PRAHA 1

ĐỊA ĐIỂM

Městská knihovna Praha (Mủợn sách),
Mariánské nám. 1/98, tầu điện ngầm A
„Staroměstská“

THỜI GIAN

6. 9. – 15. 12. 2010

NGÀY, GIỜ

ngày thứ hai và ngày thứ tư, 18.00 – 19.30

HỌC PHÍ

50,- Kč / 1 tiết học (90 minut)

Khóa học thấp cấp là gì?
• Khóa học này hợp cho tất cả các người ngoại quốc bất kể tuổi tác,
nước xuất xứ hoặc sự hiểu biết tiếng Séc
• Bạn có thể đến bất kể lúc nào, bạn có thể tham gia chỉ những bài
khóa bạn chọn
• Không cấn thiết phải đăng ký trước, bạn có thể đến học ngay
• Bạn chỉ trả tiền bai khóa mà bạn sẽ học
• Mỗi bài khóa = một đề tài (chương trình)

Người tài trợ

ti ế ng S é c

Khóa học tiếng Séc dành cho
người nước ngoài

Centrum pro integraci cizinců, o.s., Kubelíkova 55, 130 00 Praha 3, tel/fax: +420 222 713 332,
email: npk@cicpraha.org, www.cicpraha.org

Chương trình
Chương trình có thể thay đổi

6. 9.

Giới thiệu

25. 10

Giao tiếp - điện thoại, thư điện
tử (e-mail)

8. 9.

Mua sắm

27. 10.

Tính chất

13. 9.

Quán ăn

3. 11.

Công việc II. - tin quảng cáo

Đi bác sĩ - cơ thể, bệnh tật

8. 11.

20. 9.

Định hướng trong thành phố

10. 11.

Các phục vụ II.

22. 9.

Thời gian, thỏa thuận cuộc
hẹn hỡ

15. 11

Cơ quan II. - các văn bản

27. 9.

Công việc I. - nghề nghiệp

22.11

Nhà ở - trang thiết bị, phương
hướng

29. 9.

Giao tiếp - tiếp xúc xã hội, thăm
hỏi, lời chúc mừng

24. 11.

Công việc III. - phỏng vấn, tiểu
sử

6. 10.

Cơ quan

29. 11.

Định hướng trong tòa nhà

11. 10.

Hoạt động hàng ngày

6. 12.

Cuộc sống xã hội

13. 10.

Giao thông

8. 12.

Nơi ở - tin quảng cáo

18. 10.

Các phục vụ I.

13. 12.

Giao tiếp III. - Chú ý! Xin cứu!

20. 10.

Bề ngoài - trông thế nào?

15. 12.

Các ngày lễ tại Séc

Những khóa học được tiếp tục tổ chức bởi
Chung tâm hội nhập người nước ngoài
Praha 3

Základní škola Jiřího z Poděbrad,
nám. Jiřího z Poděbrad 7, metro A: Jiřího z Poděbrad

ngày thứ ba và thứ
năm, 19.00 – 20.30

Praha 5

Městská knihovna – pobočka Smíchov,
nám. 14. října 15/83, metro B: Anděl

ngày thứ ba và ngày
thứ sáu,
17.15 – 18.45

Praha 13

Základní škola Trávníčkova,
Trávníčkova 1744, metro B: Luka

ngày thứ hai và ngày
thứ tư, 18.30 – 20.00

ti ế ng S é c

15. 9.

Bệnh viện, phòng khám bệnh,
cửa hàng bán thuốc

