo dài khỏang từ 4 đến 6 tuần. Rất tiếc không thể nhanh hơn được vào thời 

điểm hiện nay. 

  Sau đấy Ngài  sẽ nhận được qua bưu điện những giấy chứng nhận để đặt đơn xin tiền 

cho con ,tiền cho mẹ và bảo hiểm Y tế. Tất cả giấy tờ này Ngài không phải trả tiền  

 Giấy chứng nhận khai sinh thì phải trả tiền. Giá là 12 Euro một bản đầu,nếu cần thêm 

nữa, thì phải trả 6 Euro cho mỗi bản tiếp theo. Nếu Ngài cần bao nhiêu bản thì hãy cho 

chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ gửi hóa đơn thanh toán tiền cho Ngài. 

  Sau khi Ngài trả tiền lệ phí này. Chúng tôi sẽ gửi  giấy khai sinh cho Ngài qua đường 

bưu điện.  

 

Nếu cần thiết phải có cuộc gặp trực tiếp với Ngài tại phòng hộ tịch, chúng tôi sẽ liên hệ với 

Ngài. Bởi vậy việc thông báo địa chỉ để liên hệ với Ngài là rất cần thiết. 

 Chúng tôi sẽ thông báo cho Ngài về buổi hẹn gặp trực tiếp tại phòng hộ tịch. Thời gian 

tiếp khách bình thường hiện thời không có  

 

mailto:geburtenregister.standesamt@lichtenberg.berlin.de
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QUAN TRỌNG: Tới buổi henjtại  phòng hộ tịch Ngài cần mang theo giấy tờ sau: 

1. Bản chính của tất cả giấy tờ và bản dịch gốc của các giấy tờ đó. 

2.Cần phải có một người phiên dịch nam hoặc nữ đi cùng (nếu Ngài nói tiếng Đức chưa tốt)  

 


