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Xin chào. 

Tôi là một sinh viên năm thứ ba đại học kỹ thuật Ostrava, khoa kinh tế. Bản kê khai này tôi 
thực hiện trong phạm vi luận văn tôt nghiệp. Mục đich của việc này là tìm những yếu tố chính 
liên quan đén việc di cư của nguời Việt Nam đén CH Séc. Bản kê khai này là dấu tên. Việc kê 
khai này cac bạn sẽ không mât quá năm phút. 

 

1. Giời tình 

o phụ nữ 

o nam giới 

2. Xin điền tuổi vào đây ___. 

3. Bạn đã cư trú tại CH Séc bao lâu? 

o ít hơn 1 năm 

o 1 - 5 năm 

o 5 - 10 năm 

o hơn 10 năm 

o tôi đá sinh ra ờ CH Séc 

4. Lý do vì sao bạn đến CH Séc? 

o công việc 

o học tập 

o đoàn tụ gia đình 

o lý do chính trị 

5. Hoạt đọng kinh tế qủa bạn hiện tại là: 

o sinh viên 

o làm việc 

o vè hưu 

o thất nghiệp 

6. Lĩnh vực công việc của bạn là gì? 

o nhà hàng 

o bán quần áo 

o bán thực phẩm 

o ngành công nghiệp 

o dịch vụ mỹ phẩm 

o khác 
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7. Học vắn cao nhất qủa bạn là gì? 

o không có học vắn 

o cơ sở 

o học nghề 

o trung học 

o đại học 

o cao học 

8. Trình đọ tiếng tiệp qủa bạn như thế nào? 

o tôi hiểu 

o tôi hiểu và trả lời đườc 

o tôi giao tiếp tốt 

o tôi có thể thực hiện bặt kể mọi cuộc hội thoại nào 

o hình thức nói, đọc, viết 

9. Bạn có nói ngôn ngữ nào nữa không? 

o tiếng anh 

o tiếng pháp 

o tiếng nga 

o tiếng đức 

o khác 

10. Bạn có hài lòng với cuộc sống ở Tiệp không? 

o tôi không hài lòng 

o tôi không hài lòng lắm 

o tôi hài lòng đôi chút 
o tôi hài lòng 

11. Bạn có thêu tôn giáo nào không? 

o phật giáo 

o thiên chúa giáo 

o nho giáo 

o đạo cao đài 
o khác 

o không theo tôn giáo nào cả 

12. Bạn có hay về Việt Nam không? 

o vài lần trong một năm 

o một lần trong năm 

o một lần trong hai năm 

o ít khi 
o không bao giờ 
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13. Bạn có hiểu vè người Tiềp không? 

o tôi hiểu vè người Tiềp răt tốt 

o đôi khi gạp nhứng trướng hờp không thích ngưới nước ngoài 
o họ là những người phăn biệt chủng tộc 

o tôi hoản toàn không hiểu họ 

Xin cảm ơn bạn đã dành thời gian đẻ điền vào bản kê khai này. Tôi tin tường rằng điều này sẽ 

phục vụ vào việc nghiên cứu của tôi. 

        

 


