Xin lưu ý là ảnh phông nền màu trắng
Chất lượng ảnh
Ảnh thẻ phải như sau:
-Không quá 6 tháng , 3540 mm chiều ngang
- Ảnh chụp gần đầu và
vai sao cho khuôn mặt
chiếm 70-80% bức ảnh
- Ảnh nét, rõ ràng không
có dấu mực hay vết gấp
Các ảnh phải:
- Chủ thể nhìn trực
tiếp vào ống kính
- Màu da tự nhiên
- Độ sáng và độ
tương phản phù
hợp
- In trên giấy chất
lượng cao và có
độ phân giải cao
- Nếu chụp bằng
máy ảnh kỹ thuật
số, ảnh phải có
chất lượng màu
sắc tốt và in trên
giấy chất lượng
cao
Phong cách và độ chiếu
sáng
Các bức ảnh
phải:
- Có màu trung tính
- Mắt mở và nhìn
rõ, không bị tóc
che

Người đối diện với ống kính
máy ảnh sao cho cả hai bên
khuôn mặt đều có thể nhìn
thấy rõ, không nhìn hướng
lên trên ( phong cách ảnh
chân dung) hay cúi đầu
xuống.
- Được chụp trên
phông nền màu sáng
- Được chụp với độ
sáng đồng nhất,
không có bóng,
phản sáng của đèn
flash trên mặt hay
mắt đỏ
Kính và đội mũ, quấn
khăn
Nếu các bạn đeo kính:
- Ảnh phải cho thấy
rõ mắt , không bị
phản sáng của đèn
flash trên kính và
không đeo kính tối
màu ( nếu có thể ,
tránh đeo gọng kính
to)
- Lưu ý, gọng kính
không che bất kỳ
phần nào của mắt.
Đội mũ, quấn khăn:
- Không được phép
nếu không vì lí do
tôn giáo. Trong bất
kỳ trường hợp nào,
các đường nét của
khuôn mặt từ cằm
đến hết trán và cả
hai bên mặt đều phải
nhìn rõ

Biểu hiện và lấy khung
hình
-Trong ảnh không thể có
các vật thể khác ( lưng ghế,
đồ chơi hay những người
khác)
- Biểu hiện trên khuôn mặt
phải tự nhiên nhất có thể,
miệng khép lại.
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