Trung tâm hội nhập Praha, o.p.s. hoạt động trong lĩnh vực hội nhập người nước
ngoài từ các nước thứ ba trên lãnh thổ thủ đô Praha. Hợp tác cùng với các tổ
chúc phi chính phủ để thực hiện dự án của Trung tâm hội nhập Praha (ICP). Mục
đích của ICP là hỗ trợ người nước ngoài hội nhập vào xã hội trên cấp địa phương.

Chúng tôi cung cấp cho quý vị:
• Tư vấn xã hội
• Thông tin về quyền lợi và nghĩa vụ của bạn
• Giúp đỡ làm thủ tục xin trợ cấp xã hội và các dịch vụ xã hội
• Giúp đỡ trong quá trình tìm kiếm việc làm và giải quyết các vấn
đề liên quan đến việc làm (hợp đồng lao động, tiền lương, v.v.)
• Hộ tống và phiên dịch ở các uỷ ban
• Giúp đỡ tìm chỗ ở và giải quyết các vấn đề liên quan đến nhà ở
• Giúp đỡ làm bảo hiểm y tế và các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ
• Giúp đỡ làm thủ tục công nhận bằng tốt nghiệp nước ngoài
• Giúp đỡ khi bị thu giữ tài sản và nợ nần

Tất cả các dịch vụ được cung cấp
miễn phí, tốt và chuyên nghiệp.

Tư vấn pháp lý
•
• Giúp đỡ giải quyết các vấn đề liên quan đến việc cư trú ( thị thực ngắn hạn,
thị thực dài hạn, cư trú dài hạn, thường trú, các thẻ sinh trắc học, v.v.)
• Thông tin về luật pháp và quy định của CH Séc
• Bảo vệ nhân quyền, giúp đỡ về mặt pháp lý trong các vụ việc phân biệt đối xử
• Giúp đỡ làm thủ tục xin cấp quốc tịch Séc
• Kiểm tra và giúp đỡ làm hợp đồng ( hợp đồng lao đông, hợp đồng thuê và hợp
đồng thuê lại bất động sản, v.v.)
Hợp tác với các gia đình

•
• Giúp đỡ lâu dài cho các bậc phụ huynh và các em, các hoạt động giải trí và tư vấn tâm lý

Các khoá học tiếng Séc
•
• Khóa học dành cho người lớn - 100 giờ giảng, các mức độ khác nhau,
luyện thị tiếng séc với trình độ A1 để lấy định cư
• Khóa học dành cho trẻ em qua các hoạt động giải trí – 50 giờ giảng

Để biết thêm thông tin về các
khóa học, xin vui lòng liên hệ với
chúng tôi qua hòm thư điện tử:
mediator@icpraha.com!

• Các khoá học định hướng văn hoá xã hội
• Các bài giảng chuyên về các chủ đề thú vị liên quan đến việc
cư trú tại Cộng hòa Séc
• Du ngoạn khắp Praha, giới thiệu về các điểm thăm quan,
lịch sử và phong tục của nước Séc
•
•
•
•
•

Trung tâm cộng đồng và thông tin ICP
Thư viện đa ngữ
Nối internet miễn phí, máy vi tính
Phòng nghỉ ngơi và xem TV
Địa điểm, nếu cần chúng tôi cho bạn mượn miễn phí

Hoạt động văn hoá và cộng đồng
•
• Chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi ca nhạc, triển lãm, sự kiện thể thao, gặp gỡ, hội thảo và
những ngày đa văn hóa

facebook.com/ICPraha

www.icpraha.com

“Thủ đô của mọi người”

www.icpraha.com
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Văn phòng ICP – Praha 14
Bratří Venclíků 1072/6, 198 00 Praha 9
Tel.: +420 775 553 188, +420 225 295 515
(tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Rumani)
E-mail: praha14@icpraha.com
Giờ mở cửa dành cho tư vấn:
Thứ 2, 3, 5 từ 9.00 – 17.00

A
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Rajská zahrada

Văn phòng ICP – Praha 13
Zázvorkova 2007/6, 155 00 Praha 13
Tel.: +420 775 564 654 (tiếng Anh)
+420 775 553 730 (tiếng Nga)
+420 775 229 230 (tiếng Ả Rập, tiếng Nga)
E-mail: praha13@icpraha.com
Giờ mở cửa dành cho tư vấn:
Thứ 2, 3, 5 từ 9.00 – 17.00

Văn phòng ICP – Praha 4
Hvězdova 1594/19, 140 00 Praha 4

I. P. Pavlova

B

A

Lužiny

Tel.: +420 775 771 944
(tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Ukraina)
E-mail: praha4@icpraha.com
Giờ mở cửa dành cho tư vấn:
Thứ 2, 3, 5 từ 9.00 – 17.00

Pankrác
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Trung tâm cộng đồng và thông tin
Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 252 543 846
E-mail: info@icpraha.com
Giờ mở cửa:
Thứ 2–6: 9.00-13.00, 14.00-18.00
Thứ tư hàng tuần tư vấn pháp lý và
xã hội 9.00 – 17.00

Sídliště Písnice

Poliklinika
Modřany

Văn phòng Sapa
Libušská 319/126, 142 00 Praha 4
(Khu nhà Saparie, tầng 6)
Tel.: +420 775 151 082 (tiếng Việt)
E-mail: viet@icpraha.com
Giờ mở cửa dành cho tư vấn:
Thứ 5 từ 10.00–13.00

Văn phòng ICP – Praha 12
Sofijské nám. 3400, 143 00 Praha 12
(Tòa nhà thương mại Prior, tầng 2)
Tel.: +420 775 791 202 (tiếng Anh)
+420 774 124 094 (tiếng Anh, tiếng Việt)
+420 773 957 473 (tiếng Anh, tiếng Việt)
E-mail: praha12@icpraha.com
Giờ mở cửa dành cho tư vấn:
Thứ 2–4: 9.00-17.00

Các đối tác của dự án:

Tento projekt je realizován za podpory
Evropského fondu pro integraci státních
příslušníků třetích zemí.

Tento projekt je spolufinancován
z rozpočtu hl.m. Prahy

