NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TỪ PRAHA 7
*Ủy ban quận Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7
170 00
www.praha7.cz
giờ hành chính Thứ 2, thứ 4 từ 8 – 17:30 h
Thứ 3, thứ 5 từ 8 – 11:30 h
→ Ban hội nhập người nước ngoài và các dân tộc thiể số – đt. 220144249 (tư vấn, đưa, dẫn
tới các phòng ban)
Ủy ban quận được chia thành các ban ngành và các ban ngành được chia thành các bộ phận.
Những ban ngành được sử dụng nhiều nhất là:
- Sở phúc lợi xã hội và y tế ( trợ giúp xã hội – tư vấn)
- Sở hành chính (chứng minh thư, hệ thống thông tin, giấy tờ du lịch, bộ phận đăng kiểm:
quốc tịch)
- Sở giáo dục (mạng lưới các trường học)
- Sở phát triển đô thị, kiến trúc và không gian công cộng (phát triển kiến trúc của các khu vực,
quản lý xây dựng)
- Sở kinh doanh ( giấy phép kinh doanh)
-Sở tài sản (vd. Nhà ở và cơ sở không dùng để ở thuộc quyền sở hữu của Prha 7 – thuê, tu
nhân)
- Sở môi trường (bảo vệ thiên nhiên, các câu hỏi về môi trường, chăm sóc thú y, vệ sinh nơi
công cộng)
- Sở tài chính (vd. Phí địa phương – ví dụ: phí của các chú chó)
- Sở giao thông (thẻ đỗ xe)
Trong tòa nhà ủy ban còn có Sở lao động của Cộng hòa Séc (trung gian việc làm, trợ cấp xã
hội – phúc lợi) và còn có CzechPoint ( trích lược từ sổ địa chính, mục lục thương mại, mục
lục kinh doanh hoặc hồ sơ hình sự).
- tạp chí của Praha 7 HOBULET – những sự kiện nổi bật trong Praha 7, được gưi đến các
hòm thư miễn phí, hoặc www.hobulet.cz
*Các vấn đề liên quan đến cử trứ trong Cộng hòa Séc

Vấn đề về cư trú được cảnh sát ngoại kiều giải quyết tại trụ sở của họ (thư mời, viza đến 90
ngày) và Bộ nội vụ (viza trên 90 ngày, cư trú dài hạn, cư trú chuyển tiếp của công dân châu
Âu, vĩnh trú – đơn từ, thông báo thay đổi....)
- Các tài liệu của Bộ nội vụ Cộng hòa Séc: http://www.mvcr.cz/clanek/informacni-publikacepro-cizince.aspx
-đường điện thoại thông tin của Bộ nội vụ Cộng hòa Séc: 974 832 421, 974 832 418
- Cách liên hệ với nơi làm việc của Bộ nội vụ Cộng hòa Séc và cảnh sát ngoại kiều và tất
cả các thông tin về đơn từ và các việc liên quan đến cư trú : www.mvcr.cz/cizinci
Dành cho việc tư vấn và đi cùng tới các công sở hoặc các tới các tổ chức phi lợi nhuận có
Sở hội nhập người nước ngoài và các dân tộc thiểu số Ủy ban quận Praha 7 – đt.
220144249.
*Các tổ chức có ích cho người nước ngoài
Với một loạt các việc, từ tư vấn khi giải quyết các vấn đề về cư trú, qua những tình huống
khác nhau trong cuộc sống đến phiên dịch và dẫn đi các công sở thì các tổ chức phi chính
phủ và phi lợi nhuận cũng có thể giúp bạn
- Trung tâm hội nhập Praha, Žitná 1574/51, 110 00, Praha 1, 252 543 846
- Tổ chức từ thiệ Arcidiecéz, Pernerova 20, Praha 8 - Karlín, 186 00, tel.: 224 813 418
- Hiệp hội dành cho hội nhập và di cư, Baranova 33, 130 00 Praha 3, tel.: 224 224 379
- Tổ chức giúp đỡ người tị nạn, o.s. , Kovářská 4, 190 00 Praha 9, tel.: 284 683 714
- InBáze z.s., Legerova 50, 120 00 Praha 2, tel.: 739 037 353
- Câu lạc bộ Hà Nội, Libušská 319/126, Praha 4 - Písnice, tel.: 608 535 792
*Lớp học tiếng Séc và học thêm
Học thêm tiếng Séc là cơ sở cho một cuộc sống hạnh phúc tại Cộng hòa Séc cho trẻ em nước
ngoài và cả người lớn. Các lớp học được giúp đỡ bởi các tổ chức ngoài trường học, các lớp
học này có lớp phải trả phí và cũng có lớp miễn phí dành cho nhiều lứa tuổi khác nhau và
nhiều trình độ khác nhau.
- Trung tâm hội nhập người nước ngoài, o.p.s., Nová půda, Karlínské náměstí 7, 186 00 Praha
8, đt.: 222 360 834, www.cicpraha.org/cs/cestina-pro-cizince/cestina-pro-cizince.html
- META, o.p.s., V Tůních 10, 120 00 Praha 2, tel.: 222 521 446, http://www.metaops.cz/kurzy-cestiny-pro-deti a http://www.meta-ops.cz/kurzy-cestiny-pro-dospele,
http://www.meta-ops.cz/doucovani
* Trường học và trường mẫu giáo
Theo luật pháp, trẻ em ngoại quốc cư trú trên lãnh thổ Cộng hòa Séc với thời gian cư trú dài
hơn 90 ngày có nghĩa vụ phải đến trường. Giáo dục tại Cộng hòa Séc là miễn phí, thời gian
học bắt buộc là 9 năm.
Danh sách các cơ sở giáo dục các bạn tìm được trên http://www.praha7.cz/O-Praze7/Organizace-na-Praze-7/Skoly-a-skolska-zarizeni-na-Praze-7, hoặc bạn có thể được tư vấn
tại Ủy ban quận Praha 7, sở giáo dục, đt. : 22014 4109. Tại đây hoặc tại bộ phận hội nhập
người nước ngoài và các dân tộc thiểu số (đt. 220144249)

*Sức khỏe
Người lao động, người nước ngoài có vĩnh trú, người tị nạn và những người được bảo vệ có
quyền được hưởng chăm sóc sức khỏe miễn phí trên cơ sở bảo hiểm y tế công cộng.
Những người nước ngoài còn lại phải có bảo hiểm sức khỏe thương mại – bảo hiểm sức
khỏe toàn diện cho cư trú dài hạn và thị thực dài hạn, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cần thiết
và cấp bách cho thị thực ngắn hạn.
Công dân trong khối EU được hiển thị bằng thẻ bảo hiểm châu Âu EHIC.
- Bệnh viện đa khoa Strossmayerovo nám. 6. Praha 7
- Nhà thuốc Holešovice, Tovární 1342/12, 170 00 Praha 7
Phòng cấp cứu gần nhất: - Bệnh viện đại học Na Bulovce, Budínova 2 – Praha 8, dt. :
266 083 301, 303
- Bệnh viện đại học tại Motol, V Úvalu 84, Praha 5, đt: 224 438 590
- Bệnh viện thành phố Praha, Spálená 12, Praha 1, đt.: 222
924 295
Bộ phận chăm sóc sức khỏe đặc biệt cho người nước ngoài không có bảo hiểm y tế công
cộng
 Bệnh viện đại học Motol, Khoa chăm sóc ban đầu,
V Úvalu 84, Praha 5, tel.: 224 433 681 (682), cizinecke@fnmotol.cz
*An sinh xã hội
Hệ thống xã hội chia làm 3 cột: bảo hiểm xã hội ( bảo hiểm bệnh tật: ốm đau, hỗ trợ tài chính
khi sinh đẻ, khám bệnh, và bảo hiểm hưu trí: lương hưu, lương khuyết tật, trợ cấp mồ côi,
trợ cấp góa bụa), trợ cấp xã hội (trợ cấp tùy thuộc vào mức độ thu nhập: trợ cấp con, phụ
cấp nhà ở, sinh con, trợ cấp không phụ thuộc vào thu nhập: trợ cấp của cha mẹ, trợ cấp
chăm sóc nuôi dưỡng, trợ cấp ma chay) và hỗ trợ vật chất cần thiết (phụ cấp phí sinh hoạt,
trợ cấp nhà ở, giúp đỡ trong trường hợp cần thiết). Khi đáp ứng đủ điều kiện theo luật pháp
thì người có vĩnh trú, người tị nạn, người được bảo vệ, công dân EU có thông báo trên lãnh
thổ Cộng hòa Séc lâu hơn 3 tháng có quyền lợi được hưởng trợ cấp xã hội. Những người
nước ngoài còn lại sau thời gian cư trú 365 ngày trên lãnh thổ Cộng hòa Séc (không bao
gồm thủ tục tị nạn) có quyền lợi được hưởng trợ cấp xã hội. Tất cả những người có cư trú
hợp pháp trên lãnh thổ Cộng hòa Séc đều được hưởng quyền hỗ trợ vật chất cần thiết. Theo
luật pháp, tất cả những người lao động phải có bảo hiểm bệnh tật, những doanh nghiệp
không bắt buộc phải tham gia. Bảo hiểm hưu trí sau đó sẽ được tính trên số năm làm việc tại
Cộng hòa Séc và nước xuất xứ.

Thông tin cụ thể: - Sở phúc lợi xã hội và y tế ủy ban quận Praha 7 http://www.praha7.cz/Urad-mestske-casti/Socialni-oblast, đt.: 22014 4147
 Bộ lao động và xã hội - www.mpsv.cz
* Một số lời khuyên về văn hóa
- Rạp chiếu phim Oko (www.biooko.net )
- Phòng triển lãm nghệ thuật hiện đại và đương đại Veletržní palác

(http://www.ngprague.cz/kontakt-veletrzni-palac )
- Trung tâm nghệ thuật đương đại Dox (www.dox.cz )
- Nhà hát La Fabrika (www.lafabrika.cz )
- - Câu lạc bộ âm nhạc Cross (www.crossclub.cz )
- Nhà hát Alfred ve dvoře (www.alfredvedvore.cz)

- tiểu phẩm Ngôi nhà cho trẻ em và thanh thiếu niên Praha 7- nhà hát Radar (www.ty-jatr.cz), nhóm kịch
tiểu phẩm của nhà hát hiện đại Studio hrdinů (www.studiohrdinu.cz )
- Triển lãm ngoài trời Artwall (www.artwallgallery.cz ) - phản ảnh lại phần lớn các vấn đề xã
hội đang diễn ra

- Thư viện thành phố, chi nhánh Praha 7, Tusarova 429/35 Praha 7
(http://www.mlp.cz/cz/kontakty/pobocky/sedmicka/), có cả phụ đề tiếng Séc và tiếng nước
ngoài
Những mách nhỏ tiếp theo cho văn hóa – chủ động và thụ động – các bạn tìm thấy trên

http://www.praha7.cz/Volny-cas/Kultura-/Kulturni-instituce
*Giao thông thành phố
Hệ thống giao thông thành phố bao gồm các đường xe buýt, tàu điện nổi và tàu điện ngầm.
Tất cả hệ thống giao thông của thành phố Praha các bạn tìm thấy trên
http://www.dpp.cz/dopravni-schemata, các kết nối bạn có thể dễ dàng tìm thấy trên
http://spojeni.dpp.cz/. Để đi trên một chuyến xe bạn cần dập vé, hoặc vé điện tử có giá trị,
Opencard (http://www.dpp.cz/e-jizdenka). Với việc vận chuyển có thể trả bằng vé mua qua
SMS (số kod khác nhau theo sự lựa chọn vé và được dán trong phương tiện công cộng). Hệ
thống giao thông công cộng tại Praha 7 vừa được thêm mới phà thuyền đến đảo Štvanice
(đường Holešovice-Štvanice-Karlín).
*Đi đâu vào thiên nhiên?
- Công viên vua chúa cũ – Stromovka với ngôi nhà mùa hè, sân vận động và Planetáriem
cùng với chương trình giáo dục về thiên văn
- Leteenské sady giới thiệu hệ thống đường đi dạo, chạy hay trượt patin, từ đây nhìn thấy
toàn cảnh Praha tuyệt đẹp và bạn còn tìm thấy tại đây sân chơi dành cho trẻ em, quán ăn,
lâu đài nhỏ và vòng đu lâu đời nhất châu Âu, hiện đang trong thời kỳ bảo dưỡng.

* Số gọi khẩn cấp
Cảnh sát Cộng hòa Séc : 158
Cảnh sát thành phố: 156
Cứu thương: 155
Cứu hỏa: 150
Số khẩn cấp của châu Âu: 112

