KHÓA HỌC THÍCH ỨNG HỘI NHẬP là những khóa học, giúp bạn định hướng trong xã hội Séc một cách nhanh
chóng và tốt nhất có thể. Khóa học này sẽ giúp bạn làm quen cả với các thông tin cơ bản về Cộng hòa Séc, về các
quyền và nghĩa vụ của bạn.
Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, hầu hết tất cả người nước ngoài đến từ các nước thứ 3 mà được cấp giấy
phép cư trú dài hạn hoặc vĩnh trú tại Cộng hòa Séc phải hoàn thành khóa học thích ứng hội nhập. Bạn phải
hoàn thành khóa học trong vòng 1 năm kể từ khi nhận được thẻ cư trú. Nếu bạn không hoàn thành khóa
học, bạn có thể bị phạt tới 10.000 Kč.

Để có thể tham gia khóa học, trước tiên bạn cần phải đăng ký. Bạn hãy đăng nhập vào tài khoản của mình trên
trang web http://frs.gov.cz. Sau khi bạn trả phí 1500Kč, bạn sẽ có thể chọn ngày để tham gia khóa học và hoàn
tất đăng ký ở bước cuối.
!LƯU Ý! BẠN PHẢI ĐĂNG KÝ TRƯỚC ĐỂ CÓ THỂ THAM GIA KHÓA HỌC.
Hướng dẫn chi tiết các bước đăng ký vào khóa học bạn có thể tìm trên: https://www.vitejtevcr.cz/cs/jak-seprihlasit

Khóa học thích ứng hội nhập kéo dài 4 tiếng, dưới phụ trách của giảng viên người Séc và sẽ được thông dịch
sang ngôn ngữ mà bạn đã chọn - tiếng Anh, tiếng Ả Rập, tiếng Pháp, tiếng Mông Cổ, tiếng Nga, tiếng Serbia,
tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ukraina hoặc tiếng Việt.

Chương trình khóa học thích ứng hội nhập:
•
•
•
•
•
•
•

thông tin cơ bản về Cộng hòa Séc
luật cư trú
giáo dục
lao động
kinh doanh
chăm sóc sức khỏe
luật nhà ở

Sau khi tham gia khoá học, bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận về việc hoàn thành AIK (chứng chỉ).
Khóa học thích ứng hội nhập được chia thành 2 loại, khóa học công và tư. Khóa học công bạn có thể hoàn
thành tại Trung tâm thích ứng hội nhập tại vùng Ustecky của chúng tôi. Còn khóa học tư bạn có thể hoàn
thành ở nơi khác do người sử dụng lao động phối hợp với trung tâm hội nhập thích ứng.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về khóa học tại đây: MVČR, Chào mừng đến với Cộng hòa Séc.

