Phòng Dresden Welcome Center
Nhiệt liệt chào mừng quý vị đến Dresden!
Quý vị là
• Nghiên cứu sinh / Nhà khoa học / Chuyên gia có trình độ / Vận động viên / Nghệ sĩ đến từ
một nước không thuộc liên minh châu Âu có hợp đồng làm việc và đang sống ở Dresden?
• Chủ lao động và muốn nhận chuyên gia có trình độ đến từ các nước thứ ba vào làm việc?
Dresden Welcome Center là phòng phụ trách thuộc Sở ngoại kiều tại Thủ phủ Dresden, là đối
tác để quý vị liên lạc. Đối tượng giải quyết của chúng tôi là những Chuyên gia có trình độ và
những Nhà khoa học đến từ các nước gọi là nước thứ ba (tất cả các nước nằm ngoài liên
minh châu Âu), đang sống ở Dresden và được chúng tôi phục vụ bằng các dịch vụ như sau:
•

Giải thích rõ các các câu hỏi liên quan đến luật cư trú trước và sau khi nhập cảnh

•

Đặt đơn và cấp giấy phép theo luật cư trú

•

Cung cấp thông tin về hội nhập ở Đức

•

Giải thích rõ những câu hỏi về luật ngoại kiều khi vào làm việc

•

các vấn đề về luật đăng ký hộ khẩu (đăng ký nhân khẩu, chuyển hộ khẩu hay cắt hộ khẩu
lúc chuyển nhà)

Cùng với đối tác của chúng tôi là DRESDEN Concept, chúng tôi phục vụ quý vị vào thời gian
tiếp khách như sau:
•

Thứ ba và thứ năm 8 đến 12 giờ cũng như 14 đến 18 giờ

•

Thứ sáu từ 8 đến 12 giờ.

Chúng tôi mong muốn được quý vị thông cảm, vì theo nguyên tắc chúng tôi chỉ làm việc theo
lịch hẹn, để chúng tôi có đủ thời gian giải quyết công việc của quý vị. Vì vậy ngay từ đầu xin
quý vị vui lòng liên lạc với chúng tôi qua:
Điện thoại: 0351/488 6051
E-Mail: akzess@dresden.de
E-Mail: termin.auslaenderbehoerde@dresden.de
Đề nghị Quý vị chú ý, là từng vụ việc chỉ có thể được giải quyết sau khi đã có lịch hẹn. Mong
quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ E-Mail dưới đây:

