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Know more. Grow more. Do more.

БЕЗКОШТОВНО 
КУРСИ ЧЕСЬКОЇ МОВИ 

 ДЛЯ УКРАЇНЦІВ

ОНЛАЙН КУРСИ

› все, що вам потрібно, це мобільний телефон, планшет
або ПК та Інтернет

› Ми надішлемо вам посилання, за яким ви зможете
приєднатися до курсу вчасно електронною поштою

› Вам не потрібно нічого встановлювати чи купувати

ПРОПОЗИЦІЯ КУРСІВ

1. Я зареєстрований в бюро праці ЧР як претендент на роботу
2. Я вибрав курс на www.tlc.cz/ukrajina, який мені підходить
3. Я зареєструвався на курс - тепер я маю місце на курсі
4. Заповнив форму А і Б в бюро праці "Зацікавленість у обраній перекваліфікації"
5. Я подав підписані бланки до бюро праці
6. Бюро праці обробить мої форми та повідомить мене про затвердження 

протягом 14 днів
7. Я отримаю документ Підтвердження оплати вартості курсу перепідготовки від 

Бюро праці.
8. Я повідомляю TLC, моє зарезервоване місце зараз активне
9. Мій курс чеської починається, я вчуся
10. Я склав випускний іспит і отримав сертифікат про закінчення
11. Курс оплачується бюро праці безпосередньо TLC

› Базовий курс 60 год
› Підвищенний курсу для просунутих студентів
обсягом 120 годин

РЕЄСТРАЦІЯ НА КУРС ТА ПОДАЛЬША ІНФОРМАЦІЯ

WWW.TLC.CZ/UKRAJINA

› аудиторії знаходяться в центрі Брно, на вулиці Глінки
› зупинка громадського транспорту знаходиться прямо
біля будинку

› нові та сучасні класи
› вода, кава та чай доступні безкоштовно

ТЕЛЕФОН: 774 427 853 TLC — ПРИВАТНА ЧЕСЬКА МОВНА ШКОЛА

ОЧНІ КУРСИ

› з акредитацією Міністерства освіти ЧР
› офіс і аудиторії в центрі Брно біля MHD
› телефонна лінія, де ми розмовляємо українською
› ми допоможемо вам вирішити все
адміністративно

 ВСЕ БЕЗКОШТОВНО, Я НІЧОГО НЕ ПЛАЧУ!

› Ви не платите жодних депозитів
› Весь курс фінансується Бюро праці ЧР

ЯК ЦЕ ВСЕ ПРОХОДИТЬ? КРОК ЗА КРОКОМ

ВИ МОЖЕТЕ ЧЕКАТИ ПРАКТИЧНИЙ КУРС, В ЯКОМУ ЗАНЯТТЯ ДОПОМОЖУТЬ 
ЗНАЙТИ ДОБРУ РОБОТУ, КОНВЕРЗАЦІЮ ДЛЯ ЖИТТЯ В ЧР

› допоможемо підібрати курс
› ми порадимо вам, як заповнювати форми - у нас
вже є шаблони

› знання чеської мови допоможе вам на роботі та в
житті

ВСЕ ПРОТЯГОМ 14 ДНІВ

ВИКОНАНО :-)
це лише забере 
кілька хвилин




