
Các cung thiếu nhi Praha 
(viết tắt là DDM)  
GIÁO DỤC VÀ VUI CHƠI DÀNH CHO TẤT CẢ  
MỌI NGƯỜI!

15 CHI NHÁNH TRÊN KHẮP PRAHA
• Một loạt các hoạt động giải trí trong  

thời gian rảnh rỗi với giá phải chăng

• Các hoạt động dành cho trẻ em, thanh 
thiếu niên và cả người lớn

THỂ THAO • KỊCH • ÂM NHẠC • KHIÊU VŨ  
THIÊN NHIÊN • CÔNG NGHỆ • KHOA HỌC  
NGÔN NGỮ VÀ NHIỀU HƠN THẾ...

Rất mong  
được gặp các 

bạn!

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu hl. m. Prahy  
s názvem „Praha – metropole všech 2021“ zaměřeného 
na integraci cizinců a spolufinancovaného Ministerstvem 
vnitra ČR.



CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CUNG 
VĂN HOÁ
KHOÁ HỌC NGOẠI KHOÁ
Các hoạt động sở thích đều đặn với các chủ đề 
khác nhau, thường được tổ chức 1x mỗi tuần. Cần 
phải đăng ký trước cho loại hoạt động này và đóng 
phí tham gia (cho một học kỳ hoặc năm học). 

CẮM TRẠI
Các buổi lưu trú dài ngày cho trẻ em và thanh 
thiếu niên với nhiều mục đích khác nhau và 
chương trình phong phú. Các buổi lưu trú dài 
ngày bao gồm cả chỗ ở, đối với các buổi cắm trại 
ngoại ô, những người tham gia sẽ ngủ ở nhà và 
đến tham dự chương trình mỗi ngày.

CÁC SỰ KIỆN CHO CÔNG CHÚNG
Chương trình chuyên đề, các cuộc dã ngoại, lễ 
hội, triển lãm, biểu diễn kịch, hoà nhạc, xưởng 
sáng tạo, workshop, công chiếu phim, thuyết 
giảng v.v.

CÁC CUỘC THI
Thể thao, mỹ thuật, kiến thức v.v. 

CÁC CÂU LẠC BỘ MỞ
Các câu lạc bộ mở cung cấp không gian MIỄN 
PHÍ cho các em nhỏ và thanh thiếu niên sử dụng 
thời gian rảnh rỗi của mình, gặp gỡ bạn bè, vui 
chơi, tìm hiểu thông tin hoặc tìm sự trợ giúp trong 
việc giải quyết các tình huống khó khăn trong 
cuộc sống. 

Ngoài ra, Cung thiếu nhi cũng cho phép sử dụng 
một số mặt bằng trong phạm vi cho thuê

BẠN KHÔNG NÓI ĐƯỢC TIẾNG SÉC?
Hiện tại, hầu hết các thông tin về Cung 
thiếu nhi chỉ có trong tiếng Séc. Tuy nhiên, 
Cung thiếu nhi rất vui mừng được đón 
chào những người nước ngoài quan tâm 
và tham gia mới. Nếu không nói được 
tiếng Séc, bạn có thể sử dụng các dịch vụ 
miễn phí của nhân viên liên văn hoá, người 
sẽ đồng hành cùng bạn tới Cung thiếu nhi, 
hỗ trợ bạn trong việc định hướng trong 
phạm vi các hoạt động, giúp đỡ bạn với 
việc đăng ký cũng như làm các bước cần 
thiết khác. Bạn có thể tìm thấy danh sách 
nhân viên liên văn hoá cùng với thông tin 
liên hệ trên trang web của Praha Metropole 
všech: metropolevsech.eu/vi/kontakty/ 
seznam-interkulturnich-pracovniku/.

Các chi nhánh Cung thiếu nhi nằm khắp Praha 
– dù sống nơi đâu, chắc chắn bạn sẽ tìm thấy một 
trong số các Cung thiếu nhi Praha quanh khu vực 
mình ở. Bạn có thể tìm thấy tổng quan tất cả các 
Cung thiếu nhi cùng với đường link trang web tại: 
www.volnycaspraha.cz/o-nas/adresar-ddm.

Các thông tin liên hệ và đường link hữu ích 
khác:
www.volnycaspraha.cz – tất cả các thông tin về 
hoạt động của Cung thiếu nhi cùng với các liên hệ
www.volnycaspraha.cz/o-nas/adresar-ddm 
- tổng quan các Cung thiếu nhi Praha cùng với 
đường link trang web

DDM Praha hay Cung 
thiếu nhi là nơi  
KHÔNG CHỈ mang  
lại hàng loạt cơ hội  
tham gia các hoạt động 
giải trí cho trẻ em và 
thanh thiếu niên. Cung 
văn hoá là trung tâm 
giải trí và giáo dục tốt, 
nơi mọi người ở mọi 
lứa tuổi đều có thể phát 
triển sở thích và tài năng 
của mình và dùng thời 
gian rảnh rỗi một cách 
có ý nghĩa. Cho dù bạn 
quan tâm tới máy vi tính, 
âm nhạc, thể thao, nghệ 
thuật, thiên nhiên, công 
nghệ hay khoa học, chắc 
chắn bạn sẽ tìm được 
điều mình yêu thích tại 
Cung văn hoá.


