
Sự kiện được tổ chức trong dự án „Thúc đẩy sự hội nhập trên lãnh thổ Phường Praha-Libuš 2016 – phần 
- truyền tải thông tin tới cộng đồng và việc đào tạo ngôn ngữ cho người nước ngoài nói tiếng Việt“ của 
Phường Praha-Libuš, nhằm vào việc hòa nhập người nước ngoài và được sự hỗ trợ của Bộ Nội vụ, Thủ đô 
Praha và Phường Praha-Libuš về mặt tài chính.
Chương trình Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc: Dự án của các quận nhằm vào sự hỗ trợ hội nhập người nước ngoài tại 
địa phương trong năm 2017.
Chương trình Thủ đô Praha: Các chương trình hỗ trợ hoạt động về hội nhập của người nước ngoài trên lãnh thổ 
Thủ đô Praha trong năm 2017.

Phường Praha–Libuš và tổ chức INFO-DRÁČEK mở trong năm 2017:

Khóa học tiếng Séc miễn phí dành 
cho người bắt đầu bao gồm các đề 
tài bổ sung: giao tiếp hàng ngày, đi công 
sở, kiến thức tài chính, đi khám bác sĩ 
Thời gian:

vào thứ 2 và thứ 5 hàng tuần từ 19:30 đến 21:30
bắt đầu từ ngày 7/8 đến 12/10 năm 2017

Địa điểm: 

Lớp học INFO-DRÁČEK, SAPA,
tầng 1 trong đường hầm 

Thông tin bổ sung: 

• 2 buổi học/tuần, mỗi buổi 2 tiếng
• đầy đủ tài liệu học tập
• nước uống

Học phí: 

MIỄN PHÍ. Phí đăng ký 1000 CZK sẽ được hoàn lại. 
Khóa học tiếng Séc này nằm trong dự án hỗ trợ cho người nhập cư của phường Praha-Libuš và 
được đồng tài trợ bởi bộ nội vụ Cộng hoà Séc và thủ đô Praha.

Liên hệ:

Do Ngoc Anh  (Zuzka)
e-mail: do_ngocanh@centrum.cz

gửi thư điện tử tới số 773 101 709

Tran Thi Thanh Thuy (Luna)
e-mail: luna1009tran@gmail.com

gửi thư điện tử tới số 728 896 026
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