
NGHĨA VỤ MỚI ĐỐI VỚI MỘT SỐ NHÓM NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TỪ CÁC 
NƯỚC THỨ BA TỪ NGÀY 1/1/2021: KHÓA HỌC THÍCH ỨNG VÀ HỘI NHẬP

Khóa học thích ứng và hội nhập sẽ tạo điều kiện cho bạn có được kiến thức về xã hội Séc một cách nhanh 
chóng và tốt nhất có thể, giúp bạn có được thông tin cơ bản và biết các quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

NGHĨA VỤ NÀY ÁP DỤNG CHO AI?

Nghĩa vụ hoàn thành khóa học thích ứng và hội nhập áp dụng cho mọi người nước ngoài, mà từ 

ngày 1/1/2021 đã được cấp giấy phép cư trú dài hạn trên lãnh thổ Cộng hòa Séc và những người 

nước ngoài được cấp giấy phép định cư sau ngày này mà không cần đáp ứng điều kiện có cư trú 

trên lãnh thổ trước đó. Trên trang web của Bộ Nội vụ, bạn sẽ tìm thấy danh sách các nhóm người 

nước ngoài cụ thể có nghĩa vụ này, bao gồm cả các trường hợp ngoại lệ theo luật pháp quy định: 

KHI NÀO PHẢI HOÀN THÀNH XONG KHÓA HỌC?

Nếu bạn có nghĩa vụ hoàn thành khóa học thích ứng và hội nhập, bạn phải hoàn thành xong khóa học trong vòng một năm kể 

từ ngày giấy phép cư trú của bạn có hiệu lực (trong hầu hết các trường hợp đó là ngày bạn tiếp nhận giấy phép cư trú cho công 

dân các nước thứ ba có chứa dữ liệu sinh trắc – còn gọi là thẻ sinh trắc, thẻ cư trú hay viết tắt là ePKP).

CÓ THỂ ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA HỌC Ở ĐÂU?

Bạn chỉ có thể đăng ký và thanh toán học phí qua cổng điện tử FRS: www.frs.gov.cz

KHÓA HỌC THÍCH ỨNG VÀ HỘI NHẬP
Chào mừng bạn đến Cộng hòa Séc



CÁC KHÓA HỌC ĐƯỢC TỔ CHỨC Ở ĐÂU?

Bạn có thể hoàn thành khóa học trực tiếp tại cơ sở của các Trung tâm hỗ trợ hội nhập người 

nước ngoài (gọi là khóa học công cộng), hoặc Trung tâm hỗ trợ hội nhập người nước ngoài có thể 

tổ chức cho bạn một khóa học nếu được pháp nhân yêu cầu, ví dụ như người sử dụng lao động 

của bạn (gọi là khóa không dành cho công chúng). Tại Cộng hòa Séc có 18 chi nhánh của Trung 

tâm hỗ trợ hội nhập người nước ngoài, bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về các trung tâm tại: 

www.integracnicentra.cz

KHÓA HỌC KÉO DÀI BAO NHIÊU LÂU?

4 tiếng đồng hồ. 

HỌC PHÍ LÀ BAO NHIÊU?

1500 cua-ron trong trường hợp các khóa học công cộng.

CHÚ Ý!!!

Bạn chỉ có thể hoàn thành nghĩa vụ của mình tại khóa học chính thức do một trong các Trung tâm hỗ trợ 
hội nhập người nước ngoài đứng ra tổ chức. Danh sách các trung tâm có trên trang www.integracnicentra.cz. 
Xin vui lòng thu thập thông tin và đăng ký học trên các liên kết nêu trên mà thôi.

KHÓA HỌC DIỄN RA BẰNG TIẾNG GÌ? 

Khóa học được giảng bằng tiếng Séc và được dịch sang một trong 9 ngôn 

ngữ sau: tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Ukraina, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, 

tiếng Serbia, tiếng Mông Cổ, tiếng Ả Rập và tiếng Việt.

Thông tin chi tiết về các khóa học thích ứng và hội nhập có thể tìm 

thấy tại đây: www.vitejtevcr.cz


