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ĐIỀU GÌ SẼ XẨY RA NẾU BẠN BỊ TỪ  
CHỐI CẤP BẢO TRỢ QUỐC TẾ TẠI  
CỘNG HÒA SÉC?
Bạn sẽ không được công nhận là người tỵ nạn.

PHẢI LÀM  
GÌ TRƯỚC?
Tốt nhất bạn nên bày tỏ ý định xin bảo trợ quốc tế (làm đơn)ngay 
tại cửa khẩu khi nhập cảnh vào Cộng hòa Séc.

Bạn cũng có thể bầy tỏ điều đó càng sớm càng tốt tại Trung tâm 
tiếp nhận Zastavka u Brna hoặc với thanh tra cảnh sát ngoại kiều tại 
đồn cảnh sát khu vực.

Nói một cách đơn giản, bạn là người đi lánh nạn và muốn xin tỵ 
nạn hoặc bạn sợ hãi trở về quê hương đất nước của mình hoặc 
tính mạng của bạn đang bị đe dọa hoặc đang bị khủng bố tại nước 
mình.
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BẠN CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI  
XIN BẢO TRỢ QUỐC TẾ?
Bạn có nghĩ là mình bị khủng bố tại quê hương đất nước mình vì 
nguồn gốc, hoặc bạn sợ hãi bị đầy đọa vì thuộc một chủng tộc, tôn 
giáo, dân tộc hay một nhóm xã hội khác nào đó, hoặc bạn có một 
quan điểm chính trị nào đó mà bạn không thể quay về đất nước 
quê hương của mình?

Trong những trường hợp như vậy bạn có thể được cấp tỵ nạn.

Hoặc bạn nghĩ là mình không thể / không muốn trở về quê hương 
đất nước của mình vì có nguy cơ sẽ bị ví dụ chịu án tử hình, tra tấn, 
cư xử vô nhân đạo hay hạ nhục, hoặc có thể nguy hiểm đến tính 
mạng hoặc sức khỏe do hậu quả của những cuộc xung đột quốc đế 
hoặc trong nước?

Trong những trường hợp như vậy, bạn có thể được cấp bảo trợ 
quốc tế bổ sung.

TRONG TẤT CẢ NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀY BẠN CÓ THỂ XIN 
BẢO TRỢ QUỐC TẾ TẠI CỘNG HÒA SÉC.

Xin lưu ý là hoàn cảnh kinh tế khó khăn và không có việc làm tại 
quê hương đất nước của mình không phải là lý do để được cấp 
bảo trợ quốc tế.
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ĐIỀU GÌ SẼ XẨY  
RA SAU ĐÓ?
Bạn sẽ được đưa đến Trung tâm tiếp nhận dành cho những người 
xin tỵ nạn để thực hiện những bước đầu tiên của thủ tục xin tỵ nạn, 
ví dụ như tiến hành nhận dạng và kiểm tra sức khỏe.

BẠN PHẢI Ở TRONG TRUNG TÂM TIẾP  
NHẬN BAO LÂU?
Trung tâm tiếp nhận là một trại khép kín và bởi vậy thời gian ở 
trong trại do luật pháp giới hạn. Thời gian trung bình ở trong trại là 
khoảng 14 ngày , thời gian theo luật định tối đa là 120 ngày.
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ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA SAU KHI BẠN  
RỜI TRUNG TÂM TIẾP NHẬN?
Người xin tỵ nạn có hai lựa chọn. Hoặc  họ có thể quyết định ra ở 
riêng, hoặc được chuyển đến Trung tâm cư trú tự do. Trại này dành 
cho những người xin tỵ nạn không có nơi nương tựa cho đến khi 
quyết định về bảo vệ quốc tế có hiệu lực.

AI SẼ LÀ NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH  
VỀ ĐƠN CỦA TÔI?
Tất cả các đơn xin bảo trợ quốc tế tại Cộng hòa Séc được Bộ nội vụ, 
Cục chính sách tỵ nạn và di dân xem xét và quyết định.
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THỦ TỤC XIN TỴ NẠN BẮT  
ĐẦU NHƯ THẾ NÀO?
Ngay sau khi bày tỏ ý muốn xin tỵ nạn, bạn sẽ được điền đề nghị 
vào đơn, cung cấp thông tin ban đầu và giải thích về lý do xin bảo 
trợ quốc tế. Bạn sẽ được yêu cầu nêu tình tiết thực mà trên cơ sở 
đó bạn quyết định xin tị nạn, và bạn cũng có thể được yêu cầu cung 
cấp thông tin chi tiết về cuộc hành trình của bạn.

Đừng quên xuất trình giấy tờ nhận dạng của mình và liệt kê tất cả 
các văn bản hỗ trợ mà bạn mang theo.

Bạn được quyền có phiên dịch viên tiếng mẹ đẻ của mình hoặc 
ngôn ngữ mà bạn có khả năng giao tiếp.
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ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA SAU  
KHI NỘP ĐƠN?
Một thời gian sau khi nộp đơn, bạn sẽ được mời phỏng vấn về việc 
xin tỵ nạn. Đây là phần quan trọng nhất của thủ tục xin tị nạn, do 
đó bạn cần chuẩn bị chu đáo để nói lên tất cả các chi tiết bạn nhớ.

Cuộc phỏng vấn được thực hiện bởi nhân viên của Bộ Nội vụ và đó 
là cơ hội cho bạn cung cấp đầy đủ thông tin và sự kiện về trường 
hợp của mình.

Nhân viên của Bộ Nội vụ nghiên cứu những gì đang xảy ra ở nước 
bạn và sẽ đặt câu hỏi chi tiết hơn về các dữ liệu mà bạn cung cấp. 
Hãy trình bày tất cả những điều quan trọng đối với trường hợp của 
bạn, lý do bạn đi khỏi đất nước của mình, bạn đã bị ai khủng bố và 
như thế nào.

Bạn được quyền có phiên dịch viên tiếng mẹ đẻ của bạn hoặc ngôn 
ngữ mà bạn có khả năng giao tiếp.

Thời gian theo luật định để đưa ra quyết định là 6 tháng. Thời gian 
đó có thể được kéo dài vì lý do nào đó, ví dụ do mức độ phức tạp 
của trường hợp hoặc sự thiếu hợp tác với người ra quyết định.
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BẠN CÓ PHẢI LO SỢ KHI  
CUNG CẤP THÔNG TIN?
Bạn có thể trình bày mà không sợ hãi bởi vì những điều bạn nói 
ra, kể cả số liệu cá nhân của bạn cũng được coi là tuyệt mật. Các 
số liệu mà bạn cung cấp tuyệt nhiên không được chuyển đến 
nước bạn hoặc cho các cơ quan khác không liên quan quá trình 
xét duyệt tỵ nạn này.

Điều quan trọng là bạn nói sự thật, làm rõ những điều còn mơ hồ 
hoặc mâu thuẫn trong lời nói của bạn và giải thích càng chi tiết 
càng tốt tại sao bạn ra đi khỏi quê hương đất nước mình.
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BẠN CÓ ĐƯỢC QUYỀN  
TRỢ GIÚP PHÁP LÝ?
Có được! Nhân viên của Bộ Nội vụ có trách nhiệm thông báo cho bạn 
về quyền bất cứ lúc nào được giúp đỡ pháp lý miễn phí cùng với luật 
sư hoặc người tư vấn pháp lý hay bảo vệ người tị nạn. Bạn cũng có 
thể yêu cầu sự hỗ trợ của Văn phòng Cao ủy về người tị nạn.
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ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA NẾU BẠN NHẬN ĐƯỢC QUYẾT 
ĐỊNH TỪ CHỐI BẢO TRỢ QUỐC TẾ?
Bạn có thể kháng cáo chống lại quyết định về bảo trợ quốc tế lên 
tòa án sơ thẩm.

Hướng dẫn về thời hạn mà bạn có thể đưa kháng cáo chống lại 
quyết định cấp một lên tòa án sơ thẩm được nêu trong quyết định.

Nếu bạn không muốn đưa kháng cáo chống lại quyết định về vấn 
đề bảo trợ quốc tế, bạn sẽ được cấp thị thực xuất cảnh để rời khỏi 
Cộng hòa Séc.
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ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA NẾU BẠN ĐƯỢC  
CẤP BẢO TRỢ QUỐC TẾ?
Nếu bạn được cấp hoặc tị nạn, hoặc bảo trợ bổ sung, bạn có thể 
được hưởng chế độ của Chương trình hội nhập quốc gia. Chương 
trình này cung cấp nơi ở với giá cả phải chăng tại các cơ sở hội 
nhập trong một thời gian nhất định và một số các lớp học tiếng 
Séc miễn phí.

Nếu được cấp tị nạn, bạn sẽ có giấy phép thường trú tại Cộng hòa 
Séc và đồng thời có các quyền và nghĩa vụ như công dân Séc, trừ 
quyền bầu cử và nghĩa vụ quân sự.

Nếu được cấp bảo trợ bổ sung, bạn sẽ có giấy phép cư trú dài 
hạn tại Cộng hòa Séc theo thời gian mà bảo trợ bổ sung được cấp, 
thường là 1 năm.

Điều này có nghĩa là bạn có thể đăng ký vào Sở Lao động, bạn sẽ 
có thể tham gia vào chương trình giáo dục như các trường đại học, 
bạn có thể kinh doanh và thực hiện hoạt động hợp pháp. Mặt khác, 
bạn sẽ phải tuân thủ tất cả các nghĩa vụ pháp qui như công dân Séc, 
ví dụ như trả thuế, bảo hiểm sức khỏe và chịu trách nhiệm về mọi 
hành vi phạm pháp.
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