
Thông tin dành cho cha mẹ học sinh được hỗ trợ ngôn ngữ theo Điều 20 Luật 

Giáo dục, sẽ học tại trường của mình 

Học sinh người nước ngoài bắt đầu học chương trình giáo dục cơ bản tại Cộng hòa Séc hoặc đang thực 

hiện việc đi học bắt buôc ở trường học trên lãnh thổ Cộng hòa Séc tối đa 24 tháng, được hưởng việc 

chuẩn bị miễn phí để hội nhập vào giáo dục cơ bản, bao gồm các giờ học tiếng Séc phù hợp với nhu 

cầu của học sinh người nước ngoài (sau đây gọi là "chuẩn bị ngôn ngữ"). 

Việc chuẩn bị ngôn ngữ này sẽ diễn ra trực tiếp tại trường của chúng tôi. 

Để được xếp vào nhóm chuẩn bị ngôn ngữ, con Quý vị  phải thực hiện việc xác minh kiến thức tiếng 

Séc ban đầu và người đại diện theo pháp luật phải điền đơn xin xếp học sinh vào nhóm này. 

Mẫu đơn đăng ký: 

1. nhận được ở trường: .................. 

2. hoặc tìm thấy tại... ............ 

Phạm vi chuẩn bị ngôn ngữ từ 100 đến 200 giờ.  Căn cứ  vào việc xác minh kiến thức ban đầu (bài test), 

Hiệu trưởng quy định phạm vi hỗ trợ đối với từng học sinh (học bao nhiêu giờ tiếng Séc). 

Hiệu trưởng sẽ xếp học sinh vào nhóm chuẩn bị ngôn ngữ chậm nhất là 30 ngày sau khi nộp đơn. 

Việc chuẩn bị ngôn ngữ diễn ra trong thời gian giảng dạy. Học sinh tự động được nghỉ tiết học trùng 

lặp với giờ chuẩn bị ngôn ngữ. 

__________________________________________________________________________________ 

Một bài kiểm tra định hướng để xác định mức độ kiến thức của con Quý vị  về ngôn ngữ Séc sẽ diễn 

ra tại trường: 

ngày: ..................., vào lúc................................ 

Người đại diện theo pháp luật sẽ được nhà trường thông báo về thời khoá biểu các giờ chuẩn bị ngôn 

ngữ và việc thực hiện nó. 

Trong trường hợp có thắc mắc,  vui lòng liên hệ:  

.................. .................................... 

 (tên người được ủy nhiệm, mối liên hệ - e-mail, giờ tư vấn)  

 

 

 


