
CELSUZ
Dịch vụ cho người nước ngoài

Trợ giúp ở Cục Chính sách tị nạn và di 
dân Brno

CHÚNG TÔI HỖ TRỢ MIỄN PHÍ

Chúng tôi cung cấp:
•tư vấn cơ bản về giấy phép cư trú;
•hỗ trợ và phiên dịch tại cửa sổ làm thủ tục;
•giúp đỡ chuẩn bị và kiểm tra tài liệu;
•giúp đỡ điền hồ sơ và mẫu đơn.

Chúng tôi ở đâu?
Phòng cư trú ngoại kiều ở Brno 
(chỗ tư vấn – tầng 2)
Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno 
E-mail: celsuz@brno.charita.cz
Tel: 538 700 943, 736 523 686, 
    735 145 360 (tiếng Việt)

Dịch vụ được cung cấp với sự hỗ trợ tài chính của Bộ Nội vụ 
CH Séc theo chương trình hội nhập người nước ngoài.

Phiên dịch và trợ giúp bằng tiếng việt nam phải đặt trước.

thời gian tư vấn / tiếng tư vấn

thứ 2 9:00 - 12:00 13:00 - 16:00

thứ 4 9:00 - 12:00 13:00 - 16:00



thời gian mở cửa 

thứ 2  8:00 - 12:00    13:00 - 16:30
thứ 3  8:00 - 12:00 
thứ 4  8:00 - 12:00  13.00 - 17:30
thứ 5  8:00 - 12:00 
thứ 6  8:00 - 12:00 

Trúng tôi cung cấp tư vấn xã hội và pháp lý trong các 
lĩnh vực này:

•giải thích các loại cư trú;
•công nhận bằng cấp của nước ngoài; 
•dạy thêm tiếng Séc;
•trợ cấp xã hội và hưu trí;
•tìm kiếm nhà;
•điền hồ sơ và mẫu đơn;
•sự chăm sóc y tế và bảo hiểm y tế tại CH Séc;
•tìm kiếm trường học (trường mẫu giáo, trường phổ 

thông, trường trung cấp, trường đại học);
•hỗ trợ  ở các công sở.

Nễu bạn cần sự giúp đỡ của phiên dịch viên, hãy liên lạc 
trước cho chúng tôi.
Chúng tôi cũng cung cấp tư vấn pháp ly. 

CELSUZ

DỊCH VỤ CHO NGƯỜI NƯỚC 
NGOÀI

Địa chỉ liên lạc:
Diecézní charita Brno
Celsuz – Služby pro cizince
Třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno
E-mail: celsuz@brno.charita.cz
Tel.: 735 145 360 (tiếng việt), 734 435 199,
 538 700 943

CHÚNG TÔI HỖ TRỢ MIỄN PHÍ


