
người có nguồn gốc di cư 
 
Ở Dresden hiện đang sinh sống 53.999 người có nguồn gốc di cư (tính đến ngày 31.12.2015). Tương 
ứng khoảng 9,83 phần trăm tất cả dân số của Dresden. 6,16 phần trăm cư dân tại thủ phủ bang 
Sachsen là người nước ngoài. Trong đó có một số người chỉ lưu trú trong một thời gian nhất định, 
một số khác đã tạo dựng được cho mình một cuộc sống mới.  
 
Thuật ngữ „người có nguồn gốc di cư“ bao gồm: 

 Người nước ngoài đã nhập cư thế hệ thứ nhất, 
 Người nước ngoài được sinh ra ở nước Đức và người nước ngoài thế hệ thứ hai và thứ ba, 
 Người có gốc Đức hồi hương, 
 Người có gốc Đức hồi hương muộn, 
 Người đã được nhập quốc tịch cũng như 
 Những người có ít nhất cha hoặc mẹ đã nhập cư hay cha hoặc mẹ là người có quốc tịch 

nước ngoài. 
 
Trong những trang sau chúng tôi sẽ cung cấp thông tin và địa chỉ của các tổ chức chính quyền nhằm 
tạo điều kiện cho các đối tượng có nguồn gốc di cư thuận lợi trong việc liên hệ giải quyết những vấn 
đề về quyền lợi và thủ tục hành chính cần thiết. Đồng thời cũng là nguồn cung cấp thông tin phong 
phú cho những ai quan tâm đến đời sống sinh hoạt văn hóa xã hội cũng như các tổ chức quần chúng 
và hiệp hội, nhằm liên kết hoạt động.  
Đối với những người vừa mới đến Dresden, chính quyền thành phố đã tóm tắt các thông tin quan 
trọng nhất, lời khuyên và gợi ý trong cuốn cẩm nang hướng dẫn. Bạn có thể tải những thông tin này  
từ tiếng Đức, Anh, Nga và tiếng Việt (từ đường Link bên phải). 
 
(Landeshauptstadt Dresden, Integrations- und Ausländerbeauftragte, 
auslaenderbeauftragte@dresden.de, Stand: Mai 2016) 
 
 
 


