Centrum na podporu
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TRUNG TÂM GIÚP ĐỠ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI HỘI
NHẬP TỈNH KARLOVY VARY
Cung cấp dịch vụ
hoạt động tư vấn và thông tin
tư vấn pháp luật
khóa bồi dưỡng kiến thức văn hóa, xã hội
khóa học tiếng Tiệp
phòng sử dụng internet và thư viện

khóa học sử dụng máy tính cơ bản

Những dịch vụ này dành cho đối tượng nào
Dịch vụ của chúng tôi cung cấp miễn phí; tất cả những người nước ngoài
thuộc diện sau đây có thế sử dụng dịch vụ này:
• người nước ngoài có cư trú dài hạn hoặc ngắn hạn
• người nước ngoài từ các nước không phải là thành viên của EU (gọi là
„nước thứ ba“)

Dịch vụ này được cung cấp ở đâu?

Bạn có thể sử dụng tất cả các dịch vụ trên đây tại Trung tâm của chúng
tôi nằm ở phố Závodu míru, tỉnh Karlovy Vary. Trong trường hợp có nhu
cầu, chúng tôi có thể tổ chức các khóa học và buổi tư vấn bất kỳ nơi nào
trong phạm vi khu vực tỉnh Karlovy Vary.

Hoạt động tư vấn và thông tin
Chúng tôi tư vấn và giúp đỡ các bạn trong các lĩnh vực sau đây:
• vấn để cư trú
• vấn đề trợ giúp và trợ cấp của xã hội
• chăm sóc sức khỏe va bảo hiểm y tế
• nơi ở
• thị trường lao động
• học vấn và giáo dục
• giải quyết các vấn đề trong cuộc sống – sinh con, cưới vợ/
chồng, người thân qua đời
Chúng tôi sẽ khuyên bạn nên đến gặp cơ quan nào, giúp bạn
điền vào các mẫu đơn và trong trường hợp cần thiết chúng tôi
sẽ bố trí người đưa bạn đến ủy ban.

Tư vấn pháp luật
Vào thời gian nhất định, bạn sẽ có thể thảo luận với luật sư tại
Trung tâm đặc biệt là về các vấn để sau
• các vấn để về cư trú và thị thực
• lao động – các mối quan hệ pháp lý
Bạn có thế xem thời gian biểu cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý
của Trung tâm chúng tôi tại trang web www.integracnicentra.cz.
Chúng tôi khuyên bạn nên hẹn trước trực tiếp hoặc qua điện thoại
cho cuộc thảo luận, như vậy sẽ tránh phải chờ đợi.

Khóa bồi dưỡng kiến thức văn hóa xã hội
• tại các khóa học này bạn sẽ có được kiến thức về Cộng hòa
Czech; đặc biệt là về xã hội, hệ thống y tế và hệ thống giáo dục
• chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách giao tiếp với ủy ban và
nơi xin việc
Trong những tình huống đơn giản và điển hình, bạn hãy thử
cách phản ứng đúng đắn trong những tình huống hàng ngày,
cách hội thoại với người bản xứ, mua bán, đặt đồ ăn ở trong
quán, du lịch trong nước Tiệp v.v… Bạn cũng sẽ biết rõ hơn về
lịch sử, truyền thống và những ngày hội ở Cộng hòa Czech.

Khóa học tiếng Tiệp

Khóa cơ bản
• dành cho các học viên có kiến thức sơ đẳng tiếng Tiệp
• có thể chỉ đến học một lần
• bạn không phải đăng ký trước việc đến học
Chúng tôi sẽ dạy cho các bạn hiểu tốt hơn trong các tình huống
cơ bản như đến bác sĩ, ủy bạn, đi cửa hàng, v.v…
Khóa nâng cao
• dành cho các học viên đã có kiến thức khá hơn về tiếng
Tiệp; giáo viên sẽ xếp bạn vào khóa phù hợp trình độ.
• các bài học đều liên quan với nhau, nên cần phải đi học
đều
• số lượng học viên được hạn chế, cần đăng ký trước.
Bạn sẽ giao tiếp dễ dàng hơn trong các tình huống phức tạp, ví dụ
phỏng vấn xin việc làm. Khóa học có thể giúp bạn chuẩn bị cho kỳ
thi tiếng Tiệp.

Phòng sử dụng máy tính và thư viện

• có thể sử dụng internet miễn phí
• Trong thư viện có báo và tạp chí bằng tiếng Anh, Pháp,
Nga, Ucơren, tiếng Việt, tiếng Trung.
Có thể tra cứu nhanh những thông tin mới cập nhật, ví dụ cơ
hội việc làm, nơi ở.

Khóa học sử dụng máy tính cơ bản
• thành thạo sử dụng máy tính cơ bản
• nắm bắt được kiến thức sử dụng internet và hòm thư điện tử
• làm quen với chương trình viết văn bản
Bằng hình thức luyện tập thực tế, bạn sẽ quen cách làm việc
với máy tính và internet. Nâng cao kỹ năng sử dụng máy tính
sẽ tạo thêm cơ hội ứng cử vào thị trường lao động.
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Thời gian mở cửa Trung tâm
Thứ hai
12:00 – 19:00
Thứ ba
đóng cửa
Thứ tư
12:00 – 19:00
Thứ năm 8:00 – 12:00
Thứ sáu 8:00 – 12:00

Liên lạc

tel.:
+420 353 892 559
e-mail: ickarlovyvary@suz.cz

Địa chỉ

Centrum na podporu integrace
cizinců pro Karlovarský kraj
Závodu míru 876/3a
360 17 Karlovy Vary

Việc phát hàng các tài liệu thông tin này là một bộ phận của dự án „Thành lập và điều hành các Trung tâm hỗ trợ hội nhập người
nước ngoài IV.“ được đồng tài trợ từ Quỹ châu Âu dành cho việc hỗ trợ hội nhập công dân nước thứ ba.

