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Trình độ tiếng Séc khi xin vĩnh trú sẽ thay đổi 

 

Từ 1. 9. 2021 trình độ tiếng Séc khi xin vĩnh trú sẽ được thay đổi từ A1 lên A2. Điều đó 

nghĩa bất cứ ai đệ đơn xin vĩnh trú vào ngày 1.9.2021 và sau đó thì sẽ phải thi được bằng A2.  

Lưu ý !!! Nếu người ngoại quốc đệ đơn xin vĩnh trú trước 1. 9. 2021 nhưng đơn bị từ chối hoặc 

hủy thì có khả năng người đó sẽ không được chấp nhận bằng A1 khi  nộp đơn mới sau 1. 9. 

2021. Trong trường hợp này người đó phải thi lại bằng A2. 

Trước khi thi mọi người có thể tham gia các khóa học tiếng Séc được tổ chức tại mỗi vùng ở 

CH Séc và cũng được tổ chức bởi các trung tâm tư vấn hội nhập và các tổ chức phi lợi nhuận. 

Lệ phí buổi thi là 2500 Kč. Lần thi đầu tiên miễn phí nếu xin phiếu ở cục chính sách tị nạn và 

di trú  

Cách đăng ký thi tiếng như nào? 

Buổi thi được tổ chức tại các trường học này. Có thể đăng ký qua online přihlášku hoặc 

đến trường trực tiếp đăng ký. Để đăng ký được bạn phải có hộ chiếu,  và phiếu để thi 

miễn phí (được phát bởi cục chính sách tị nạn và di trú). Mỗi người sẽ nhận được số báo 

danh mà sẽ sử dụng trong buổi thi. Trước mỗi phần thi mọi người sẽ kiểm tra thẻ cư trú 

hoặc hộ chiếu. Tất cả mọi người có mặt phải ký vào danh sách người có mặt tại phòng 

thi. Nếu chẳng may vì lý do nào đó mà bạn không tới dự thi được thì bạn có thể đến xin 

lỗi hoặc gửi thư xin  rút lui buổi thi trong vòng 7 ngày trước ngày thi.  

Buổi thi tiếng Séc trình độ A2 có 2 phần, phần thi vấn đáp và phần thi viết. Cả hai phần 

được tổ chức vào cùng một ngày.  

Phần đầu tiên là phần thi viết, bao gồm: 

● Các bài thi – đọc và viết, 65 phút (giờ nghỉ giải lao) 

● bài thi – nghe, 35-40 phút 

Trong lúc thi: 

● không được ra khỏi phòng thi ngoài giờ nghỉ giải lao 

● không được sử dụng thiết bị như điện thoại, sách hay từ điển 

● phải làm bài một mình 

● phải điền đáp án vào văn bản dành cho đáp án sử dụng bút mà trường thi cho 

mượn 

● nộp đề bài và đáp án vào thời gian quy định  

https://cestina-pro-cizince.cz/trvaly-pobyt/a1/kontakty/#skoly
https://cestina-pro-cizince.cz/trvaly-pobyt/a1/online-prihlaska/
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Thi vấn đáp  (15 phút) bao gồm:  

● phần trả lời câu hỏi đưa ra 

● nói theo bức tranh  

Nếu bạn vượt qua một cách thành công cả 2 phần của bài thi, bạn sẽ nhận được chứng 

chỉ tiếng Séc. Những ai thi thi trượt thì lần sau phải thi lại cả hai phần. Trong một năm mỗi 

người chỉ được thi tối đa ba lần.  

 

Kiến thức tốt về tiếng Séc rất quan trọng để: 

●   hiểu tốt hơn tất cả thông tin giao tiếp 

● chủ động và tích cực giao tiếp với người dân Séc 

●  hòa nhập vào xã hội (định hướng môi trường sống, tham gia tích cực các hoạt động 

xã hội và kinh tế) 

● định hướng tốt hơn về các quyền lợi và  nghĩa vụ của mình (mà không cần đến phiên 

dịch). 

 


