INFORMACE

PRO CIZINCE ŽIJÍCÍ
V PRAZE 14

INFORMATION

FOR FOREIGNERS LIVING
IN PRAGUE 14

ИНФОРМАЦИЯ

ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В ПРАГЕ 14

ІНФОРМАЦІЯ

ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ, ЩО
ПРОЖИВАЮТЬ В ПРАЗІ 14

THÔNG TIN

CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
SINH SỐNG TẠI PRAGUE 14

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14

THÔNG TIN DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
SINH SỐNG TẠI PRAHA 14

Tài liệu này được tạo ra dưới dự án „Hội nhập người nước ngoài tại
quận Praha 14 trong năm 2016“ với sự hỗ trợ tài chính của Bộ Nội vụ
Cộng hòa Séc và thủ đô Praha

Tháng bảy 2016
Sở xã hội và y tế ủy bạn quận Praha 14
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Các bạn thân mến,
tài liệu các bạn đang nắm giữ được soạn thảo đặc biệt cho các bạn, những người nước ngoài
không thuộc khối EU, sinh sống hợp pháp, làm việc hoặc lưu trú tại lãnh thổ quận của chúng
tôi. Chúng tôi rất vui mừng vì các bạn đã chọn chính Praha 14 là nơi sinh sống của bạn, hãy
cho phép chúng tôi giúp việc cư trú của bạn sẽ phần nào dễ dàng hơn thông qua tài liệu này.
Trong tài liệu này các bạn không chỉ đọc được những thông tin cơ bản về quận Praha 14, mà
ngoài ra nó sẽ phục vụ như một trợ lí khi bạn cần giải quyết các vấn đề của mình.
Bạn cũng có thể tìm thấy tài liệu này và tải về trên www.praha14.cz.

SĐT: 281 005 111
Fax: 281 912 861
E-mail: posta@praha14.cz (chỉ dành cho các
đơn từ có chữ ký điện tử!!)
podatelna@praha14.cz (các đơn từ khác)
Văn phòng thông tin: 281 005 270,
281 005 561, informace@praha14.cz
Web: www.praha14.cz

Ủy ban quận được chia thành các phòng
ban, hoạt động trong khuôn khổ quản lý của
nhà nước và địa phương. Các bạn có thể
nhận được thông tin cụ thể về hoạt động của
các phòng ban tại văn phòng thông tin của
ủy ban hoặc trên trang web của quận.

Mã số của hộp dữ liệu (Identifikátor datové
schránky): pmabtfa

Giờ hành chính của ủy ban
quận Praha 14

Quận là đợn vị chính quyền địa phương tự
quản, quản lý các vấn đề liên quan đến người
dân sinh sống trên địa bàn của mình. Dưới sự
quản lý của quận Praha 14 bao gồm các khu
vực địa chính Černý Most, Hloubětín, Kyje a
Hostavice, đến 1. 1. 2015 có 45 974 người
đăng ký cư trú. Ranh giới giữa Praha 14 và
Praha 9 song song với phố Průmyslová và
Kbelská.
Đại diện hợp pháp của quận là thị trưởng.
Quận được quản lý bởi hội đồng của quận.
Tất cả các đại biểu trong cơ quan tự quản này
đều được bầu bởi các công dân của quận
cho nhiệm kỳ 4 năm.
Quận có tài sản riêng và nguồn tài chính mà
quận được tự quyền quản lý theo quy định

Tất cả các phòng ban
Thứ 2
7.30 – 18.00
Thứ 4
7.30 – 18.00
Thông tin, phòng nhận đơn từ,
Czech POINT:
Thứ 3
7.30 – 15.00
Thứ 5
7.30 – 15.00
Thứ 6
7.30 – 14.00
Hộ chiếu, chứng minh nhân dân, văn
phòng đăng ký cư trú
Thứ 3
7.30 – 12.00
Thứ 5
7.30 – 12.00
Xác thực, công chứng tài liệu
Thứ 3
7.30 – 14.00
Thứ 5
7.30 – 14.00
Thứ 6
7.30 – 12.00
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Bratří Venclíků 1073/8,
198 21 Praha 9 (Černý Most)

của pháp luật. Là một quận của thủ đô Praha,
vị trí của quận so với thành phố khác biệt ở
chỗ, là một số lĩnh vực quản lý và điều hành
thuộc thẩm quyền của thành phố.

Quận Praha 14

CÁC PHÒNG BAN QUẬN PRAHA 14
Dưới đây là tổng quan về các trường hợp và công việc, mà các bạn có thể giải quyết tại Ủy
ban quận Praha 14, được chia theo sở và phòng ban khác nhau.

Các phòng ban tại tòa nhà
Bratří Venclíků 1072
Văn phòng thị trưởng
Văn phòng thông tin (tầng mặt đất)
➤ nơi trả các giấy trích lục/sao kê từ Czech
Point (xem tiếp)
➤ thông tin về quận Praha 14
Sở dân sự
Xác thực và công chứng (tầng 1)
➤ công chứng chữ ký và bản sao của tài liệu
Sở xã hội và y tế
Phòng trợ giúp xã hội và phòng chống
➤ đơn xin thẻ đỗ xe dành cho người khuyết
tật (tầng 2)
➤ đơn xin tài trợ dưới chương trình công
tác phòng chống ung thư vú (tầng 6)
➤ hỗ trợ và giúp đỡ người khuyết tật
➤ hỗ trợ và giúp đỡ người đang nhận trợ
cấp xã hội
➤ hỗ trợ và giúp đỡ sau khi được thả tự do
từ trại giam/nhà tù
Phòng xã hội – luật bảo vệ trẻ em (tầng 5)
➤ đơn xin tất cả các hình thức chăm sóc bởi
gia đình thay thế (như nhận con nuôi,
nuôi dưỡng chăm sóc dài hạn, chăm sóc
nuôi dưỡng tạm thời)
➤ hỗ trợ và giúp đỡ gia đình có con nhỏ
➤ hỗ trợ và giúp đỡ gia đình đang trong
tình trạng khó khăn
➤ hỗ trợ và tư vấn cho các trẻ chưa đến vị
thành niên đang gặp khó khăn
➤ cung cấp tư vấn về vấn đề xã hội – luật
bảo vệ trẻ em
➤ thi hành việc là người giám hộ
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Sở giao thông và bảo vệ môi trường
(tầng 3)
Phòng bảo vệ môi trường
➤ đơn xin cấp giấy phép săn bắn
➤ đơn xin cấp giấy phép câu cá
➤ đơn xin cắt/chặt loại cây gỗ mọc ngoài
khu vực rừng
Phòng giao thông
➤ đơn xin ngăn không gian nơi công cộng
(ví dụ dựng quầy bán hàng, sự kiện văn
hóa, vv)
➤ đơn xin xử dụng đường với mục đích đặc
biệt (đặt vị trí quảng cáo, chỗ đỗ xe riêng,
bày bán quầy hàng trên đường, các sự
kiện văn hóa thể thao, vv)
➤ đơn xin quan điểm về việc quyết định
cho việc sử dụng đất hoặc giấy phép xây
dựng
➤ đơn xin nối đường vào bất động sản
➤ đơn xin xóa khỏi quỹ đất nông nghiệp
Sở hoạt động pháp luật và kiểm soát
Phòng vi phạm hành chính (tầng 4)
➤ thông báo vi phạm hành chính:
➤ về vấn đề chung sống (tranh chấp
giữa láng giềng, phỉ báng danh dự,
đe dọa, bạo lực gia đình, lạm dụng
trẻ em)
➤ về tài sản
➤ về trật tự công cộng (làm ồn vào ban
đêm)

Văn phòng thư ký
Phòng hộ tịch (tầng 7)
➤ đơn xin cấp quốc tịch Séc
➤ đơn xin kết hôn
➤ các sự kiện khác liên quan đến hội tịch –
sinh con (cấp giấy khai sinh), gia đình có
người qua đời (cấp giấy chứng tử)
➤ đơn xin đổi tên họ (dành cho công dân
Séc và người nước ngoài có hộ khẩu
thường trú – trvalý tại Séc)

Các phòng ban tại tòa nhà
Bratří Venclíků 1073

Phòng xây dựng (tầng 2)
➤ các quyết định quy hoạch
➤ đơn xin giấy phép xây dựng
(xây mới, sửa đổi)
➤ thông báo về việc thay đổi mục đích sử
dung công trình xây dựng

Sở quản lý kinh tế và giáo dục
Phòng thuế và lệ phí của địa phương (tầng 5)
➤ đơn đăng ký lệ phí của địa phương cho
chó (điều kiện – hộ khẩu thường trú tại
quận Praha 14)
➤ đơn đăng ký lệ phí của địa phương cho
dung lượng nhà nghỉ – dành cho người
quản lý ký túc xá/nhà trọ hay nhà nghỉ
➤ đơn đăng ký lệ phí của địa phương cho
spa và nhà nghỉ dưỡng – dành cho người
quản lý nhà trọ và nhà nghỉ
➤ đơn đăng ký lệ phí từ tiền vé vào cửa –
dành cho nhà tổ chức các sự kiện văn
hóa, thể thao và quảng cáo
➤ xin cấp phép quay sổ số- dành cho nhà
tổ chức các buổi dạ hội, liên hoan hay lễ
kỷ niệm
Phòng giáo dục (tầng 6)
➤ thông tin về việc xin hoãn đi học phổ
thông cơ sở
➤ thông tin về việc đăng ký trẻ vào trường
mầm non
➤ thông tin về việc đăng ký trẻ vào trường
học phổ thông cơ sở
➤ giúp đỡ trong việc tìm chỗ trống tại các
trường mẫu giáo và tiểu học
➤ giúp đỡ trong việc giải quyết khiếu nại

Danh sách cụ thể của các phòng ban và
số điện thoại trên:
https://www.praha14.cz/
urad-mestske-casti/telefonni-seznam/
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Sở kinh doanh
Phòng đăng ký kinh doanh (tầng 1)
➤ thông báo hoạt động kinh doanh
➤ đơn xin chứng chỉ kinh doanh
➤ đơn xin đăng ký vào danh bạ doanh
nhân nông nghiệp
➤ đơn xin giấy trích lục từ danh bạ kinh
doanh
➤ tư vấn về các vấn đề liên quan đến các
dạng hoạt đọng kinh doanh
➤ thông báo về việc bổ nhiệm người đại
diện hoặc chấm dứt chức trách của họ
➤ thông báo xin ngừng hoặc tiếp tục hoạt
động kinh doanh hoặc sản xuất nông
nghiệp
➤ thông báo xin bắt đầu hoặc kết thúc hoạt
động kinh doanh tại cơ sở kinh doanh
➤ thông báo địa chỉ, nơi có thể giải quyết
các món nợ khi kết thúc kinh doanh
➤ thông báo về các thay đổi hoặc bổ sung
thông tin đã/chưa ghi trong danh bạ
công khai

➤ thông báo về việc hủy bỏ công trình xây
dựng
➤ truy cập vào các tài liệu dự án về đất đai
và nhà cửa (chỉ dành cho chủ sở hữu tài
sản hoặc với sự đồng ý của họ)

CZECH POINT
– Trạm cung cấp và xác nhận thông tin quốc gia Séc

Tại đây các bạn có thể xin được các trích lục từ các danh bạ khác nhau

Từ các danh bạ công lập (không cần chứng minh danh tính)
➤ Danh bạ thương mại – IČ – mã đăng ký kinh doanh
➤ Danh bạ kinh doanh – IČ – mã đăng ký kinh doanh
➤ Danh bạ nhà đất – tên khu vực địa chính và số giấy chứng nhận quyền sở hữu
➤ Danh bạ nhà đất – hình ảnh từ bản đồ địa chính (khu vực địa chính, giấy tờ sở hữu)
➤ Danh sách các nhà thầu uy tín – ví dụ trong trường hợp xin đấu thầu đơn đặt của nhà nước
➤ Danh sách phá sản
➤ Danh sách tội phạm của pháp nhân (các tổ chức, công ty)
➤ Chuyển đổi ủy quyền tài liệu từ điện tử sang dạng giấy
➤ Chuyển đổi ủy quyền tài liệu từ dạng giấy sang điện tử

Từ các danh sách ngoài công lập (cần chứng minh danh tính)
➤ Danh sách tội phạm (RT)
➤ Tổng danh người người lái xe/các tài xế xe – trích lục điểm của người lái xe
Qua dịch vụ ngày người lái xe có thể xin được bảng phạt điểm của mình.
➤ Danh sách những người tham gia hoạt động mô đun xác xe ISOH – Mô đun xác xe của
Hệ thống thông tin quản lý chất thải – dành cho những người sở hữu bãi xác xe
➤ Những danh sách cơ bản – trích lục các dữ liệu từ danh bạ về cư dân, người, các cá nhân
đang kinh doanh, xử dụng thông tin từ danh bạ người hoặc cư dân, xin thay đổi thông tin
trong danh bạ người và cư dân, cung cấp dữ liệu cho bên thức ba
Nơi làm việc của Czech POINT:
Văn phòng thông tin (tầng mặt đất ủy ban tại Bratří Venclíků 1072)
Bưu điện Séc, Poděbradská 489/116, Hloubětín
Bưu điện Séc, Bratří Venclíků 1139/3, Černý Most
Bưu điện Séc, Chlumecká 765/6, Černý Most (trong trung tâm thương mại Centrum Černý Most)
Các trích lục/sao kê sẽ được tính phí theo bảng giá hợp lệ.
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CÁC TỔ CHỨC ĐÓNG GÓP TẠI QUẬN PRAHA 14
Praha 14 kulturní
Šimanovská 47, 198 00 Praha 9 (Kyje)

Công ty quản lý tài sản
Praha 14 a. s.
Metujská 907, 198 00 Praha 9 (Kyje)

Ban thư ký:
SĐT.: 226 220 531, 724 812 158
E-mail:
lenka.adamcova@praha14kulturni.cz
www.praha14kulturni.cz

Giờ hành chính:
Bộ phận nhà ở, nhân viên kỹ thuật, phòng
kế toán, quầy thu tiền
Thứ 2: 8.00 – 10.00 và 14.00 – 17.30
Thứ 4: 8.00 – 10.00 và 14.00 – 17.30
Công ty quản lý tài sản Praha 14 a.s. quản lý
quỹ nhà ở và những nơi không để ở của
quận Praha 14. Hiện tại công ty cung cấp
dịch vụ toàn diện, chủ yếu bao gồm việc sửa
chữa nhà ở và các không gian không để ở
(như văn phòng, gara đỗ xe), dịch vụ kinh tế
và dịch vụ pháp lý.
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Praha 14 kulturní là tổ chức đóng góp của
Praha 14, chịu trách nhiệm cho sự phát triển
các hoạt động văn hóa và giải trí của địa
phương. Ngoài ra tổ chức còn điều hành
trung tâm văn hóa cộng đồng Plechárna và
nhà văn hóa ở Kyje. Bạn có thể tìm thấy qua
địa chỉ trên những sự kiện sẽ xảy ra tại Praha
14 trong tháng này, ở đâu có các sự kiện thể
thao hay văn hóa, và bạn cũng có thể tìm
thấy sự trợ giúp tổ chức sự kiện của bạn.

SĐT.: 281 021 460
E-mail: sprava@spravamaj14.cz
www.smp14.cz

CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC QUAN TRỌNG KHÁC
Sở lao động CHSéc – văn
phòng cho khu vự thủ đô
Praha
Văn phòng liên lạc tại Praha 9
Sokolovská 14/324,
190 00 Praha 9 (Vysočany)
SĐT.: 950 178 111
Fax: 283 091 303
E-mail: posta.aaj@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
Mã số của hộp dữ liệu: w7aznwp
Thời gain hành chính chung của các văn
phòng Sở Lao động:
Thứ 2: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
Thứ 3: 8:00 – 11:00
Thứ 4: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
Thứ 5: 8:00 – 11:00
Thứ 6: 8:00 – 11:00
(dành cho người đăng ký mới)
Sở Lao động quản lý các thủ tục và hoạt
động liên quan đến vấn đề việc làm,
người nước ngoài hay xử dụng các thủ
tục và hoạt động sau:
➤ cấp giấy phép lao động tại CH Séc
➤ môi giới việc làm
➤ quản lý danh sách vị trí công việc còn
trống – tyển người
(http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam)
➤ thanh toán trợ cấp thất nghiệp
➤ các khóa đào tạo lại
Trong trường hợp cấp giấy phép lao động
bạn phải đến sở lao động thuộc nơi bạn làm
việc. Trong các trường hợp khác phải đến sở
lao động nơi bạn sinh sống.

Văn phòng liên lạc tại Praha 14
Generála Janouška 844/18,
198 00 Praha 9 (Černý Most)
SĐT.:
950 178 900 (trợ giúp trường hợp khó khăn)
950 178 913 (trợ cấp cho người chăm sóc)
950 178 985 (trợ cấp cho gia đình có trẻ nhỏ)
Fax: 950 187 920
E-mail: posta.abn@aa.mpsv.cz
Sở Lao động Séc, văn phòng liên lạc tại Praha
14 đảm bảo việc thanh toán lương trợ cấp cho
gia đình có trẻ nhỏ (trợ cấp xã hội của nhà
nước) và những người có thu nhập không đủ
(trợ giúp trong trường hợp khó khắn) và
những người khuyết/tàn tật. Các điều kiện có
trên http://www.portal.mpsv.cz. Dưới đây là
danh sách ngắn gọn các khoản trợ cấp.
Trợ cấp cho gia đình cùng trẻ nhỏ:
➤ trợ cấp thêm để nuôi con
➤ trợ cấp nuôi con nhỏ
➤ trợ cấp nhà ở
➤ trợ cấp chăm sóc nuôi dưỡng (trẻ mồ côi)
➤ trợ cấp sinh con
➤ trợ giúp phí làm tang lễ
Trợ giúp cho những người gặp khó khăn:
➤ trợ cấp sinh hoạt
➤ trợ cấp bù cho nhà ở
➤ trợ giúp đặc biệt, tức thời
Lợi ích và trợ cấp cho những người
khuyết/tàn tật
➤ lợi ích đặc biệt cho người khuyết/tàn tật
cấp I., II., và III.
➤ trợ cấp cho người chăm sóc
➤ trợ cấp đi lại
➤ trợ cấp thêm để mua thiết bị trợ giúp
Công dân các nước thứ ba có quyền lợi hưởng
các khoản trợ cấp này sau khi đáp ứng được
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các điều kiện luật định. Các nhân viên tại văn
phòng liên lạc của Sở Lao động Séc sẽ có thể
cung cấp cho bạn thông tin chi tiết hơn.

Phòng quản lý bảo hiểm xã
hội Praha
Bohušovická 539, 190 00 Praha 9 (Prosek)
SĐT.: 286 002 311
Fax: 286 880 514
E-mail: posta.9a@cssz.cz
Mã số của hộp dữ liệu: hnhacvt

Phòng quản lý bảo hiểm xã hội Praha, văn
phòng khu vực Praha 9 giải quyết các vấn đề
về bảo hiểm ốm đau và bảo hiểm hưu trí.
Thông tin chi tiết có tại: http://www.cssz.cz/cz

Cảnh sát CHSéc
Sở cảnh sát địa phương Kyje
Bryksova 817, 190 00 Praha 9

Trụ sở tại Praha 14
Vlčkova 1067,
198 00 Praha 9 (Černý Most)
SĐT.: 286 025 751; 286 025 752
hoặc đường dây miễn phí 156
E-mail: operacni.p14@mppraha.cz
Mã số của hộp dữ liệu: ktdeucu
Nhân viên cảnh sát thành phố tuần tra và
kiểm soát các hành vi sai và các vi phạm
hành chính khác mà các cơ quan của quận
có thể giải quyết. Các bạn có thể tìm tới họ
khi cần hỏi hoặc chỉ dẫn đường. Ngoài ra
công an thành phố còn giám sát việc:
➤ tuân thủ các điều luật và các quy tắc
chung sống dân sự
➤ tuân thủ các quy định rành buộc chung
➤ tuân thủ giữ vệ sinh sạch sẽ nơi công
cộng
➤ đảm bảo an toàn và lưu lượng giao
thông trên các tuyến đường
Các bạn có thể tìm thấy SĐT trực tiếp của
nhân viên cảnh sát thành phố trong khu vực
bạn sinh sống tại đây:
http://www.mppraha.cz/~okrskari/

SĐT.: 974 859 720, nebo bezplatná linka 158
Fax: 974 859 728
E-mail: orp3.mop.kyje.podatelna@pcr.cz
Mục đích của cảnh sát CHSéc là bảo vệ an
toàn cho người và tài sản, giữ gìn trật tự
trong xã hội, bảo vệ quyền lợi và sự tự do
của mọi người, hỗ trợ việc tuân thủ luật
pháp, phòng chống tội phạm và các hoạt
động bất hợp pháp khác và chống lại chúng.
Hãy tìm tới công an phường hoặc gọi tới
158 nếu bạn hoặc người xung quanh bạn
trở thành nạn nhân của tội phạm, hoặc bạn
có nghi ngờ họ phạm tội.
< 65 >

VN

Thông tin liên lạc và giờ làm việc tại:
http://www.cssz.cz/cz/kontakty/
krajska-a-okresni-pracoviste/praha/
up-pssz-pro-prahu-9.htm

Cảnh sát thành phố Praha

Cục chính sách tị nạn và di
dân (OAMP)

Phòng cư trú cho người nước
ngoài, văn phòng Praha I
Koněvova 188/32, Praha 3 – Žižkov

Cục chính sách tị nạn và di dân Bộ Nội vụ
Séc giải quyết các vấn đề thị thực dài hạn,
cư trú dài hạn và định cư, thẻ lao động, tạm
trú cho công dân EU và các thành viên gia
đình của họ, thẻ sinh học và các vấn đề
tương tự.
Các bạn có trách nhiệm tới OAMP thông
báo về tất cả những thay đổi liên quan đến
nơi cư trú, tên họ, tình trạng hôn nhân, các
thay đổi về thông tin trong hộ chiếu và
trong thẻ cư trú cấp tại CHSéc
Các bạn cần tìm tới nơi làm việc của Bộ Nội
vụ trong các trường hợp sau:
➤ xin gia hạn lưu trú trong thị thực dài hạn
➤ xin giấy phép cư trú dài hạn (dlouho)
hoặc gia hạn cư trú
➤ xin giấy phép định cư (trvalý)
➤ xin giấy chứng nhận tạm trú (dành cho
công dân EU)
➤ xin giấy phép tạm trú như thành viên gia
đình của công dân EU, hoặc gia hạn thẻ
cư trú
➤ thông báo thay đổi nơi ở hoặc các thay
đổi khác liên quan đến việc cư trú của
bạn tại CHSéc
➤ xin giấy chứng nhận cư trú
Để đặt lịch hẹn tại các văn phòng OAMP hãy
gọi tới SĐT 974 820 680.
Giờ làm việc của tổng đài là T2 – T5 từ 8
đến 16, T6 từ 8 đến 14 giờ.

SĐT.: 974 820 680
Dành cho: Praha 1, 3, 6, 7, 8 a 9
Phụ trách: cư trú dài hạn và định cư của
người nước ngoài từ các nước thứ ba
(không thuộc khối EU)
Giờ hành chính:
T2, T4: 8.00 – 17.00
T3, T5: 8.00 – 15.00
T6:
8.00 – 12.00 (chỉ dành cho người
đặt hẹn trước)

Phòng cư trú cho người nước
ngoài, văn phòng Praha IV
Nad Vršovskou horou 88/4,
Praha 10 – Michle
SĐT.: 974 820 680
Dành cho: hl. m. Praha a okresy
Praha-západ a Praha-východ
Phụ trách: tạm trú và định cư cho công dân
EU và thành viên gia đình của họ
Giờ hành chính:
T2, T4: 8.00 – 17.00
T3, T5: 8.00 – 15.00
T6:
8.00 – 11.00 (chỉ dành cho người
đặt hẹn trước)

Văn phòng dành cho sinh viên
Hládkov 682/9, Praha 6 – Střešovice
SĐT.: 974 820 680
Dành cho: các sinh viên đại học là người
nước ngoài có cư trú tại Praha
Giờ hành chính:
T2 đến T5: 8.00 – 16.00 (chỉ dành cho người
đặt hẹn trước)
T6:
8.00 – 12.00 (chỉ dành cho người
đặt hẹn trước)
Thông tin chi tiết có tại:
www.imigracniportal.cz
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Y TẾ SỨC KHỎE
Mỗi người nước ngoài cư trú tại lãnh thổ CHSéc đều phải có bảo hiểm, phạm vi dịch vụ chăm
sóc sức khỏe được cung cấp ở các mức độ khác nhau tùy theo dạng bảo hiểm và hình thức
cư trú của bạn. Người nước ngoài có hộ khẩu thường trú hoặc được cấp tị nạn và những
người có hợp đồng lao động, theo luật pháp, là những người tham gia bảo hiểm y tế công
cộng, phạm vi dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho họ tương đương với công dân Séc. Các
đối tượng khác phải có bảo hiểm y tế theo hợp đồng trong thời gian cư trú tại CHSéc. Phạm
vi chăm sóc sức khỏe mà người nước ngoài được hưởng trong trường hợp này được điều
chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện thoả thuận với công ty bảo hiểm sức khỏe. Đôi với các
dịch vụ chăm sóc không có trong thỏa thuận của bảo hiểm, các bạn sẽ phải trả trực tiếp cho
các cơ sở y tế. Sau đây là danh sách một số cơ sở y tế ở Praha 14.

Trung tâm y tế Černý Most
("Parník")

Dịch vụ y tế và sơ cứu (LSPP)
Bệnh viện Na Bulovce
Budínova 2, Praha 8 – Libeň
(cửa vào từ phố Bulovka)

SĐT.: 281 863 161
E-mail: recepce@poliklinikaparnik.cz

Cho trẻ em: 266 084 220
Cho người lớn: 266 083 301

Trung tâm y tế
Bioregena, s.r.o. Kyje
Vajgarská 1141, Praha 9 – Kyje
E-mail: poliklinika@bioregena.cz

Trung tâm ý tế GynCentrum

VN

Gen. Janouška 902,
Praha 9 – Černý Most

Giờ khám:
Cho trẻ em:
T2 – T6: 16:00 – 06:00
Cho người lớn:
T2 – T6: 19:00 – 06:00
Thứ 7, chủ nhật và ngày lễ: mở 24/24h
Trong khu vực bệnh viên có cả hiệu thuốc
mở cửa không ngừng (266 082 017)

Hloubětínská 3/13, Praha 9 – Hloubětín
Dịch vụ khám ngoại trú:
T2 – T6: 7.00 – 20.00
T7 – các trường hợp khẩn cấp
Tiếp tân (có thể gọi đặt khám)
SĐT.: 225 000 888
info@gyncentrum.cz

Danh sách các phòng khám
của bác tư nhân và nhân
viên ý tế có sẵn tại:
https://www.praha14.cz/urad-mestske-casti/
hledam-informaci/zdravotnictvi/lekari/

Danh sách các hiệu thuốc
https://www.praha14.cz/urad-mestske-casti/
hledam-informaci/zdravotnictvi/lekarny/
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GIÁO DỤC
Tất cả trẻ em đang sống tại CHSéc có quyền được giáo dục cơ bản miễn phí và đồng thời có
nghĩa vụ học hết 9 năm phổ thông cơ sở (bắt buộc) theo luật đã đề ra. Phổ thông bắt buộc
được tính từ đầu năm học sau khi trẻ em sang 6 tuổi, trường hợp ngoại lệ là khi đứa trẻ được
sự đồng ý hoãn. Phụ huynh hoặc giám hộ hợp pháp sẽ là người đăng ký cho trẻ em đi học
trong khoảng thời gian đăng ký học từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 15 tháng 2 trong năm đứa
trẻ bắt đầu đi học. Nếu trẻ em không tuân thủ luật giáo dục bắt buộc thì phụ huynh hoặc
người giám hộ hợp phát sẽ bị phạt.
Tư vấn trong lĩnh vực giáo dục được cung cấp bởi Sở giáo dục của Ủy ban quận Praha 14.

Danh sách đầy đủ các trường học và trường mẫu giáo có sẵn tại:
https://www.praha14.cz/urad-mestske-casti/hledam-informaci/skolstvi/seznam-skol-a-skolek/

SINH HOẠT GIẢI TRÍ:
Nhà cho trẻ em và thanh
thiếu niên Praha 9

Câu lạc bộ dành cho trẻ em
và thanh thiếu niên (NZDM)

Generála Janouška 1060
Praha 14 – Černý Most

NZDM là câu lạc bộ, nơi các con của bạn có
thể tận dụng ý nghĩa thời gian rảnh của mình

SĐT.: 286 889 428, 731 562 070
http://ddmpraha9.cz
Nhà cho trẻ em và thanh thiếu niên cố gắng
lấp đầy thời gian rảnh của trẻ em, thanh
thiếu niên cả người lớn bằng các chương
trình giáo dục, nghệ thuật, kỹ thuật, thể
thao và khoa học. Mất một khoản phí, con
của bạn có thể tham dự các khóa học yêu
thích thường xuyên (như tính thẩm mỹ,
nhạc, kịch, ngôn ngữ, máy tính, nặn, thể
thao, sáng tạo).
Mỗi buổi chiều hàng ngày tại đây có mở câu
lạc bộ dành cho trẻ em, nơi các em có thể
chơi cùng bạn bè và xử dụng các thiết bị
của câu lạc bộ miễn phí.
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Câu lạc bộ và trung tâm gia
đình Jahoda
Vybíralova 969/2, Praha 14-Černý Most
SĐT.: 775 650 855
info@jahoda.cz
www.jahoda.cz

Trung tâm cộng đồng
Motýlek (câu lạc bộ Pacific)
Vlčkova 1067, Praha 14 – Černý Most
SĐT.: 281 912 081
motylek@motylek.org
www.motylek.org

Câu lạc bộ Autobus
– Neposeda

Thư viện dành cho người lớn
và trẻ em Černý Most

Baštýřská 67/2,
198 00 Praha 14 – Hostavice

Generála Janouška 2,
Praha 14 – Černý Most

SĐT.: 778 538 265
office@neposeda.org
www.neposeda.org

SĐT.: 281 918 142
thuận tiện cả cho người ngồi xe lăn

Plechárna Černý Most
Thư viện di động Černý Most
(bibliobus č.2)

Bryksova 1002/20, Praha 14 – Černý Most

Lịch trình của thư viện có sẵn tại
www.mkp.cz

SĐT.: 606 053 095
info@plecharnacernymost.cz

Thư viện dành cho người lớn
và trẻ em Hloubětín
SĐT.: 281 869 082
Thư viện ở trong cửa hàng Hloubětín (trên
siêu thị Penny).

TRUNG TÂM CHA MẸ VÀ PHỤ HUYNH
Trung tâm cha mẹ cung cấp cho các phụ huynh không gian thoải mái và thân thiện để gặp
gỡ, làm quen với bạn mới và hỗ trwoj giúp đỡ lẫn nhau, Các bé sẽ chơi ở nơi gọi là „sân chơi
dưới mái nhà“

Trung tâm cha mẹ Klubíčko
Vlčkova 1067, Praha 14 – Černý Most

Tổ chức từ thiện giáo xứ
Praha 14
Maňákova 754, Praha 14 – Černý Most

Trung tâm cha mẹ Jahůdka
Vybíralova 969/2, Praha 14 – Černý Most

Veselý čertík
Národních hrdinů 3,
Praha – Dolní Počernice

Pohádka
Bobkova 777, Praha 14 – Černý Most
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Poděbradská 489, Praha 14 – Hloubětín

Plechárna Černý Most là trung tâm thể thao
và giải trí của địa phương, cung cấp trang
thiết bị cho hàng loạt các môn thể thao và
hoạt động giải trí (lớp học chạy, trượt ván,
đấm box và các hoạt động khác). Plechárna
có khu vực giải trí, khu vực thể thao, hội
trường nhỏ, studio, quán cà phê, văn phòng
chung, góc chơi cho trẻ em, vườn chung và
khu vực để nướng thịt.

CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ, PHI LỢI NHUẬN CÓ DỊCH
VỤ TƯ VẤN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI PRAHA 14
VÀ VÙNG LÂN CẬN
Tại CHSéc có rất nhiều các tổ chức (công ty) phi lợi nhuận đang hoạt động, họ cung cấp sự giúp
đỡ chuyên nghiệp và chất lượng và trợ giúp người nước ngoài giải quyết các tình huống trong
cuộc sống của họ Sự giúp đỡ này được cung cấp miễn phí, bởi vì các tổ chức này được tài trợ
bởi nhà nước, Liên minh Châu Âu, sự trợ giúp của các cá nhân hay đoàn thể và các nguồn khác.
Dưới đây là danh sách chưa hoàn toàn đầy đủ gồm các tổ chức mà các bạn có thể tìm tới.

Tổ chức từ thiện giáo xứ Kyje
Maňákova 754, Praha 14 – Černý Most

Trung tâm hội nhập cho
người nước ngoài
Kubelíkova 55, Praha 3 – Žižkov

Khóa học tiếng Séc, hoạt động giải trí cho
gia đình cùng trẻ em
SĐT.: 603 249 427
14projekty@praha14.charita.cz
http://praha14.charita.cz/

Tổ chức trợ giúp những
người tị nạn
Kovářská 4, Praha 9
(gần bến tàu điện ngầm Českomoravská)

Tư vấn xã hội và pháp luật, khóa học tiếng Séc
SĐT.: Poradenství 222 360 452
Vzdělávání 222 360 834
www.cicpraha.org
info@cicpraha.org

Trung tâm hội nhập Praha,
văn phòng tại Praha 14
Bratří Venclíků 1072,
Praha 14 – Černý Most

Tư vấn pháp luật và xã hội, khóa học tiếng Séc
Tư vấn xã hội và pháp luật, khóa học tiếng Séc
SĐT.: 730 158 779, 739 413 983
opu@opu.cz
www.opu.cz

In-báze Berkat
Legerova 50, Praha 2
Tư vấn xã hội, việc làm, pháp luật, và tâm lý,
dịch vụ hỗ trợ, hoạt đông giải trí, phiên dịch
SĐT.: 739 037 353
info@inbaze.cz
www.inbaze.cz
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Giờ hành chính:
T2, T3: 9.00–17.00
T5:
9.00–13.00
SĐT.: 775 553 188, 225 295 515
praha14@icpraha.com
www.icpraha.com

Tư vấn hội nhập

META

Opletalova 6, Praha 1

V Tůních 10, Praha 2

Tư vấn xã hội và pháp luật, khóa học tiếng Séc

Tư vấn giáo dục, tư vấn việc làm, khóa học
tiếng Séc, dạy kèm

SĐT.: Tư vấn xã hội
Tư vấn pháp luật
praha@p-p-i.cz
www.p-p-i.cz

603 281 269
603 807 567

Hiệp hội cho hội nhập
và di dân
Baranova 33, Praha 3

SĐT.: Tư vấn việc làm
Tư vấn giáo dục
Khóa học tiếng Séc
poradenstvi@meta-ops.cz
www.meta-ops.cz

773 639 395
775 339 003
777 756 858

Hiệp thội dành cho công
việc giao văn hóa
Athénská 1, Praha 10

Tư vấn xã hội và pháp luật
Tạo thuận lợi cho việc liên lạc với các cơ
quan nhà nước, phiên dịch, hộ tống
603 547 450
605 253 994

VN

SĐT.: 224 224 379
Bộ phận pháp luật
Bộ phận xã hội
poradna@refug.cz
www.migrace.com

SĐT.: 224 946 635
info@asociaceip.cz
www.interkulturniprace.cz

SỐ ĐIỆN THOẠI KHẨN CẤP:
Cứu hỏa CHSéc

Cảnh sát thành phố

150

156

Cấp cứu

Số khẩn cấp toàn châu âu

155

112

Cảnh sát CHSéc
158
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