ZMĚNA U PODÁNÍ ŽÁDOSTI O TRVALÝ POBYT
THAY ĐỔI KHI LÀM ĐƠN XIN GIẤY TỜ VĨNH TRÚ (TRVALÝ POBYT)
K ŽÁDOSTI O TRVALÝ POBYT BUDE POTŘEBA ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A2
od 1.9.2021
LÀM ĐƠN XIN VĨNH TRÚ SẼ CẦN BẰNG TIẾNG SÉC A2 từ ngày 1.9.2021
Jaké jsou důvody ke změně?
Lý do gì dẫn đến sự thay đổi?
V České republice je požadovaná úroveň znalostí pro získání trvalého pobytu je jednou
z nejnižších v EU. Strategie migrační politiky České republiky uvádí, že v současnosti
požadovaná znalost češtiny na úrovni A1 již není dostatečná pro samostatnou komunikaci.
Znalost českého jazyka na nově navržené úrovni A2 umožní cizincům lépe porozumět
sdělovaným informacím a komunikovat v oblastech, které se týkají potřeb každodenního
života.
Mức độ kiến thức cần thiết để được cấp giấy tờ vĩnh trú tại CH Séc là một trong những mức
thấp nhất tại EU. Chiến lược chính sách di cư của CH Séc cho rằng mức độ kiến thức tiếng
Séc ở trình độ A1 theo yêu cầu hiện nay không còn đủ khả năng để giao tiếp độc lập.
Kiến thức tiếng Séc mới được đề cập ở trình độ A2 sẽ giúp người nước ngoài hiểu nội dung
thông tin hơn và giao tiếp trong các lĩnh vực liên quan đến cuộc sống hàng ngày.
Od kdy bude vyšší úroveň zkoušky platit?
Kỳ thi nâng cấp sẽ áp dụng từ khi nào?
Zkoušku vyšší úrovně (A2) budou skládat všichni, kdo podají žádost o trvalý pobyt 1. září
2021 nebo později.
Tất cả những ai nộp đơn xin giấy tờ vĩnh trú kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2021 và sau đó sẽ
phải thực hiện kỳ thi nâng cấp (A2).
Do kdy se bude konat zkouška na úrovni A1?
Có thể đăng ký thi trình độ A1 đến khi nào?
Všichni, kdo podají žádost o trvalý pobyt do konce srpna 2021, budou ještě moci v rámci této
konkrétní žádosti dokládat splnění zkoušky A1. Termíny zkoušky A1 budou vypsány do konce
roku 2021.
Tất cả những người nộp đơn xin giấy tờ vĩnh trú đến cuối tháng 8 năm 2021 vẫn có thể
trình bằng A1 cụ thể với trong đơn này. Lịch thi bằng A1 sẽ được công bố đến hết năm
2021.
Jaká je podpora?
Có những hỗ trợ gì?
Cizinci mohou navštěvovat jazykové kurzy, které probíhají ve všech krajích ČR a jsou mimo
jiné organizovány Centry na podporu integrace cizinců a některými NNO.

Người nước ngoài có thể tham gia các khóa học tiếng được tổ chức tại các vùng trên toàn CH
Séc do Trung tâm hỗ trợ hội nhập người nước ngoài và một số NGO thực hiện.
Metodická podpora k přípravě na zkoušku bude k dispozici zde:
Phương tiện hỗ trợ giúp luyện thi sẽ được cung cấp tại đây:
- www.zkouskaA2.cz
- Facebook - @cestinaprotrvalypobyt,
- YouTube – Zkouška z češtiny pro trvalý pobyt (Bài thi tiếng Séc để được giấy tờ vĩnh
trú).

Cizinci však samozřejmě budou moci k přípravě na zkoušku využít i placené služby jazykových
škol a dalších institucí.
Tất nhiên, người nước ngoài có thể sử dụng các dịch vụ tại các trường ngoại ngữ và những tổ
chức khác để luyện thi và tự chi trả.
Kolik zkouška stojí?
Chi phí cho kỳ thi hết bao nhiêu?
Cena zkoušky je 2500 Kč. I nadále bude hrazen první termín zkoušky formou poukazu
vydávaného Odborem azylové a migrační politiky MV.
Chi phí cho buổi thi hết 2500 Kč. Lần thi đầu tiên vẫn được chi trả bằng phiếu do Cục
chính sách tị nạn và di trú của BNV cấp.
ZDROJ:
NGUỒN THÔNG TIN:
https://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-trvalypobyt.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

