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Thông Tin Chỉ Dẫn Về Síp
«Thông tin chỉ dẫn chung về Síp bằng 6 ngôn ngữ»
(Hoạt động A2, Quỹ Tài trợ Hội nhập Người định cư châu Âu cho Kiều dân nước
thứ ba, chương trình thường niên 2011).

Hướng dẫn này được phát triển chỉ cho mục đích thông tin và không được phép
lấy quyền nào từ nội dung của hướng dẫn. Các đối tác của dự án cố gắng hết
sức để bao gồm thông tin chính xác, xác thực, minh bạch và cập nhật, nhưng
không bảo đảm tính chính xác và hoàn chỉnh của thông tin. Thông tin trong
bản Thông Tin Chỉ Dẫn Về Síp này được tập hợp từ nhiều nguồn tài liệu tin cậy,
như Tổ chức Du lịch Síp, Văn phòng Thông tin và Báo chí, các Bộ ngành, Cơ
quan công và các tổ chức phi chính phủ. Mọi thông tin trong đây đều có thể
thay đổi mà không cần thông báo. Mọi thông tin có trong Hướng dẫn này được
thu thập từ tháng hai, năm 2013 - tháng ba, năm 2013. Do vậy, người đọc có
thể kiểm tra tham chiếu tính chính xác của thông tin cung cấp trong Hướng
dẫn này với các cơ quan liên quan. Thông Tin Chỉ Dẫn Về Síp chỉ cung cấp ở
dạng sách hướng dẫn cung cấp thông tin và không được coi là sự ràng buộc
trong bất kỳ trường hợp nào. Quỹ Tài trợ Hội nhập Người định cư châu Âu cho
Kiều dân nước thứ ba, Cộng hòa Síp, INNOVADE LI LTD, CARDET LTD và Cơ
quan thầu khoán/phụ trách sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ
điều gì không chính xác trong Hướng dẫn, hay vì bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc
hệ quả gián tiếp nào xảy ra do thông tin này.
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Lời nói đầu
Chúng tôi vinh dự giới thiệu sách hướng dẫn này với mục đích cung cấp thông
tin chung về văn hóa, việc làm, sự phát triển ngành nghề, tài chính, y tế và
giáo dục của Síp cho Kiều dân nước thứ ba. Sách hướng dẫn được chuẩn bị
với sự xem xét và phân tích kỹ lưỡng các nguồn tài liệu tin cậy, cả ở cấp độ
địa phương lẫn châu Âu. Hy vọng rằng hướng dẫn này sẽ giúp Kiều dân nước
thứ ba hiểu được xã hội Síp và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hòa nhập
của họ vào xã hội. Tôi muốn nhân cơ hội này cảm ơn mọi người đã hợp tác
cùng trong dự án này và đóng góp vào việc hoàn thành dự án thành công.

Alexandros Kelveris,
Khu vực Quỹ Đoàn kết (Nhân viên phụ trách),
Bộ Nội vụ, Cộng hòa Síp
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Giới thiệu
Ấn bản phẩm này cung cấp thông tin chung về Síp, cho Kiều dân nước thứ
ba (TCN), để giúp tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hòa nhập của Kiều
dân nước thứ ba vào xã hội Síp và thị trường lao động địa phương. Thông Tin
Chỉ Dẫn Về Síp này được phát triển theo chương trình quảng bá nhận thức
và sự tôn trọng lẫn nhau giữa các Kiều dân nước thứ ba cũng như xã hội địa
phương, về vấn đề tiếp cận với nhiều hoạt động cơ bản hàng ngày, nghĩa
vụ và quyền lợi. Mục tiêu chính của sách Hướng dẫn là hỗ trợ Kiều dân nước
thứ ba tham gia có ý nghĩa vào đời sống kinh tế, xã hội và văn hóa của Síp.
Thông Tin Chỉ Dẫn Về Síp gồm các chương sau:
1.

Địa lý Síp: Chương này bao gồm thông tin về địa lý, khí hậu và
môi trường tự nhiên. Chương còn gồm thông tin dân số và trình
bày sơ lược về các thành phố lớn trên đất nước.

2.

Lịch sử: Chương này trình bày theo trình tự thời gian lịch sử Síp,
từ thời tiền sử đến ngày nay.

3.

Văn hóa: Chương này phác thảo các yếu tố quan trọng của văn
hóa, phong tục tập quán và truyền thống của Síp.

4.

Hệ thống chính trị: Chương này nêu tổng quan về Hệ thống chính
trị Síp, các quá trình tham gia dân sự và những khía cạnh của tư
cách thành viên của Síp trong Liên minh châu Âu.

5.

Kinh tế: Chương này trình bày Kinh tế Síp, trong đó, đặc biệt nhấn
mạnh về hệ thống ngân hàng và thuế, cũng như phát thảo các vấn
đề ngân hàng duy nhất dành cho Kiều dân nước thứ ba.

6.

Việc làm và quan hệ lao động: Chương này nêu tổng quan về thị
trường lao động địa phương, có tham khảo một số loại việc làm và
các cơ quan công phụ trách về Kiều dân nước thứ ba, quan hệ việc
làm và tình trạng cư trú.

Giới thiệu | 9
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7.

Giáo dục: Chương này trình bày các quyền lợi giáo dục cơ bản của
Kiều dân nước thứ ba trong thời gian lưu trú tại Síp và phác thảo
hệ thống giáo dục của Síp.

8.

Dịch vụ bảo hiểm xã hội và chăm sóc sức khỏe: Chương trình
này bày hệ thống chăm sóc sức khỏe của Síp, cùng với các quyền
lợi và nghĩa vụ của Kiều dân nước thứ ba. Chương cũng nói đến
những vấn đề liên quan đến Dịch vụ bảo hiểm xã hội dành cho
Kiều dân nước thứ ba.

9.

Sử dụng dịch vụ công: Chương này cung cấp danh sách các dịch
vụ công mà Kiều dân nước thứ ba cần để sử dụng, ví dụ như cấp
nước, điện, dịch vụ viễn thông, Internet, vận chuyển và dịch vụ
bưu điện.

10. Thông tin liên hệ hữu ích: Chương này cung cấp thông tin liên
hệ chi tiết về các tổ chức và dịch vụ hữu ích.

Tài liệu được phát triển dựa trên các nguồn tài liệu từ các cơ quan chính phủ
có thẩm quyền và ấn bản phẩm của Văn phòng Thông tin và Báo chí, cổng
thông tin điện tử chính thức của Cộng hòa Síp và Tổ chức Du lịch Síp, cũng
như các tổ chức khác. Ngoài ra còn tiến hành nhiều cuộc phỏng vấn với các
cá nhân hoạt động trong những lĩnh vực liên quan.
Thông Tin Chỉ Dẫn Về Síp do công ty tư vấn INNOVADE LI LTED phát triển
(www.innovade.eu), hợp tác cùng Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế
CARDET LTD (www.cardet.org). Cơ quan thầu khoán/phụ trách là khu vực
Quỹ Đoàn kết của Bộ Nội vụ, Cộng hòa Síp. Dự án này được đồng tài trợ từ
Quỹ Tài trợ Hội nhập Người định cư châu Âu cho Kiều dân nước thứ ba (75%)
và Cộng hòa Síp (25%).
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SÍP

Khu vực nằm trong vùng chiếm đóng quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ

Kato Pyrgos

Astromeritis

Lakatameia
Latsia

Polis

Paralimni

Kakopetria

Agia Napa

Aradippou

Pegeia

Dromolaxia
Choirokoitia
Germasogeia

Geroskipou
Pissouri

BI ỂN ĐỊA TR UNG HẢI

THỔ NHĨ KỲ
HY LẠP

SYRIA

CYPRUS
LEBANON
ISRAEL

AI CẬP
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Tổng quan về quốc gia
Tên chính thức

Cộng hòa Síp

Dân số

952.100 (2011)

Thủ đô

Nicosia

Diện tích

9.251 km vuông

Khí hậu

-

Ngôn ngữ chính thức

Tiếng Hy Lạp, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Nhóm tôn giáo

- Hy Lạp chính thống 78%
- Hồi giáo 18%
- Người Maron, Armenia, Latinh 4%

Tuổi thọ

- Nam: 77,9 tuổi (2009)
- Nữ: 82,4 tuổi (2009)

Nhập khẩu

hàng tiêu dùng, dầu mỏ và dầu nhờn, máy móc, thiết bị vận tải

Xuất khẩu

cam, khoai tây, thuốc, xi măng, áo quần, sản phẩm từ ôliu, sản phẩm bơ sữa

GDP trên đầu người

€20.500 (2012)

Tiền tệ

Euro (EUR)

Tỉ giá

1 EUR = 1,28071 USD (tháng ba, 2013)

Mã Internet quốc tế

.cy và .eu (là thành viên EU)

Mã điện thoại quốc tế

+357

Trung bình
Hè khô, nóng và đông mát mẻ
Nhiệt độ trung bình 19,2 °C (67 °F)
Độ ẩm tương đối Trung bình 61,7%

GDP: Tổng sản phẩm quốc nội – đây là thị giá của tất cả các sản phẩm và dịch vụ tạo ra trong phạm vi quốc gia
trong khoảng thời gian nhất định.
Tổng quan về quốc gia | 13
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Địa lý Síp
1.1 Vị trí địa lý
Síp là hòn đảo lớn thứ ba thuộc Địa Trung Hải, sau đảo Sardinia và Sicily, với
diện tích là 9.251 kilômét vuông. Síp nằm trong góc đông bắc của Địa Trung
Hải, cách Hy Lạp 380km (đảo Rhodes - Karpathos), cách 300km về phía bắc
Ai Cập, ách 105km về phía tây Syria và cách 75km về phía nam Thổ Nhĩ Kỳ.

CHÂU ÂU
Ý

THỔ NHĨ KỲ

HY LẠP

SÍP

SYRIA
LEBANON

ISRAEL

LIBYA

CHÂU Á

AI CẬP

CHÂU PHI
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1.2 Thời tiết - Khí hậu
Síp có khí hậu Địa Trung Hải rõ rệt với mùa hè khô nóng và mùa đông mưa
nhẹ. Trong cả năm, độ ẩm ở mức trung bình đến hơi thấp (65% - 95%). Síp
có 11,5 giờ mặt trời chiếu sáng mỗi ngày vào các tháng mùa hè và 5,5 giờ
vào thời gian mùa đông. Bảng dưới đây cho biết nhiệt độ trung bình tối đa
và tối thiểu trong các tháng mùa đông và mùa hè tại các khu vực khác nhau
của Síp.
Nhiệt độ trung bình tối thiểu và tối đa
Thành phố/
Khu vực

Nhiệt dộ trung bình tối
thiểu trong mùa đông

Nhiệt độ trung bình tối
đa trong mùa hè

Nicosia

23-10 οC

37-44 οC

Limassol

22-12 οC

34-42 οC

Larnaca

22 -11 οC

33-40 οC

Paphos

23 -12 οC

30-35 οC

Prodromos
(Troodos)

14-6 οC

27-35 οC

Famagusta

21-11 οC

32-38 οC

1.3 Môi trường tự nhiên
Síp nổi tiếng với hai khu vực núi chính: dãy Núi Troodos trải dài từ mặt tây
nam của đảo đến Dãy Pentadaktylos dọc theo bờ biển phía bắc của Síp. Đỉnh
cao nhất của Troodos là Đỉnh Olympus, đạt độ cao 1.951 mét.
Thực vật tại Síp bao gồm nhiều loại cây khác nhau, cả các loài thông thường
và quý hiếm. Sự kết hợp giữa hình thái và cảnh sắc đa dạng tạo nên các loại
thực vật phong phú và những khu bảo tồn tự nhiên, thiết yếu cho một số loài
động vật sống trên đảo. Loài động vật đặc biệt và là biểu tượng quốc gia của
Síp gọi là "mouflon của Síp", một nhóm loài con của cừu hoang dã, một trong
những loài được bảo vệ trên đảo.

Mouflon Síp
Ảnh: Tổ chức Du lịch Síp
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1.4 Nhân khẩu
Theo Báo cáo nhân khẩu năm 2011, do Cơ quan Thống kê của Cộng hòa
Síp chuẩn bị, tổng dân số của Síp, ước tính vào 2011, là 952.100 người,
trong đó:


684.000 có nguồn gốc là người Síp Hy Lạp, bao gồm người
Maronite, người Armenia và người Latinh, chiếm 71,8% tổng
dân số.



90.100 có nguồn gốc là người Síp Thổ Nhĩ Kỳ, chiếm 9,5% tổng
dân số.



178.000 là công dân châu Âu và Kiều dân nước thứ ba (TCN),
chiếm 18,7% tổng dân số.

1.5 Thành phố - Quận
Síp được chia thành 6 quận, mỗi quận được đặt theo tên của thủ phủ hành
chính của quận đó. Đó là:


Nicosia



Limassol



Larnaca



Paphos



Famagusta



Kyrenia

Toàn cảnh Nicosia
Ảnh: Tổ chức Du lịch Síp

Mỗi quận do Quận trưởng quản lý, thuộc quyền của Bộ Nội vụ. Quận trưởng
điều phối các hoạt động của tất cả các bộ ngành tại quận của mình.
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Nicosia
Nicosia là thủ đô của Síp, nằm ở trung tâm Síp. Đây là đầu mối thương mại,
hiện đại, bận rộn và là trung tâm kinh tế. Nơi này có các văn phòng chính phủ
chính. Các văn phòng này gồm có Dinh tổng thống, Nghị viện, Bộ trưởng,
các đại sứ quán và lãnh sự quán nước ngoài, cũng như hội sở của các ban
ngành và cơ quan dịch vụ công có thể hữu ích đối với Kiều dân nước thứ ba.
Nicosia, nổi tiếng với môi trường đa văn hóa, không chỉ có các tòa nhà hội
sở của nhiều công ty quốc tế và địa phương chính, mà còn của phần lớn các
cơ quan dịch vụ công cho kiều dân nước thứ ba. Dân số của Thành phố tự trị
Nicosia ước tính là 54.452 người, trong khi tổng số người dân sống tại quận
Nicosia ước tính là 324.952 (2011).

Điểm tham quan
Phố Ledra: Nằm giữa cổ trấn Nicosia, phố Ledra là một trong những khu
vực mua sắm náo nhiệt nhất trong thành phố, gần như chỉ dành cho người
đi bộ. Các cửa hàng bách hóa lớn và quán cà phê là đặc điểm chính của con
phố này.
Công viên Rừng Quốc gia Athlassa: Nằm ở phía đông nam của thủ đô, Công
viên Rừng Quốc gia Athalassa là khu vực xanh rộng lớn, gồm cả hệ động thực
vật bản địa. Công viên được dùng cho nghiên cứu phát triển lâm nghiệp và
là nơi dành cho các hoạt động giải trí, tiêu khiển.

Phố Ledra
Ảnh: Tổ chức Du lịch Síp
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Limassol
Limassol là thành phố lớn thứ hai trên đảo với dân số ước tính là 100.468
người (con số này là đối với Thành phố tự trị Limassol, trong khi dân số sống
tại quận ước tính là 234.204 người). Limassol có cảng biển chính của đảo và
là điểm nghỉ dưỡng du lịch chính. Đây còn là ngôi nhà của các nhà máy sản
xuất rượu vang chính của quốc gia. Thành phố cũng nổi tiếng với hai lễ hội
sôi động nhất của hòn đảo: lễ hội mừng Carnival mùa xuân, có nguồn gốc từ
thời xưa, cũng như lễ hội rượu vang tổ chức vào mỗi tháng chín.

Limassol - Lâu đài thời Trung cổ
Kolossi
Ảnh: Tổ chức Du lịch Síp

Điểm tham quan
Bảo tàng/Lâu đài thời Trung cổ Limassol: Lâu đài Trung cổ được xây dựng
vào thế kỷ thứ 13, nằm tại trung tâm của cổ trấn và nổi tiếng với kiến trúc
trung cổ vẫn còn được bảo tồn. Thiết kế của lâu đài được biến đổi từ trong ra
ngoài để trở thành Bảo tàng, gọi là Bảo tàng Trung cổ của Síp.
Vườn Thị chính: Vườn Thị chính nằm dọc theo đường bờ biển của Limassol,
nơi diễn ra lễ hội rượu vang vào mỗi tháng chín.
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Larnaca
Dân số chính quyền địa phương ước tính là 51.214 người, trong khi số lượng
người sống tại quận ước tính là 142.714. Larnaca là thành phố biển nổi tiếng
về du thuyền, nơi dạo chơi dọc theo biển trước mặt uốn lượn hình cây cọ
gọi là Phinikoudes và các đền thờ Cơ đốc giáo và Hồi giáo rất quan trọng về
mặt văn hóa. Sân bay lớn nhất của đảo là Sân bay Quốc tế Larnaca, nằm tại
ngoài rìa thành phố. Ở phía đông của sân bay, mọi người có thể vui chơi trên
bãi biển Mackenzie nổi tiếng.

Chim hồng hạc trên Hồ nước mặn
Larnaca, Aliki.
Ảnh: Tổ chức Du lịch Síp

Điểm tham quan
Hồ nước mặn Larnaca: Trên các tuyến di cư, rất nhiều loài chim di cư như
chim hồng hạc tìm thấy nơi trú ẩn trong hồ nước gần đó. Hồ nước mặn nằm
gần thánh đường Hồi giáo Hala Sultan Tekke.
Bãi biển Phinikoudes: Bãi biển Phinikoudes là một trong những bãi biển nổi
tiếng nhất của Síp, hàng năm đón chào hàng ngàn người đến thăm. Khu vực
dọc theo bờ biển, có tên là quảng trường Phinikoudes, là điểm mốc thành
phố và nổi tiếng với nhiều quán cà phê, bar và quán rượu. Khu vực này là nơi
diễn ra Hội chợ Larnaca Kataklysmos trong hai tuần vào mùa hè.

Bãi biển Phinikoudes
Ảnh: Văn phòng Thông tin và Báo
chí 2010 (Bản trình bày đa
phương tiện)
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Paphos
Thành phố tự trị Paphos nằm ở phía tây nam của Síp với dân số ước tính là
32.844. Dân số của quận ước tính là 88.115. Trong một thời gian dài vào
Thời xưa, Paphos là thủ đô của hòn đảo. Sân bay Quốc tế Paphos là sân bay
lớn thứ hai của quốc gia. Do vị trí và khoảng cách của thành phố từ thủ đô
đất nước, tất cả các ngành dịch vụ công đều có văn phòng tại địa phương để
phục vụ người cư trú tại địa phương tốt hơn.

Petra tou Romiou

Điểm tham quan

Ảnh: Tổ chức Du lịch Síp

Petra tou Romiou – Đá Aphrodite: Petra tou Romiou nằm giữa Limassol và
Paphos. Theo thần thoại Hy Lạp, nữ thần sắc đẹp và tình yêu Aphrodite nổi
lên từ bọt biển trong khu vực này. Petra tou Romiou có liên quan đến các
truyền thuyết xung quanh anh hùng Byzantine là Digenis Akrita, người đã
nâng tảng đá lớn tại Saracens và phá hủy tàu bè của họ, do vậy, ngăn họ
xâm nhập vào đảo. Tảng đá vẫn còn ở tại khu vực đó, do vậy, tên khu vực
lấy từ đó.
Công viên Quốc gia Akamas: Công viên Quốc gia Akamas được biết đến là nơi
đẹp nhất và phong phú nhất tại Síp về hệ động thực vật và được dùng làm
nơi cư trú cho rất nhiều loài chim và động vật có vú. Một phần lớn của công
viên nằm dưới sự bảo vệ của Ủy ban Đất rừng Síp.

Công viên Quốc gia Akamas
Ảnh: Văn phòng Thông tin và
Báo chí
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Famagusta
Famagusta là khu nghỉ dưỡng du lịch nổi tiếng nhất của Síp, cũng như trung
tâm thương mại quan trọng nhất trước khi người Thổ Nhĩ Kỳ xâm chiếm vào
năm 1974. Thành phố Famagusta và phần lớn nhất của quận không nằm
trong quyền kiểm soát của Cộng hòa Síp vì người Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng.
Sau cuộc xâm chiếm của Thổ Nhĩ Kỳ, Ayia Napa và Protaras, nằm trong
vùng kiểm soát Chính phủ của khu vực Famagusta, đã biến thành khu nghỉ
dưỡng du lịch và kể từ đó, trở nên rất nổi tiếng với khách du lịch lẫn người
địa phương.
Cảnh biển - Khu vực Famagusta
Ảnh: Tổ chức Du lịch Síp

Điểm tham quan
Cape Greco: Cape Greco, còn gọi là Cavo Greco, được tuyên bố là Công viên
Rừng Quốc gia và khu vực được bảo vệ với vẻ đẹp tự nhiên độc đáo, nơi mọi
người có thể chiêm ngưỡng sự hình thành các vách đá tráng lệ. Nơi này nằm
trên bờ biển tây nam của Síp, giữa Ayia Napa và Protaras, và là nơi nổi tiếng
về lặn biển cũng như khám phá thế giới biển cả.
Cape Greco
Ảnh: Tổ chức Du lịch Síp
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Keryneia
Kyrenia, nằm trên bờ biển phía bắc của Síp, là quận nhỏ nhất trong sáu quận
của đảo. Dãy Pentadaktylos bao gồm một nửa phía tây của khu vực dãy núi
Kyrenia. Người Síp Hy Lạp bị buộc phải rời thành phố vào năm 1974 do cuộc
xâm chiếm của Thổ Nhĩ Kỳ. Kể từ đó, thành phố không còn thuộc quyền kiểm
soát của Cộng hòa Síp.
Cảng Kyrenia
Ảnh: Văn phòng Thông tin và
Báo chí
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Lịch sử
2.1 Giới thiệu
Síp nằm tại nút giao cắt của ba châu lục - Á, Phi và Âu. Vị trí địa lý và chiến
lược giữa Đông và Tây từ thời xưa này khiến Síp trở thành địa điểm thu hút
hấp dẫn, dẫn đến nhiều lần xâm chiếm từ các quốc gia và nền văn minh nước
ngoài. Bảng sau cho biết sơ lược và trình bày một số giai đoạn lịch sử quan
trọng nhất của hòn đảo.

Tổng quan sơ lược về các giai đoạn lịch sử của Síp
Ngày tháng

Giai đoạn

8200-1050
trước Công
Nguyên

Thời tiền sử

1050 trước
Công Nguyên 330 thuộc Công
Nguyên

330-1191 thuộc
Công Nguyên

Thời kỳ Kỷ hà,
Cổ đại, Cổ điển,
Hy Lạp cổ và
La Mã

Thời kỳ
Byzantine

1191-1489
thuộc Công
Nguyên

Thời kỳ Frank

1489-1571
thuộc Công
Nguyên

Venice cai trị

Điểm mốc cơ bản



Khám phá ra đồng



Síp trở thành một trong những trung tâm sản xuất
đồng lớn nhất thế giới



Síp phát triển thành một trong những trung tâm văn
hóa chính của lưu vực Địa Trung Hải



Síp lần lượt lệ thuộc vào Assyria, Ai Cập và Ba Tư



Alexander Đại đế giải phóng Síp khỏi người Ba Tư



Síp đồng hóa hệ thống hành chính La Mã trong thời kỳ
La Mã



Công nhận sự độc lập của giáo hội Síp



Cuộc đột kích tàn phá đầu tiên của người A Rập chống
lại Síp



Đức vua Quả cảm Richard xâm chiếm Síp



Vua Richard bán Síp cho người Frank



Đánh thuế Giáo hội Latinh



Người Frank nhượng Vương quốc Síp cho người Venice



Xây dựng thành Venice tại Nicosia và Famagusta



Thành lập trường học Hy Lạp



Người Ottoman xâm chiếm Síp
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1571-1878
thuộc Công
Nguyên

1878-1960
thuộc Công
Nguyên

1960 thuộc
Công Nguyên Ngày nay

Ottoman cai trị

Người Anh
cai trị

Độc lập - Ngày
nay



Nhà thờ đấu tranh bảo tồn tôn giáo và tiếng Hy Lạp
thông qua việc thành lập các trường học



Treo cổ Tổng giám mục Kyprianos



Thổ Nhĩ Kỳ nhượng Síp lại cho Anh



Người Anh tái tổ chức hệ thống hành chính và pháp
luật tại Síp



Người Síp Hy Lạp đấu tranh chống lại quyền cai trị của
người Anh theo dẫn dắt của EOKA (Tổ chức Chiến sĩ
Quốc gia Síp) 1955-1959



Síp giành độc lập và trở thành quốc gia theo chế độ
dân chủ (1960)



Cộng đồng người Síp Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ các tổ chức
chính phủ (1963)



Hội đồng cố vấn quân sự đảo chính, do Athens dẫn đầu
(1974)



Thổ Nhĩ Kỳ xâm chiếm Síp (1974)



Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng 37% hòn đảo



Hợp nhất Síp vào Liên minh châu Âu (2004)



Thông qua đồng Euro (2008)

Mô tả của từng giai đoạn sẽ có trong các phần tiếp theo.

2.2 Thời tiền sử (8200 - 1050 trước Công Nguyên)
Trong giai đoạn này, những người địa phương chủ yếu tham gia vào săn bắt,
đánh cá và trồng trọt. Việc tìm ra đồng là yếu tố chính tạo nên các thay đổi
và phát triển về đời sống và văn hóa của cư dân trên đảo. Síp trở thành trung
tâm lớn về sản xuất và buôn bán đồng. Cuối thế kỷ 13 đánh dấu bằng sự định
cư đầu tiên của người Hy Lạp Achaea trên đảo.

2.3 Từ thời kỳ Kỷ hà đến La Mã (1050 trước Công
Nguyên - 330 Ngày nay)
Thời kỳ Kỷ hà, Cổ đại và Cổ điển
Trong thời kỳ này, mười thành phố vương quốc đảo Síp đấu tranh bảo vệ độc
lập của họ, nhưng cuối cùng bị đánh bại và chiếm đóng từ những người xâm
chiếm nước ngoài. Những người xâm chiếm này gồm có người Assyria, Ai Cập
và Ba Tư. Cùng lúc đó, Síp tiến triển thành trung tâm văn hóa chính trị nổi
bật tại khu vực Địa Trung Hải.

Đồng xu bằng đồng
Ảnh: Văn phòng Thông tin và
Báo chí

30 | Hướng dẫn về Síp

CyprusGuide2013_10042013_final.indb 30

2013/6/6 18:59:51

Thời kỳ Hy Lạp cổ
Vua Macedonia là Alexander Đại đế giải phóng Síp khỏi người Ba Tư vào năm
332 thuộc Công Nguyên, sát nhập đảo vào đế chế của ông. Các thành phố
vương quốc mới đã lập ra bị phá hủy và hòn đảo được tái thống nhất, chính
thức lấy Paphos làm thủ đô. Môi trường hòa bình tại mọi nơi trên hòn đảo sau
đó đã dẫn đến thời kỳ thịnh vượng của hòn đảo. Cuối cùng, vào năm 58 thuộc
Công Nguyên, Síp nằm dưới quyền cai trị của Đế chế Byzantine Đông La Mã.
"Khu Lăng Tẩm Các Vị Vua" tại Paphos là di tích nổi bật của thời kỳ này.

Thời kỳ La Mã
Lăng Tẩm Các Vị Vua

Điểm mốc trong lịch sử Síp thời kỳ La Mã (30 trước Công Nguyên - 330 thuộc
Công Nguyên) là các vị tông đồ Paul và Barnabas theo lệnh Giáo hoàng đến
đảo truyền đạo và cải đạo cho người trên đảo thành Cơ đốc giáo. Nói chung,
trong thời kỳ La Mã, văn hóa đảo Síp có sự phát triển rất lớn. Một số ví dụ
quan trọng nhất về sự phát triển này bao gồm Rạp hát Soloi và Kourion.

Ảnh: Tổ chức Du lịch Síp

2.4 Thời kỳ Byzantine (330 – 1191 Ngày nay)
Giáo hội Síp Độc lập: Síp trong Thời kỳ Byzantine sát nhập vào phần phía
đông của Đế chế La Mã, còn gọi là Đế chế Byzantine. Giáo hội Síp nỗ lực kế
tục sự thành công để giữ nguyên sự độc lập tôn giáo và hoàn toàn không lệ
thuộc. Vào năm 488 thuộc Công Nguyên, Hoàng đế Byzantine là Zenonas
công nhận Độc lập của Giáo hội Síp và ban cho Tổng giám mục Síp cũng như
những người kế vị đầy đủ quyền tự quản và ba ân huệ:



ký bằng mực đỏ



mặc áo choàng đỏ trong các buổi lễ chính thức và



nắm giữ quyền trượng toàn quyền

Tổng giám mục Síp là Anthemios muốn tỏ lòng biết ơn của mình với Hoàng
đế vì cho phép Giáo hội Síp độc lập, đã tặng cho ông bản gốc Sách phúc âm
Thánh Mathew của St. Barnabas mà Tổng giám mục Anthemios tìm thấy
trong ngôi mộ của vị Tông đồ gần Salamis.

Rạp hát Kourio
Ảnh: Văn phòng Thông tin và
Báo chí

Lăng mộ của Tông đồ Barnabas
Ảnh: Văn phòng Thông tin và
Báo chí
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Cuộc đột kích của người A Rập
Cuộc đột kích của người A Rập chống lại người Síp khởi đầu vào năm
648-649 thuộc Công Nguyên. Cuối cùng, Hoàn đế Nicephorus Đệ nhị là
Phocas đã đánh bại người A Rập và do vậy, giải phóng hòn đảo, tuyên bố lấy
Nicosia làm thủ đô mới. Người Byzantine trong thời kỳ này đã xây dựng các
tu viện nổi tiếng tại Kykkos và Machairas.

Bắt đầu Thời kỳ người Frank
Vào năm 1191 thuộc Công Nguyên, vua nước Anh là Richard Quả cảm đã
thấy trước tầm quan trọng chiến lược của Síp và thực hiện cuộc chinh phục
hòn đảo. Một năm sau, những cư dân trên đảo Síp quay lại chống quyền lực
của người Anh và Richard Quả cảm, nhận ra sự khó khăn khi duy trì quyền
kiểm soát hòn đảo, đã bán đảo cho quý tộc người Pháp là Guy de Lusignan,
đánh dấu sự khởi đầu của thời kỳ Frank.

Tu viện Kykkos
Ảnh: Văn phòng Thông tin và
Báo chí

2.5 Thời kỳ Frank (1191 – 1489 Ngày nay)
Đánh thuế Giáo hội Latinh: Thời kỳ Frank là thời kỳ của sự đói nghèo, thao
túng và áp bức đối với người Síp. Triều đại Lusignan của các vua và nữ hoàng
tại Síp (Gia đình Hoàng gia Lusignan) tin rằng có thể đánh thuế các thể chế
và chỉ có thể đạt được áp đặt ngôn ngữ nếu thay thế Giáo hội Chính thống Hy
Lạp bằng Giáo hội Latinh. Tuy nhiên, các cư dân gặp nhiều khó khăn vì phần
lớn trong số họ theo đạo Cơ đốc Chính thống. Trong thời kỳ này, thành phố
biển Famagusta có hoạt động mậu dịch lớn nhờ vào các đặc quyền do thương
buôn nước ngoài tạo ra, trong khi Nicosia được phát triển thành thủ đô và là
trung tâm chính cho các hoạt động của các vị Vua người Frank. Vua người
Frank của Síp là James Đệ nhị cưới Caterina Cornaro đến từ Venice. Một năm
sau, vào 1473, khi Vua James Đệ nhị qua đời, Caterina Cornaro có quyền
thừa kế ngai vàng và ngay lập tức được tôn làm nữ hoàng Síp. Cuối cùng,
nữ hoàng thừa kế nhượng hòn đảo lại cho Venice vào năm 1489 và do vậy,
vương quốc Síp được đặt dưới quyền kiểm soát hoàn toàn của người Venice.

2.6 Thời kỳ Venice (1489 – 1571 Ngày nay)
Trong thời kỳ Venice, mối đe dọa từ người Ottoman ngày càng tăng cao
trên khắp khu vực. Người Venice được cảnh báo về nguy cơ mất Síp và do
vậy, xây dựng các tường thành hoặc kiên cố hóa các tường thành hiện có tại
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Nicosia, Kyrenia và Famagusta. Hai trong số các đặc điểm chính của thời kỳ
này là các tường thành đồ sộ của Nicosia và Famagusta.

Đế chế Ottoman ở Síp
Thời kỳ Ottoman có nguồn gốc từ năm 1570 khi người Turk của Ottoman xâm
chiếm Síp và chế ngự tất cả các thành phố, trừ Famagusta, nơi đã dũng cảm
chống lại trong 11 tháng. Sự thất thủ của Famagusta vào năm 1571 đánh
dấu sự bắt đầu chính thức của thời kỳ cai trị mới - thời kỳ Ottoman cai trị.

Tường thành Famagusta
Ảnh: Văn phòng Thông tin và

2.7 Đế chế Ottoman (1571 - 1878 Ngày nay)

Báo chí

Bắt đầu thời kỳ Ottoman cai trị
Các tu sĩ Latinh bị trục xuất khỏi đảo trong khi các đặc quyền được trao cho
Giáo hội chính thống Síp từ thời gian đầu của thời kỳ Ottoman cai trị.

Vai trò của giáo hội
Giáo hội chính thống đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục người Síp.
Trong thời kỳ cai trị của Ottoman, Giáo hội Chính thống thành lập và duy trì
một số trường học, theo cách này đóng góp vào việc bảo tồn tiếng Hy Lạp và
tôn giáo của cư dân theo dòng Chính thống sống trên đảo.

Síp được nhượng cho người Anh
Việc mở kênh đào Suez vào năm 1869 khiến Síp có được tầm quan trọng
đáng kể đối với người Anh vì việc mở ra con đường quan trọng về mặt chiến
lược giữa biển Địa Trung Hải và Biển Đỏ. Vào năm 1878, sau một hiệp ước bí
mật, Thổ Nhĩ Kỳ nhượng Síp cho nước Anh.

2.8 Người Anh cai trị (1878 – 1960 Ngày nay)
Bắt đầu thời kỳ người Anh cai trị
Cư dân người Síp Hy Lạp tại Síp rất chào đón sự chuyển dịch từ Đế chế
Ottoman sang nước Anh, tin rằng điều này sẽ biến mong muốn của đảo là
thống nhất với Hy Lạp sẽ thành hiện thực. Tuy nhiên, hy vọng của họ không
trở thành hiện thực. Người Síp Hy Lạp tiếp tục tăng sức ép yêu cầu hoàn lại

Tháp giáo đường Hồi giáo Omeriye
Ảnh: Văn phòng Thông tin và
Báo chí
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và thống nhất quốc gia với Hy Lạp, nhưng chính phủ Anh tiếp tục từ chối
yêu cầu.

Trưng cầu dân ý
Vào ngày 15 tháng một, năm 1950, cuộc trưng cầu dân ý về việc thống nhất
với Hy Lạp được tổ chức, trong đó, 95,7% người Síp Hy Lạp bỏ phiếu thuận.
Kết quả của cuộc trưng cầu dân ý không ảnh hưởng gì đến lập trường của
người Anh.

Cuộc đấu tranh giành độc lập của EOKA (1955-1959)
Vào 1955, người Síp Hy Lạp nổi dậy chống sự cai trị của người Anh và tiến
hành đấu tranh giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân, do Tổ chức
Chiến sĩ Quốc gia Síp (EOKA) dẫn đầu. Cuộc đấu tranh dẫn đến sự kết thúc
của chế độ cai trị của Anh và dẫn đến sự độc lập của Síp, nhưng không thống
nhất với Hy Lạp.

Lễ kéo cờ Anh tại quảng trường
Paphos
Ảnh: Văn phòng Thông tin và
Báo chí

2.9 Độc lập Síp vào 1960 Ngày nay
Síp tuyên bố độc lập
Vào tháng hai năm 1959, các hiệp ước được ký kết trong một phần của các
thỏa thuận Zurich - Luân Đôn và vào ngày 16 tháng tám, năm 1960, Síp
chính thức tuyên bố thành nước Cộng hòa Độc lập. Tổng giám mục Makarios
Đệ tam được bầu làm tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Síp và Ngài Fazil
Koutsiouk làm phó tổng thống. Ngày nay, mọi người ăn mừng Ngày độc lập
Síp vào ngày 1 tháng mười, là ngày nghỉ lễ quốc gia.

Cuộc đấu tranh giành độc lập của
EOKA 1955-1959
Ảnh: Văn phòng Thông tin và
Báo chí

Người Síp Thổ Nhĩ Kỳ rút khỏi chính phủ
Vào năm 1963, lấy lý do bổ sung hiến pháp do Makarios Đệ tam đề xuất và
cuộc xung đột liên xã sau đó, người Síp Thổ Nhĩ Kỳ rút khỏi chính phủ.

Đảo chính quân sự
Vào ngày 15 tháng bảy, năm 1974, hội đồng cố vấn quân sự do các Tướng
lĩnh làm phản của Athen dẫn đầu và do một số người Síp Hy Lạp ủng hộ, đã
tổ chức đảo chính quân sự và lật đổ chính phủ. Tổng giám mục Makarios Đệ
tam nhờ sự hỗ trợ của chính phủ Anh chạy thoát ra nước ngoài, thông qua

Thỏa thuận Zurich - Luân Đôn
Ảnh: Văn phòng Thông tin và
Báo chí 2010 (Bản trình bày đa
phương tiện)
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Căn cứ quân sự của Anh tại Síp. Trong thời gian ngay sau đó, nước Cộng
hòa thuộc quyền kiểm soát bất hợp pháp của những kẻ cầm đầu cuộc đảo
chính quân sự.

Thổ Nhĩ Kỳ xâm chiếm
Năm ngày sau, vào ngày 20 tháng bảy, năm 1974, Thổ Nhĩ Kỳ đã dùng
cuộc đảo chính làm lý do để xâm chiếm hòn đảo. Cuộc xâm chiếm của Thổ
Nhĩ Kỳ đã đẩy khoảng 200.000 người Síp Hy Lạp khỏi phần phía bắc bị
chiếm đóng của hòn đảo và kể từ đó, Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng 37% vùng
lãnh thổ của Cộng hòa Síp.
Mặc dù cố gắng nhiều lần và nhiều giải pháp khác nhau do Liên Hợp Quốc
cũng như Hội đồng An ninh và Hội đồng châu Âu đưa ra, quân đội Thổ Nhĩ
Kỳ vẫn chiếm đóng bất hợp pháp phần phía bắc của Síp và 200.000 người
tị nạn Síp vẫn không được trở về nhà của họ kể từ thời gian đó.

Síp gia nhập Liên minh châu Âu
Vào ngày 1 tháng năm, năm 2004, Síp trở thành thành viên đầy đủ của Liên
minh châu Âu. Hành động gia nhập bao gồm một điều khoản, trong đó nêu
rằng việc thực hiện thỏa thuận cộng đồng châu Âu trên những vùng không
do chính phủ Síp kiểm soát (do kết quả của cuộc xâm chiếm từ Thổ Nhĩ Kỳ)
bị tạm thời ngừng lại. Việc tạm thời ngừng lại này sẽ được bãi bỏ ngay khi
giải quyết xong vấn đề của Síp. Một số nỗ lực tìm kiếm giải pháp chính đáng
và thiết thực cho vấn đề Síp vẫn đang tiếp diễn.

Thông qua đồng Euro
Vào tháng năm, năm 2004, Síp gia nhập Liên minh châu Âu và vào tháng
một, năm 2008, Síp thông qua đồng tiền Euro, từ bỏ đồng tiền quốc gia của
mình là đồng bảng Síp.
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Văn hóa
Síp là hòn đảo giàu bản sắc văn hóa. Nhiều bảo tàng, thư viện, phòng trưng
bày nghệ thuật là nơi trưng bày các bộ sưu tập tuyệt đẹp về nghệ thuật
nguyên bản của Síp. Những trang sau chụp mẫu vật từ các bảo tàng, tượng
đài quan trọng nhất, cũng như nhiều phong tục truyền thống tại Síp.

3.1 Bảo tàng
Nicosia
Bảo tàng Khảo cổ Síp
Bảo tàng Khảo cổ Síp tại Nicosia là bảo tàng khảo cổ lớn nhất và lâu đời nhất
trên quốc đảo. Khách đến thăm có cơ hội chiêm ngưỡng nhiều bộ sưu tập
độc đáo của bảo tàng để chiêm nghiệm lịch sử của nền văn minh đảo Síp từ
Thời kỳ đồ đá mới (7000-3900 trước Công Nguyên) đến Thời kỳ Byzantine
(330-1911 theo Công Nguyên).

Nhạc và vũ điệu
Ảnh: Văn phòng Thông tin và
Báo chí

Bảo tàng Thành phố Leventeio của Nicosia
Qua các hiện vật trưng bày, Bảo tàng Thành phố Leventeio là bảo tàng duy
nhất của thủ đô nêu bật sự phát triển xã hội và lịch sử của đời sống tại
Nicosia, từ Thời kỳ đồ đồng đá (3900 trước Công Nguyên) đến ngày nay.

Bảo tàng Nhi đồng Rota
Bảo tàng Rota là bảo tàng mang tính tương tác dành cho trẻ em, tổ chức các
hoạt động giúp giáo dục trí óc và kích thích trí tưởng tượng thông qua các
hiện vật trưng bày tại bảo tàng.
Bảo tàng Khảo cổ Síp tại Nicosia
Ảnh: Tổ chức Du lịch Síp
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Limassol
Bảo tàng / Lâu đài thời Trung cổ Limassol
Nằm trong tòa lâu đài của thành phố, Bảo tàng Síp thời Trung cổ tọa lạc
gần bến cảng cũ nằm ngay chính giữa của trung tâm lịch sử Limassol. Bảo
tàng có nhiều bộ sưu tập hiện vật trưng bày chủ yếu từ thời kỳ Byzantine
và trung cổ.

Bảo tàng Khảo cổ Quận Limassol
Bảo tàng lưu trữ nhiều hiện vật trưng bày khai quật được tại những địa điểm
khảo cổ trong khu vực quận Limassol rộng lớn, có niên đại từ Thời kỳ đồ đá
mới đến thời kỳ La Mã.

Bảo tàng Khảo cổ Quận Limassol
Ảnh: Văn phòng Thông tin và
Báo chí

Larnaca
Bảo tàng Khảo cổ Quận Larnaca
Bảo tàng này trưng bày nghệ thuật từ khi con người đến định cư tại Tenta
thuộc Kalavasos từ Thời kỳ đồ đá mới, cũng như từ cổ trấn Kiti.

Bảo tàng Pierides
Bảo tàng Khảo cổ Quận Larnaca

Bộ sưu tập khảo cổ tại Bảo tàng Pierides vẽ lại sự phát triển kinh tế, văn hóa
và xã hội của hòn đảo qua hơn ngàn năm lịch sử. Những hiện vật trưng bày
đều có niên đại từ 4000 năm trước Công Nguyên đến thế kỷ 15 thuộc Công
Nguyên.

Ảnh: Văn phòng Thông tin và
Báo chí

Paphos
Bảo tàng Khảo cổ Quận Paphos
Bảo tàng Khảo cổ Quận Paphos là nơi lưu giữ bộ sưu tập các di chỉ phát hiện
thấy trong khu vực quận, có niên đại từ Thời kỳ đồ đá mới đến 1700 thuộc
Công Nguyên.
Bảo tàng Biển “Thalassa”
Ảnh: Văn phòng Thông tin và
Báo chí
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Famagusta
Bảo tàng Biển “Thalassa”
Mục tiêu chính của bảo tàng là cho du khách biết đến nguồn tài nguyên di
sản biển của đảo Síp và tầm quan trọng của di sản đó đối với sự phát triển
của nền văn minh đảo Síp từ thời kỳ tiền sử đến hiện tại.

3.2 Di tích tôn giáo
Nhà thờ Cơ đốc giáo
Nhà thờ Faneromeni
Được xây dựng vào năm 1872 và thờ phụng Đức mẹ Đồng trinh, nhà thờ
Faneromeni từng là nhà thờ lớn nhất tại Nicosia. Lăng mộ bằng cẩm thạch ở
phía đông của nhà thờ có chứa di vật của các giám mục và linh mục bị người
Ottoman hành hình vào năm 1821. Nhà thờ mở cửa cầu lễ trong suốt cả năm.

Tu viện Agios Nikolaos ton Gaton (Thánh Nicolas bảo trợ cho Mèo)
Agios Nikolaos ton Gaton (Thánh Nicolas bảo trợ cho Mèo) có lẽ là tu viện cổ
nhất tại Síp. Tu viện do mẹ của Hoàng đế Constantine Đệ Nhị là Saint Helen
lập ra. Theo truyền thuyết, Saint Helen đã thả hàng ngàn chú mèo để diệt
trừ những con rắn tràn vào phá hoại khu vực do nạn hạn hán khắc nghiệt. Tu
viện lấy tên từ chính sự kiện này - Thánh Nicolas bảo trợ cho Mèo. Tu viện
nằm tại Cape Gata, phía đông nam của hồ nước mặn Akrotiri tại Limassol.

Nhà thờ Faneromeni
Ảnh: Văn phòng Thông tin và
Báo chí

Nhà thờ Thánh Lazaros
Nhà thờ Thánh Lazaros tại Larnaca, một mô hình xuất sắc về kiến trúc
Byzantine, được xây dựng vào thế kể thứ 9. Du khách có thể thấy lăng mộ
của Thánh Lazaros dưới điện thờ. Cạnh nhà thờ là Bảo tàng Giáo hội. Nhà thờ
mở cửa cầu lễ trong suốt cả năm.

Agios Nikolaos ton Gaton – Thánh
Nicolas bảo trợ cho Mèo
Ảnh: Tổ chức Du lịch Síp

Tu viện Thánh Neofytos
Tu viện do Thánh Neofytos thành lập tại Paphos vào khoảng năm 1200 thuộc
Công Nguyên. Nơi Thánh Neofytos từng sống, gọi là “Encleistra” (viện tu khổ
hạnh), là một tảng đá do chính tay đức thánh chạm khắc và trang trí bằng
các bức bích họa Byzantine. Tu viện mở cửa cầu lễ trong suốt cả năm.
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Tu viện Thánh Napa
Tu viện trung cổ này, được xây dựng vào thế kỷ thứ 16, nằm tại Ayia Napa
và thờ phụng Thánh Nape. Nhà trọ nằm ở phía đông của tu viện thuộc về Hội
đồng Nhà thờ Thế giới. Tu viện mở cửa cầu lễ trong suốt cả năm.

Những nhà thờ nằm trong danh sách Di sản Thế giới của
UNESCO
Mười nhà thờ Byzantine của Síp nằm trong danh mục UNESCO là di tích được
bảo vệ của di sản văn hóa thế giới. Những nhà thờ này là:



Stavros tou Agiasmiati (Troodos, Quận Limassol)



Sotiros (Troodos, Quận Limassol)



Timios Stavros (Troodos, Quận Limassol)



Panagia tou Araka (Troodos, Quận Limassol)



Nhà thờ Thánh Nicholas (Solea, Τroodos, Quận Nicosia)



Panagia Podithou (Solea, Troodos, Quận Nicosia)



Panagia Asinou (Solea, Troodos, Quận Nicosia)



Saint John Lampadistis (Marathasa, Troodos, giữa Nicosia và
Limassol)

Tu viện Thánh Napa
Ảnh: Tổ chức Du lịch Síp

Nhà thờ Panagia Asinou
Ảnh: Tổ chức Du lịch Síp



Virgin in Moutoullas (Marathasa, Troodos, giữa Nicosia và Limassol)



Archangel Michael (Marathasa, Troodos, giữa Nicosia và Limassol)

Nhà thờ Thiên chúa giáo
Nhà thờ Thiên chúa giáo Timios Stavros
Nhà thờ Thiên chúa giáo Timios Stavros (Nhà thờ Hội Thánh Linh) xây dựng
vào thế kỷ 19 thuộc Công Nguyên nằm gần Cổng Paphos, bên trong thành
Nicosia. Nhà thờ mở cửa cầu lễ trong suốt cả năm.
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Nhà thờ Thiên chúa giáo Thánh Ekaterini
Nhà thờ Thánh Ekaterini, thờ phụng Thánh Ekaterini, được xây dựng tại
Limassol vào năm 1879, trên mô hình kiến trúc châu Âu thời bấy giờ. Nhà
thờ mở cửa cầu lễ vào mọi ngày.

Nhà thờ Thiên chúa giáo Terra Santa
Nhà thờ Terra Santa tại Larnaca được xây dựng vào năm 1596 và còn có tên
là Santa Maria delle Grazie. Nhà thờ mở cửa cầu lễ trong suốt cả năm.

Thánh đường Hồi giáo
Di tích Hồi giáo - hầu hết là nhà thờ Cơ đốc giáo được chuyển thành thánh
đường Hồi giáo - tạo nên một phần quan trọng của lịch sử đảo Síp. Những di
tích này là bằng chứng hiện hữu về mối quan hệ cùng tồn tại hòa bình giữa
người Síp thuộc Hy Lạp và thuộc Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhà thờ Thiên chúa giáo Terra
Santa
Ảnh: Tổ chức Du lịch Síp

Thánh đường Hồi giáo Omeriye
Thánh đường Hồi giáo Omeriye trước đây là nhà thờ dành cho Đức mẹ Mary.
Nơi này được vị chiến binh người Ottoman là Mustafa Pasha chuyển thành
thánh đường Hồi giáo sau khi xâm chiếm Nicosia. Thánh đường Hồi giáo hoạt
động mỗi ngày và mở cửa cho công chúng khi không có tín đồ đến hành lễ.

Thánh đường Hồi giáo Kebir (Thánh đường Vĩ đại)
Thánh đường Hồi giáo Kebir được xây dựng vào thế kỷ 16 và hiện vẫn là một
trong những nơi hành lễ quan trọng nhất của tín đồ Hồi giáo tại Limassol.

Thánh đường Hồi giáo Hala Sultan Tekkesi
Thánh đường Hồi giáo Hala Sultan được xây dựng vào năm 648 thuộc
Công Nguyên để tôn thờ Umm Haram, người có liên quan đến Nhà tiên tri
Mohammed. Theo truyền thuyết, Umm Haram tử vong ngay lập tức khi bà
ngã khỏi con la chở mình, trong một trong những cuộc đột kích đầu tiên của
người A Rập vào hòn đảo. Thánh đường này là một trong những nơi hành lễ
linh thiêng quan trọng nhất của tín đồ Hồi giáo, xếp thứ tư sau Mecca, Medina
tại A Rập Saudi và Al Aksha tại Jerusalem. Thánh đường Hồi giáo hoạt động
mỗi ngày và nằm ở phía tây nam của Larnaca, gần với hồ nước mặn.

Thánh đường Hồi giáo Hala Sultan
Tekkesi
Ảnh: Văn phòng Thông tin và
Báo chí
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3.3 Di tích lịch sử
Cổng Famagusta
Cổng Famagusta, được xây dựng vào thế kỷ thứ 16, là một trong ba cổng
ấn tượng và quan trọng nhất của thành, phục vụ lữ khách vào và ra cổ trấn
Nicosia. Cổng dẫn đến Famagusta, hải cảng quan trọng nhất của hòn đảo.
Ngày nay, đây là Trung tâm Văn hóa Thành phố Nicosia.
Cổng Famagusta

Khu Khảo cổ Kourion

Ảnh: Tổ chức Du lịch Síp

Kourion là thành phố vương quốc quan trọng thời xưa. Nơi này bao gồm
những tòa biệt thự tư nhân với các mặt nền kiểu khảm và rạp hát tráng lệ
kiểu Hy Lạp - La Mã được xây dựng vào thế kỷ 12. Ngày nay, rạp hát được
khôi phục hoàn toàn và dùng cho các buổi biểu diễn nhạc kịch. Nơi này nằm
ở phía tây Limassol, trên con đường dẫn đến Paphos.

Khu định cư Thời kỳ đồ đá mới Choirokoitia
Khu định cư Thời kỳ đồ đá mới Choirokoitia có niên đại từ năm 7000 trước
Công Nguyên là khu định cư đầu tiên được phát hiện tại Síp. Đây là một
trong những khu khảo cổ được bảo tồn tốt nhất trên hòn đảo, có niên đại
từ Thời kỳ đồ đá mới. Khu vực này lọt vào danh sách Di sản Văn hóa Thế
Giới của UNESCO vào 1988. Nơi đây cách Larnaca 32 km, trên tuyến đường
cao tốc Nicosia - Limassol.

Khu Khảo cổ Kourion
Ảnh: Tổ chức Du lịch Síp

Công viên Khảo cổ Kata Paphos
Công viên Khảo cổ Kata Paphos gồm nhiều di tích từ thời tiền sử đến Trung
cổ. Những mặt nền kiểu khảm của bốn tòa biệt thự theo kiến trúc La Mã,
cũng như các di tích khác, có vai trò rất quan trọng. Tổ hợp bao gồm các di
tích như Asklipieion, Odeion, Agora, Pháo đài “Saranta Kolones” (Bốn Mươi
Cột), các phế tích của Đền cổ Cơ đốc thủa sơ khai “Limeniotissa” và Khu Lăng
Tẩm Các Vị Vua.

3.4 Rạp hát

Khu định cư Thời kỳ đồ đá mới
Choirokoitia
Ảnh: Văn phòng Thông tin và
Báo chí

Sự phát triển thịnh vượng của Síp trong lĩnh vực rạp hát là phần nhiều nhờ
vào Tổ chức Rạp hát Síp (THOC) thuộc Bộ Giáo dục và Văn hóa. Ngoài THOC
thì còn có các rạp hát khác nằm tại tất cả các quận trên đảo.
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3.5 Âm nhạc
Nhạc truyền thống
Nhạc truyền thống của người Síp có mối liên hệ trực tiếp với truyền thống
âm nhạc của Hy Lạp Cổ, Thời kỳ Byzantine và Quần đảo Hy Lạp. Mặc dù phát
triển bản sắc riêng của mình, âm nhạc của người Síp vẫn chịu ảnh hưởng từ
những kẻ xâm lược, trong số đó bao gồm người Turk, người Anh, người Frank
và người Venetian. Một số nhạc cụ truyền thống là vĩ cầm, đàn luýt, đàn luýt
của Síp và “tamboutsia”.

Âm nhạc hiện nay
Hàng năm có một số buổi hòa nhạc diễn ra tại Síp do các nghệ sĩ bản địa và
nước ngoài biểu diễn. Nhiều hoạt động văn hóa của Bộ Giáo dục và Văn hóa
diễn ra tại Triển lãm Âm nhạc Quốc tế MIDEM.

3.6 Vũ điệu
Vũ điệu truyền thống
Nhiều vũ điệu truyền thống thường đi kèm trong các sự kiện xã hội như đám
cưới, lễ hội và hội chợ. Vũ điệu của người Síp chủ yếu được biểu diễn theo cặp
đôi, nhảy đối diện nhau, thường là hai người người nam hoặc nữ. Vũ điệu truyền
thống cơ bản gọi là "kartchilamas", nghĩa là mặt đối mặt, do hai vũ công biểu
diễn. Điểm đặc trưng của vũ điệu người Síp là các điệu nhảy đơn của nam được
trình diễn kèm đạo cụ cầm tay, là cái liềm, dao, cái sàng (dần) hay thậm chí
là dụng cụ bằng kính đặt trên đầu, thể hiện trình độ điêu luyện và sức mạnh.
Sự hiện diện của nữ giới trong những vũ điệu truyền thống này phản ánh vai
trò của họ trong xã hội. Nữ vũ công chuyển động chậm, mắt hướng xuống
dưới và thể hiện hoạt động hàng ngày trong cuộc sống của phụ nữ như công
việc may vá. Các vũ điệu truyền thống vẫn do các nhóm văn hóa giảng dạy và
biểu diễn.

Vũ điệu truyền thống
Ảnh: Văn phòng Thông tin và
Báo chí
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Vũ điệu ngày nay
Ngày nay, các trường múa giảng dạy một số điệu nhảy quốc tế lẫn bản
địa. Một số vũ điệu này bao gồm vũ điệu Mỹ Latinh, vũ điệu Phương Đông,
Flamenco, hip-hop, jazz, balê và vũ điệu hiện đại. Síp tổ chức nhiều sự kiện
nhảy múa do các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới biểu diễn. Một trong những sự kiện
vũ điệu quan trọng nhất được tổ chức trên đảo là Liên hoan Vũ điệu châu Âu,
sự kiện tổng hợp về vũ điệu, trình diễn các xu thế mới về vũ điệu.

3.7 Sự kiện
Lễ hội Rượu vang
Lễ hội Rượu vang diễn ra hàng năm vào đầu tháng chín tại Vườn Thị chính ở
Limassol. Cả du khách lẫn người bản địa đều có dịp thưởng thức rượu vang
miễn phí, cũng như các món mezede của đảo Síp (rất nhiều món ăn ngon
của địa phương, trình bày trên nhiều đĩa, có khẩu phần nhỏ) có giá thật rẻ.

Kataklysmos – Lễ hội Triều cường
Hàng năm, lễ hội Kataklysmos diễn ra trong ba ngày tràn ngập khắp phố
phường đảo Síp. Larnaca là trung tâm của Lễ hội vì nơi đây nổi tiếng với
những lễ hội diễn ra trong bảy ngày để ăn mừng lễ hội Kataklysmos.
Lễ hội Rượu vang

Lễ hội Quốc tế KYPRIA
Lễ hội Quốc tế KYPRIA là lễ hội văn hóa hàng đầu diễn ra trên khắp đảo Síp
trong tháng chín và tháng mười. Lễ hội này tạo cơ hội cho một số nghệ sĩ giỏi
nhất thế giới trong lĩnh vực âm nhạc, vũ điệu và nghệ thuật trình diễn đến
Síp. Trong số các sự kiện được tổ chức thì gồm có nhạc kịch, hòa nhạc, trình
diễn vũ điệu và nhiều loại hình nghệ thuật khác từ khắp nơi trên thế giới.

Ảnh: Văn phòng Thông tin và
Báo chí

Ngày hội Carnival
Mỗi khi Xuân về, một số sự kiện và chuyến diễu hành Carnival lại diễn ra trên
khắp đảo. Limassol nổi tiếng với những chuyến diễu hành Carnival và sự kiện
ca múa do Tòa thị chính Limassol tổ chức.

Chuyến diễu hành carnival
Ảnh: Văn phòng Thông tin và
Báo chí
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Giải đua xe đường trường đảo Síp
Giải đua xe đường trường đảo Síp là cuộc tranh tài về đua xe đường trường
được tổ chức hàng năm tại Síp kể từ 1970 trên những tuyến đường quanh co
của những ngọn núi gần kề của Troodos thuộc Quận Limassol. Sự kiện này do
Hiệp hội Ô tô Síp tổ chức và thuộc Giải vô địch Đua xe Đường trường Thế giới
(WRC). Hàng năm, các tay đua xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới tập trung
tại Síp để tham gia vào giải vô địch này.

Sự kiện văn hóa địa phương
Mỗi vùng tại Síp đều tổ chức các sự kiện địa phương trong năm về các phong
tục tập quán và hoạt động của dân cư mỗi vùng. Một số sự kiện gồm có Lễ
hội Dâu tây tại Deryneia, Lễ hội Sữa tại Dali, Lễ hội Táo tại Amiandos.

3.8 Phong tục tập quán của Síp
Phong tục mừng Giáng Sinh (ngày 25 tháng mười hai)
Vài ngày trước Giáng Sinh, mỗi nhà đều trang hoàng cây Noen và chuẩn bị
những món bánh kẹo Giáng Sinh truyền thống. Vào Đêm Giáng Sinh, trẻ em
đến gõ cửa từng nhà và hát bài ca Giáng Sinh gọi là "Kalanda". Vào ngày
Giáng Sinh, mọi người đến nhà thờ để mừng chúa Jesus chào đời.

Hội chợ địa phương
Ảnh: Văn phòng Thông tin và Báo chí

Phong tục năm mới (ngày mùng 1 tháng một)
Vào Đêm Giao Thừa, mọi người quây quần quanh bữa tối cùng họ hàng và
bạn bè để đón mừng năm sắp đến. Sau khi đồng hồ điểm nửa đêm, chủ
nhà sẽ cắt bánh truyền thống gọi là "vasilopitta" có đồng xu giấu bên trong.
Người tìm thấy đồng xu sẽ được coi là thành viên gia đình may mắn nhất
năm đó.

Lễ Hiển Linh (ngày 6 tháng một)
Lễ Hiển Linh vào ngày 6 tháng một là ngày lễ Cơ đốc giáo tưởng niệm thử
thách đầu tiên của Jesus tại Sông Jordan. Vào Ngày Lễ Hiển Linh (còn gọi là
Ngày Chiếu Rọi), tất cả các thị trấn ven biển đều tổ chức ăn mừng. Sau Lễ
Hiển Linh Giáo Chúng, linh mục sẽ ném thánh giá xuống biển. Nhiều người
tình nguyện sẽ lặn xuống biển để lấy lại thánh giá. Theo truyền thống, người
tìm thấy thánh giá sẽ gặp may mắn trong năm đó.

Ném Thánh Giá
Ảnh: Văn phòng Thông tin và Báo chí
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Phong tục mừng Phục Sinh
Trong lễ Phục Sinh, tín đồ Cơ đốc giáo tưởng niệm sự kiện Chúa Jesus sống
lại. Tuần cuối cùng trước Ngày chủ nhật Phục Sinh được gọi là Tuần thánh.
Trong thời gian đó, các bà nội trợ nướng bánh "flaounes" (loại bánh nướng có
phô mai cho lễ Phục Sinh) và nhuộm trứng thành màu đỏ. Vào buổi tối Ngày
thứ bảy trước lễ Phục Sinh, những con chiên Chính thống giáo tụ tập tại nhà
thờ để tưởng niệm sự kiện Chúa Jesus sống lại. Vào Ngày chủ nhật Phục Sinh,
mọi người tụ tập ăn trưa và ăn món souvla cừu truyền thống (món nướng
than hoa). Tại một số vùng, mọi người tụ tập tại quảng trường làng và chơi
những trò chơi truyền thống.

3.9 Hương vị Síp truyền thống
Ẩm thực truyền thống của đảo Síp dựa trên thức ăn vùng Địa Trung Hải, lấy
dầu oliu làm thành phần cơ bản. Ẩm thực đảo Síp có thể nói là nền ẩm thực
"pha trộn" vì nó kết hợp hương vị của vùng Trung Đông, Địa Trung Hải và Tây
Âu. Một số món ăn truyền thống nổi tiếng nhất của đảo Síp là:

Món ăn địa phương
Halloumi: Phô mai truyền thống của đảo Síp, làm từ hỗn hợp sữa dê và cừu.
Halloumi nổi tiếng trên trường quốc tế và được xuất khẩu sang một số nước
trên toàn thế giới.

Pasta bỏ lò của đảo Síp (makaronia tou fournou): Món ăn gồm có
pasta, thịt xay và kem sốt béchamel làm từ phô mai bào.

Souvla: Món ăn gồm những miếng thịt cừu, lợn hay gà lớn có rắc tẩm gia
vị và rau thơm, như oregano, nướng trên xiên dài của bếp nướng than hoa.

Bánh kẹo địa phương
Soujoukos (cuốn nho): Đây là loại bánh kẹo truyền thống có thành phần
cơ bản là nước ép nho trộn với bột mì và quả hạch.
Món ngọt dùng thìa ăn: Hoa quả hoặc rau củ nấu chín (ninh nhỏ lửa) trong
nước đường đặc.

Soujoukos
Ảnh: Tổ chức Du lịch Síp
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Zivania: là đồ uống có lượng cồn cao, phảng phất hương vị nho.
Rượu vang địa phương: được mọi người thích uống từ thời xưa. Qua nhiều
thời kỳ, rượu vang của Síp đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống bản
địa. Ngày nay, những nhà máy sản xuất rượu vang tại Síp cho ra đời rất
nhiều loại rượu vang có chất lượng tuyệt hảo.

Commandaria: là loại rượu vang khai vị ngọt làm từ nho kho. Commandaria
được coi là loại rượu vang lâu đời nhất trên thế giới, với tên gọi được giữ
nguyên trong gần tám thế kỷ.

Lưu ý: Giới hạn tuổi uống rượu
Tuổi được phép uống rượu tại Síp là 17. Tài xế phải thực hiện đúng yêu cầu
lái xe sau khi sử dụng một số lượng cồn nhất định. Giới hạn kiểm tra hơi thở
là 22 microgam cồn trên mỗi 100 mililít hơi thở. Giới hạn kiểm tra máu là
50 miligam cồn trên mỗi 100 mililít máu.
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Hệ thống chính trị
4.1 Giới thiệu
Kể từ 1960, Síp là nước cộng hòa độc lập có hệ thống chính phủ có tổng
thống. Đứng đầu Nhà nước là Tổng thống, được bầu ra qua quá trình phổ
thông đầu phiếu. Một nhiệm kỳ tổng thống là năm năm
Hệ thống quản lý nhà nước của Cộng hòa Síp dựa trên sự phân chia quyền
lực. Cấu trúc quyền lực Nhà nước mô tả chi tiết như sau:


Quyền điều hành: chịu trách nhiệm thi hành pháp luật



Quyền lập pháp: chịu trách nhiệm ban hành pháp luật



Quyền tư pháp: chịu trách nhiệm giải quyết những bất đồng khi
thi hành pháp luật

Lá cờ chính thức của Cộng hòa Síp
Ảnh: Văn phòng Thông tin & Báo
chí 2010

4.2 Quyền điều hành
Quyền điều hành nằm trong tay Tổng thống nước Cộng hòa và Hội đồng Bộ
trưởng do Tổng thống chỉ định. Các thành viên của Hội động Bộ trưởng quản
lý mười một Bộ của Síp:


Bộ Ngoại giao



Bộ Nội vụ



Bộ Quốc phòng



Bộ Tài chính

Dinh tổng thống
Ảnh: Văn phòng Thông tin & Báo



Bộ Tư pháp và Trật tự Công cộng



Bộ Giáo dục và Văn hóa

chí 2010
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Bộ Lao động và Bảo hiểm Xã hội



Bộ Nông nghiệp, Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường



Bộ Thông tin Liên lạc và Việc làm



Bộ Thương mại, Năng lượng, Công nghiệp và Du lịch



Bộ Y tế

Nghị viện Ảnh: Văn phòng Thông tin &

4.3 Quyền lập pháp

Báo chí

Quyền lập pháp nằm trong tay Nghị viện. Các thành viên Nghị viện được bầu
qua quá trình phổ thông đầu phiếu với nhiệm kỳ kéo dài năm năm. Hệ thống
bầu cử được sử dụng là hệ thống đơn giản theo tỉ lệ: số ghế phân cho mỗi
đảng tỉ lệ với tổng số phần trăm phiếu bầu của đảng lấy trên cấp độ quốc gia
và không dựa trên quận bầu cử. Tất cả công dân trên 18 tuổi của Cộng hòa
Síp đều có quyền bầu cử.
Số ghế trong Nghị viện là 80. Theo pháp chế, số ghế được phân chia cân
xứng giữa hai cộng đồng chính của đảo: người Síp Hy Lạp và người Síp Thổ
Nhĩ Kỳ. Trong 80 ghế, 56 ghế trong đó thuộc về các ứng cử viên người Síp
Hy Lạp, trong khi 24 ghế còn lại là dành cho cộng đồng người Síp Thổ Nhĩ
Kỳ. Tuy nhiên, 24 ghế này vẫn để trống do Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng phần phía
bắc của Síp và tình hình chính trị hệ quả sau đó.
Các cộng đồng tôn giáo người Maronite, Armenia và Latinh cũng có đại biểu
trong Nghị viện. Một đại biểu từ mỗi một cộng đồng tham dự các cuộc họp,
mặc dù họ không có quyền tham gia bàn thảo. Các luật và quyết định của
Nghị viện được chọn qua số phiếu bầu chủ yếu của các Đại biểu. Luật có hiệu
lực sau khi công bố trong Công báo Chính phủ và Tổng thống Cộng hòa Síp
ký thông qua.
Các đảng Chính trị Nghị viện chính tại Síp, dựa trên cuộc bầu cử 2011, là:


Đảng Người lao động Cấp tiến (AKEL)



Đảng Tập hợp Dân chủ (DISY)



Đảng Dân chủ (DIKO)

Nghị viện - 1.6.2006
Ảnh: Văn phòng Thông tin &
Báo chí
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Phong trào Dân chủ Xã hội (EDEK)



Đảng Âu châu (EUROKO)



Phong trào Môi trường và Sinh thái

Sự phân bổ 56 ghế tại 6 quận bầu cử là như sau:
Quận bầu cử

Số ghế

Nicosia

20 ghế

Limassol

12 ghế

Famagusta

11 ghế

Larnaca

6 ghế

Paphos

4 ghế

Keryneia

3 ghế

4.4 Quyền tư pháp
Chế độ quản lý tư pháp tại Síp dựa trên các luật lệ và Hiến pháp của Cộng
hòa Síp, nằm trong tay:


Tòa án Tối cao



Tòa sơ thẩm

Kiều dân nước thứ ba (TCN) có quyền khiếu nại lên cả hai tòa án và các Bộ
liên quan của Cộng hòa Síp để xử lý các vấn đề liên quan đến họ.
Tòa nhà Tòa án Tối cao mới

Tòa án Tối cao
Tòa án Tối cao Síp thành lập vào năm 1964 và chỉ định Hội đồng Thẩm phán
Tối cao. Cơ quan này gồm có Tổng thống và 12 thẩm phán.

tại Nicosia
Ảnh: Văn phòng Thông tin &
Báo chí

Tòa sơ thẩm
Tòa Sơ thẩm nằm dưới quyền của Tòa án Tối cao. Dưới đây liệt kê các Tòa
án này:
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Tòa đại hình: Tòa án này có quyền xét xử các vụ án hình sự cấp
sơ thẩm. Trong thực tế, chỉ những vụ án hình sự bị tuyên án quá
5 năm cho tội danh đang được xét xử là sẽ được chuyển lên Tòa
đại hình. Hiện tại, Síp có 4 tòa đại hình theo phiên, tại Nicosia,
Limassol, Larcana và Paphos.



Tòa án quận: Tòa án này xử lý các vụ án có hình phạt tối đa
không vượt quá 5 năm ngồi tù. Hiện tại có 6 tòa án quận, mỗi
quận hành chính của Cộng hòa Síp có một tòa án (Nicosia,
Famagusta, Limassol, Larcana, Paphos và Kyryneia).



Tòa án tranh chấp công nghiệp: Những tòa án này xử lý các
vụ liên quan đến chấm dứt lao động, ví dụ như thanh toán tiền
bồi thường. Hiện tại có 3 tòa án tranh cấp công nghiệp tại Nicosia,
Limassol và Larnaca.



Tòa án kiểm soát tiền thuê nhà: Tòa án này có quyền xét xử
các vấn đề về lấy lại quyền sở hữu tài sản thuê bị kiểm soát và xét
xử vấn đề thuê tài sản công bằng, cũng như các vấn đề thứ yếu
khác.



Tòa án quân sự: Tòa án này xử lý các vụ mà người trong quân
đội phạm phải.



Tòa án gia đình: Tòa án này xử lý các đơn tranh chấp về ly hôn,
quyền nuôi dưỡng con cái, cấp dưỡng và tài sản giữa các cặp vợ
chồng là thành viên của Giáo hội Hy Lạp Chính thống. Hiện có 3
tòa án gia đình:
-

Đối với Nicosia và Keryneia

-

Đối với Limassol và Paphos

-

Đối với Larnaca và Famagusta

Síp còn có một tòa án gia đình cho Nhóm tôn giáo trên toàn bộ Síp có trụ
sở tại Nicosia. Các thành viên của cộng đồng tôn giáo như người Armenia,
Maronite và Latinh phải kiến nghị với tòa án gia đình đối với các Nhóm tôn
giáo.
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4.5 Ngôn ngữ chính thức
Ngôn ngữ chính thức của Cộng hòa Síp là tiếng Hy Lạp và tiếng Thổ Nhĩ
Kỳ. Tiếng Anh được sử dụng rộng rãi trên đảo. Trong cuộc sống hàng ngày,
người Síp Hy Lạp chủ yếu dùng thổ ngữ Síp, dựa trên tiếng Hy Lạp và chịu
ảnh hưởng từ ngôn ngữ từ các nền văn minh và ngôn ngữ của những quốc
gia láng giềng từng xâm chiếm Síp như tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Anh và tiếng
A Rập.

4.6 Síp trong Liên minh châu Âu
Síp trở thành thành viên đầy đủ của Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 1
tháng năm, năm 2004 và vẫn đang tham gia vào tất cả các thể chế EU kể từ
lúc đó. Ba thể chế chính trị chính của EU là Nghị viện châu Âu, Ủy ban châu
Âu và Hội đồng Liên minh châu Âu, cùng với Hội đồng châu Âu (gồm lãnh đạo
các quốc gia thành viên).
Nghị viện châu Âu xác định các ưu tiên chính trị của EU và hợp tác với Hội
đồng Liên minh châu Âu để phát triển các chính sách tài chính và luật pháp
EU. Ủy ban châu Âu được coi là trung tâm quyền lực điều hành của EU và
cơ quan này bảo đảm thi hành các luật lệ và hiệp ước do đại diện các quốc
gia thành viên thông qua. Hội đồng châu Âu bao gồm lãnh đạo các quốc gia
thành viên, Chủ tịch Hội đồng và Chủ tịch Ủy ban. Hội đồng họp 4 lần mỗi
năm và xác định các phương hướng chính trị chung, cũng như ưu tiên của EU.

Lá cờ của Liên minh châu Âu

Cộng hòa Síp có 6 đại diện trong Nghị viện châu Âu (tổng cộng 754 thành
viên). Đại diện của Síp do công dân EU sống tại Síp trực tiếp bầu chọn. Hơn
nữa, Ủy viên Hội đồng đại diện cho Síp trong Ủy ban châu Âu, trong đó có
tổng cộng 27 Ủy viên Hội đồng, mỗi một quốc gia EU có một ủy viên. Trong
Hội đồng Liên minh châu Âu, Bộ trưởng liên quan đến chủ đề mỗi cuộc họp
sẽ đại diện cho Síp. Chức chủ tịch của Hội đồng Liên minh châu Âu sẽ xoay
vòng giữa các thành viên EU 6 tháng một lần. Quốc gia giữ chức chủ tịch sẽ
chọn nghị trình chính trị của kỳ cụ thể. Síp đã giữ chức Chủ tịch Hội đồng
trong kỳ hai năm 2012.

4.7 Nhập quốc tịch Síp
Để nhập quốc tịch Síp, Kiều dân nước thứ ba phải trên 18 tuổi và cư trú hợp
pháp tại Síp. Trước khi nộp đơn nhập quốc tịch, người nộp đơn phải sống hợp
pháp tại Síp trong ít nhất 7 năm, không phạm tội gì và phải nhập cảnh hoặc
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lưu trú hợp pháp tại Síp. Khi Kiều dân nước thứ ba nhập được quốc tịch Síp,
con cái dưới 18 tuổi của họ sẽ tự động có được các quyền lợi giống như họ,
trong khi người kêt hôn với họ sẽ nhận được các quyền lợi này sau 3 năm, với
điều kiện họ không phạm tội. Cộng hòa Síp cho phép Kiều dân nước thứ ba
và con cái họ có nhiều quốc tịch. Hơn nữa, những người kết hôn với công dân
Síp có thể nhập quốc tịch Síp sau khi kết hôn được 3 năm, với điều kiện họ
không phạm tội và họ nhập cảnh cũng như lưu trú hợp pháp tại Cộng hòa Síp.
Dưới đây là mô tả về các giấy tờ chính cần nộp kèm hồ sơ:


Giấy khai sinh của từng người nộp đơn;



Lý lịch tư pháp TRONG SẠCH của từng người nộp đơn;



Giấy kết hôn;



Bản sao hộ chiếu của từng người nộp đơn, trong đó nêu rõ ngày
đến và/hoặc đi;



Danh sách chi tiết về những lần đến và đi do từng người nộp đơn
hoàn thành



Bản sao các quảng cáo trên báo trong hai lần đăng liên tiếp, trong
đó có thông báo rằng người thỉnh cầu đã nộp hồ sơ xin nhập quốc
tịch



Hai ảnh hộ chiếu



Bản sao biên lai trả phí hồ sơ (€500 đối với hồ sơ nhập Quốc tịch
Síp thông qua sở Nhập tịch và €300 đối với hồ sơ nhập Quốc tịch
Síp thông qua Kết hôn)

Để biết thêm thông tin chi tiết, người nộp đơn liên hệ với Ban Di cư và Đăng
ký Hộ tịch tại quận Nicosia. Các biểu mẫu hồ sơ và thông tin bổ sung cũng có
tại trang web của Bộ Nội vụ (www.moi.gov.cy).
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4.8 Tham gia vào các khối chung
Tham gia bầu cử
Kiều dân nước thứ ba không có quốc tịch Síp hay không có quốc tịch của bất
kỳ quốc gia thành viên nào thuộc Liên minh châu Âu sẽ không thể tham gia
bầu cử Cộng hòa Síp.

Các tổ chức quốc gia
Kiều dân nước thứ ba chủ yếu liên quan đến các Khối chung thông qua những
Liên minh có tổ chức do đồng hương của họ lập ra tại Síp. Tự do tụ tập và
tổ chức là quyền hiến pháp của Cộng hòa Síp. Síp có các tổ chức Kiều dân
nước thứ ba dành cho các quốc gia/dân tộc như Nepal, Sri Lanka, Palestine,
Philipin, Bangladesh, Georgia, Cameron, Nga và Kenya. Những tổ chức này
cung cấp nhiều chương trình hỗ trợ thành viên của họ trong khi ở tại Síp.

Bầu cử
Ảnh: Văn phòng Thông tin &
Báo chí

Tổ chức phi chính phủ (NGO)
Một số tổ chức phi chính phủ phát triển các chương trình liên quan đến Kiều
dân nước thứ ba trong nhiều hoạt động văn hóa và giáo dục khác nhau, nhằm
mục đích giúp họ hòa nhập vào xã hội tại địa phương. Ban Di cư và Đăng ký
Hộ tịch đóng góp rất nhiều theo hướng này, thông qua Quỹ Đoàn kết châu
Âu. Một số Thành phố tự trị của nước Cộng hòa cũng tổ chức các sự kiện tại
địa phương vì lý do giống như thế.

Nghiệp đoàn
Nghiệp đoàn là một trong những nơi quan trọng nhất mà thông qua đó, Kiều
dân nước thứ ba tham gia vào các khối chung tại Síp. Dựa theo hiến pháp
Cộng hòa Síp, mọi người lao động đều có quyền tham gia Nghiệp đoàn.
Những Kiều dân nước thứ ba là thành viên Nghiệp đoàn và đáp ứng các nghĩa
vụ tài chính của họ đều có quyền tham gia bầu cử Nghiệp đoàn.

4.9 Nhân quyền và nghĩa vụ cơ bản
Kiều dân nước thứ ba (TCN) có quyền biết các luật lệ, quy định và thể chế
quản lý Cộng hòa Síp. Hiểu biết về thông tin đó là cần thiết để Kiều dân nước
thứ ba hòa nhập vào xã hội Síp. Những Kiều dân nước thứ ba hiểu biết đầy
đủ sẽ có thể tự bảo vệ mình, không vi phạm bất kỳ quyền lợi nào của họ. Các
quyền lợi và nghĩa vụ của cư dân Kiều dân nước thứ ba tại Síp do Hiến pháp
Cộng hòa Síp quản lý và bảo vệ.
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Điều 28(2), Hiến pháp Cộng hòa Síp nêu rằng:
“Mọi người đều có tất cả các quyền và tự do cho mình theo Hiến pháp này,
không có bất kỳ sự phân biệt đối xử trực tiếp hay gián tiếp nào đối với bất kỳ
người nào dựa trên cộng đồng, chủng tộc, tôn giáo, ngôn ngữ, giới tính, niềm
tin chính trị hay loại khác, nguồn gốc xã hội hay quốc gia, dòng dõi, màu da,
của cải, tầng lớp xã hội hay bất kỳ lý do làm nền nào khác.”
Hơn nữa, với tư cách là quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), Cộng
hòa Síp phải tuân thủ Luật Liên minh châu Âu, các thỏa thuận và hiệp ước
quốc tế mà Cộng hòa Síp đã phê chuẩn.

Nhân quyền của Kiều dân nước thứ ba
Các quyền cơ bản của cư dân Kiều dân nước thứ ba tại Síp được liệt kê trong
Hiến chương Quyền Cơ bản của Liên minh châu Âu. Dưới đây là các quyền
chính của từng chương liên quan đến Kiều dân nước thứ ba theo đúng những
gì xuất hiện trên trang web chính thức của EU.


Chương I: phẩm giá (nhân phẩm, quyền được sống, quyền giữ tính
nguyên vẹn của con người, nghiêm cấm tra tấn và hành vi đối xử
hoặc trừng phạt vô nhân đạo hoặc làm mất danh giá con người,
nghiêm cấm chiếm hữu nô lệ và lao động ép buộc).



Chương II: tự do (quyền tự do và an toàn, tôn trọng đời sống riêng
tư và gia đình, bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền kết hôn và lập gia
đình, tự do suy nghĩ, nhận thức và tôn giáo, tự do bày tỏ và thông
tin, tự do tụ họp và hiệp hội, tự do về nghệ thuật và khoa học,
quyền được giáo dục, tự do chọn nghề và quyền tham gia vào công
việc, tự do tiến hành kinh doanh, quyền sở hữu, quyền tị nạn, bảo
vệ trong trường hợp bị thủ tiêu, trục xuất hay dẫn độ).



Chương III: bình đẳng (bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt
đối xử, đa dạng văn hóa, tôn giáo và ngôn ngữ, bình đẳng giữa
nam giới và nữ giới, các quyền trẻ em, các quyền người cao tuổi,
sự hòa nhập của người khuyết tật).
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Chương IV: đoàn kết (quyền của người lao động về thông tin và
hội đàm trong công việc kinh doanh, quyền hành động và thương
lượng chung, quyền sử dụng các dịch vụ việc làm, bảo vệ trong
trường hợp sa thải không công bằng, điều kiện làm việc công bằng
và xứng đáng, nghiêm cấm lao động trẻ em và bảo vệ người trẻ
tuổi tại nơi làm việc, gia đình và đời sống chuyên môn, an ninh
xã hội và hỗ trợ xã hội, chăm sóc sức khỏe, tiếp cận sử dụng các
dịch vụ lợi ích kinh tế chung, bảo vệ môi trường, bảo vệ người tiêu
dùng).



Chương V: quyền công dân quyền quản lý tốt, quyền tiếp cận tài
liệu, viên thanh tra châu Âu, quyền kiến nghị, tự do di chuyển và
cư trú (dành cho Kiều dân nước thứ ba, theo luật pháp liên quan),
bảo vệ ngoại giao và lãnh sự.



Chương VI: công lý (quyền bù đắp hiệu quả và xét xử công bằng,
quyền vô tội trước khi kết án chính thức và quyền bào chữa biện
hộ, các nguyên tắc pháp luật và cân xứng của hành vi phạm tội
hình sự và hình phạt, quyền không bị xét xử hoặc phạt hai lần
trong vụ kiện hình sự cho cùng một tội danh hình sự).

Trong trường hợp vi phạm bất kỳ nhân quyền nào của cư dân Kiều dân nước
thứ ba của Cộng hòa Síp, họ nên hỏi Văn phòng Quản lý của Ủy viên Hội đồng
(viên thanh tra). Nhiệm vụ của Viên thanh tra là bảo đảm và bảo vệ nhân
quyền của công dân và người cư trú tại Cộng hòa Síp. Trong trường hợp vi
phạm nhân quyền còn cấu thành nên tội phạm hình sự, Kiều dân nước thứ
ba nên đến Cảnh sát Síp.

Nghĩa vụ của Kiều dân nước thứ ba
Nghĩa vụ của Kiều dân nước thứ ba tại Síp được nêu trong Luật Nhập cư và
Ngoại kiều, cũng như các quy định liên quan về việc Kiều dân nước thứ ba
sinh sống, học tập hay làm việc tại Síp. Những nghĩa vụ cơ bản của Kiều dân
nước thứ ba cư trú tại Síp là:


Tuân thủ và tôn trọng các luật lệ và quy định của Cộng hòa Síp
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Tôn trọng tài sản của công và tư nhân



Thực hiện các kiểm tra y tế khi đến Síp



Thông báo cho Cảnh sát Síp về bất kỳ thay đổi nào có thể xảy ra
đối với địa chỉ nhà của họ tại Síp



Bảo đảm cấp lại giấy phép cư trú của họ một tháng trước khi hết
hạn, trong trường hợp họ muốn gia hạn thời gian lưu trú tại Síp
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Kinh tế
5.1 Đặc điểm cơ bản của nền kinh tế Síp
Síp có nền kinh tế thị trường tự do. Nhu cầu và sự phát triển của khu vực tư
nhân đóng một vai trò quan trọng, trong khi chính phủ hỗ trợ và điều tiết thị
trường để duy trì tính ổn định vĩ mô cũng như môi trường kinh doanh có lợi.
Trước 1974, kinh tế Síp chủ yếu dựa vào du lịch và các ngành dịch vụ. Trong
những thập niên mới đây nhất, cả khu vực thương mại lẫn xây dựng đã cho
thấy có sự tăng trưởng đáng kể. Một phần lớn của lực lượng lao động quốc
gia là Kiều dân của nước thứ ba (TCN).

5.2 Đồng tiền của Síp - Euro
Kể từ ngày 1 tháng một, năm 2008, Síp gia nhập khu vực đồng tiền chung
châu Âu (Eurozone) và sử dụng đồng Euro, đồng tiền chính thức được sử
dụng tại tất cả các nước thành viên thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu.
Các thành viên của khu vực đồng tiền chung châu Âu tuân thủ chính sách
tiền tệ thống nhất thông qua Ngân hàng Trung ương châu Âu. Việc sử dụng
đồng Euro tại thị trường Síp có tác động tích cực đến nhu cầu đầu tư, cũng
như tốc độ tăng trưởng tài chính và do vậy, thúc đẩy hàng xuất khẩu của Síp.

Ảnh: Văn phòng Thông tin & Báo
chí 2010

5.3 Thuế
Síp có một số loại thuế như thuế thu nhập cá nhân, thuế doanh nghiệp và
thuế VAT. Tất cả cư dân đang làm việc tại Síp, cũng như những người đang
sống tại Síp trên 183 ngày (6 tháng) đều phải trả thuế thu nhập, nếu tổng
thu nhập trước thuế vượt quá số tiền miễn thuế là €19.500 (tính từ 2011).
Tất cả những công ty được quản lý và kiểm soát tại Síp đều phải đóng thuế
trên khoản thu nhập được tính dồn hoặc sinh ra từ mọi nguồn thu nhập tại
Síp và nước ngoài. Mọi nguồn cung cấp hàng hóa chịu thuế hay dịch vụ được
thực hiện trong phạm vi Cộng hòa Síp đều phải nộp thuế VAT. Hàng nhập
vào Cộng hòa Síp và thu mua hàng hóa từ các nước thành viên khác đều tính
thuế VAT. VAT là hình thức tính thuế gián tiếp có chủ đích để tạo gánh nặng
lên chi phí tiêu dùng.
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5.4 Hệ thống ngân hàng
Hệ thống ngân hàng bao gồm các ngân hàng và Tổ chức tín dụng hợp tác.
Ngân hàng Trung ương Síp là cơ quan giám sát các tổ chức ngân hàng, ngân
hàng nội địa và các đơn vị ngân hàng quốc tế. Cơ quan Giám sát và Phát triển
Xã hội Hợp tác giám sát các Tổ chức tín dụng hợp tác.
Kể từ khi gia nhập Liên minh châu Âu, Síp tự do hóa đầu tư nước ngoài, tạo
cơ hội kinh doanh cho các nhà đầu tư nước ngoài. Hệ thống tài chính tại Síp
là mở và cho phép kinh doanh thương mại với các quốc gia khác. Mọi người
có thể đầu tư trực tiếp tại Síp mà không có bất kỳ giới hạn nào, trừ khi đầu tư
có nguồn gốc từ các nước thứ ba. Đối với các nước thứ ba, Síp đặt ra các tiêu
chí cần phải đáp ứng, tùy theo khu vực kinh tế sẽ thực hiện việc đầu tư, cũng
như tỉ lệ phần trăm tham gia của nhà đầu tư nước ngoài. Ngân hàng Trung
ương Síp là cơ quan quản lý và giám sát hệ thống tài chính tại Síp, giám sát
các quá trình đầu tư và giao dịch.

Ngân hàng Trung ương Síp
Ảnh: Văn phòng Thông tin &
Báo chí

Trao đổi mậu dịch với quốc gia khác
Theo Cơ quan Thống kê của Cộng hòa Síp, nhóm quan trọng nhất, đầu tiên
mà Síp có trao đổi mậu dịch là các nước thành viên thuộc Liên minh châu
Âu (EU), chiếm 76% tổng trao đổi mậu dịch (chủ yếu là Hy Lạp, Vương quốc
Anh và Đức). Nhóm quan trọng nhất thứ hai là các nước Trung Đông (chủ
yếu là Syria, Lebanon và Israel) với tỉ lệ là 10%. Hơn nữa, Síp đã thiết lập
mối quan hệ thương mại quan trọng với một số quốc gia, trong đó có Nga,
Mỹ và Trung Quốc.

5.5 Thông tin ngân hàng dành cho TCNs
Síp có rất nhiều ngân hàng cung cấp dịch vụ ngân hàng và giao dịch tiền tệ.
Những tổ chức đó là:



Ngân hàng



Tổ chức tín dụng hợp tác



Các công ty chuyên về chuyển tiền ra nước ngoài
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Sau đây là mô tả về các quy trình để sử dụng dịch vụ do các tổ chức tài chính
cung cấp tại Síp. Những dịch vụ này bao gồm:



Mở và quản lý tài khoản ngân hàng



Tiếp nhận thẻ để rút tiền



Chuyển khoản qua ngân hàng



Cho vay



Thanh toán dịch vụ công và các dịch vụ khác (ví dụ: điện, nước,
điện thoại)

Mở và quản lý tài khoản ngân hàng
Kiều dân nước thứ ba có thể đăng ký cho bất kỳ tài khoản ngân hàng tại bất
kỳ ngân hàng hay ngân hàng hợp tác nào họ lựa chọn. Những giấy tờ tài liệu
thông thường nhất sẽ cần nộp là:



Giấy phép cư trú và việc làm hợp lệ trong ít nhất là một năm



Sổ ngoại kiều (Do Bộ phận Nhập cư và Ngoại kiều của Bộ Công an
Síp cấp)



Thỏa thận thuê nhà đã ký được cấp cho người viết đơn xin; Nếu nơi
cư trú không phải là nơi đi thuê nhưng tài sản đó thuộc sở hữu của
công dân Síp thì cần phải có chữ ký của công dân đó làm người bảo
đảm



Bản sao hộ chiếu



Nếu Kiều dân nước thứ ba là sinh viên, họ cũng cần giấy chứng
nhận sinh viên do trường đại học hoặc cao đẳng mà họ theo học
cấp cho

Trường hợp Kiều dân nước thứ ba muốn mở tài khoản ngân hàng điện tử thì
cũng phải tuân thủ quy trình tương tự.
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Tiếp nhận thẻ để rút tiền
Khi lập tài khoản ngân hàng, các ngân hàng và ngân hàng hợp tác cung cấp
cho khác hàng lựa chọn nhận thẻ tín dụng và/hoặc thẻ ghi nợ, dựa trên tiêu
chuẩn cho từng khách hàng, hệ số tín nhiệm và loại tài khoản ngân hàng.
Các quy định ngân hàng liên quan đến việc phát hành thẻ tín dụng đều rất
ngặt nghèo và khách hàng tiềm năng phải đáp ứng tất cả các yêu cầu của
ngân hàng và kiểm toán nội bộ để nhận được thẻ tín dụng.
Việc cấp và sử dụng thẻ được chia thành hai loại chính:

Thẻ ghi nợ
Thẻ này không phải là thẻ tín dụng. Khi sử dụng thẻ ghi nợ, tiền được ghi
nợ trực tiếp và ngay lập tức từ tài khoản thanh toán cá nhân tại ngân hàng
của chủ tài khoản. Để dùng thẻ ghi nợ, khách hàng cần có đủ tiền trong tài
khoản. Không áp dụng phí ngân hàng khi dùng Thẻ ghi nợ nếu sử dụng mạng
lưới ATM của ngân hàng. Nếu dùng mạng lưới ATM của ngân hàng khác thì
thường là có một khoản phí nhỏ.

Thẻ tín dụng
Khi dùng thẻ tín dụng để trả tiền thì ngân hàng coi món tiền đó là khoản cho
vay. Vào cuối mỗi tháng, chủ tài khoản được cấp sao kê tài khoản, trong đó
có tổng số tiền còn nợ trên thẻ tín dụng, cùng với phí ngân hàng và khoản
thanh toán tối thiểu cần phải trả.
Thẻ tín dụng và Thẻ ghi nợ được sử dụng cho các giao dịch sau:



Rút tiền mặt từ ATM



Trả tiền tại nơi bán lẻ (nhà hàng, cửa hàng, dịch vụ công và các
khoản phí và thanh toán khác cần trả bằng tiền mặt)



Thực hiện thanh toán điện tử qua Internet

Chuyển khoản qua ngân hàng
Tất cả các tổ chức tài chính cũng như "Công ty chuyển tiền" (ví dụ: Western
Union và MoneyGram) cung cấp các dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài. Các
ngân hàng và Tổ chức tín dụng hợp tác chuyển tiền điện tử đến tài khoản
ngân hàng tại Síp hoặc tại nước ngoài. Chuyển tiền luôn phải chịu phí và
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khoản phí này tùy thuộc vào chính sách của tổ chức tài chính. Ngân hàng và
công ty chuyển tiền cần có giấy tờ nhất định để chuyển tiền (tức là chi tiết
ngân hàng và cá nhân của người nhận).

Các giấy tờ / tài liệu chính mà Kiều dân nước thứ ba cần nộp để chuyển tiền
là:



giấy phép cư trú và việc làm



hợp đồng lao động



Bằng chứng về tiền họ muốn gửi từ tổ chức tài chính cụ thể

Síp có giới hạn về số lượng tiền cá nhân có thể chuyển ra nước ngoài. Số
lượng tiền tối đa cụ thể do luật pháp nước Cộng hòa Síp đặt ra, cũng như theo
các chính sách nội bộ và quy trình của từng tổ chức tài chính.
Tiền cũng có thể được gửi ra nước ngoài nhờ vào "Công ty chuyển tiền" (ví
dụ: Western Union và MoneyGram) có chi nhánh trên toàn lãnh thổ Síp. Một
lần nữa, điều quan trọng cần lưu ý là số lượng tiền tối đa cụ thể do luật pháp
nước Cộng hòa Síp đặt ra.
Tiền chuyển đi sẽ không đến tài khoản của người nhận ngay lập tức. Cần có
một số ngày nhất định tính từ khi thực hiện chuyển tiền đến khi người nhận
có thể rút tiền từ tài khoản của họ tại nước ngoài. Khoảng thời gian này phụ
thuộc vào:



Số tiền chuyển đi



Điểm chuyển tiền đến



Tổ chức tài chính liên quan đến giao dịch (cả tại Síp lẫn tổ chức của
người nhận tại nước ngoài)

Cho vay
Các ngân hàng tại Síp cung cấp một số dạng vay cho cả người bản địa lẫn
dân di trú. Mọi người có thể đến bất kỳ ngân hàng nào và nộp đơn vay tiền
dựa trên nhu cầu tín dụng tài chính của họ. Tuy nhiên, từng ngân hàng tuân
thủ các quy trình và thủ tục riêng của mình. Điều quan trọng cần lưu ý là các
tổ chức tín dụng hợp tác không cung cấp các điều khoản đó cho Kiều dân
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nước thứ ba. Để biết chi tiết về thủ tục xin vay tiền, vui lòng liên hệ trực tiếp
với ngân hàng. Một số dạng cho vay là:



Cho sinh viên vay tiền



Vay tiền mua xe ô tô



Cho vay mua nhà hay phát triển kinh doanh



Cho vay cá nhân

Cho sinh viên vay tiền
Để được phê chuẩn và cấp vay tiền dành cho sinh viên thì cần nộp các giấy
tờ sau trong đơn xin vay ban đầu:



2 người bảo lãnh



Giấy chứng nhận theo học từ Cơ sở Giáo dục Bậc cao được công
nhận tại Cộng hòa Síp



Bằng chứng về khả năng trả lại khoản cho vay (tùy theo ngân
hàng)

Vay tiền mua xe ô tô
Để được phê chuẩn và cấp vay tiền để mua phương tiện đi lại thì cần nộp các
giấy tờ sau trong đơn xin vay ban đầu:



Tiền đặt cọc cho phương tiện đi lại làm tài sản thế chấp (cần phải
ký vào nội dung liên quan do tổ chức tín dụng cung cấp)



2 người bảo lãnh (bản sao hoàn thuế hay giấy tờ bổ sung khác,
trong đó cho biết khả năng tài chính của những người chấp nhận
làm người bảo lãnh trả lại khoản cho vay)



Giấy phép cư trú



Bằng chứng về khả năng trả lại khoản cho vay (tùy theo ngân
hàng)
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Cho vay không gian Nhà - Văn phòng
Để được phê chuẩn và cấp vay tiền để mua nhà và / hoặc cơ sở kinh doanh
thì cần nộp các giấy tờ sau trong đơn xin vay ban đầu:



Người nộp đơn phải có hộ khẩu thường trú (có giấy phép sinh sống
tại Síp trong hơn 1 năm) - cung cấp giấy tờ bằng chứng



Khoản đặt cọc cho khế ước nhà đất làm tài sản thế chấp (cần phải
ký vào nội dung liên quan do tổ chức tín dụng cung cấp)



2 người bảo lãnh tin cậy (bản sao hoàn thuế hay giấy tờ bổ sung
khác, trong đó cho biết khả năng tài chính của những người chấp
nhận làm người bảo lãnh trả lại khoản cho vay)



Giấy xác nhận chủ sở hữu bất động sản



Giấy phép cư trú



Bằng chứng về khả năng trả lại khoản cho vay (tùy theo ngân
hàng)

Cho vay cá nhân
Để được phê chuẩn và cấp cho vay cá nhân thì cần nộp các giấy tờ sau trong
đơn xin vay ban đầu:



Người nộp đơn phải có hộ khẩu thường trú (có giấy phép sinh sống
tại Síp trong hơn 1 năm) - cung cấp giấy tờ bằng chứng



Giấy phép lao động theo hợp đồng cho Kiều dân nước thứ ba



Bảo hiểm nhân thọ và hỏa hoạn từ ngân hàng



Tài sản thế chấp hoặc tiền mặt là tiền đặt cọc



Bằng chứng về thu nhập



Tiền lương của người nộp đơn cần phải được chuyển vào tài khoản
ngân hàng, đặt làm hình thức trả góp tự động để trả lại tiền cho
vay
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Bằng chứng về khả năng trả lại khoản cho vay (tùy theo ngân
hàng)

Lưu ý:
Người tạm trú sẽ có các điều khoản đặc biệt, tùy theo tình trạng của người
nộp đơn và chính sách của ngân hàng.

Giám sát và quản lý tài khoản ngân hàng
Tùy theo loại tài khoản, mọi người có thể nộp tiền hoặc rút tiền bằng cách
đến ngân hàng trong giờ làm việc, hay dùng thẻ tín dụng/ghi nợ của ngân
hàng tại ATM (Máy rút tiền tự động). Mọi người còn có thể giám sát tài khoản
ngân hàng thông qua sao kê tài khoản, sổ tiết kiệm, giao dịch ngân hàng qua
Internet hay bằng cách đến bất kỳ chi nhánh nào của ngân hàng.

Giờ làm việc của ngân hàng
Ngân hàng và ngân hàng hợp tác có lịch làm việc riêng của từng ngân hàng,
nhưng tất cả đều mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, trừ các ngày nghỉ lễ của
ngân hàng. Giờ hoạt động thường là từ 8:30 sáng. – 1:30 chiều. Ngân hàng
có lịch làm việc cho mùa đông và mùa hè nên phải kiểm tra với ngân hàng để
có thông tin cập nhật. Không cần phải đặt lịch hẹn trước để đến ngân hàng.

Lưu ý chung



Từng ngân hàng có các điều kiện riêng của họ đối với việc cho vay
và nộp giấy tờ cho mục đích này. Do vậy, mọi người nên trao đổi
riêng với tổ chức ngân hàng mình chọn để biết thêm thông tin.



Để biết thêm thông tin về giấy tờ cần thiết nộp lên cho quá trình
phê chuẩn vay thế chấp, xin hãy hỏi ngân hàng liên quan.



Ngân hàng không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ nào
về việc cấp khoản cho vay. Quản lý của từng ngân hàng sẽ quyết
định riêng biệt việc cấp bất kỳ khoản cho vay nào và tùy theo
trường hợp của người nộp đơn xin vay tiền.
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Thông tin liên hệ
Thông tin thêm về ngân hàng, hệ thống ngân hàng và các loại cho vay khác
nhau đều có trên mạng hoặc bằng cách liên hệ với ngân hàng qua điện thoại
hay đến chi nhánh của ngân hàng. Chi tiết liên hệ của các tổ chức và cơ quan
ngân hàng đều nằm tại Chương 10 (Thông tin liên hệ hữu ích).

Thanh toán hóa đơn dịch vụ công tại tổ chức tài chính
Mọi người có thể đặt trả tiền hóa đơn cho dịch vụ công (điện/năng lượng,
nước, điện thoại và Internet) tại nhiều ngân hàng và ngân hàng hợp tác khác
nhau. Không cần phải có tài khoản tại ngân hàng cụ thể để trả những khoản
đó. Mọi người còn có thể trả tiền bằng cách dùng séc cá nhân hay thông qua
ghi nợ trực tiếp với ngân hàng mà họ có tài khoản. Từng ngân hàng tuân theo
các chính sách và quy trình riêng của họ. Mọi người nên liên hệ trực tiếp với
ngân hàng để biết thêm chi tiết. Nếu có thẻ tín dụng/ghi nợ thì có thể thực
hiện trả tiền qua mạng. Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ công đều chấp
nhận hình thức trả tiền qua mạng.

Lưu ý quan trọng
Từng tổ chức tài chính tuân theo các chính sách, quy định và thủ tục riêng
dành cho dịch vụ họ cung cấp. Quyết định cuối cùng về dịch vụ, thủ tục hay
quyền sử dụng mà từng ngân hàng/ngân hàng hợp tác cung cấp và cung cấp
cho ai, đều phụ thuộc vào tổ chức và quá trình ra quyết định nội bộ của tổ
chức đó. Thông tin cung cấp ở đây chỉ mang tính thông báo và có thể thay
đổi; mọi người nên liên hệ trực tiếp với từng tổ chức tài chính để có được
thông tin về các chính sách và quy trình của tổ chức đó.
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Việc làm và quan
hệ lao động
6.1 Giới thiệu chung
Hiến pháp nước Cộng hòa Síp bảo đảm quyền đối xử công bằng cho mọi
người lao động (người nước ngoài và người Síp), cũng như bảo đảm việc bảo
vệ nhân quyền, bất kể chủng tộc, giới tính, quốc tịch, tôn giáo hay nguồn
gốc tộc người. Cộng hòa Síp cũng phê chuẩn một số hiệp định quốc tế và của
Liên minh châu Âu (EU) liên quan đến việc làm và quyền lao động. Síp có một
hệ thống quan hệ ngành nghề phát triển, xác định quyền và nghĩa vụ của
cả chủ lao động lẫn người lao động, mối quan hệ giữa họ và các điều khoản
cũng như điều kiện việc làm.
Luật lao động và các thỏa thuận chung giữa chủ lao động và người lao động
quy định các điều khoản và điều kiện về việc làm của người lao động. Các
thỏa thuận chung được chia ra trong thỏa thuận ngành và thỏa thuận doanh
nghiệp. Thỏa thuận trước áp dụng cho toàn bộ ngành (ví dụ như hợp đồng
cho khu vực xây dựng và khách sạn), trong khi thỏa thuận sau áp dụng cho
công ty cụ thể cung cấp việc làm. Các thỏa thuận chung chỉ áp dụng cho
người lao động làm việc tại những công ty có tổ chức công đoàn.
Luật lao động áp dụng cho mỗi một người lao động và quản lý chính về điều
kiện làm việc của người lao động. Tình trạng sức khỏe và an toàn tại nơi làm
việc, nghĩa vụ tham gia vào các kế hoạch an ninh xã hội, thời gian làm việc
và thời gian nghỉ phép hàng năm tối thiểu dành cho người lao động sẽ do các
bộ luật liên quan quản lý. Những vấn đề về tỉ lệ tăng lương hàng năm hay các
lợi ích khác của người lao động, như chi phí trợ cấp sinh hoạt (COLA), quỹ dự
phòng hay chăm sóc y tế là do các thỏa thuận chung quản lý.
Kiều dân nước thứ ba có quyền làm việc tại các khu vực kinh tế cụ thể của
Síp trong khoảng thời gian cụ thể. Nếu đáp ứng các tiêu chí và điều kiện thì
chú trọng tập trung vào những việc làm có tính tạm thời có thể áp dụng. Giấy
đăng ký tạm trú vì mục đích công việc cho phép Kiều dân nước thứ ba làm
việc ở vị trí thuộc chuyên môn và trong khoảng thời gian như đã nêu trong
văn bản. Trong trường hợp Kiều dân nước thứ ba chấp nhận công việc khác
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với việc họ có giấy phép, thì giấy phép lao động sẽ hết hạn và được coi là bị
bãi bỏ.
Tùy theo khu vực kinh tế sẽ tuyển dụng Kiều dân nước thứ ba mà có các điều
khoản liên quan về tình trạng của giấy phép lao động và cư trú. Tuy nhiên,
cần phải nhớ rằng Ban Lao động và An ninh Xã hội xét duyệt cho phép Kiều
dân nước thứ ba làm việc sẽ xem xét khả năng đáp ứng vị trí công việc còn
trống, chủ yếu từ Thị trường Lao động châu Âu và/hoặc địa phương, trong
số nhiều tiêu chí khác.
Cần phải làm rõ rằng trước khi đăng ký cho nhân viên là ngoại kiều (TCN),
chủ lao động phải thực hiện nhiều bước để tìm nhân viên thích hợp trong thị
trường địa phương và/hoặc châu Âu. Ngoài ra, cũng cần nhấn mạnh rằng
ứng cử viên phù hợp có thể là người đáp ứng các điều kiện và nhu cầu của
công việc sau khi tham gia đào tạo ngắn hạn. Hơn nữa, cần nêu rõ là các điều
khoản và điều kiện lao động thấp về việc làm không thống nhất với các thỏa
thuận chung tương ứng và điều kiện làm việc không thuận lợi sẽ không tạo
thành cơ sở về việc tuyển dụng ngoại kiều.
Cụ thể hơn, trong quá trình tuyển dụng cho vị trí công việc còn trống, chủ
lao động phải thực hiện các bước sau:



Thông báo về vị trí công việc còn trống cho Văn phòng Lao động
Quận tương ứng. Vị trí công việc phải để trống trong ít nhất 6 tuần
trước khi áp dụng cho nhân viên là ngoại kiều. Thông báo phải
được đặt tại bộ máy tìm kiếm việc làm quốc gia (CPS) và mạng
EURES, ngoài nhân viên có trình độ và/hoặc người trong nghề ra
(theo xác định định kỳ của Bộ Lao động và An ninh Xã hội).



Thông báo vị trí công việc còn trống trên báo chí địa phương và/
hoặc quốc gia thông qua Dịch vụ Việc làm Công khai.



Thực hiện nhiều hành động và sáng kiến khác để tuyển dụng nhân
viên (ví dụ: công đoàn và tổ chức của người lao động, Internet,
vân vân).

Theo Chiến lược Quốc gia về Việc làm dành cho Nhân lực Ngoại kiều của Síp
(208) và chính sách nhập cư chung thì có các khu vực sau đây mà Kiều dân
nước thứ ba có thể được tuyển dụng:
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Lực lượng lao động (có trình độ chuyên môn cao, người lao động
chưa được đào tạo / đào tạo một phần, Người làm công thời vụ,
Công ty/doanh nghiệp có đầu tư nước ngoài)



Kiều dân nước thứ ba là sinh viên



Người lao động nội địa



Các loại cụ thể có giấy phép lao động hơn 4 năm

Sơ đồ sau minh họa các lĩnh vực chuyên môn của Kiều dân nước thứ ba cho
mỗi loại
Kiều dân
nước thứ ba

Loại việc làm

Nhân viên
có trình
độ chuyên
môn cao

Người lao
động không
có kỹ năng

Người làm
công thời vụ

Sinh viên

Nhân viên
thuyên
chuyển
trong
nội bộ
công ty

Người lao
động nội địa

Công ty
có lợi ích
nước ngoài

Giấy phép cư trú và
việc làm đặc biệt
cho hơn 4 năm

Vận động viên và
huấn luyện viên

Họa sĩ chuyên về
biểu tượng tôn giáo

Cán bộ nhân viên
của công ty
hiện có

Mô tả của mỗi thể loại sẽ nằm trong phần tiếp theo, theo Chiến lược Quốc
gia về Lực lượng Lao động Ngoại kiều của Síp (2008), cũng như Luật Di cư và
Ngoại kiều (Chương 105 sửa đổi bổ sung 2007).
Cần lưu ý rằng thỉnh thoảng, các bộ luật đó có sửa đổi bổ sung. Điều quan
trọng là Kiều dân nước thứ ba phải liên hệ Ban Di cư và Đăng ký Hộ tịch và/
hoặc ban Lao động tại Bộ Lao động và Bảo hiểm Xã hội để có cập nhật mới
nhất.

Tuyển dụng ngoại kiều mà không có giấy phép việc làm bắt buộc hay vi phạm
bất kỳ điều khoản luật pháp nào liên quan về việc làm và quản lý là phạm tội
và sẽ bị phạt tù và / hoặc phạt tiền.
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6.2 Loại hình việc làm cho Kiều dân nước thứ ba
Hợp đồng Kiều dân nước thứ ba trong loại này sẽ hết hạn khi hoàn thành một
(1) năm, (miễn trừ đối với khu vực nông nghiệp và gia cầm có thời hạn hợp
đồng là hai (2) năm). Hợp đồng có thể ký lại hàng năm, trong khi thời gian
tối đa (thời gian ở tại Síp) không thể vượt quá bốn năm.

Loại việc làm cho Kiều dân nước thứ ba
1. Nhân viên có trình độ chuyên môn cao
Mô tả
Những cá nhân:



Được đào tạo và/hoặc có trình độ chuyên môn cao



Ký hợp đồng hàng năm tối thiểu là €35.000

Điều kiện - Tiêu chí



Tìm kiếm thị trường lao động để có khả năng được nhận vào vị trí
công việc còn trống từ Thị trường Lao động châu Âu và/hoặc địa
phương



Giấy phê chuẩn chính đã cấp được đánh giá trong tối đa là một
năm, có khả năng kéo dài

Tài liệu bắt buộc chính
Bộ Lao động và Bảo hiểm Xã hội



Học vị



Bằng chứng về kinh nghiệm chuyên môn/đào tạo suốt đời



Bản sao hộ chiếu



Hợp đồng lao động có chữ ký, trong đó, nêu rõ thu nhập hàng năm
của nhân viên, cũng như thời gian làm việc (hợp đồng cần được
đóng dấu của Văn phòng Quản lý Dấu).
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Bộ Nội vụ
Sau khi nộp các giấy tờ trên cho ban có thẩm quyền thuộc Bộ Lao động và
Bảo hiểm Xã hội và được cấp phê chuẩn tương đối ban đầu, Kiều dân nước
thứ ba phải nộp kèm giấy phép lao động các giấy tờ sau:



Bản sao hộ chiếu



Giấy chứng nhận không phạm tội



Giấy chứng nhận bảo hiểm y tế cá nhân chi trả đầy đủ

Lưu ý: Có thể cần bổ sung đầy đủ giấy tờ tùy theo từng trường hợp

2. Nhân viên không có kỹ năng - kỹ năng một phần
Mô tả



Giấy phê chuẩn được cấp với điều kiện là chủ lao động / công ty sẽ
đào tạo nhân viên của họ, để nhu cầu nhân lực tương lai dạng này
sẽ được giữ ở mức độ tối thiểu

Điều kiện - Tiêu chí
Nộp thông tin / giấy tờ từ phía chủ lao động đối với bất kỳ hành động nào
thực hiện để xác định nhân viên phù hợp từ thị trường địa phương và/hoặc
châu Âu.
Tài liệu bắt buộc chính
Bộ Lao động và Bảo hiểm Xã hội



Bản sao hộ chiếu



Tờ khai có chữ ký từ chủ lao động về việc họ tuyển dụng thêm Kiều
dân nước thứ ba hay được tuyển dụng trong quá khứ và hiện tại,
Nhà nước đang tìm kiếm họ hoặc họ nộp đơn xin tị nạn.
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Bộ Nội vụ
Sau khi có giấy phê chuẩn ban đầu của Bộ Lao động và Bảo hiểm Xã hội, chủ
lao động phải nộp các giấy tờ sau:



Bản sao hộ chiếu



Hợp đồng có đóng dấu của Văn phòng Quản lý Dấu



Sao kê trái phiếu ngân hàng dành cho chi phí chuyển hồi hương
về nước của Kiều dân nước thứ ba. (Giấy bảo lãnh trái phiếu ngân
hàng phải hợp lệ trong thời gian 6 tháng sau khi chấm dứt hợp
đồng).



Giấy chứng nhận tình trạng sức khỏe tốt của Kiều dân nước thứ ba



Giấy chứng nhận không phạm tội bằng tiếng Hy Lạp hay tiếng Anh



Giấy chứng nhận rằng chủ lao động có nơi ở phù hợp cho Kiều dân
nước thứ ba



Bằng chứng về khoản chi trả phí hành chính

3. Người làm công thời vụ
Mô tả



Loại này bao gồm công việc trong khu vực nông nghiệp và số lượng
việc làm hạn chế trong khu vực dịch vụ (ví dụ: đầu bếp)



Giấy phép ban đầu và giấy phép cư trú được cấp cho thời gian 4
tháng, có thể kéo dài thêm 4 tháng (mang tính cuối cùng - không
thể cấp mới)

Điều kiện - Tiêu chí
Ngành khách sạn:



Đối với các trường hợp cá nhân (cụ thể), giấy phê chuẩn sẽ được
cấp với số lượng hạn chế (vì nhu cầu của khu vực kinh tế, nhìn
chung, đã được đáp ứng với nhân viên từ Thị trường Lao động châu
Âu và/hoặc địa phương), ví dụ: đầu bếp
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Trong lĩnh vực du lịch/nghỉ dưỡng mang tính thời vụ cao, thời gian
của giấy phép lao động được hạn chế cho mùa kinh doanh (tháng
năm đến tháng mười một)



Nếu công ty khách sạn vẫn hoạt động trong suốt cả năm, họ có thể
lấy giấy phép lao động trong thời gian dài hơn.

Khu vực nông nghiệp:



Giới hạn áp dụng cho những quốc gia xuất xứ để bảo đảm người
nước ngoài quay trở về quốc gia họ một cách hiệu quả



Công việc thời vụ gồm có hái cam, thu hoạch khoai tây và một số
công việc hái lượm (ví dụ: nho, dâu tây, vân vân) và gặt hái khác.



Đối với công việc hái cam và thu hoạch nho, giấy phép sẽ được cấp
cho "nhóm" trong thời gian từ tháng mười đến tháng sáu của năm
tiếp theo.



Giấy phép cư trú và việc làm để tưới khoai tây và thu hoạch mùa
vụ sẽ được cấp bằng cách đóng dấu hợp đồng trực tiếp mà không
đi qua quy trình yêu cầu lấy giấy xin phép ban đầu.

4. Nhân viên thuyên chuyển trong nội bộ công ty
Mô tả



Điều này nói đến việc thuyên chuyển đội ngũ nhân viên trong nội
bộ công ty, từ nước ngoài đến cùng một công ty hay đến công ty
con (chi nhánh) tại Síp

Điều kiện - Tiêu chí



Người nộp đơn phải cung cấp bằng chứng để chứng minh rằng
ngoại kiều đang xin giấy phép lao động là nhân viên của cùng một
công ty tại nước ngoài. Hơn nữa, công ty phải nêu rõ rằng bản chất
của công việc được thực hiện là cần thiết cho hoạt động của công
ty.



Những giấy phép này chỉ được cấp cho nhân viên sẽ đảm nhận
những vị trí chiến lược trong công ty
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Tài liệu bắt buộc chính



Bằng chứng về sự cần thiết phải thuyên chuyển nhân viên đến Síp.

5. Công ty có lợi ích nước ngoài
Mô tả



Các điều khoản dành cho tuyển dụng lao động Kiều dân nước thứ
ba thuộc loại này nhận được sự đối xử đặc biệt, dựa trên quyết
định của Nội các Bộ trưởng

Điều kiện - Tiêu chí



Chỉ có thể tuyển dụng Kiều dân nước thứ ba trong trường hợp:
a.

Giám đốc Cấp cao,

b.

Quản lý Cấp cao

c.

Nhân viên Hỗ trợ (nhân viên làm ở vị trí hành chính, thư ký, kỹ
thuật, vân vân)



Tất cả các loại trên đều có yêu cầu thu nhập tối thiểu để được phê
chuẩn giấy phép lao động.



Ban Di cư và Đăng ký Hộ tịch có trách nhiệm với loại (a) và (b),
trong khi loại (c) là Ban Lao động.

Lưu ý: Có thể cần bổ sung giấy tờ tùy theo từng trường hợp
Tài liệu bắt buộc chính



Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh



Điều lệ hoạt động



Giấy chứng nhận chức vụ giám đốc và cổ đông



Giấy chứng nhận địa chỉ văn phòng đã đăng ký
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Mô tả bản chất của công ty và thông tin liên quan về hoạt động
của văn phòng



Danh sách kèm thông tin cá nhân của các cổ đông chính



Hợp đồng thuê mướn hay khế ước nhà đất dành cho văn phòng của
công ty mới



Giấy chứng nhận kiểm tra sức khỏe và chụp X quang ngực kiểm tra
bệnh lao

6. Sinh viên
Mô tả
Theo luật pháp gần đây, tuân thủ chỉ thị của Liên minh châu Âu, sinh viên
có quốc tịch là nước thứ ba có thể làm việc tại Síp, trong hoạt động kinh tế
có trả tiền, trong một số trường hợp nhất định và cho một số dạng công việc
nhất định. Cụ thể hơn, sinh viên là Kiều dân nước thứ ba thuộc dạng sinh
viên toàn thời gian, theo học chương trình được công nhận, đăng ký đến ngày
31/12/2007 và hoàn thành 6 tháng học toàn thời gian và sống tại Síp. Những
khu vực sinh viên Kiều dân nước thứ ba có thể làm việc là:



Ngành - Sửa chữa (Xếp dỡ hàng hóa trong mậu dịch bán buôn và
công nhân tại trạm xăng và rửa xe)



Y tế - Dịch vụ xã hội (Chăm sóc người già tại nhà, đáp ứng các điều
khoản của luật pháp liên quan)



Hoạt động gia đình (Công việc không thường xuyên trong các hộ
gia đình)



Sản xuất (Công nhân trong lò bánh, sản xuất thức ăn gia súc, tái
chế rác thải và công nhân làm ca đêm)



Nông nghiệp - Trồng trọt - Ngư nghiệp (Công nhân trong nông
nghiệp, ngư nghiệp và trồng trọt



Hoạt động khác (Lau chùi tòa nhà)



Ăn uống (Giao hàng)
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Lưu ý:



Trong thời gian mùng 1 tháng sáu đến 15 tháng mười, cho phép
tuyển dụng sinh viên làm trong khu vực khách sạn/ăn uống vì mục
đích đào tạo, theo các hoạt động và chính sách hiện tại



Sinh viên đăng ký các khóa học kỹ sư máy móc và điện tử được
công nhận sẽ được phép làm việc vì mục đích đào tạo thực hành,
với điều kiện là có ký văn bản thỏa thuận đào tạo liên quan giữa
chủ lao động và Viện Giáo dục, cũng như được Ban Lao động phê
chuẩn.

Điều kiện - Tiêu chí



Sinh viên có giấy phép nhập cảnh và cư trú hợp lệ với tư cách là
sinh viên tại Síp và đã qua 6 tháng kể từ khi họ nhập cảnh



Số giờ làm việc không vượt quá 20 giờ mỗi tuần, trong khi số giờ
làm việc có thể tăng lên 38 giờ mỗi tuần trong thời gian nghỉ lễ



Sinh viên đã ký và lấy hợp đồng lao động từ chủ lao động cụ thể
(hợp đồng lao động mẫu có tại Văn phòng Lao động Quận)



Sinh viên được tuyển dụng ngoài thời gian học và không làm việc
quá giới hạn thời gian luật pháp cho phép

Lưu ý: Trong trường hợp vi phạm các điều khoản của luật pháp nêu trên,
cả chủ lao động lẫn sinh viên có khả năng chịu phạt tiền hoặc các hình thức
phạt khác
Tài liệu bắt buộc chính



Giấy phép cư trú hợp lệ dành cho sinh viên



Sinh viên nộp hợp đồng lao động cùng với thời khóa biểu của họ,
do Viện Giáo dục họ theo học xác nhận, lên Ban Lao động (Văn
phòng Lao động Quận) để kiểm tra và đóng dấu.



Sinh viên đã ký và lấy hợp đồng lao động từ chủ lao động cụ thể
(hợp đồng lao động mẫu có tại Văn phòng Lao động Quận)
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7. Người lao động nội địa
Mô tả
Kiều dân nước thứ ba đến Síp với tư cách là Người lao động nội địa sẽ theo
hợp đồng lao động đặc biệt với Luật Nhập cư và Ngoại kiều (chương 10).
Chương trình được bảo đảm thông qua hợp đồng xác định trước, do cả chủ
lao động lẫn người lao động ký
Điều kiện - Tiêu chí (Chủ lao động của nhân viên người bản địa):



Gia đình có trẻ dưới 12 tuổi khi cả cha lẫn mẹ đều làm việc và đóng
góp vào Quỹ Bảo hiểm Xã hội.



Gia đình không có con nhỏ khi cả vợ lẫn chồng đều làm việc và thu
nhập khai thuế hàng năm hơn €52.000.



Gia đình đơn thân được phép chăm sóc trẻ dưới 12 tuổi, với điều
kiện cha mẹ làm việc và đóng góp vào Quỹ Bảo hiểm Xã hội.



Trong trường hợp một trong hai người làm cha mẹ có việc làm, thu
nhập khai thuế hàng năm phải ít nhất là €86.000.



Người lao động độc thân, với điều kiện là thu nhập khai thuế hàng
năm lớn hơn €52.000 và đóng góp vào Quỹ Bảo hiểm Xã hội.



Khi người lao động nội địa nước ngoài được tuyển dụng tại nơi sinh
sống của giám đốc hay nhân viên cấp cao của công ty quốc tế,
cũng như đang thực hiện Nhiệm vụ Ngoại giao nước ngoài tại Síp.

Các tiêu chí tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt
Để cung cấp trợ giúp cho:



Người già trên 75 tuổi.



Người có nhu cầu đặc biệt, với điều kiện họ có giấy chứng nhận từ
bác sĩ chuyên môn.



Người bị ung thư (giấy chứng nhận từ Trung tâm Ung bướu), đa
xơ cứng (MS), loạn dưỡng cơ, bệnh thận, bệnh cơ, rối loạn thần
kinh và các vấn đề tâm lý nghiêm trọng, mất khả năng thị giác
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một phần hay toàn phần, viêm khớp biến dạng, Alzheimer, mất trí,
cũng như người thừa cân gặp vấn đề về đi lại (giấy chứng nhận sức
khỏe, trong đó nêu cân nặng và chiều cao của người đó).



Người tàn tật ngồi xe lăn hay người phải nằm giường.



Các vợ chồng có nhiều hơn ba con, với điều kiện cả cha lẫn mẹ đều
làm việc và đóng góp vào Quỹ Bảo hiểm Xã hội, cũng như ít nhất
một con dưới 12 tuổi.

Thời gian cư trú tối đa dành cho kiều dân nước thứ ba làm việc với tư cách là
người lao động nội địa là 4 năm. Kiều dân nước thứ ba do người có nhắc đến
trong phần về trường hợp đặc biệt thuê làm sẽ được miễn trừ hạn chế này.
Tài liệu bắt buộc chính



Điền đầy đủ và ký vào mẫu M58 và Mẫu M58 bổ sung



Bản sao hộ chiếu hợp lệ của kiều dân nước thứ ba (còn hợp lệ
trong hơn một năm)



Bản gốc phiếu lý lịch tư pháp được dịch sang tiếng Hy Lạp hay
tiếng Anh và có chứng nhận hợp lệ



Giấy chứng nhận kiểm tra sức khỏe được cấp phép và chứng nhận
hợp lệ, cũng như còn hạn trong tối đa 4 tháng (AIDS, giang mai,
viêm gan B-C, bệnh lao)



Các giấy chứng nhận về trình độ tiếng Hy Lạp - Anh, cũng như về
kinh nghiệm trước đây liên quan đến nhiệm vụ của người lao động
nội địa. Yêu cầu về tiếng Hy Lạp hay tiếng Anh phải đáp ứng như
sau:

-

giấy chứng nhận kinh nghiệm từ chủ lao động trước, trong đó,
ngôn ngữ giao tiếp chính là tiếng Hy Lạp hoặc tiếng Anh. Giấy
chứng nhận có thể lấy từ chủ lao động trước hoặc Văn phòng
đảm nhiệm tìm ngoại kiều chủ lao động cũ, hay

-

giấy chứng nhận theo học tại trường giảng dạy tiếng Hy Lạp
hay tiếng Anh, có chứng nhận hợp lệ hoặc
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-

các giấy chứng nhận / bằng cấp khác về trình độ tiếng Hy Lạp
hoặc tiếng Anh được quốc tế công nhận, có dấu chứng nhận
hợp lệ

Yêu cầu về kinh nghiệm (trình độ chuyên môn) có thể đáp ứng qua giấy
chứng nhận từ chủ lao động trước trong khoảng thời gian làm việc ít nhất là
một năm



Hợp đồng lao động gốc và 3 bản sao có đóng dấu và chứng nhận
hợp lệ (€8,54 cho mỗi năm hợp đồng, cộng thêm €1,71 cho mỗi
bản sao)



Tờ khai có dấu chứng nhận của Chủ tịch Ủy ban Cộng đồng
(Mukhtar) hoặc Cơ quan Việc làm Tư nhân Có đăng ký khác mà chủ
lao động có nơi ăn ở phù hợp cho kiều dân nước thứ ba, nếu không
thì cần có hợp đồng thuê mướn



Bản sao chứng minh thư của chủ lao động và vợ hoặc chồng



Bản sao bảng lương của chủ lao động từ Ban Dịch vụ Bảo hiểm Xã
hội (cần giấy báo lương đối với người lao động ở khu vực công)



Giấy bảo lãnh ngân hàng gốc €350-€855 tùy theo quốc gia xuất xứ
cho chi phí hồi hương. Thời hạn giấy bảo lãnh ngân hàng phải kéo
dài một năm sau khi hết hạn hợp đồng lao động



Phí €70, €150, €250, tùy theo tiêu chí việc làm



Giấy cho phép thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng (Fimas)

6.3 Những loại hình Việc làm đặc biệt cho phép cấp giấy
phép lao động trong hơn 4 năm
Kiều dân nước thứ ba có chuyên môn sau có quyền ký lại hợp đồng lao động
và thời gian cư trú của họ tại Síp trong hơn 4 năm:



Vận động viên và huấn luyện viên



Họa sĩ chuyên về Biểu tượng tôn giáo (cho đến khi hoàn thành dự
án cụ thể)
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Nhân viên (có kỹ năng cụ thể) liên quan đến công ty hiện có
(ngoài những công ty nước ngoài) có biến động nhân sự nhất quán
với các ưu tiên phát triển

6.4 Điều kiện để cấp giấy phép làm việc/nhập cảnh, hộ
khẩu thường trú/tạm trú cho Kiều dân nước thứ ba
Cơ quan chịu trách nhiệm cấp phép nhập cảnh hợp pháp, cũng như hộ khẩu
tạm trú ngắn và/hoặc dài hạn cho cả công dân Kiều dân nước thứ ba lẫn châu
Âu là Ban Di cư và Đăng ký Hộ tịch của Bộ Nội vụ.



Kiều dân nước thứ ba có nghĩa vụ là trong 7 ngày kể từ khi đến
Síp, họ phải đăng ký với Ban Di cư và Đăng ký Hộ tịch tại Nicosia
hay đến các văn phòng quận của Bộ phận Nhập cư và Ngoại kiều
của Bộ Công an. Xin Giấy chứng nhận Đăng ký Ngoại kiều (ARC)
với chi phí đăng ký là €70.



Cùng lúc đó, họ phải xin số bảo hiểm xã hội sau khi có được việc
làm tại Síp.



Xin giấy phép cư trú (phải nộp đơn trước khi kết thúc thời gian ba
tháng cho Ban Di cư và Đăng ký Hộ tịch, thông qua bộ phận Nhập
cư và Ngoại kiều tại địa phương của Bộ Công an).



Giấy phép cư trú được cấp trong vòng sáu tháng kể từ ngày nộp
đơn và nộp các giấy tờ cần thiết.

Một người có thể nộp đơn xin Giấy phép Nhập cư dựa trên một trong các Loại
nói đến ở Quy định 5 của Bộ luật Quy định Nhập cư và Ngoại kiều. Giấy phép
nhập cư sẽ không được cấp cho bất kỳ ai trừ khi Hội đồng Kiểm soát Nhập cư
đề nghị với Bộ Nội vụ rằng người đó thuộc một trong các Loại sau:



Loại A: Người có dự định tự mình làm chủ trong lĩnh vực nông
nghiệp, chăn nuôi gia súc, nuôi chim hay nuôi cá tại Cộng hòa Síp,
với điều kiện là họ sở hữu đất đai phù hợp hay có giấy phép thu
mua đất đai, họ có đầy đủ tiền vốn chi trả khoảng €430.000 và
việc làm đó không ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế chung của
Cộng hòa Síp.
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Loại B: Người có dự định tự mình làm chủ trong doanh nghiệp khai
khoáng tại Cộng hòa Síp, với điều kiện là họ sở hữu giấy phép liên
quan, họ có đầy đủ tiền vốn chi trả khoảng €350.000 và việc làm
đó không ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế chung của Cộng hòa
Síp.



Loại C: Người có dự định tự mình làm chủ trong lĩnh vực thương
mại hay nghiệp vụ tại Cộng hòa Síp, với điều kiện là họ sở
hữu giấy phép liên quan, họ có đầy đủ tiền vốn chi trả khoảng
€260.000 và việc làm đó không ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh
tế chung của Cộng hòa Síp.



Loại D: Người có dự định tự mình làm chủ trong lĩnh vực nghiệp
vụ hay khoa học tại Cộng hòa Síp, với điều kiện là họ có bằng cấp
chuyên môn học thuật hay nghề nghiệp mà Síp có nhu cầu cần.
Ngoài ra còn cần có ngân quỹ phù hợp.



Loại E: Người được cung cấp việc làm lâu dài tại Síp mà sẽ không
tạo ra sự cạnh tranh bất thường tại địa phương.



Loại F: Người sở hữu và có đầy đủ thu nhập bảo đảm hàng năm
để chi tiêu, đủ nhiều để họ sống được tại Síp, mà không phải tham
gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh, thương mại hay nghề nghiệp
nào. Thu nhập hàng năm bắt buộc ít nhất là €9568,17 đối với một
người nộp đơn và hơn thế nữa, là €4613,22 đối với mỗi một người
phụ thuộc, nhưng Ủy ban Kiểm soát Nhập cư có thể yêu cầu thêm
số lượng tiền nếu cần. Hầu hết người nộp đơn đều thuộc Loại này,
phần lớn người trong số họ là người hưởng trợ cấp hay người đã
nghỉ hưu.

Để được cấp Giấy phép nhập cư, phải trực tiếp nộp hồ sơ theo mẫu M.67
cho Ban Di cư và Đăng ký Hộ tịch hoặc thông qua các Chi nhánh Nhập cư và
Ngoại kiều Quận của Bộ Công an. Hồ sơ phải đi kèm cùng giấy tờ phù hợp,
tùy theo Loại họ nộp. Hồ sơ nộp dành cho Loại F thông thường nhất phải đi
kèm với giấy tờ gốc về thu nhập của người nộp đơn.
Người nộp đơn ở nước ngoài có thể trực tiếp nộp hồ sơ đến Síp, như đã nêu
trên, hay thông qua các Cơ quan Lãnh sự địa phương của Cộng hòa Síp. Hồ
sơ sẽ do Hội đồng Kiểm soát Nhập cư xem xét. Hội đồng này sẽ đệ trình ý
kiến liên quan lên Bộ Nội vụ để lấy quyết định.
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Giấy phép nhập cư sẽ tự động được hủy bỏ nếu người nộp đơn không có được
nơi cư trú tại Síp trong vòng một năm kể từ ngày phê chuẩn hồ sơ, trong
trường hợp họ đang sống ngoài Síp. Giấy này cũng sẽ bị hủy bỏ nếu họ có
được nơi cư trú lâu dài ở nước ngoài hoặc không có mặt tại Síp trong hai năm.

6.5 Giấy phép nhập cảnh (Thị thực)
Để nhập cảnh vào Cộng hòa Síp, Kiều dân nước thứ ba (TCN) phải có được
thị thực hợp lệ. Thị thực có ba loại khác nhau, tùy theo thời gian và mục đích
nhập cảnh tại Cộng hòa Síp.

1) Thị thực ngắn hạn



Thị thực du lịch hay ngắn hạn: thị thực nhập cảnh nhiều lần



Thị thực quá cảnh sân bay (ATV)



Thị thực theo nhóm

2) Thị thực dài hạn



Làm việc



Học tập
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Một số người không cần thị thực, dựa vào tình trạng của họ (ví dụ: ngoại
giao). Bảng dưới đây mô tả chi tiết các loại thị thực và yêu cầu về giấy tờ/
nhập cảnh. Đối với tất cả các thị thực, Kiều dân nước thứ ba nộp đơn đều
phải trả phí.

Các loại thị thực
Ngắn hạn
Thị thực du lịch hay ngắn hạn, thị thực nhập cảnh nhiều lần
Vì lý do ngoài việc nhập cư, để nhập cảnh một hay vài lần
Thời gian



Cấp cho nhiều lần đến thăm



Tổng thời gian của những lần đến thăm này không vượt quá 3
tháng trong bất kỳ nửa năm nào



Có thời hạn trong 1 năm



Trong các trường hợp đặc biệt thì hơn một năm, nhưng không quá 5
năm đối với một số loại người cụ thể

Giấy tờ yêu cầu
Phải nộp đơn xin thị thực trực tiếp (nếu khoảng cách ngắn hơn 300 Km) đến
các Đại sứ quán hay Lãnh sự quán Síp và Lãnh sự Danh dự của Cộng hòa Síp
tại nước ngoài. Nếu khoảng cách từ Đại sứ quán hay Lãnh sự quán gần nhất
là dài hơn thì có thể áp dụng quy trình chuyển phát đặc biệt.



Hộ chiếu, còn thời hạn trong ít nhất ba tháng sau ngày hết hạn của
thị thực cần xin.



Thị thực cho quốc gia trở về phải còn thời hạn trong ít nhất ba
tháng sau thời gian lưu trú dự định.



Đặt chỗ tạm thời (hay Hành trình sắp xếp cho chuyến đi)



Bằng chứng về mục đích chuyến đi (tức là thư mời)
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Bằng chứng rõ ràng về việc đủ tiền để chi trả trong thời gian lưu
trú dự định tại Síp

Lãnh sự cũng có thể yêu cầu bản sao của thư bảo lãnh ngân hàng từ người
mời, trong suốt thời gian lưu trú của lữ khách tại Síp, để chi trả cho các chi
phí hồi hương có thể có.
Cấp đặc biệt
Theo quy tắc chung, thị thực này có thể được cấp cho một hay nhiều lần
nhập cảnh.
Thị thực du lịch hay ngắn hạn, thị thực nhập cảnh nhiều lần
Thị thực quá cảnh sân bay (ATV): dành cho ngoại kiều cần phải có thị
thực này để đi qua khu vực quá cảnh quốc tế thuộc phạm vi của sân bay
Síp mà thực tế là không nhập cảnh vào vùng lãnh thổ quốc gia Síp, trong
thời gian đỗ lại hay quá cảnh giữa hai chặng của chuyến bay quốc tế.
Thời gian
Dạng thị thực này có thời hạn trong 5 ngày
Giấy tờ yêu cầu
Phải nộp hồ sơ xin thị thực trực tiếp (nếu khoảng cách ngắn hơn 300 Km)
lên các Đại sứ quán hay Lãnh sự quán Síp và Lãnh sự Danh dự của Cộng
hòa Síp tại nước ngoài. Nếu khoảng cách từ Đại sứ quán hay Lãnh sự quán
gần nhất là dài hơn thì có thể áp dụng quy trình chuyển phát đặc biệt.



Hộ chiếu, còn thời hạn trong ít nhất ba tháng sau ngày hết hạn
của thị thực cần xin.



Thị thực cho quốc gia trở về phải còn thời hạn trong ít nhất ba
tháng sau thời gian lưu trú dự định.



Đặt chỗ tạm thời (hay Hành trình sắp xếp cho chuyến đi)



Bằng chứng về mục đích chuyến đi (tức là thư mời)
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Bằng chứng rõ ràng về việc có đủ tiền chi trả trong thời gian lưu
trú dự định tại Síp

Lãnh sự cũng có thể yêu cầu bản sao của thư bảo lãnh ngân hàng từ người
mời, trong suốt thời gian lưu trú của lữ khách tại Síp, để chi trả cho các chi
phí hồi hương có thể có.
Cấp đặc biệt
Yêu cầu để có thị thực này là ngoại lệ đối với quyền lợi chung cho quá cảnh
mà không cần thị thực qua Síp. Chỉ công dân thuộc 13 nước là phải có thị
thực dạng này để đi qua sân bay của Cộng hòa Síp. Thông tin thêm tại
www.mfa.gov.cy
Thị thực du lịch hay ngắn hạn, thị thực nhập cảnh nhiều lần
Thị thực theo nhóm: dành cho nhóm ngoại kiều được lập trước khi quyết
định chuyến đi, với điều kiện là các thành viên trong nhóm nhập cảnh vào
vùng lãnh thổ, ở đó và rời đi theo nhóm.
Thời gian
Đây là thị thực quá cảnh hay thị thực hạn chế thời gian lưu trú là 30 ngày,
có thể đi kèm với hộ chiếu theo nhóm
Giấy tờ yêu cầu
Phải nộp hồ sơ xin thị thực trực tiếp (nếu khoảng cách ngắn hơn 300 Km) lên
các Đại sứ quán hay Lãnh sự quán Síp và Lãnh sự Danh dự của Cộng hòa Síp
tại nước ngoài. Nếu khoảng cách đến Đại sứ quán hay Lãnh sự quán Síp gần
nhất là dài hơn, thì có thể áp dụng quy trình chuyển phát đặc biệt.



Hộ chiếu, còn thời hạn trong ít nhất ba tháng sau ngày hết hạn của
thị thực cần xin.



Thị thực cho quốc gia trở về phải còn thời hạn trong ít nhất ba
tháng sau thời gian lưu trú dự định.



Đặt chỗ tạm thời (hoặc Hành trình sắp xếp cho chuyến đi)



Bằng chứng về mục đích chuyến đi (tức là thư mời)
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Bằng chứng rõ ràng về việc có đủ tiền chi trả trong thời gian lưu
trú dự định tại Síp

Lãnh sự cũng có thể yêu cầu bản sao của thư bảo lãnh ngân hàng từ người
mời, trong suốt thời gian lưu trú của lữ khách tại Síp, để chi trả cho các chi
phí hồi hương có thể có.
Cấp đặc biệt
Thị thực theo nhóm có thể được cấp cho nhóm từ 5 đến 50 người. Người phụ
trách nhóm phải có được hộ chiếu cá nhân và khi cần, là thị thực cá nhân.
Để có thông tin cập nhật về thị thực ngắn hạn, Kiều dân nước thứ ba nên liên
hệ Bộ Ngoại giao của Cộng hòa Síp.

Các loại thị thực dài hạn
Giấy phép nhập cảnh - Thị thực dài hạn
Dài hạn - Việc làm
Thị thực cho chuyến đi vượt quá ba tháng vì mục đích công việc
Thời gian
Tối đa là 4 năm (chỉ cấp mới trong trường hợp đặc biệt)
Giấy tờ yêu cầu



Mẫu đơn đặc biệt



Thư mời từ chủ lao động



Hợp đồng lao động



Thư bảo lãnh ngân hàng



Lý lịch tư pháp trong sạch



Giấy chứng nhận sức khỏe

Các giấy tờ và tài liệu cấp đặc biệt cho một số khu vực cụ thể và trường hợp
tự làm chủ có thể được áp dụng
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Cấp đặc biệt
Chủ lao động sắp có phải nộp các hồ sơ liên quan về việc cấp giấy phép nhập
cảnh và việc làm cho Trưởng Ban Di cư và Đăng ký Hộ tịch thuộc Bộ Nội vụ,
trong khi người nộp đơn vẫn ở nước ngoài.

Dài hạn - Học tập
Thị thực sinh viên chỉ được cấp cho sinh viên quốc tế toàn thời gian. Sinh viên
toàn thời gian là sinh viên học tối thiểu 12 tín chỉ một học kỳ.
Thời gian
Tùy thuộc vào thời gian của chương trình học
Giấy tờ yêu cầu



Thư mời từ Nơi theo học



Lý lịch tư pháp trong sạch



Giấy chứng nhận sức khỏe



Bảo lãnh ngân hàng



Bằng cấp học vấn



Trong một số trường hợp đặc biệt, có thể thực hiện phỏng vấn tại
Đại sứ quán hay Lãnh sự quán Síp



Nếu sinh viên nước ngoài quyết định thay đổi viện/trường giáo dục,
họ phải lấy giấy phép cư trú mới

Cấp đặc biệt
Các thủ tục liên quan đến việc cấp giấy phép nhập cảnh và học tập phải thực
hiện tại Ban Di cư và Đăng ký Hộ tịch thuộc Bộ Nội vụ, trong khi người nộp
đơn vẫn ở nước ngoài.
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Dài hạn - Kinh doanh
Đối với trường hợp tự làm chủ và những vị trí quản lý điều hành trong các
công ty
Thời gian
Tùy thuộc vào mục đích của hồ sơ
Giấy tờ yêu cầu



Giấy tờ liên quan đến tình trạng công ty/doanh nghiệp



Giấy chứng nhận sức khỏe

Cấp đặc biệt
Giấy phép kinh doanh sẽ không cấp cho bất kỳ ai, trừ khi Ủy ban Kiểm soát
Nhập cư đề nghị với Bộ Nội vụ rằng người đó thuộc một trong các nhóm cho
thị thực đó.



Không ảnh hưởng đến thị trường kinh tế và lao động địa phương
nói chung



Không tạo ra sự canh tranh bất thường tại địa phương



Bằng cấp học vấn và nghề nghiệp



Nếu thuộc khu vực khoa học thì chứng minh ngân sách

Để có thông tin cập nhật về thị thực dài hạn, Kiều dân nước thứ ba nên liên
hệ với Ban Di cư và Đăng ký Hộ tịch thuộc Bộ Nội vụ của Cộng hòa Síp.

Thông tin chung
Điểm nhập cảnh hợp pháp
Người nhập cảnh Cộng hòa Síp qua các cảng biển và sân bay bất hợp pháp/
đã đóng cửa (tức là tất cả các sân bay và cảng biển ở những khu vực do
Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng) là vi phạm luật quốc gia của Cộng hòa Síp. Do vậy,
Kiều dân nước thứ ba nên đi qua các điểm nhập cảnh được công nhận, để
tránh xảy ra vấn đề (với điều kiện là có cấp thị thực cho người đó). Các điểm
nhập cảnh hợp pháp vào Cộng hòa Síp là các sân bay tại Larnaca và Paphos,
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cũng như các cảng biển tại Larnaca, Limassol, Latsi và Paphos, nằm trên
biển, thuộc quyền kiểm soát có hiệu lực của Chính phủ Cộng hòa Síp. Mọi
lần nhập cảnh vào vùng lãnh thổ của Cộng hòa Síp qua bất kỳ cảng biển hay
sân bay nào khác trong khu vực của Síp mà Chính phủ Cộng hòa Síp không
có quyền kiểm soát có hiệu lực (khu vực do Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng) đều là
bất hợp pháp.

Một số loại nhất định không yêu cầu có thị thực hay giấy phép cư trú (ví dụ:
nhà ngoại giao)

6.6 Quy trình mới giúp đẩy nhanh về cấp Giấy phép
nhập cư cho người nộp đơn là Kiều dân nước thứ ba và
có mục đích đầu tư vào Cộng hòa Síp.
Theo các điều khoản của Quy định 6(2) của Bộ luật Quy định Nhập cư và
Ngoại kiều, Bộ Nội vụ (2012) quyết định cấp Giấy phép nhập cư cho người
nộp đơn là kiều dân nước thứ ba, với điều kiện là họ đáp ứng các tiêu chí sau:
a.

Người nộp đơn phải chứng minh được rằng họ có thu nhập hàng
năm bảo đảm tối thiểu là €30.000 để chi tiêu, từ các nguồn thu
nhập không phải là từ việc làm tại Síp. Thu nhập bắt buộc €30.000
có thể lấy từ tiền lương của việc làm ở nước ngoài và không nằm
trong Síp, tiền trợ cấp, cổ phiếu, tiền thuê, vân vân. Thu nhập tối
thiểu cần thiết tăng €5.000 cho từng người phụ thuộc.

b.

Chứng thư sở hữu hay hợp đồng mua bán tài sản tại Síp, nhà, căn
hộ hay tòa nhà khác, có giá trị thị trường tối thiểu là €300.000 và
bằng chứng trả tiền ít nhất là €200.000. Hợp đồng mua bán phải
được nộp cho Ban Đo đạc Đất đai.

c.

Người nộp đơn phải đệ trình thư xác nhận từ Ngân hàng Síp, trong
đó nêu rằng họ có tiền đặt cọc tối thiểu là €30.000 trong tài khoản,
sẽ được cầm cố trong ít nhất là ba năm.

Cần lưu ý rằng số tiền nêu trong đoạn (b) và (c) phải được chứng minh là đã
chuyển từ Síp ra nước ngoài.
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Người nộp đơn phải nộp Lý lịch tư pháp (nếu người nộp đơn cư trú
ở nước ngoài), do Cơ quan thuộc quốc gia xuất xứ của họ cấp và
nói chung, họ không gây bất kỳ đe dọa nào đến trật tự công cộng
hay an ninh tại Síp.



Người nộp đơn phải nộp Tờ khai rằng họ không có ý định làm việc
hay tham gia vào bất kỳ hình thức kinh doanh nào tại Síp.



Người nộp đơn phải đến Síp ít nhất là hai năm một lần.

Quy trình nộp và đánh giá hồ sơ



Hồ sơ phải nộp theo Mẫu (M.67) lên Ban Di cư và Đăng ký Hộ tịch
hay tự nộp lên các Văn phòng Quận hoặc thông qua bưu điện hay
người đại diện. Cần lưu ý rằng hồ sơ nộp lên Văn phòng Quận sẽ
được chuyển trực tiếp lên Ban Di cư và Đăng ký Hộ tịch mà không
xử lý gì cả.



Hồ sơ nộp tại Síp, tự nộp hay thông qua người đại diện hoặc qua
bưu điện, sẽ được đệ trình trong hồ sơ có thứ tự (người nộp đơn
phải bảo đảm từng giấy tờ liên quan của hồ sơ phải được đánh số
bằng mực xanh, từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng). Bên trong
tập hồ sơ phải bao gồm danh sách kiểm tra của tất cả các giấy tờ
cần thiết, phải được nộp cùng mẫu hồ sơ, phải do người nộp đơn
hay người đại diện của người nộp đơn hoàn thành.



Hồ sơ sẽ do Ban Di cư và Đăng ký Hộ tịch xem xét và nộp lên Bộ
Nội vụ, thông qua Thư ký Thường trực của Bộ trưởng để ra quyết
định. Đối với những mục đích của giấy phép nhập cư thuộc dạng
nhất định thì không cần phải phỏng vấn cá nhân, trừ khi Thư ký
Thường trực quyết định là cần phải phỏng vấn.



Bộ Nội vụ sẽ thông báo cho người nộp đơn hay người đại diện của
người nộp đơn và Ban Di cư và Đăng ký Hộ tịch về quyết định của
Bộ Nội vụ.



Giấy phép nhập cư sẽ không bị hủy bỏ, với điều kiện là người nộp
đơn sẽ đến Síp ít nhất hai năm một lần.

Sau khi công bố Thông báo này, bất kỳ kiều dân nước thứ ba nào đã nộp đơn
xin Giấy phép nhập cư thuộc Loại F, có thể nộp thêm giấy tờ cho Ban Di cư
và Đăng ký Hộ tịch, để đáp ứng các tiêu chí của đoạn 1 và được xem xét hồ
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sơ theo các điều khoản của Quy định 6(2) thuộc Bộ luật Quy định Nhập cư và
Ngoại kiều, về các tiêu chí nêu trên và quy trình liên quan.
Với điều kiện là đáp ứng được các tiêu chí mô tả trong đoạn 1 và không có
thêm câu hỏi nào về Lý lịch tư pháp của người nộp đơn, hay Trật tự công
cộng, Bộ Nội vụ sẽ xem xét hồ sơ trên tinh thần thiện chí và sẽ cấp Giấy
phép nhập cư
Ước tính rằng khi áp dụng quy trình mô tả trên đây, thời gian xem xét hồ
sơ sẽ không vượt quá 1-2 tháng.

Thông báo này và các giấy tờ sau, phải đi kèm với mẫu hồ sơ, nằm tại trang
web của Bộ Nội vụ: www.moi.gov.cy



Mẫu đơn M.67



Danh sách kiểm tra (bằng cả tiếng Hy Lạp lẫn tiếng Anh)



Tờ khai có tuyên thệ



Tờ khai có hiệu lực rằng Người nộp đơn không làm việc tại Síp.

6.7 Trả lại tiền hoặc hoàn trả bảo lãnh ngân hàng
Đối với các loại việc làm cần thư bảo lãnh ngân hàng cho chi phí hồi hương
thì áp dụng các điều sau:



Hoàn trả bảo lãnh ngân hàng sau khi yêu cầu lên Ban Di cư và
Đăng ký Hộ tịch



Hoàn trả bảo lãnh ngân hàng khi người lao động quay về quốc gia
của họ hoặc nếu người khác tuyển dụng họ vào làm việc. Trong
trường hợp đó, trách nhiệm sẽ được chuyển cho chủ lao động mới



Không hoàn trả bảo lãnh ngân hàng trong các trường hợp sau:

-

Kiều dân nước thứ ba ở tình trạng bất hợp pháp sau khi giấy
phép của họ bị hủy bỏ xin tị nạn

-

Kiều dân nước thứ ba nộp đơn xin tị nạn
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-

Kiều dân nước thứ ba bị tuyên án vì tội danh hình sự và do
vậy, họ được coi là người nhập cư bị cấm

-

Kiều dân nước thứ ba từ bỏ nơi ở và làm việc và họ đang ở tại
nơi không biết địa chỉ

-

Kiều dân nước thứ ba mất tích và bị truy nã vì các mục đích
trục xuất

Điều kiện chung:



Việc làm của Kiều dân nước thứ ba tại nơi khác với nơi mà Ban Lao
động cấp phép là bất hợp pháp theo luật.



Chủ lao động có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ trang thiết bị nào cho
Kiều dân nước thứ ba để tiếp cận các khóa học tiếng, đào tạo và
định hướng.



Việc làm của Kiều dân nước thứ ba mà không có giấy phép hợp
pháp từ Nhà nước hay việc làm vi phạm các điều khoản của giấy
phép hay việc làm vi phạm bất kỳ luật lệ hoặc quy định nào khác
là hành vi phạm tội và sẽ bị đi tù và/hoặc phạt tiền. Ngoài ra, Tòa
án có thể lệnh cho chủ lao động trả tất cả các khoản đóng góp cho
nhiều quỹ khác nhau trong trường hợp tuyển dụng Kiều dân nước
thứ ba hợp pháp.



Các loại Kiều dân nước thứ ba sau không cần giấy phép ban đầu
cho người lao động do Ban Lao động cấp. Tuy nhiên, Ban Di cư và
Đăng ký Hộ tịch yêu cầu thêm giấy phép:

-

Người lao động nội địa

-

Nghệ sĩ

-

Nhân viên từ công ty có lợi ích nước ngoài - quản lý cấp cao và
người điều hành, cũng như quản lý cấp trung

6.8. Việc làm và quan hệ lao động cho Kiều dân nước
thứ ba
Hiến pháp nước Cộng hòa Síp và các hiệp ước quốc gia và quốc tế liên quan
khác bảo đảm những mối quan hệ ngành nghề kiểm soát cho người nhập cư
Kiều dân nước thứ ba, chủ lao động, chính phủ và các hiệp hội thương mại.
Kiều dân nước thứ ba có các quyền lợi bình đẳng như người lao động Síp.
Dưới đây trình bày các giới hạn chính của mối quan hệ lao động:
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Quyền lợi lao động cho Kiều dân nước thứ ba
Kiều dân nước thứ ba có các quyền lợi lao động sau:



Điều kiện và điều khoản việc làm: Các điều kiện và điều khoản
việc làm được bao gồm trong hợp đồng lao động. Hợp đồng do cả
chủ lao động lẫn Kiều dân nước thứ ba (TCN) ký khi họ đến Síp.
Bộ Lao động và Bảo hiểm Xã hội kiểm tra và bảo đảm hợp đồng
phù hợp với các Thỏa thuận chung liên quan. Hợp đồng lao động
bao gồm thông tin về số giờ làm, tiền lương, ngày nghỉ lễ quốc gia,
nghỉ phép hàng năm, nghỉ ốm, thời gian làm việc, cũng như các
thông tin liên quan khác. Những điều khoản và điều kiện này thay
đổi tùy theo tình trạng và hợp đồng lao động.



Tiền lương: Tiền lương của Kiều dân nước thứ ba dựa trên hợp
đồng đã ký giữa họ và chủ lao động, các luật lệ về lao động, các
hiệp ước quốc tế và các thỏa thuận chung. Các hiệp ước quốc tế
và luật lao động cung cấp khuôn khổ pháp lý mà cả người lao động
lẫn chủ lao động phải nhận thức về việc làm. Trong trường hợp
không tồn tại thỏa thuận chung, người lao động và chủ lao động sẽ
thỏa thuận tiền lương.



Đóng góp vào Quỹ Bảo hiểm Xã hội: Đóng góp của Kiều dân
nước thứ ba cho dịch vụ bảo hiểm xã hội được tính theo tỉ lệ phần
trăm (năm 2011 là 6,8%) trên tổng lương trước thuế của họ và
được lấy từ lương tháng của họ. Chủ lao động trả số tiền bằng số
đó làm phần đóng góp của họ vào quỹ bảo hiểm xã hội. Mỗi người
được bảo hiểm có thể được ghi tín dụng bằng số tiền kiếm được,
có thể bảo hiểm từ Quỹ Bảo hiểm Xã hội trong bất kỳ khoảng thời
gian nào nhận được tiền trả ốm đau, mang thai, tổn thương hay
nghỉ hưu (trong các trường hợp đặc biệt) sau khi hoàn thành mẫu
liên quan.



Chi phí đi lại: Trong các khu vực và ngành nghề cụ thể, chủ lao
động trả tiền chi phí đi lại đến các nơi.



Ăn ở: Tùy trường hợp mà chủ lao động có nghĩa vụ cung cấp nơi
ăn ở phù hợp cho Kiều dân nước thứ ba và họ có thể khấu trừ
tối đa là 10% từ tiền lương để chi trả các khoản ăn ở này. Trong
trường hợp chủ lao động cũng cung cấp thức ăn cho Kiều dân nước
thứ ba, họ được phép khấu trừ tối đa là 15% từ tiền lương của họ.
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Đăng ký tham gia Công đoàn: Người lao động có quyền đăng ký
vào công đoàn, trong trường hợp đó, phí công đoàn sẽ được khấu
trừ từ tiền lương của họ.



Phí bảo hiểm: Kiều dân nước thứ ba làm việc tại Síp phải có bảo
hiểm y tế. Chi phí cho bảo hiểm này được trả mỗi năm một lần cho
từng năm làm việc theo hợp đồng và chia đều giữa chủ lao động và
người lao động.



Chi phí điều chỉnh cuộc sống: Người lao động có quyền điều
chỉnh tiền lương hai lần một năm, dựa trên mức độ lạm phát (chi
phí chỉ số cuộc sống). Điều chỉnh này có thể theo hướng tiêu cực.



Ngày nghỉ lễ quốc gia và tôn giáo: Người lao động có quyền
không làm việc vào các Ngày nghỉ lễ quốc gia & tôn giáo. Hiện có
9 (chín) ngày nghỉ lễ quốc gia và tôn giáo chính thức có trả tiền.
Trong đó có ngày lễ Giáng Sinh và Phục Sinh.



Giờ làm việc (và thời gian nghỉ ngơi): Số giờ làm việc được xác
định trong hợp đồng, do Bộ Lao động phê chuẩn. Số giờ làm việc
tối đa hàng tuần, bao gồm bất kỳ thời gian làm quá giờ nào, đều
không thể quá 48 giờ. Mỗi người lao động có quyền nghỉ ngơi trong
11 giờ mỗi ngày (24 giờ) và 24 giờ liên tục mỗi tuần (hoặc 2 ngày
hay 48 giờ hai tuần một lần, trong các trường hợp cụ thể).



Quá giờ: Làm việc quá giờ và trên số giờ làm việc thông thường
sẽ được trả theo tỉ lệ 1:1½ của tiền trả tiêu chuẩn trong ngày
làm việc. Làm quá giờ vào thứ bảy và chủ nhật, trong trường hợp
những ngày này không thuộc ngày làm việc tiêu chuẩn theo hợp
đồng, sẽ được trả theo tỉ lệ 1:2.



Nghỉ ốm: Khi đệ trình được văn bản chẩn đoán của bác sĩ về vấn
đề sức khỏe cho Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội. Các hiệp ước lao động
và hợp đồng sẽ xác định thời gian nghỉ ốm.



Thay đổi chủ lao động (trong cùng một khu vực): Người lao
động có thể thay đổi chủ lao động, trong trường hợp vi phạm hợp
đồng lao động và chỉ sau thời gian 6 tháng làm việc với chủ lao
động hiện tại. Người lao động còn có thể thay đổi chủ lao động 6
tháng trước khi hết hạn giấy phép cư trú và việc làm, với điều kiện
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là chủ lao động mới có giấy phép cần thiết do Ban Lao động cấp,
và người lao động có giấy tờ cho nghỉ làm từ chủ lao động hiện tại.
Trong bất kỳ trường hợp nào trên đây, người lao động chỉ có thể
đổi chủ lao động, với điều kiện người lao động sẽ làm việc theo
cùng một nghề nghiệp đã được cấp giấy phép lao động.



Tăng lương: Người lao động được phép tăng lương nếu ghi điều
này trong hợp đồng lao động đã ký hay theo thỏa thuận chung đã
đồng ý.



Thuế thu nhập: Thuế này được khấu trừ từ tiền lương hàng tháng,
chỉ trong trường hợp thu nhập hàng năm của người lao động vượt
quá giới hạn tính thuế (năm 2011, số tiền này là €19.500).



Yêu cầu dàn xếp: Nếu chủ lao động hay người lao động thấy có vi
phạm các điều khoản trong hợp đồng lao động thì có thể yêu cầu
dàn xếp từ Ban Quan hệ Lao động của Bộ Lao động và Bảo hiểm
Xã hội. Hồ sơ có thể nộp bằng hình thức điện tử trên trang web của
Ban Quan hệ Lao động.

Ngày nghỉ lễ và nghỉ phép có trả tiền
Tất cả người lao động được phép nghỉ làm theo ngày nghỉ phép có trả tiền,
trong các trường hợp sau:



Nghỉ thai sản: Khi đệ trình được giấy chứng nhận sức khỏe chính
thức về sinh sản cho văn phòng Bảo hiểm Xã hội, người lao động
có quyền nghỉ thai sản có trả tiền trong 18 tuần.



Nghỉ phép hàng năm: Điều này tùy thuộc vào tình trạng việc làm
và các điều khoản trong hợp đồng lao động. Thời gian tối thiểu là
4 tuần (20 ngày cho tuần làm việc 5 ngày hoặc 24 ngày cho tuần
làm việc 6 ngày).



Tiền lương trong thời gian nghỉ ốm và nghỉ thai sản sẽ được chi trả
một phần. Tiền lương trong thời gian nghỉ phép hàng năm và các
ngày nghỉ lễ Quốc gia và Tôn giáo sẽ được chi trả hoàn toàn.
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Quyền lợi làm việc của Kiều dân nước thứ ba về số giờ làm việc
Bảng sau tóm tắt số giờ làm việc, thời gian nghỉ ngơi và thời gian nghỉ dưỡng,
theo quy định của luật pháp.

Số giờ làm việc tối đa hàng tuần

Nghỉ ngơi tối thiểu

Làm việc buổi tối

48 giờ, bao gồm thời gian làm quá giờ
11 giờ liên tục cho mỗi khoảng thời
gian là 24 giờ
35 giờ liên tục cho mỗi tuần
không quá 8 giờ cho mỗi khoảng thời
gian là 24 giờ

Nghĩa vụ làm việc của Kiều dân nước thứ ba với tư cách là
người lao động
Nghĩa vụ của người lao động Kiều dân nước thứ ba được nêu trong hợp đồng
lao động của họ. Dưới đây là danh sách các hướng dẫn chung về nghĩa vụ của
người lao động Kiều dân nước thứ ba:



Có các nghĩa vụ giống như của người lao động là người Síp tương
ứng/tương đương



Tuân thủ các điều kiện và điều khoản việc làm được bao gồm trong
hợp đồng lao động



Không thay đổi chủ lao động và nơi làm việc mà không có sự cho
phép của cơ quan liên quan



Thực hiện trách nhiệm của họ một cách chuyên nghiệp và tránh
bất kỳ hành động nào có thể gây tổn thất hay mất mát cho chủ lao
động



Thực hiện trách nhiệm theo đúng hợp đồng lao động



Đóng góp vào Quỹ Bảo hiểm Xã hội theo luật



Trả phí thành viên cho hiệp hội thương mại, dựa trên Thỏa thuận
chung liên quan
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Trả 50% chi phí bảo hiểm y tế



Trả thuế thu nhập theo thu nhập tính thuế

Tìm việc
Kiều dân nước thứ ba không được sử dụng các dịch vụ công để tìm việc, theo
giấy phép lao động của họ.
Síp có các công ty tuyển dụng tư nhân và có thể dàn xếp tìm việc cho Kiều
dân nước thứ ba.
Luật của Síp và châu Âu nghiêm cấm thay đổi phí tìm việc đối với người lao
động.

Bất kỳ phí tìm việc nào đều chỉ do chủ lao động trả.
Kiều dân nước thứ ba không có cơ hội thay đổi chủ lao động, khi không có sự
cho phép trước đó từ Ban Di cư và Đăng ký Hộ tịch. Bất kỳ sự cho phép nào
như vậy đều được cấp, miễn là có thể xác minh được sự vi phạm quyền lao
động và/hoặc nhân quyền.

6.9 Bảo hiểm xã hội
Tất cả các cá nhân làm việc hợp pháp tại Síp đều được bảo hiểm theo Quỹ
Bảo hiểm Xã hội của Cộng hòa Síp. Khoản đóng góp vào Quỹ Bảo hiểm Xã
hội có tỉ lệ theo thu nhập của cá nhân và được xác định theo tỉ lệ phần trăm
của tổng thu nhập (tiền lương) của họ, còn được gọi là "tiền kiếm được, có
thể bảo hiểm". Số lượng đóng góp được chia đều giữa chủ lao động và người
lao động.
Kiều dân nước thứ ba (TCN) có quyền nhận các lợi ích như đền bù mất tiền
công do người lao động nghỉ làm vì lý do thai sản hay tổn thương. Lợi ích mà
Bảo hiểm Xã hội chi trả, tùy theo tình trạng việc làm, bao gồm:



Lợi ích thai sản, ốm đau và mất việc



Trợ cấp cưới hỏi, thai sản và ma chay



Trợ cấp tuổi già, góa bụa, tàn tật hoặc lợi ích của trẻ mồ côi
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Các lợi ích tổn thương khi làm việc, tức là lợi ích tổn thương, lợi ích
tàn tật và lợi ích tử vong

Bảo hiểm Xã hội bảo đảm một phần tiền lương của người lao động trong
khoảng thời gian nhất định. Số lượng lợi ích thay đổi tùy theo từng trường
hợp. Áp dụng các điều khoản đặc biệt cho Kiều dân nước thứ ba về các lợi ích
trợ cấp. Để Kiều dân nước thứ ba nhận được bất kỳ dạng lợi ích nào, cần phải
nộp mẫu đơn hoàn chỉnh cùng với tất cả các giấy tờ hỗ trợ. Người nộp đơn
có một khoảng thời gian xác định trước để có thể nộp yêu cầu, nhằm nhận
được bất kỳ lợi ích nào từ Quỹ Bảo hiểm Xã hội.

6.10 Tổ chức và dịch vụ công liên quan đến việc làm
của Kiều dân nước thứ ba
Dịch vụ công
Ban Lao động:



Đây là ban ngành thuộc Bộ Lao động và Bảo hiểm Xã hội



Ban này có trách nhiệm xem xét và cung cấp quyết định sơ bộ về
yêu cầu của chủ lao động thuê Kiều dân nước thứ ba trong lĩnh vực
cụ thể

Ban Di cư và Đăng ký Hộ tịch (CRMD):



Đây là ban ngành thuộc Bộ Nội vụ



Ban này có trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến cấp giấy phép
nhập cảnh và cư trú cho kiều dân nước thứ ba vì mục đích công
việc



Ban cũng có trách nhiệm đánh giá hồ sơ cấp quốc tịch Síp cho
ngoại kiều. Hơn nữa, ban này cung cấp giấy chứng nhận cho công
dân châu Âu và thẻ cư trú cho thành viên thuộc gia đình họ không
phải là người châu Âu

Bộ phận Nhập cư và Ngoại kiều:



Đây là một Bộ phận Công an



Giám sát và kiểm soát việc nhập cảnh và cư trú của người nhập cư
trong vùng lãnh thổ của Cộng hòa Síp
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Kiểm soát hiệu quả ngoại kiều tại các điểm nhập và xuất cảnh
(Sân bay & Cảng biển) của Cộng hòa Síp



Chống lại sự nhập cư trái phép và tuyển dụng ngoại kiều trái phép



Xác định và bắt giữ ngoại kiều trái phép hay bị truy nã và mang
họ ra Xét xử



Ngăn chặn sự nhập cư trái phép vào vùng lãnh thổ của Cộng hòa
Síp



Kiểm soát ngoại kiều cư trú tại Síp theo bất kỳ dạng giấy phép
nào



Chống lại dòng người nhập cư trái phép đến Síp, cũng như đến
các quốc gia thành viên E.U. khác, dùng Síp làm quốc gia trung
chuyển



Xử lý các vấn đề về tính xác thực của các cuộc hôn nhân dân sự
giữa người Síp và Người nước ngoài, cũng như báo cáo người nước
ngoài lên Trưởng Ban Di cư và Đăng ký Hộ tịch, nếu cần

Ban Quan hệ Lao động:



Đây là ban ngành thuộc Bộ Lao động và Bảo hiểm Xã hội



Mục tiêu của ban này là thúc đẩy hình thức cơ bản là đàm phán
chung để xác định các điều khoản và điều kiện việc làm, khuyến
khích tạo dựng và duy trì các tổ chức vững mạnh của người lao
động và chủ lao động, cũng như đạt sự cân bằng quyền lực trong
nền kinh tế



Ban này còn hướng tới việc ngăn ngừa và dàn xếp các tranh chấp
trong ngành, bao gồm cung cấp hỗ trợ cho doanh nghiệp để phát
triển và vận hành hiệu quả các cơ chế đàm phán chung, thỏa
thuận hai bên và dàn xếp các khiếu nại cá nhân



Ban chịu trách nhiệm bảo vệ các nhóm người lao động dễ bị
thương tổn (chú trọng vào những người lao động không thuộc hiệp
hội), chủ yếu do sức mạnh đàm phán của họ yếu kém, thông qua
quy định của Luật pháp về các điều khoản và điều kiện làm việc
tối thiểu,



Đây là ban ngành mà Kiều dân nước thứ ba có thể nộp khiếu nại
về vi phạm quyền lợi hay hợp đồng lao động của họ
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Giáo dục
7.1 Quyền cơ bản của sinh viên
Quyền tiếp cận với giáo dục
Hiến pháp nước Cộng hòa Síp bảo đảm quyền giáo dục cho cả sinh viên người
Síp và sinh viên nước ngoài. Sinh viên có quyền học tập tại các tổ chức giáo
dục công, bất luận tình trạng cư trú của họ (công dân Síp, Kiều dân nước thứ
ba, vân vân), quốc tịch và nguồn gốc cha mẹ của họ. Theo luật pháp quy
định, cha mẹ có nghĩa vụ đăng ký con theo học tại trường trong quận của
họ phân theo tuyến giáo dục, không phụ thuộc vào việc họ cư trú tại Síp có
hợp pháp hay không. Các chính sách và quy định của trường học áp dụng
bình đẳng cho tất cả sinh viên. Giáo dục bậc tiểu học và trung học cơ sở công
đều miễn phí cho tất cả các sinh viên và ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Hy Lạp.
Bộ Giáo dục và Văn hóa rất chú trọng đến Giáo dục và Văn hóa, và ưu tiên
cho những lĩnh vực đó vì bộ coi đó là khoản đầu tư tốt nhất cho sự phát triển
xã hội, tài chính, văn hóa và tinh thần của Síp
Mục tiêu của chính sách giáo dục dành cho trẻ em di cư là hướng đến hòa
nhập tích cực vào hệ thống giáo dục của Síp. Mục tiêu của giáo dục là tạo ra
hệ thống trường học được tổ chức dân chủ, nêu bật cá nhân và bản chất đa
văn hóa của xã hội chúng tôi, làm yếu tố cấu thành, khen thưởng và sáng
tạo, cũng như cơ hội hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau.
Để đạt hiệu quả này, hệ thống lồng ghép mục đích chính của giáo dục văn
hóa giao thoa dành cho tất cả sinh viên để làm phong phú kiến thức của
sinh viên về cuộc sống và kinh nghiệm cũng như giá trị của người khác, để
khám phá các giá trị toàn cầu và để loại bỏ những ấn tượng rập khuôn và
định kiến. Người ta cho rằng những nguyên tắc này sẽ tạo điều kiện cho sự
tồn tại đồng thời, hòa bình và sự thịnh vượng không chỉ ở Síp mà còn ở châu
Âu đa văn hóa, cũng như trên toàn thể thế giới nói chung. Theo đuổi liên
tục những nguyên tắc này là nhằm bảo vệ tự do và quyền lợi của tất cả các
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thành viên trong xã hội Síp, khỏi bất kỳ sự phân biệt chủng tộc và xu hướng
bài trừ xã hội nào.

Quyền lợi chung



Trường học tôn trọng quyền tự do suy nghĩ, nhận thức và tôn giáo
của sinh viên



Trường học có trách nhiệm về vệ sinh và an toàn của mọi sinh viên



Trường học cung cấp các chương trình và dịch vụ để hỗ trợ sức
khỏe thể chất và tâm hồn của sinh viên



Sinh viên có quyền và nghĩa vụ tham gia tất cả các hoạt động của
trường học, ví dụ như các chuyến tham quan và lễ hội chào mừng



Sinh viên có quyền tham gia bầu cử cho hội đồng trường học, với
tư cách là người bỏ phiếu hay ứng cử viên



Sinh viên phải tuân thủ các chính sách của trường học, với điều
kiện là được tôn trọng và bảo vệ các quyền lợi cơ bản của họ theo
Quy ước Quyền Trẻ em



Sinh viên có quyền nêu đề xuất, nhu cầu hay khiếu nại lên cơ quan
giáo dục liên quan.

Hòa nhập sinh viên Kiều dân nước thứ ba vào hệ thống giáo dục
Tại tất cả các cấp bậc giáo dục, sinh viên nước ngoài có các khóa học và
chương trình đào tạo để hỗ trợ và bảo đảm họ hòa nhập thuận lợi vào hệ
thống giáo dục và xã hội. Các hoạt động hỗ trợ sinh viên Kiều dân nước thứ
ba hòa nhập cộng đồng trong các trường công của Síp bao gồm hoạt động
định hướng cho sinh viên, khóa học tiếng Hy Lạp tập trung, cũng như các
cuộc gặp mặt và hỗ trợ cho cha mẹ để phát triển kỹ năng giao tiếp và mối
quan hệ tốt với trường học. Cùng lúc đó, cung cấp các lớp học đặc biệt giảng
dạy tiếng Hy Lạp cho sinh viên từ các nước thứ ba trong các buổi chiều và/
hoặc tối. Những khóa học đó do Trung tâm Giáo dục Người lớn cung cấp.
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7.2 Cấu trúc hệ thống giáo dục
Hệ thống giáo dục của Síp gồm ba cấp:



Tiểu học (mẫu giáo và trường tiểu học)



Trung học (trường trung học cơ sở, trung cấp, trường kỹ thuật &
hướng nghiệp)



Cao hơn (đại học - trường cấp ba - cao đẳng)

Giáo dục là bắt buộc đối với trẻ em trên 4 năm 8 tháng (đi nhà trẻ) đến 15
tuổi (lớp cuối cùng của Trung học cơ sở).
Viện/Trường
cao hơn:
- Đại học công lập
- Đại học dân lập

Giáo dục
cao hơn

Cao hơn
(chương trình 4 năm)

Cấp ba
(chương trình 1-2 năm)

Trung cấp thống nhất
(chương trình 3 năm)

Kỹ thuật & dạy nghề
(chương trình 3 năm)

Giáo dục
trung học

Viện/Trường cấp
ba:
- Trường công lập
- Trường tư thục

Trường kỹ thuật &
dạy nghề
- Công
Trường trung học
cơ sở/Trung cấp
- Công
- Tư nhân

Trung học cơ sở
(chương trình 3 năm)

Tiểu học
(chương trình 6 năm)

Trường tiểu học:
- Công
- Tư nhân

Giáo dục
tiểu học
Mầm non
(chương trình 1 năm)
Nhà trẻ:
- Công
- Cộng đồng
- Tư nhân

Mầm non
(chương trình 1-2 năm)
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Giáo dục mầm non
Giáo dục mầm non có trong ba loại trường học: trường công, cộng đồng và
nhà trẻ tư. Trẻ em có hộ khẩu thường trú hay tạm trú tại Síp, không phụ
thuộc vào quốc gia xuất xứ hay quốc tịch, đều có quyền đăng ký học tại nhà
trẻ công lập. Luật pháp quy định trẻ em phải đi nhà trẻ trong một năm trước
khi vào trường tiểu học. Trẻ em có thể đăng ký học tại nhà trẻ nếu đến 4 tuổi
8 tháng vào ngày 1 tháng chín của năm học mà trẻ sẽ theo học. Trẻ học tại
trường công lập không phải trả bất kỳ khoản phí nào.

Giáo dục tiểu học
Giáo dục tiểu học kéo dài trong sáu năm và dành cho sinh viên tuổi từ 6 đến
12. Giáo dục tiểu học là bắt buộc đối với tất cả các trẻ em đến 5 tuổi 8 tháng
vào ngày 1 tháng chín của năm học mà trẻ sẽ theo học. Sinh viên đăng ký
học vào tháng một, vào những ngày do Bộ Giáo dục và Văn hóa Síp quy định.
Lớp học khai giảng trong khoảng thời gian mười ngày đầu tiên của tháng chín
và thường kết thúc vào tuần thứ ba của tháng sáu.

Các loại trường tiểu học
Trường công lập: Mọi trẻ em được đi học miễn phí tại trường tiểu học công
lập. Thời gian học là 6 năm và trẻ sẽ lên lớp vào cuối mỗi một năm. Thời khóa
biểu là từ 7:45 sáng đến 1:05 chiều. Hiệu trưởng và đội ngũ nhân viên của
từng trường học có trách nhiệm về an toàn của trẻ trong khi trẻ có mặt tại
trường học. Trẻ em phải mặc đồng phục của trường học. Đồng phục này do
giáo viên giảng dạy và Hội phụ huynh xác định.
Trường ngoại trú: Trường học ngoại trú ở bậc Giáo dục tiểu học được giới
thiệu trên cơ sở tình nguyện từ mùa khai trường 1999-2000. Nó dần được mở
rộng và từ mùa khai trường 2006-2007 thì được triển khai trong một trăm
năm mươi (150) Trường học (tại 126 trường từ lớp bốn đến sáu và 24 trường
từ lớp một đến ba) và mười một (11) khu vực ở cấp mầm non tại chín (9) Nhà
trẻ công lập. Trường học ngoại trú hoạt động trong một nhóm trường tiểu
học công lập với bốn tiết dạy bổ sung buổi chiều đến 4 giờ chiều. Trong tất
cả các trường học ngoại trú, trẻ em có thể tình nguyện ở lại sau 1:05 chiều
khi kết thúc lịch học thông thường và ăn trưa tại trường. Cha mẹ đảm nhiệm
chi phí chăm sóc con họ. Trong một số trường hợp, Bộ Giáo dục và Văn hóa
Síp sẽ trợ cấp chi phí chăm sóc trẻ có nhu cầu. Chương trình buổi chiều bao
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gồm các tiết dạy để hoàn thành bài tập về nhà, củng cố kiến thức và cung
cấp các khóa học theo sở thích mà sinh viên đã chọn.
Trường tiểu học tư lập: Tại các trường tiểu học tư lập, sinh viên phải trả
học phí. Trường tiểu học tư lập được chia thành ba loại:



Trường cùng loại: Đây là những trường tư tuân theo cùng một
Giáo trình quốc gia như của trường công.



Trường loại tương tự: Những trường này dạy các môn học giống
như tại trường công (ít nhất là 2/3 tài liệu giảng dạy và thời gian
dạy học), kết hợp với các môn bổ sung do trường quy định.



Trường khác loại: Đây là những trường không thuộc bất kỳ loại
nào ở trên và chương trình giáo dục của họ hoàn toàn khác với các
trường công.

Khu vực ưu tiên giáo dục: Mục đích ra mắt Khu vực ưu tiên giáo dục ở bậc
Giáo dục tiểu học và trung học là phân biệt theo hướng tích cực những yếu tố
tạo thành do sự đối xử không công bằng vì bất bình đẳng xã hội, kinh tế và
văn hóa, qua đó, chú trọng ưu tiên vào nhu cầu của trẻ em. Các khu vực này
hướng đến cải thiện chất lượng của toàn bộ hệ thống giáo dục, phù hợp với
việc tăng tối đa tính hiệu quả ở phạm vi có thể giúp tất cả trẻ em tại trường
đạt đến thành công.
Những đơn vị này hoạt động trong phạm vi bối cảnh rộng lớn hơn. Tuy nhiên,
từng đơn vị sẽ xác định các ưu tiên riêng của mình và tập trung tùy theo nhu
cầu cụ thể của họ tại địa phương. Chúng bao gồm hành động sáng kiến để
tích cực giúp trẻ em hòa nhập vào xã hội đa văn hóa. Những Khu vực này
được chọn ra dựa trên các tiêu chí cụ thể về vị trí địa lý, thành phần kinh
tế - xã hội của gia đình, trẻ em nước ngoài hay di cư có mặt trong gia đình,
tỉ lệ sinh viên bỏ học nửa chừng và các nhu cầu giáo dục đặc biệt.
Quá trình đang thực hiện làm giảm số lượng sinh viên mỗi lớp (20 sinh viên
trong hai lớp đầu tiên ở bậc tiểu học và tối đa là 24 sinh viên trong các lớp
còn lại của lớp sơ trung và trung học phổ thông), cho phép sử dụng các hoạt
động sư phạm lấy trẻ làm trọng tâm, theo phương pháp hiện đại và lồng
ghép các chương trình (dự án) của trường làm hình thức hoạt động. Giáo
viên giảng dạy được hỗ trợ rèn luyện từ đội ngũ chuyên môn khác, như bác

Giáo dục | 119

CyprusGuide2013_10042013_final.indb 119

2013/6/6 19:00:35

sĩ tâm lý của trường, bác sĩ y tế học đường và nhân viên xã hội. Việc ưu tiên
là để đảm bảo khả năng đọc viết, nâng cao tính đoàn kết và phối hợp cộng
tác. Điều thứ hai đạt được bằng cách tổ chức một loạt các hoạt động trong
giờ giải lao vào buổi chiều hay trong thời gian nghỉ lễ của trường. Ngoài ra,
nhiều hoạt động sáng kiến và phòng ngừa được phát triển, ví dụ như thay
đổi chức năng dịch vụ tại phòng cho mục đích giải trí, tổ chức các câu lạc bộ
sinh viên (khiêu vũ, chiếu phim, báo chí, âm nhạc, vẽ tranh, Radio, bóng đá,
vân vân), cũng như các chương trình hoạt động giáo dục, văn hóa và giáo
dục sức khỏe.
Hội phụ huynh: Bậc Giáo dục mầm non, tiểu học và giáo dục đặc biệt có
các hội phụ huynh, trong đó, thành viên là tất cả phụ huynh của học sinh học
tại trường cụ thể.
Tất cả các thành viên đều có quyền bầu cử và được bầu. Vào đầu mỗi mùa
khai giảng, Đại hội phụ huynh sẽ chọn ra Ban điều hành. Hội phụ huynh hợp
tác chặt chẽ với tất cả các bên liên quan để hoạt động học đường được thuận
lợi và hiệu quả.
Hoạt động thăm trường của cha mẹ và người khác: Cha mẹ và người giám
hộ có thể đến thăm trường vào khoảng thời gian nhất định. Hoạt động thăm
quan khác có thể được sắp xếp sau khi Hiệu trưởng trường cho phép. Không
cho phép đến thăm quan trường đối với bất kỳ ai không có quan hệ trực tiếp
đối với việc hoạt động hay quảng bá công việc của trường học, khi không có
sự cho phép từ Lãnh đạo giáo dục tiểu học. Không cho phép vào trường vì
mục đích quảng cáo, bán sản phẩm hay chào hàng dịch vụ không liên quan
gì đến hoạt động của trường học.

Giáo dục trung học
Giáo dục trung học (trường trung học cơ sở và trung cấp) kéo dài trong sáu
năm, dành cho sinh viên từ 12 đến 18 tuổi và miễn phí. Giáo dục tại Trường
trung học cơ sở (trường trung học bậc thấp hơn) là bắt buộc, cho đến khi
đáp ứng một trong hai điều sau: sinh viên hoàn thành Giai đoạn trung học cơ
sở, kéo dài trong ba năm hay đến khi sinh viên đến 15 tuổi. Giáo dục ở bậc
Trung cấp là điều không bắt buộc và kéo dài trong ba năm cho sinh viên tuổi
từ 15 đến 18. Giáo dục ở bậc Trung cấp có thể theo hai hướng chính: Trung
cấp thống nhất và Trường kỹ thuật dạy nghề.
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Trường trung học cơ sở (12-15 tuổi)
Hướng giáo dục chính tại Trường trung học cơ sở là giáo dục nhân văn nói
chung, cũng như chuẩn bị cho sinh viên tham dự Trung cấp thống nhất hay
Đào tạo kỹ thuật dạy nghề.

Trung cấp cơ sở buổi tối
Sinh viên nước ngoài theo học lớp buổi tối có cơ hội tham gia các khóa học
tiếng Hy Lạp tập trung tại SEI (Viện Giáo dục Quốc gia), vào buổi chiều,
trước khi bắt đầu lớp buổi tối của họ. Thời gian phù hợp nhất cho khóa học
tập trung được xem là thời gian từ 3:00 chiều đến 5:00 chiều trong bốn buổi
chiều, tùy theo giờ làm việc của Viện giáo dục quốc gia (thứ hai, ba, năm
và sáu).
Trong mùa năm học 2011, Trường Trung học Cơ sở Buổi tối Larnaca hoạt
động thí điểm chương trình học tiếng Hy Lạp tập trung tại 16 trường, trong
thời gian học vào buổi sáng.

Phân chia theo cấp bậc
Để phân chia sinh viên thành hai cấp bậc - người mới bắt đầu và không phải
người mới bắt đầu - sinh viên thực hiện bài kiểm tra học tiếng Hy Lạp vào
đầu tháng chín, để xác định cấp bậc kiến thức tiếng Hy Lạp của họ. Đối với
người mới bắt đầu, thời gian khóa học tập trung là hai (2) năm học, trong
khi đối với người không phải là người mới bắt đầu thì là một (1) năm. Nhu
cầu cần học tập trung năm thứ hai được xác định dựa trên kết quả của cuối
năm học đầu tiên.

Lưu ý: Bên cạnh đơn xin củng cố thời gian học dựa trên các tiêu chí hiện có,
Bộ Giáo dục và Văn hóa (2008) cho phép thực hiện các chương trình song
song với việc học tiếng Hy Lạp tập trung. Điều này có thể được áp dụng cho
những trường có nhiều sinh viên nước ngoài và do vậy, họ có thêm nhiều thời
gian để hỗ trợ việc giảng dạy.

Giáo dục đặc biệt và đào tạo
Theo Luật giáo dục và đào tạo trẻ em có nhu cầu đặc biệt 13(1)/1999, trẻ có
nhu cầu đặc biệt (học tập ngặt nghèo hay đặc biệt, khó khăn khi thích nghi
với môi trường hay hoạt động chức năng cơ thể (bao gồm thần kinh cảm
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nhận, khuyết tật tâm thần hay tâm lý) phải được cung cấp hỗ trợ cần thiết,
nhằm hướng đến sự phát triển hoàn chỉnh của trẻ trong tất cả các mặt, đặc
biệt là tâm lý, xã hội và học vấn, cũng như cung cấp đào tạo tiền chuyên
sâu và chuyên sâu tại trường, nếu có thể, bao gồm tất cả các cấp bậc giáo
dục (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, cấp ba và tốt nghiệp sau đại học).
Nhà nước hỗ trợ kịp thời những trẻ em có nhu cầu đặc biệt từ ba tuổi, thực
hiện đánh giá hoàn chỉnh nhu cầu của trẻ qua nhóm chuyên gia đánh giá có
nhiều kỹ năng và cung cấp tất cả các phương tiện, cơ sở vật chất, miễn giảm
cần thiết, cũng như trợ giúp đặc biệt cho nhân viên giáo dục hay hỗ trợ để họ
thực hiện giáo dục giảng dạy không bị cản trở tại trường bình thường. Trong
trường hợp được cho là cần thiết, trẻ có nhu cầu đặc biệt có thể học tại các
trường đặc biệt

Trung cấp thống nhất (15-18 tuổi)
Sinh viên không bắt buộc phải hoàn thành bậc Trung cấp thống nhất. Tuy
nhiên, những sinh viên muốn thi đầu vào để theo học tại một trong các
trường đại học công lập tại Síp và Hy Lạp thì phải hoàn thành bậc này. Tại
Trung cấp thống nhất, sinh viên tự do chọn chương trình học riêng của mình,
dựa trên sở thích và năng khiếu của họ.

Lớp buổi tối
Các lớp buổi tối nằm trong bậc giáo dục trung học và hoạt động vào buổi
chiều và tối. Sinh viên đến tuổi 18 hay 15 và có công ăn việc làm để hỗ trợ
bản thân, có thể đăng ký lớp buổi tối. Sinh viên tốt nghiệp lớp buổi tối sẽ
được trao Giấy chứng nhận tốt nghiệp.

Sinh viên trung cấp
Ảnh: Văn phòng Thông tin &
Báo chí

Giáo dục kỹ thuật dạy nghề trung cấp (TVE)
Giáo dục kỹ thuật dạy nghề trung cấp sẽ cung cấp các chương trình liên quan
đến lĩnh vực Giáo dục kỹ thuật dạy nghề, Chương trình học nghề và Giáo dục
suốt đời. Sinh viên hoàn thành thành công chương trình Trung cấp cơ sở sẽ
có đủ điều kiện theo học TVE. TVE được cung cấp theo hai hướng: Lý thuyết
và Thực hành. Thời gian của mỗi hướng giáo dục trong hai hướng này là ba
năm và khi hoàn thành chương trình, sinh viên được trao giấy chứng nhận tốt
nghiệp, được công nhận là tương đương với Giấy chứng nhận tốt nghiệp của
trường trung học công lập dạng có sáu lớp. Sinh viên tốt nghiệp có thể tiếp
tục học tại bất kỳ Trường giáo dục cấp ba hay cao hơn nào.
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Thông tin hữu ích
Đăng ký
Cha mẹ hay người giám hộ sẽ đăng ký sinh viên tại trường thuộc khu vực
giáo dục thuộc tuyến tương ứng của họ vào tháng sáu, cũng như tháng chín
đối với sinh viên hoàn thành kỳ thi vào lúc đó. Trong một số trường hợp cụ
thể, sinh viên có thể chuyển trường.

Chuyển sang trường tiểu học
Chuyển sang trường tiểu học công lập từ trường tiểu học không công lập hay
từ trường không nằm trong Cộng hòa Síp sẽ cần nộp giấy khai sinh và giấy
chứng nhận học tập của sinh viên. Sau đó, sinh viên sẽ được cho vào lớp phù
hợp với lứa tuổi của mình. Nếu điểm môn tiếng Hy Lạp hiện đại và Toán của
sinh viên thấp hơn dự kiến dành cho lớp cụ thể, sinh viên sẽ được cho vào
lớp dưới gần nhất, với điều kiện tuổi của sinh viên cho phép họ hoàn thành
bậc tiểu học theo Luật pháp. Cho phép chuyển trường tiểu học tư lập sang
trường khác, miễn là sinh viên đáp ứng các tiêu chí đầu vào của trường đó.
Để có thông tin cập nhật về việc chuyển trường, Kiều dân nước thứ ba nên
liên hệ với cơ quan liên quan.

Chuyển sang trường trung học
Điều sau áp dụng cho trường hợp sinh viên chuyển từ trường ở nước ngoài
sang trường trung học:



Nếu sinh viên có bảng điểm hay bị phê ý kiến về tiến trình học của
mình, họ phải thi đầu vào về môn Tiếng Hy Lạp hiện đại và Lịch sử,
rồi sẽ được đăng ký vào lớp trên gần nhất.



Nếu bảng điểm sinh viên có điểm một số môn thấp, họ phải thi đầu
vào về những khóa học cụ thể này, cùng với thi đầu vào về môn
Tiếng Hy Lạp hiện đại và Lịch sử.



Nếu sinh viên có bảng điểm nhưng thi trượt đầu vào, thì họ sẽ cần
phải học lại các môn của lớp đó.



Nếu sinh viên chỉ có giấy xác nhận học tập đơn giản mà không có
chi tiết về điểm số và tiến trình học tập, thì họ sẽ được cho vào lớp
cao hơn sau khi thi đầu vào về tất cả các khóa học, ngoại trừ môn
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Tôn giáo, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mỹ thuật, Quản lý gia đình
và kiến thức Thực hành.



Trong trường hợp sinh viên trượt thi đầu vào, thì Hội giáo viên sẽ
quyết định lớp mà sinh viên sẽ vào học.

Chuyển từ trường ở nước ngoài hay từ trường không nói tiếng
Hy Lạp:



Chuyển sang Trường tiểu học từ trường không công lập hay từ
trường khác hoặc từ trường không nằm trong Cộng hòa Síp sẽ cần
nộp giấy khai sinh và giấy chứng nhận học tập của sinh viên. Sinh
viên theo học lớp mà độ tuổi của họ cho phép. Nếu điểm môn Tiếng
Hy Lạp và Toán của sinh viên thấp hơn điểm của lớp họ sẽ vào,
sinh viên sẽ vào lớp dưới gần nhất, với điều kiện tuổi của sinh viên
cho phép họ hoàn thành học tập ở bậc tiểu học theo Luật pháp.



Nếu sinh viên có Bảng điểm thấp hơn hay bị phê ý kiến về tiến
trình học, thì họ sẽ phải thi môn Lịch sử Hy lạp hiện đại; rồi họ sẽ
được cho vào lớp trên.



Nếu có Bảng điểm nhưng có vẻ thiếu một số môn thì ngoài thi
Tiếng Hy Lạp hiện đại và Toán, họ cũng phải thi kiểm tra trình độ
về những môn bị chậm.



Nếu có Học bạ nhưng sinh viên thi trượt kiểm tra trình độ, thì họ sẽ
học lại các môn của lớp đó.



Nếu sinh viên có giấy chứng nhận theo học mà không có bằng
chứng về tiến trình học, thì họ sẽ vào lớp trên sau khi thi đầu vào
về tất cả các môn, ngoại trừ những môn về giáo dục tôn giáo, thể
dục dụng cụ, âm nhạc, mỹ thuật, kinh tế gia đình và kiến thức thực
hành.



Không cho phép học sinh chuyển từ trường buổi tối sang trường
học ban ngày. Cho phép chuyển từ trường buổi sáng sang trường
buổi tối, nhưng chỉ trong một số trường hợp đặc biệt.
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Mỗi trường có trách nhiệm về ngày và địa điểm thi đầu vào. Để biết thêm
thông tin, vui lòng liên hệ với trường

Bắt đầu và kết thúc mùa học
Hoạt động của trường bắt đầu vào ngày 1 tháng chín và kết thúc vào ngày 30
tháng sáu. Các lớp bắt đầu trong vòng mười ngày đầu tiên của tháng chín và
kết thúc trong tuần đầu tiên của tháng sáu đối với Trung học cơ sở và trong
mười ngày cuối cùng của tháng năm đối với Trung cấp.
Mỗi niên học được chia thành hai học kỳ như sau:



Học kỳ A': Bắt đầu các lớp vào tháng chín đến tháng một



Học kỳ B': Tháng một đến khi kết thúc lớp

Nghỉ lễ trường



Ngày nghỉ của khu vực công: Mùng 1 tháng mười (Ngày quốc
khánh Cộng hòa Síp), 28 tháng mười, Thứ hai xanh, 25 tháng ba,
mùng 1 tháng tư và mùng 1 tháng năm



Lễ Giáng Sinh (từ 24 tháng mười hai đến mùng 6 tháng một, bao
gồm cả hai ngày này)



Lễ Phục Sinh (từ Thứ hai xanh đến Chủ nhật Thánh Thomas).



Lễ mừng tôn giáo: Ngày lấy tên của Tổng giám mục hiện tại,
Ngày Tam Tòa (30 tháng một), Ngày Chúa Thánh Thần, Lễ hội
Apostle Varnavas (11 tháng sáu)



Nghỉ hè: bắt đầu vào mùng 1 tháng bảy hàng năm và kết thúc vào
31 tháng tám

7.3 Giáo dục cấp ba và cao hơn tại Síp
Giáo dục cao hơn
Síp có một số trường đại học và cao đẳng công lập cũng như tư lập, cung cấp
bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận cũng như bằng Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ.
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Trường đại học thuộc nhà nước
Đại học Síp (www.ucy.ac.cy)
Đại học Síp nhận sinh viên đầu tiên vào 1992. Ngày nay, trường cung cấp các
chương trình học ở ba cấp: Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ.

Đại học Mở Síp (www.uoc.ac.cy)
Đại học Mở Síp nhận sinh viên đầu tiên vào tháng chín năm 2006. Trường
cung cấp các chương trình qua hình thức học mở và học từ xa.

Đại học Công nghệ Síp (www.cut.ac.cy)
Đại học Công nghệ Síp nhận sinh viên đầu tiên vào tháng chín năm 2007.
Trường cung cấp các chương trình học định hướng chủ yếu về khoa học ứng
dụng.

Khuôn viên Đại học Síp
Ảnh: Văn phòng Thông tin &
Báo chí

Đại học dân lập
Các đại học dân lập đang hoạt động tại Síp là:



Đại học Frederick (www.frederick.ac.cy)



Đại học châu Âu của Síp (www.euc.ac.cy)



Đại học Nicosia (www.unic.ac.cy)



Đại học Neapolis (www.nap.ac.cy)

Trường giáo dục cấp ba thuộc nhà nước
Nhiều trường giáo dục cấp ba thuộc nhà nước tại Síp cũng cung cấp bậc Giáo
dục cấp ba. Ngày nay có các Trường giáo dục cấp ba thuộc nhà nước sau
đang hoạt động:



Cao đẳng Lâm nghiệp Síp



Học viện Quản lý Địa Trung Hải (MIM)



Học viện Cảnh sát
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Trường giáo dục cấp ba tư thục
Hiện tại, Síp có 34 trường giáo dục cấp ba tư thục (PTEI). PTEI không được
cấp tư cách là trường đại học, nhưng trường dạng này cung cấp các chương
trình học thuật và dạy nghề cho người chưa tốt nghiệp và đã tốt nghiệp.
Thông tin liên quan bổ sung nằm tại trang web của Bộ Giáo dục và Văn
hóa Síp (http://www.moec.gov.cy/). Cơ quan có thẩm quyền bảo đảm chất
lượng, đánh giá và công nhận chương trình học do PTEI cung cấp là Hội đồng
Thẩm định Cấp phép Giáo dục (CEEA/S.E.K.A.P.)

Hội đồng Công nhận Trình độ Giáo dục Cao hơn của Síp
Cộng hòa Síp lập ra Hội đồng Công nhận Trình độ Giáo dục Cao hơn của Síp
(KYSATS). KYSATS đánh giá trình độ giáo dục được trao cho các tổ chức được
công nhận hay có liên quan đến chương trình học đã được đánh giá và cấp
phép giáo dục.

7.4 Dịch vụ giáo dục đào tạo dạy nghề cho Kiều dân
nước thứ ba (TCN)
Thông tin chung
Mục đích của các chương trình giáo dục đào tạo dạy nghề là để cung cấp cơ
hội cho Kiều dân nước thứ ba nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng, cũng
như tạo điều kiện thuận lợi cho họ hòa nhập vào thị trường lao động và xã
hội Síp. Các cơ hội đào tạo do những tổ chức công lập và tư lập cung cấp
cho Kiều dân nước thứ ba được trình bày dưới đây: Mỗi tổ chức có các chính
sách và quy trình riêng của họ (số giờ, chi phí, thời gian, xin việc, vân vân).
Vì lý do đó, mỗi người nên liên hệ riêng với từng tổ chức để lấy thông tin chi
tiết liên quan.

Viện Giáo dục Bổ túc Quốc gia
Mục tiêu của Viện Giáo dục Bổ túc Quốc gia là cung cấp cơ hội bình đẳng cho
hàng ngàn sinh viên và người lớn. Síp có 40 Viện Giáo dục Bổ túc Quốc gia.
Đăng ký vào Viện Giáo dục Bổ túc Quốc gia diễn ra vào tháng năm và tiếp tục
vào mười ngày đầu tiên của tháng chín. Sinh viên và người lớn có rất nhiều
lựa chọn về khóa học, bao gồm:



Khóa học tiếng (tức là: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Hy
Lạp cho người nước ngoài, tiếng Thổ)
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Kế toán



Vi tính



Khóa học chuẩn bị để thi vào trường đại học công lập



Khóa học tập trung cho Trung học cơ sở và Trung cấp

Trung tâm đào tạo
Trung tâm đào tạo có mặt tại tất cả các thành phố và cung cấp cơ hội học
suốt đời cho mọi công dân. Các trung tâm đào tạo cung cấp cơ hội học với
học phí thấp cho hàng ngàn cá nhân 15 tuổi trở lên. Trung tâm đào tạo tạo
cơ hội cho Kiều dân nước thứ ba tham gia các khóa học tiếng Hy Lạp. Lớp
học bắt đầu vào khoảng cuối tháng mười và kết thúc vào cuối tháng năm.
Thông tin bổ sung nằm tại trang web của Bộ Giáo dục và Văn hóa Síp (www.
moec.gov.cy).

Bộ phận nền tảng dành cho học tập và đào tạo suốt đời
Theo quyết định của Hội đồng Bộ trường (2012), Bộ Giáo dục và Văn hóa ủng
hộ việc phát triển viện/trường, dựa trên Luật Tổ chức và Hiệp hội, trong đó,
nắm quyền kiểm soát việc tuyển dụng người vào Viện Giáo dục Nhà nước, tại
các Trung tâm Giáo dục Người lớn, Trường học ngoại trú và các Lớp học buổi
chiều và tối của Trường Kỹ thuật cũng như tại các Trường Thể thao.
Quyết định trên nằm trong nỗ lực của Bộ Giáo dục và Văn hóa để phát triển
cơ cấu tổ chức trường/viện cụ thể đối với việc tuyển dụng người vào các
chương trình trên, cũng như để thực hiện tiêu chí khách quan, công bằng và
minh bạch đối với việc lựa chọn và thu tuyển những người làm việc trong đó,
dựa trên Báo cáo kế toán tổng quát không tồn tại đến ngày hôm nay.

Dịch vụ công
Ngoài Bộ Lao động và Ban Di cư và Đăng ký Hộ tịch đã nêu ở phần trước,
dưới đây là một số dịch vụ công khác cung cấp hoặc hỗ trợ các chương trình
giáo dục đào tạo dạy nghề cho Kiều dân nước thứ ba.
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Bộ Giáo dục và Văn hóa (www.moec.gov.cy)
Bộ Giáo dục và Văn hóa cung cấp các chương trình đào tạo bằng tiếng Hy
Lạp, cũng như trong các chủ đề/lĩnh vực khác tại:



Trung tâm giáo dục người lớn: Các lớp mở cửa cho mọi người
trên 15 tuổi mà không có bất kỳ yêu cầu đầu vào nào; có một số
khoản phí thường niên rất nhỏ liên quan đến khóa đào tạo được
cung cấp. Môn học hiện tại giảng dạy tại các Trung tâm bao trùm
nhiều lĩnh vực rộng lớn, bao gồm các kỹ năng chuyên môn và ngôn
ngữ. Những người tham gia thành công vào các chương trình đào
tạo như thế sẽ nhận được giấy chứng nhận tham gia khóa học.



Viện Giáo dục Bổ túc Quốc gia: Sinh viên và người lớn được
cung cấp nhiều khóa học. Các khóa học đó bao gồm tiếng nước
ngoài, kỹ năng vi tính và kế toán, trong số nhiều khóa học khác.
Người không nói tiếng Hy Lạp sinh sống và làm việc tại Síp cũng có
thể theo khóa học tiếng Hy Lạp.

Bộ Nội vụ (www.moi.gov.cy)
Bộ Nội vụ tạo cơ hội cho các Tổ chức Phi Chính phủ (NGO) cung cấp các
chương trình giáo dục đào tạo dạy nghề. Ngoài ra, bộ thực hiện Kế hoạch
Hành động Quốc gia (2010-2012) để hòa nhập Kiều dân nước thứ ba vào thị
trường lao động. Những mục tiêu chính của kế hoạch là: bảo đảm trình độ
giáo dục của người di cư, trong đó có học tiếng Hy Lạp; và hỗ trợ người di cư
tiếp cận với thị trường lao động của Síp.

Tổ chức bán chính phủ
Cơ quan Phát triển Nhân lực (www.hrdauth.org.cy)
Cơ quan Phát triển Nhân lực là tổ chức bán chính phủ, có mục tiêu chính là
đào tạo liên tục và có hệ thống cho sự phát triển nguồn nhân lực. Một số
chương trình do Cơ quan Phát triển Nhân lực cũng có sẵn cho Kiều dân nước
thứ ba.

Tổ chức phi chính phủ (NGO)
Một số NGO phát triển và cung cấp các chương trình giáo dục đào tạo dạy
nghề cho Kiều dân nước thứ ba, với sự hỗ trợ từ các chương trình của Cộng
hòa Síp và châu Âu, ví dụ như Quỹ Tài trợ Hội nhập Người định cư châu Âu .
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Phần lớn các chương trình này đều miễn phí. Dưới đây là một số NGO cung
cấp đào tạo cho Kiều dân nước thứ ba.

INNOVADE LI LTD (www.innovade.eu)
Một SME tại Síp, với nhóm các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm về tầm
nhìn chiến lược, phát triển kinh doanh, doanh nghiệp xã hội, công nghệ, đổi
mới, giáo dục dạy nghề và các ngành học thuật. InnovADE làm việc với các
tổ chức để giúp họ lồng ghép các tiến bộ kỹ thuật và công cụ tăng năng suất
vào quy trình làm việc của họ, để bảo đảm họ cải thiện được năng suất và
tăng tính hiệu quả cũng như lợi nhuận.

Trung tâm Thúc đẩy Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Giáo dục
(CARDET) (www.cardet.org)
CARDET là tổ chức nghiên cứu phát triển phi chính phủ tại Síp, với đối tác
trên toàn thế giới. CARDET cung cấp các chương trình giáo dục dạy nghề, xã
hội hành chính, giáo dục đào tạo, Học qua mạng (eLearning), hoạt động hòa
nhập và công bằng xã hội.

Viện Nghiên cứu Giới tính Địa Trung Hải (MIGS)
(www.medinstgenderstudies.org)
MIGS quảng bá các sáng kiến nhằm tăng cường khả năng phụ nữ tham gia
vào xã hội hành chính và quản lý nói chung, không chỉ tại địa phương mà còn
tại cấp quốc gia và châu Âu. Viện tập trung đặc biệt vào các nhóm bị xem
nhẹ trong xã hội, được hỗ trợ thông qua giáo dục và đào tạo.

KISA – Tổ chức Hành động vì Công bằng, Hỗ trợ và Chống phân biệt
chủng tộc (www.kisa.org.cy)
Mục tiêu của KISA là hỗ trợ sự phát triển của một xã hội đa văn hóa và quảng
bá quyền bình đẳng cho tất cả mọi người. Tổ chức này cung cấp các chương
trình đào tạo để giảm tối thiểu sự phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử
tại Síp, cũng như cung cấp hỗ trợ cho Kiều dân nước thứ ba về nhiều vấn đề
khác nhau.
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Viện Giáo dục Cao hơn cung cấp các chương trình dạy nghề
Các viện giáo dục cao hơn thuộc công lập và tư thục cung cấp nhiều chương
trình dạy nghề. Để biết chi tiết về ngôn ngữ giảng dạy, chi phí và yêu cầu đầu
vào cho những chương trình này, xin liên hệ trực tiếp với từng trường/viện.
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Dịch vụ chăm sóc sức khỏe
Tất cả các Kiều dân nước thứ ba đến Síp có quyền sử dụng dịch vụ y tế tại
Síp, trong khi chi phí tương xứng tổng thể sẽ liên quan đến dịch vụ được
cung cấp. Dịch vụ Y tế tại Síp do khu vực công lẫn tư nhân cung cấp. Kiều
dân nước thứ ba có thể sử dụng dịch vụ họ muốn trong cả hai khu vực, trong
khi thực hiện xem xét bất kỳ sự chênh lệch nào về cấu trúc, giám định và
phí tổn giữa chúng.
Kiều dân nước thứ ba (TCN) phải trả đầy đủ chi phí cho dịch vụ y tế tại bệnh
viện công và tư. Chi phí tại bệnh viện công do nhà nước quy định, trong khi
chi phí trong khu vực tư nhân là do chính bác sĩ và/hoặc trung tâm y tế xác
định. Tất cả các Kiều dân nước thứ ba phải có bảo hiểm y tế tư nhân, chi trả
hầu hết các chi phí cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tùy thuộc vào các điều
khoản của kế hoạch bảo hiểm cụ thể. Khoa Tai nạn và Cấp cứu tại bệnh viện
công cung cấp dịch vụ miễn phí, trong khi bệnh viện tư sẽ tính phí.
Nếu Kiều dân nước thứ ba có bảo hiểm y tế tư nhân, công ty bảo hiểm có
thể trả một số chi phí, tùy theo các điều khoản của gói phạm vi bảo hiểm.
Kiều dân nước thứ ba có thể được thông báo về quyền lợi của họ đối với
quyền sử dụng dịch vụ y tế trong các bộ ngành sau:



Bộ Y tế



Trung tâm Dịch vụ Công dân



Ban Di cư và Đăng ký Hộ tịch



Bệnh viện
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8.1 Dịch vụ y tế công
Cấu trúc của Khu vực Chăm sóc Sức khỏe Công dựa trên ba trụ cột về điều
trị cấp một, cấp hai và cấp ba. Điều trị cấp cứu do Khoa Tai nạn và Cấp cứu
cung cấp, theo mô tả trong sơ đồ dưới đây.

Khoa Tai
nạn và
Bệnh nhân Kiều
dân nước thứ ba

Cấp cứu

Chăm sóc sức
khỏe cấp hai

Chăm sóc sức

Chăm sóc sức

khỏe cấp một

khỏe cấp ba

Sau đây là mô tả chi tiết về các dịch vụ được cung cấp trong từng giai đoạn
điều trị.

Chăm sóc sức khỏe cấp một
Đây là điểm liên hệ đầu tiên mọi người có với hệ thống chăm sóc sức khỏe,
để nhận sự chăm sóc cho hầu hết nhu cầu sức khỏe hàng ngày của họ. Dịch
vụ này do bác sĩ và y tá cung cấp, và bao gồm ngăn ngừa, chẩn đoán, điều
trị và theo dõi tiếp nhiều tình trạng sức khỏe khác nhau. Ngoài ra còn bao
gồm việc giới thiệu chuyển tuyến đến các chuyên gia và dịch vụ chẩn đoán.
Địa điểm chăm sóc sức khỏe cấp một:



Phòng khám ngoại trú của bệnh viện thành phố và khu vực



Trung tâm Y tế Cộng đồng

Chăm sóc sức khỏe đầu tiên hay cơ bản thuộc về chăm sóc cấp một, có cơ
sở là cộng đồng. NHS được thực hiện thông qua các bác sĩ đa khoa tại nhiều
trung tâm y tế thành phố hoặc khu vực và phòng khám ngoại trú của bệnh
viện đa khoa. Bệnh nhân có thể đến gặp bác sĩ đa khoa tại một trong trung
tâm y tế ở những quận khác nhau hay đến phòng khám ngoại trú của Bệnh
viện Đa khoa Nicosia, Limassol, Larnaca và Paphos, Famagusta, cũng như
các bệnh viện của Kyperounta và Polis. Mọi người chỉ cần nộp hộ chiếu để
đăng ký vào danh sách bệnh nhân đến khám của bác sĩ.
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Giờ hoạt động của các trung tâm y tế là vào buổi sáng và vào một buổi chiều
làm việc mỗi tuần (7:30 sáng - 2:30 chiều hàng ngày và 3:00 chiều - 6:00
tối vào chiều thứ tư).
Các trung tâm y tế cũng cung cấp dịch vụ dược phẩm, nha khoa và dịch vụ
khác; những dịch vụ này có thể thay đổi tùy theo trung tâm đối với giờ và
ngày hoạt động chuyên môn nhất định. Chuyên gia thực hiện kiểm tra y tế
vào các ngày cụ thể tại mỗi một trung tâm hay phòng khám ngoại trú của
các bệnh viện đa khoa, sau khi lên lịch hẹn gặp và giới thiệu chuyển tuyến.
Các bệnh viện tư nhân và bác sĩ đều cung cấp chăm sóc cấp một, cũng như
tại các phòng khám Nghiệp đoàn. Trong khu vực tư nhân, các bệnh viện tư,
phòng khám tư và bác sĩ tư cung cấp chăm sóc cấp một, thường là phải lên
lịch hẹn khám. Cuối cùng, Phòng khám Nghiệp đoàn cũng cung cấp chăm sóc
cấp một, trong trường hợp Kiều dân nước thứ ba là thành viên.

Chăm sóc sức khỏe cấp hai
Chăm sóc sức khỏe cấp hai do nhân viên trợ y hay y tế chuyên môn tại bệnh
viện cung cấp. Dịch vụ này liên quan đến các quy trình chẩn đoán và can
thiệp trị liệu, chăm sóc nội trú và phẫu thuật bệnh nhân có các tình trạng
bệnh khác nhau. Việc sử dụng chăm sóc sức khỏe cấp hai phải có giấy giới
thiệu chuyển tuyến từ chuyên gia chăm sóc sức khỏe cấp một hoặc thông
qua Khoa Tai nạn và Cấp cứu.

Chăm sóc sức khỏe cấp ba
Chăm sóc sức khỏe cấp ba liên quan đến việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức
khỏe chuyên môn và dùng công nghệ y tế tiên tiến tại các trung tâm điều trị
chuyên môn. Dịch vụ này liên quan đến các dạng điều trị/can thiệp chuyên
môn, ví dụ như phẫu thuật mở tim, cấy ghép tủy xương, vân vân.

Khoa Tai nạn và Cấp cứu
Trong trường hợp cấp cứu y tế, tất cả các bệnh viện đa khoa đều có Khoa Tai
nạn và Cấp cứu, cung cấp dịch vụ cấp cứu và họ hoạt động 24 trên 24. Tuy
nhiên, trong trường hợp bệnh nhân cần được nhập viện, họ sẽ phải trả toàn
bộ chi phí cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà họ nhận được.
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8.2 Phạm vi bảo hiểm y tế
Luật pháp yêu cầu tất cả các Kiều dân nước thứ ba đến Síp để làm việc hay
học tập đều phải có bảo hiểm y tế tư nhân, chi trả một phần cho chi phí điều
trị nội trú và ngoại trú, cũng như các chi phí thuốc men. Người lao động Kiều
dân nước thứ ba phải có hai dạng bảo hiểm y tế:



Bảo hiểm y tế liên quan đến công việc, chi phí do chủ lao động chi
trả toàn bộ (trách nhiệm pháp lý của Chủ lao động)



Bảo hiểm y tế cho ốm đau hay tai nạn ngoài nơi làm việc, chi phí
được chia đều giữa chủ lao động và người lao động

Sinh viên Kiều dân nước thứ ba chịu toàn bộ chi phí của kế hoạch bảo hiểm y
tế tư nhân của họ. Lựa chọn công ty bảo hiểm sẽ do trường đại học/cao đẳng
mà sinh viên đăng ký học xác định. Chi phí của kế hoạch bảo hiểm khác nhau
đối với từng công ty bảo hiểm. Ngoài ra, các gói bảo hiểm được cung cấp sẽ
có sự khác nhau, tức là điều khoản và điều kiện xác định các trường hợp mà
công ty bảo hiểm sẽ hoàn trả chi phí y tế.
Đa phần các công ty bảo hiểm yêu cầu nộp văn bản bồi thường bảo hiểm
trong khoảng thời gian xác định trước sau khi hội chẩn hoặc điều trị. Yêu cầu
bồi thường của người được bảo hiểm cũng bao gồm tất cả các giấy tờ hỗ trợ
về sự kiện, ví dụ như báo cáo của bác sĩ và biên lai thanh toán.

Kế hoạch bảo hiểm y tế do nghiệp đoàn cung cấp
Người lao động Kiều dân nước thứ ba có quyền trở thành thành viên của
Nghiệp đoàn. Một số Nghiệp đoàn (Liên đoàn Lao động Liên Síp - PEO, Liên
hiệp Người lao động Síp - SEK và Liên đoàn Lao động Dân chủ Síp - DEOK)
cung cấp kế hoạch bảo hiểm y tế cho thành viên của họ. Theo các kế hoạch
bảo hiểm y tế này, người lao động trả chi phí chăm sóc sức khỏe và có thể
được hoàn trả toàn bộ hay một phần, tùy theo kế hoạch. Hệ thống y tế của
Nghiệp đoàn chỉ trả cho điều trị chăm sóc sức khỏe cấp một từ bác sĩ liên kết
với từng đoàn thể. Nghiệp đoàn không bồi hoàn cho chăm sóc nội trú hay
phẫu thuật (chăm sóc sức khỏe cấp hai và cấp ba).
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8.3 Thuốc
Síp có rất nhiều nhà thuốc công và tư nhân. Bệnh nhân phải trả tiền chi phí
cho mọi loại thuốc. Nếu bác sĩ kê đơn thuốc cho bệnh nhân Kiều dân nước thứ
ba, công ty bảo hiểm của bệnh nhân có thể trả một phần chi phí.

Công
Có thể tìm thấy nhà thuốc trong các bệnh viện công Giờ hoạt động của họ
giống như giờ hoạt động của các trung tâm ngoại trú và y tế công.

Tư nhân
Mỗi thành phố có các nhà thuốc tư nhân, một số hoạt động 24 trên 24, bao
gồm cả ngày cuối tuần. Chi tiết liên hệ của các nhà thuốc hoạt động qua đêm
được công bố trên báo chí hàng ngày, đăng trên mặt tiền của tất cả các hiệu
thuốc và cũng có qua điện thoại hay thông qua dịch vụ điện toán có trên các
kênh truyền hình địa phương.
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Sử dụng dịch vụ công
Mục đích của chương này là cung cấp cho Kiều dân nước thứ ba (TCN) thông
tin hữu ích về cách mở tài khoản dịch vụ công (điện, nước, Internet, điện
thoại) trong khi sống tại Síp. Chương này cũng cung cấp thông tin về các dịch
vụ trực tiếp như vận chuyển và dịch vụ bưu điện.

9.1 Điện/Năng lượng
Nguồn điện tại Síp là 230 vôn, xoay chiều 50 Hz. Hầu hết các tòa nhà có ô
cắm thường là 13 ampe, chân cắm (chấu) vuông. Nhiều thiết bị lưu lượng
dòng điện thấp có thể hoạt động từ cùng một điểm nguồn khi dùng bộ
chuyển đổi nguồn (tức là radio, đồng hồ điện, vân vân). Không khuyến cáo
dùng bộ chuyển đổi nguồn để chạy các thiết bị lưu lượng dòng điện cao (tức
là máy sưởi điện, lò nướng, bàn là (bàn ủi), vân vân). Nhiều khách sạn cung
cấp bộ chuyển đổi nguồn khi có yêu cầu tại quầy tiếp tân. Mọi người có thể
mua bộ chuyển đổi nguồn từ thợ điện, siêu thị, cửa hàng tạp hóa, vân vân.
Cơ quan Điện lực Síp (CEA) là nhà cung cấp dịch vụ điện duy nhất tại Síp. Cơ
quan này có các văn phòng trên suốt cả hòn đảo. Khách hàng có thể đến một
trong những văn phòng này về bất kỳ dịch vụ hay hỗ trợ nào liên quan đến
cơ quan điện lực Síp. Để nhận được dịch vụ tại nhà hay công ty, cần có các
giấy tờ sau để mở tài khoản:
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Giấy tờ cần thiết

Tiền đặt cọc bảo
đảm

Lưu ý

Cá nhân
a) Hợp đồng thuê nhà hay mua bán
b) Chứng minh thư hay hộ chiếu

Chi phí được xác
định dựa trên việc
sở hữu hay thuê
nhà.

Kiều dân nước thứ ba
sở hữu nhà hay căn hộ
phải trả tiền đặt cọc
bảo đảm là €50.
Kiều dân nước thứ ba
thuê nhà ở phải trả
tiền đặt cọc bảo đảm
là €200.

Công ty
a) Giấy đăng ký công ty
b) Giấy chứng nhận giám đốc và cổ
đông công ty
c) Con dấu công ty
d) Chữ ký của người đại diện luật
pháp cho công ty, được phép ký
thay mặt cho công ty

Chi phí được xác
định dựa trên quy
mô công ty.

Kiều dân nước thứ ba
sở hữu doanh nghiệp
nhỏ và cần hòa vào
mạng lưới điện quốc
gia (bất kể họ có
sở hữu tòa nhà hay
không) đều phải trả
tiền đặt cọc bảo đảm là
€500. Tiền đặt cọc bảo
đảm cho công ty lớn là
€750.

e) Chữ ký bảo đảm của người sẽ
cam kết trả tất cả số tiền mà công
ty nợ, trong trường hợp công ty
không trả các khoản của mình đúng
kỳ hạn. Điều này không áp dụng
cho các công ty quốc tế hay công.
f) Hợp đồng thuê cơ sở kinh doanh
hay giấy chứng nhận sở hữu

9.2 Cấp nước
Nước an toàn để uống tại Síp. Ô nhiễm nước là không đáng kể và từng nhà
đều có nước uống sạch. Nước từ vòi tại khách sạn, nhà hàng, nơi công cộng,
vân vân, cũng an toàn để uống. Cơ quan Cấp thoát Nước Khu vực chịu trách
nhiệm về cung cấp nước cho tất cả các cơ sở tại Cộng hòa Síp. Cơ quan có
các văn phòng trong toàn bộ hòn đảo và khách hàng cần đến văn phòng khu
vực gần nơi họ ở nhất để được phụ vụ và hỗ trợ liên quan đến việc cấp nước.
Sau đây là danh sách các giấy tờ cần thiết để mở tài khoản:
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Loại khách hàng

Giấy tờ cần thiết

Người sở hữu tài
sản

Hợp đồng mua bán/Giấy
chứng nhận sở hữu

Chủ nhà của tài
sản được thuê

Hợp đồng thuê nhà/Mẫu
chuyển nhượng dịch vụ
nước đã điền đầy đủ & có
chữ ký

Chi phí
Tiền đặt cọc bảo đảm
tùy thuộc vào loại tài
sản (nhà, doanh nghiệp,
ngành)

9.3 Dịch vụ điện thoại và Internet
Dịch vụ điện thoại cố định, di động và Internet
Síp có một số công ty viễn thông đang hoạt động, cung cấp cả dịch vụ điện
thoại cố định lẫn di động. Khách hàng cần liên hệ một trong những công ty
này hoặc đến một số các cửa hàng của họ, nằm tại hầu hết các khu vực bán
lẻ/thương mại của những thành phố lớn. Kiều dân nước thứ ba muốn nhận
được dịch vụ điện thoại cố định hay di dộng sẽ cần có các giấy tờ sau:



Hộ chiếu



Bất kỳ hóa đơn tiền sinh hoạt phí nào có nêu địa chỉ của họ, hoặc
hợp đồng thuê nhà hay hợp đồng mua bán tài sản

Những nhà cung cấp dịch vụ điện thoại cố định chính (phủ sóng trên toàn
hòn đảo) tại Síp là:



Cơ quan Viễn thông Síp (CYTA)



PrimeTel



Cablenet



MTN
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Dịch vụ di động (dùng bao nhiêu, trả bấy nhiêu)
Ngoài việc mua dịch vụ trả hàng tháng tiêu chuẩn (trả theo tháng) cho số di
động, Síp còn có nhiều số di động mà mọi người có thể mua từ bất kỳ cửa
hàng tiện lợi nào, cho phép kết nối thông qua thẻ chi tiêu (dùng bao nhiêu,
trả bấy nhiêu).

Gọi điện thoại
Síp có ba loại điện thoại công cộng - điện thoại dùng xu, điện thoại thẻ ngoài
và điện thoại thẻ trong nhà. Mọi người có thể dùng các bốt điện thoại trả tiền
công cộng để gọi quốc tế lẫn trong nước. Điện thoại này có tại nhiều địa điểm
trung tâm tại tất cả các thành phố và ngôi làng, cũng như tại các sân bay,
cảng biển quốc tế và những nơi khác. Hướng dẫn quay số, cũng như giá khi
dùng các điện thoại này sẽ hiển thị trên tất cả các điện thoại trả tiền.
Nếu muốn gọi điện ra nước ngoài trong khi ở tại Síp, hãy quay số 00, rồi
đến mã quốc gia của quốc gia muốn gọi và số điện thoại của thuê bao đang
muốn gọi đến.
Nhà cung cấp sẽ niêm yết giá khi dùng điện thoại di động hay điện thoại nhà.
Gọi trong nội địa Síp thì đơn giản quay số điện thoại gồm tám chữ số.
Để gọi điện thoại đến Síp từ nước ngoài, hãy quay số 00357, rồi số điện thoại
gồm có tám chữ số.

Internet
Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đều cung cấp dịch vụ Internet với
nhiều tốc độ băng thông khác nhau, dùng nhiều công nghệ khác nhau, như
đường dây cố định, ADSL, Wi-Fi, Cáp hay công nghệ khác. Nhiều nơi, trong
đó có trung tâm điện thoại, quán cà phê Internet và khách sạn, cung cấp dịch
vụ kết nối Internet với nhiều loại và tốc độ khác nhau. Tùy theo cơ sở mà
dịch vụ cung cấp là nối dây hay không dây, và thường là tính tiền theo giờ.
Những nhà cung cấp dịch vụ Internet lớn tại Síp là:



Cơ quan Viễn thông Síp (CYTA)



PrimeTel



Cablenet



MTN
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9.4 Số điện thoại cấp cứu – 112
Tại Síp, giống như tại tất cả các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, số
điện thoại cấp cứu là 112. Số này có thể gọi miễn phí từ bất kỳ điện thoại
nào (di động, số cố định hay buồng điện thoại), bất kỳ lúc nào cần liên hệ
cấp cứu và bệnh viện, bộ phận cứu hỏa hay cảnh sát.

9.5 Bưu điện Síp
Cơ quan Bưu điện Síp cung cấp các dịch vụ bưu chính truyền thống, cùng với
các dịch vụ đặc biệt khác. Khách hàng có thể nhận được dịch vụ liên quan tại
các bưu cục nằm trên toàn quốc và tại các sân bay. Những gói hàng nhỏ và
thư từ có bưu phí hợp lý có thể được gửi ký thác trong những hòm thư màu
vàng ở những đường phố chính trong khắp các thành phố lớn. Tem có thể
mua từ tất cả các bưu cục, đại lý bưu điện, cũng như nhiều nhà hàng, sạp
báo và quầy bán báo.
Sau đây là các dịch vụ do Cơ quan Bưu điện Síp cung cấp:

Dịch vụ gửi thư thường
Bao gồm những dịch vụ liên quan đến thư thông thường. Dịch vụ này có các
giới hạn về việc gửi thư, tùy theo trọng lượng và kích thước thư. Giá cả cũng
được xác định theo bản chất của mặt hàng. Cách phù hợp để viết thông tin
người nhận là:



Tên đầy đủ



Số nhà/căn hộ và tên đường phố đầy đủ



Mã bưu chính, thành phố tự trị hay cộng đồng



Thành phố



Quốc gia

Dịch vụ gửi gói hàng
Bao gồm các dịch vụ liên quan đến vận chuyển hàng mẫu thương mại và
hàng hóa mà không thể gửi bằng Dịch vụ gửi thư thường do trọng lượng và
kích thước. Dịch vụ này có các giới hạn về việc gửi gói hàng, tùy theo trọng
lượng và kích thước thư. Giá cả cũng được xác định theo bản chất của gói
hàng.
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Dịch vụ chuyển tiền
Cơ quan Bưu điện Síp hợp tác với công ty chuyển tiền tư nhân để cung cấp
các dịch vụ chuyển tiền

Tem và dịch vụ sưu tập tem
Cơ quan Bưu điện Síp phát hành và bán tem cũng như phong bì cho người
thích sưu tập

9.6 Vận chuyển
Xe buýt
Síp có bốn loại xe buýt có thể giúp mọi người di chuyển khắp nơi:



Xe buýt liên thành phố, chạy hàng ngày, liên kết tất cả các thành
phố trên các tuyến đường thường xuyên.



Xe buýt nông thôn, liên kết hầu hết các ngôi làng với thành phố
gần nhất, nhưng có số chuyến chạy hạn chế một hay hai lần mỗi
ngày, trừ các ngày chủ nhật.



Xe buýt nội đô, liên kết các khu vực khác nhau trong các thành
phố và chạy thường xuyên vào ban ngày. Tại một số khu vực du
lịch nhất định, vào thời gian mùa hè, những tuyến này hoạt động
đến tối muộn.



Xe buýt sân bay

Xe buýt
Ảnh: Văn phòng Thông tin &
Báo chí
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Taxi
Síp có ba loại dịch vụ taxi hoạt động trên khắp đảo:



Dịch vụ liên thành phố/liên tỉnh, 4- 7 hành khách khác nhau có thể
chia sẻ chung cùng trong một xe taxi. Dịch vụ này cung cấp kết nối
giữa tất cả những thành phố lớn tại Síp, cứ nửa giờ có một chuyến,
từ thứ hai đến thứ sáu, bắt đầu từ 6:00 sáng đến 6:00 tối. Vào các
ngày thứ bảy và chủ nhật, dịch vụ này hoạt động đến 5:00 chiều.
Có thể thực hiện đặt chỗ qua điện thoại hay qua mạng từ công ty
liên quan.



Dịch vụ nông thôn hoạt động tại các khu vực làng mạc và chỉ chạy
từ và đến bến của dịch vụ. Những xe taxi này không được trang bị
công tơ mét taxi và tính tiền dựa theo kilômét/cước phí.



Dịch vụ nội đô là dịch vụ hoạt động 24 trên 24 tại tất cả các thành
phố. Xe taxi có thể gọi trước hay vẫy xe trên đường. Những xe taxi
nội đô này bắt buộc phải trang bị công tơ mét taxi và bắt đầu tính
phí khi hành khách lên taxi.

Lái xe tại Síp



Tuổi lái xe tối thiểu là 18



Lái xe bên trái của đường



Du khách Kiều dân nước thứ ba có thể lái xe, dùng bằng lái xe cấp
tại quốc gia xuất xứ của họ trong 30 ngày, hoặc lái xe dùng bằng
lái xe quốc tế trong thời gian tối đa là sáu tháng



Kiều dân nước thứ ba từ Na Uy, Iceland, Lichtenstein, Úc, Thụy
Sĩ, Zimbabwe, Mỹ, Nhật, Canada, New Zealand, Nam Phi, Nga,
Georgia, Ukraine, Serbia và Hàn Quốc có thể lái xe dùng bằng lái
xe cấp tại quốc gia xuất xứ của họ trong 6 tháng. Sau thời gian 6
tháng, họ có thể nộp đơn cấp bằng lái xe Síp mà không phải thi
kiểm tra tay lái.



Kiều dân nước thứ ba không thuộc bất kỳ phạm trù nào ở trên có
thể lấy bằng lái xe Síp sau 6 tháng sống tại Síp và sau khi thành
công vượt qua các bài kiểm tra lái xe lý thuyết và thực hành liên
quan



Nghiêm cấm dùng điện thoại di động cầm tay trong khi lái xe

Ảnh: Văn phòng Thông tin &
Báo chí
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Nghiêm cấm lái xe nếu nồng độ cồn trong máu hay hơi thở trên
mức tối thiểu có thể chấp nhận được



Bắt buộc thắt dây an toàn cho cả ghế trước lẫn ghế sau trong
phương tiện ô tô



Bắt buộc phải có bảo hiểm tai nạn của bên thứ ba. Khuyến cáo phải
có bảo hiểm liên quan cho thương tổn hoặc thiệt hại

9.7 Trung tâm Dịch vụ Công dân
Để phục vụ công chúng tốt hơn, chính phủ đã lập các Trung tâm Dịch vụ Công
dân tại Nicosia, Limassol, Larnaca, Pelendri, Polis Chrysochous và Paphos.
Những trung tâm này còn được gọi là cơ quan một cửa và có mục đích cung
cấp nhiều dịch vụ từ một điểm tiếp xúc. Mục tiêu cơ bản là có được dịch vụ
công lấy công dân làm trọng tâm, không khiến công dân phải đứng chờ lâu,
mất thời gian và lúng túng với nhiều thủ tục, mà lại cung cấp hiệu quả các
dịch vụ có chất lượng cao. Các trung tâm cung cấp dịch vụ từ 6 phòng ban
khác nhau, trong đó có Ban Vận chuyển Đường bộ, Ban Bảo hiểm Xã hội, Sở
Trợ cấp và Phụ cấp thuộc Bộ Tài chính, Ban Di cư và Đăng ký Hội tịch, Bộ Y
tế và Ban Đo đạc Đất đai.

9.8 Trang web chính thức của chính phủ (www.cyprus.
gov.cy)
Đây là trang web chính thức của Cộng hòa Síp, trong đó có các thông tin
chung về tất cả các dịch vụ chính phủ, bao gồm thông tin về sinh sống tại
Síp. Trang web này có thể có ích với bất kỳ ai quan tâm đến loại thông tin
này. Hơn nữa, một số Trung tâm Dịch vụ Công dân tại tất cả các thành phố
lớn đều có thể cung cấp thông tin chung và dịch vụ cho công chúng.
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Thông tin liên hệ hữu ích

CÁC BỘ CỦA CỘNG HÒA SÍP

Bộ Ngoại giao

Presidential Palace Avenue,
1447 Nicosia

22401000

minforeign1@mfa.gov.cy

www.mfa.gov.cy

Bộ Nội vụ

1453 Nicosia

22867800

cgregoriades@moi.gov.cy

www.moi.gov.cy

Bộ Lao động và Bảo
hiểm Xã hội

7 Vironos Avenue, 1463
Nicosia

22401600

administration@mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Bộ Giáo dục và Văn hóa

Góc giao Kimonos và
Thoukididou, Acropoli, 1434
Nicosia

22800600
22800700

registry@moec.gov.cy

www.moec.gov.cy

Bộ Y tế

1 Prodromou & góc 17
Chilonos, 1448 Nicosia

22605300
22605301

perm.sec@moh.gov.cy

www.moh.gov.cy

Bộ Tài chính

Góc giao Michael Karaoli
& Gregori Afxentiou, 1439
Nicosia

22605300
22605301

Bộ Tư pháp và Trật tự
Công cộng

125 Athalassis Avenue, 1461
Nicosia

22805950

registry@mjpo.gov.cy

www.mjpo.gov.cy

Bộ Nông nghiệp, Tài
nguyên Thiên nhiên &
Môi trường

1411 Nicosia

22408307

registry@moa.gov.cy

www.moa.gov.cy

Bộ Thương mại, Công
nghiệp và Du lịch

2 Andrea Araouzou Street,
1076 Nicosia

22867100

perm.sec@mcit.gov.cy

www.mcit.gov.cy

Bộ Quốc phòng

4, Emmanouil Roidi Street,
1095 Nicosia

22807500

Bộ Thông tin Liên lạc &
Việc làm

28 Acheon Street, 1424 Nicosia

22800288

www.mof.gov.cy

www.mod.gov.cy
webmaster@mcw.gov.cy

www.mcw.gov.cy
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DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Hội sở

7 Vironos Avenue, 1465 Nicosia

22401600

administration@mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Văn phòng Quận
Nicosia

7 Vironos Avenue, 1465 Nicosia

22409710

director@sid.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Văn phòng Quận
Limassol

80 Franklinou Roosevelt Avenue,
3011 Limassol

25804319

dlolim@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Văn phòng Quận
Larnaca

Filiou Tsigaridi Street,
P.O. Box 40136, 6301 Larnaca

24805201
24805241
24805242

dlolca@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Văn phòng Quận
Paphos

1 Agiou Spiridonos Street,
8021 Paphos

26821247

dlopaphos@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Văn phòng Quận
Famagusta

Filiou Tsigaridi Street,
P.O. Box 40136, 6301 Larnaca

23816550

dlolca@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

DỊCH VỤ PHÚC LỢI XÃ HỘI

Nicosia

66 Agiou Ilarionos Street,
1026 Nicosia

22804605

lefkosia.dwo@sws.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Limassol

80 Franklinou Roosevelt Avenue,
Limassol

25804535

lemesos.dwo@sws.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Larnaca

23-25 Peliou street, 6301
Larnaca

25804535

larnaca.dwo@sws.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Paphos

28 Aristoteli Valaoriti & Kinira
Street, 8100 Paphos

26821600

pafos.dwo@sws.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Famagusta

134 1st Apriliou street,
5280 Paralimni

23821551

ammochostos.dwo@sws.mlsi.
gov.cy

www.mlsi.gov.cy

BAN LAO ĐỘNG

Ban Lao động

9 Klimentos Street 1061, Nicosia

22400807

director@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Văn phòng Quận
Trung tâm

3 Mouseiou Street, Nicosia

22405623

director@dli.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Nicosia

3 Mouseiou Street, Nicosia

22403000

dlonic@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Limassol

80 Franklinou Roosevelt Avenue,
Social Insurance Building, tầng 2,
Limassol

25827350

dlolim@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Larnaca/
Famagusta

Filiou Tsigaridi Street , Social
Incurance Building, Larnaca

24805312

dlolca@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Paphos

1 Agiou Spiridonos Street,
8021 Paphos

26821658

dlopaphos@dl.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy
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BAN THANH TRA LAO ĐỘNG

Hội sở

12 Apeli Street, 1493 Nicosia

22405623

director@dli.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Nicosia

18 Andrea Avramidi, Strovolos,
2024 Nicosia

22879191

dlionic@dli.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Limassol

41 Mishiaouli & Kavazoglou
Street, Agios Ioannis, 3016
Limassol

25827200

dliollim@dli.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Larnaca

1 Filiou Tsigaridi Social Insurance
Building, 6301 Larnaca

24805327

dliolar@dli.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Paphos

1 Filikis Etairias, 8047 Paphos

26822715

dliopaf@dli.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Famagusta

1 Filiou Tsigaridi Social Insurance
Building, 6301 Larnaca

23819750

dlioamm@dli.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

BAN QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Hội sở

54 Griva Digeni Avenue, Silvex
House, tầng 2 và 3,
1096 Nicosia

22451500,
22451501

info@dlr.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Văn phòng Quận
Nicosia

54 Griva Digeni Avenue, Silvex
House, tầng 4, 1096 Nicosia

22451216

info@dlr.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Văn phòng Quận
Limassol

80 Franklinou Roosevelt
Avenue, Municipality of
Limassol Building, 3011
Limassol

25819252-3
25819401-2
25819440

cnicolaou@dlr.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Văn phòng Quận
Larnaca/Famagusta

Filiou Tsigaridi, Social
Insurance Building, 6301
Larnaca

24805401,
24805332,

ryerimou@dlr.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Văn phòng Quận
Paphos

1 Agiou Spiridonos Street,
8021 Paphos

26822620,
26822640

eiacovou@dlr.mlsi.gov.cy

www.mlsi.gov.cy

Thông tin liên hệ hữu ích | 157

CyprusGuide2013_10042013_final.indb 157

2013/6/6 19:00:50

TRUNG TÂM DỊCH VỤ CÔNG DÂN (CSC)

Nicosia CSC

29 Katsonis Street,
Ayioi Omoloyites, Nicosia

22446686

kep@papd.mof.gov.cy

www.mof.gov.cy

Limassol CSC

21 Spyrou Araouzou Street,
3036 Limassol

25829129

keplimassol@papd.mof.
gov.cy

www.mof.gov.cy

27 Gregori Afxentiou Avenue,
6021 Larnaca

24815555

keplarnaca@papd.mof.
gov.cy

www.mof.gov.cy

Paphos CSC

62 Eleftheriou Venizelou Avenue,
8021 Paphos

26822400

keppafos@papd.mof.
gov.cy

www.mof.gov.cy

Polis Chrysochous
CSC

1 Evagoras Pallikarides Street,
8820 Polis Chrysochous

26821888

keppolis@papd.mof.gov.
cy

www.mof.gov.cy

Pelendri CSC

70 Arch. Makarios the 3rd Street,
4878 Pelendri

25813400

keppelendri@papd.mof.
gov.cy

www.mof.gov.cy

Larnaca CSC

CƠ QUAN ĐỘC LẬP CÔNG CỘNG

Văn phòng viên
thanh tra

2 Diagorou Street, Era House,
1097 Nicosia

22405500

ombudsman@
ombudsman.gov.cy

www.ombudsman.gov.
cy

Văn phòng Cố vấn
Bảo vệ Dữ liệu

1 Iasonos Street, tầng 2,
1082 Nicosia

22818456

commissioner@
dataprotection.gov.cy

www.dataprotection.
gov.cy

Văn phòng Ủy viên
Hội đồng Trẻ em

Góc giao Apelli & Pavlou Nirvana,
tầng 5, 1080 Nicosia

22873200

childcom@ccr.gov.cy

www.childcom.org.cy

Văn phòng Luật pháp
nước Cộng hòa

1 Apelli Street, 1403 Nicosia

22889100

Liên đoàn Lao động
Liên Síp (PEO)

29 Archermou Street, Nicosia

22866400

info@peo.org.cy

www.peo.org.cy

Liên hiệp Người lao
động Síp (SEK)

11 Strovolos Avenue, Strovolos,
Nicosia

22849849

sek@sek.org.cy

www.sek.org.cy

Liên đoàn Lao động
Dân chủ Síp (DEOK)

40 Vyronos street, 1096 Nicosia

22872194

deok@cytanet.com.cy

www.deok.org.cy

www.law.gov.cy

NGHIỆP ĐOÀN
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ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC NGOÀI (QUỐC GIA NGOÀI EU)

Đại sứ quán Cộng
hòa Hồi giáo Iran

12 I.Papakyriakou Street,
Strovolos, 2003 Nicosia

22314459

iranemb@cytanet.com.cy

Đại sứ quán Chính
quyền Palestine

41 Aristokyprou Street,
Strovolos, 2008 Nicosia

22315010

Palestin-gd@cytanet.com.cy

Cao ủy Ấn Độ

3 Indira Ghandhi Street,
Engomi, 2413 Nicosia

22351741

hcoffice@cytanet.com.cy

Đại sứ quán Lebanon

6 Chiou Street, Ayios
Dhometios, Nicosia

22878282

Lebanon.emb@cytanet.com.cy

Đại sứ quán Israel

4 I.Gripari Street, 1090
Nicosia

22369500

cypemb@013net.net

http://nicosia.mfa.gov.il

Đại sứ quán Nga

Ag. Prokopiou street, Engomi,
Nicosia, Republic of Cyprus

22774622,
22772141,
22772142

russia1@cytanet.com.cy

http://www.
russianembassy.net

Đại sứ quán Trung
Quốc

28, Archimidons Sor, Engomi
Nicosia, Cyprus
P.O.BOX 24531

22352182

Eocinc@Spidernet.Com.Cy

http://cy.china-embassy.
org

Đại sứ quán Georgia

46 Themistocle Dervi, tầng 5,
1066 Nicosia

22357327

nicosia.emb@mfa.gov.ge
geoembassy@cytanet.com.cy

http://cyprus.mfa.gov.ge

www.hcinicosia.org.cy

LÃNH SỰ QUÁN NƯỚC NGOÀI (QUỐC GIA NGOÀI EU)

Lãnh sự quán Jordan

9 Dimitsanis, Phòng 101,
1070 Nicosia

22458299

jor_emb1@otenet.gr

Lãnh sự quán Liberia

20 K.Palama, Phòng 2,
1096 Nicosia

22664201

Lãnh sự quán Thái
Lan (Tổng hợp)

40 Euagorou Avenue, Phòng
5, 1097 Nicosia

22674900

thai.em.rome@wind.it.net

Lãnh sự quán Nam
Phi (Tổng hợp)

101 Archiepiskopou Makariou
III Avenue, 1071 Nicosia

22374411

athens.info@foreign.gov.za

Lãnh sự quán Vương
quốc Hồi giáo Oman

113 Prodromou Street,
Strovolos, 2064 Nicosia

22663300

Lãnh sự quán
Malaysia

6 Vasilissis Freiderikis Street,
Engomi, 2409 Nicosia

22355762

Lãnh sự quán Cộng
hòa Rwanda

26 Chrysaliniotissis Street,
1017 Nicosia,

22730808

malrome@kin.gov.my
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Lãnh sự quán Cộng hòa
Kenya

20 Omirou Avenue, 1097
Nicosia

22671313

Kenroma@rdn.it

Lãnh sự quán Vương quốc
Nepal

32 Stasinou Street, Strovolos,
2003 Nicosia

22378940

nepal.embassy@012.
net.il

Lãnh sự quán Philippines

2 Vassileos Konstantinou
I Street, Phòng 102, 1105
Nicosia

22680806

athenspe@otenet.gr

www.embassyofkenya.
it

DỊCH VỤ CẤP CỨU

Cấp cứu

199 /112

Cảnh sát Síp

Sở chỉ huy cảnh sát,
Evangelou Floraki Street,
1478 Nicosia

22808067

police@police.gov.cy

www.police.gov.cy

Ban Cứu hỏa Síp

81-83 Rigenis Street, Nicosia

22802424

cyprusfireservice@fs.gov.
cy

www.fs.gov.cy

Cơ quan Chấp pháp về
Thuốc

Sở chỉ huy cảnh sát,
Evaggelou Floraki Street,
1478 Nicosia

1498

police@police.gov.cy

www.police.gov.cy

Đường dây thông tin liên
lạc công dân

Sở chỉ huy cảnh sát,
Evaggelou Floraki Street,
1478 Nicosia

1460

police@police.gov.cy

www.police.gov.cy

famplan@spidernet.
com.cy

www.cyfamplan.org

Trung tâm Thông tin
Thuốc và Chất độc
Hiệp hội Kế hoạch hóa Gia
đình Síp

1401
20 Lefkonos Street, Phòng
303, Strovolos, 2064 Nicosia

22751093

Tổ chức Thanh niên Síp
(Thông tin liên lạc, hỗ trợ
và tư vấn)

1410

www.
preventionsection.
org.cy

Hiệp hội Kế hoạch hóa Gia
đình Síp (đường dây trợ
giúp)

1455

www.cyfamplan.org

Đường dây nóng thông tin
và hỗ trợ về thuốc (Cảnh
sát Síp)

1498

Phòng ngừa và

1440

xử lý bạo hành gia đình

DLEU@police.gov.cy

www.domviolence.
org.cy

160 | Hướng dẫn về Síp

CyprusGuide2013_10042013_final.indb 160

2013/6/6 19:00:52

BỆNH VIỆN CÔNG

Bệnh viện công (Thông
tin)

1400

NICOSIA
Bệnh viện Đa khoa Mới
Nicosia

Lemesou Avenue, Latsia, 2230
Nicosia

22603000

Bệnh viện Đa khoa Cũ
Nicosia

Nechrou Avenue, 1102 Nicosia

22801400

Bệnh viện Makarios

6 Goritsas Street, Acropolis, 1474
Nicosia

22405000

Bệnh viện Đa khoa Mới

Nikaias Avenue, Kato Polemidia, 3304
Limassol

25801100

Bệnh viện Đa khoa Cũ

Leontiou I Street, 3022 Limassol

25305333

Inomenon Polition Street, 6301
Larnaca

24800500

Bệnh viện Đa khoa

Achepans Street, 8026 Paphos

26803100,
26803145

Bệnh viện Chrysochous

25 Verginas Street, 8830 Paphos

26821800

P.O. Box 33060, 5310 Paralimni

23200000

ngh@mphs.moh.gov.cy

directornam3@moh.gov.cy

LIMASSOL

LARNACA
Bệnh viện Đa khoa Mới
PAPHOS

FAMAGUSTA
Bệnh viện Đa khoa
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TRUNG TÂM Y TẾ NGOẠI TRÚ

NICOSIA
Trung tâm Y tế Agios
Domestios

199 Grigori Afxentiou Street,
Agios Dometios

22303974

Trung tâm Y tế Strovolos

34 Perikleous Street, Strovolos

22871870

Trung tâm Y tế Kaimakliou

Andrea Karyou & Yianni Tsiattala
Street, Kaimakli, 1022 Nicosia

22347780

Trung tâm Y tế Aglantzias

86 Kyrenia Avenue Street, 2113
Nicosia

22305240

Trung tâm Y tế Idaliou

40 Adonidos Avenue, Ιdalio, 2540
Nicosia

22521922

Trung tâm Y tế Akakiou

1 Nosokomeiou Street, Akaki,
2720 Nicosia

22821080

Trung tâm Y tế Evrychou

1 Grigori Afxentiou Street, Evrychou,
2831 Nicosia

22465586

Trung tâm Y tế Pedoula

30 Timiou Stavrou Street, Pedoulas,
2850 Nicosia

22952459

Trung tâm Y tế Klirou

4 Michalaki Karaoli Street, Klirou,
Nicosia

22632332

Trung tâm Y tế
Palaiochoriou

70 Griva Digeni Street, Palaichori,
2740 Nicosia

22642726

Trung tâm Y tế Kambou

17 Kikkou Avenue, Kambos, Nicosia

22942686

Trung tâm Y tế Avdimou

40 Gialoussis Street, Avdimou,
4600 Limassol

25827022

Trung tâm Y tế Agrou

15 Apeitou Avenue, Agros, 4860
Limassol

25521317

Trung tâm Y tế Omodos

P.O. Box 4760, Limassol

25421254

Trung tâm Y tế Platres

4820 Limassol

25422224

Trung tâm Y tế Athienou

Michael Georgiou Street, Athienou,
7600 Larnaca

24522328

Trung tâm Y tế Lefkara

2 Petraki Kiprianou Street, Pano
Lefkara, 7700 Larnaca

24342429

LIMASSOL

LARNACA
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PAPHOS
Trung tâm Y tế Panagias

8 Eleonon Street, 8640 Paphos

26722357

Trung tâm Y tế Pyrgou
(Tillirias)

63 Nikolaou Papageorgiou Street,
Kato Pyrgos Tillirias, Paphos

26522353

Trung tâm Y tế
Salamiou

Panagias Salamioutissis Street,
8620 Paphos

26442222

77 Karion Avenue, 5510 Famagusta

23922081

FAMAGUSTA
Trung tâm Y tế Aygorou

NHÀ THUỐC MỞ CỬA CẢ ĐÊM
Nicosia

90901412

Limassol

90901415

Larnaca

90901414

Paphos

90901416

Famagusta

90901413

BỆNH VIỆN / PHÒNG KHÁM TƯ
NICOSIA
Bệnh viện tư Apollonion

20 Lefkotheou Avenue, Strovolos,
2054 Nicosia

22469000

Trung tâm Y tế
Evaggelistria

1 Giorgalla Street, 1095 Nicosia

22410100

Trung tâm Y tế
Ippokratio

6-12 Psaron Street, Engomi,
2408 Nicosia

22502010

Phòng khám Evropaiki
S.D

26 Vizantiou Street, Strovolos,
Nicosia

22665777

Phòng khám Agios
Anastasios

4 Crites by Stasinou Street, Nicosia

22764444

Phòng khám đa khoa
Aggeli

Makariou Avenue & 1 Doiranis
Avenue, Nicosia

22375055

Phòng khám đa khoa
Nicosia

22 Acheon Street, Agios Dometios,
Nicosia

22780780

Phòng khám thai sản
Nicosia

9 Pinelopi Delta Street, Nicosia

22376630
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Phòng khám chỉnh hình
Agios Panteleimonas

3 Crites street Street, 1060 Nicosia

22753570

Phòng khám Morfaki

35 Stasikratous Street, Nicosia

22755351

Phòng khám Melari

17 Nikodimou Mylona Street, Nicosia

22757698

Phòng khám Viridi

10 Marcora & Ezekia Papaioannou
Street, Agiou Omologites

22767020

LARNACA
Bệnh viện tư Agios
Rafael

25 Gordiou Desmou Street, 6045
Larnaca

24840840

Phòng khám Ioanni
Savvidi

36 Nikou Demetriou Street, 6031
Larnaca

24656789

Phòng khám Timios
Stavros

17 Raphael Santi Street, 6052
Larnaca

24631666

Phòng khám đa khoa
Faneromeni

43 Nikou Demetriou Street, 6031
Larnaca

24665555

Phòng khám Tellou
Papageorgiou

43 Nikou Demetriou Street, 6031
Larnaca

24654662

Phòng khám Spartali
(Phòng khám New York)

24664224

Phòng khám phụ khoa
Bác sĩ Costa Christoforou

4 Kleonovolou Papakyriakou Street,
6021 Larnaca

24667626

Công ty trách nhiệm
hữu hạn Phòng khám
Phẫu thuật Simou
Kyriakidi

40 Grigori Afxentiou Avenue,
6021 Larnaca

24652000

1 Gladstonos Street, Panagiotio
Building, tầng 3, Phòng 303, Larnaca

24652889

Phòng khám Giannaki
Kouali

10 Episkopou Laurentiou Street,
3021 Limassol

25731673

Phòng khám Bác sĩ
Charilaou Kouriefs

7 Theklas Lysioti Street, Agias Zonis,
3030 Limassol

25371177

Phòng khám Eugeniou
LIMASSOL

Phòng khám Patroklou
Phòng khám Agioi
Anargyroi

25335616
76 Vassileos Constantinou Street,
3076 Limassol

Trung tâm Y tế A.
Constantinou
Phòng khám
Chrysovalantou

25731213
25335548

6 Lerou Lochou Street, Kapsalos,
3082 Limassol

Phòng khám Bác sĩ
Andrea Hatzipanagis

25339733
25353333

Phòng khám Andrea
Pantazi

8 Pentagias Street, Agios Athanasios,
4100 Limassol

22353030

Trung tâm Y tế
Achilleion Limassol

9 Stygos Street, Agia Fyla, 3117
Limassol

25200000
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PAPHOS
Bệnh viện Evaggelismos

87 Vassileos Constantinou Avenue,
P.O. Box 62237, 8062 Paphos

26848000

Trung tâm Y tế Kyanous
Stavros

51 Dimokratias Avenue, 8062 Paphos

26221111

Bệnh viện Iasis

P.O. Box 62815

26848484

Trung tâm Y tế Artemis
Hoàng gia

2 Pavlou Krineou Street, 8035 Paphos

26961600

Trung tâm Y tế Polis

13 Efesou Street, Poli Chrysochous,
8820 Paphos

26323100

Trung tâm Y tế St. James

8 Tafoi ton Vasileon Avenue, 8046
Paphos

26949100

Phòng khám Andrea
Petridi

8A Vassileos Constantinou Avenue,
8021 Paphos

26934165

Phòng khám đa khoa
Lito

8 Sotiras Avenue, 5286, PO.BOX
33251, 5312 Paralimni

23811111

Phòng khám đa khoa
Santa Marina

5 Taki Sofokleous Street, 5284
Paralimni

23811999

FAMAGUSTA

TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

CARDET

66 Metochiou Street, Engomi,
2407 Nicosia

22795128

info@cardet.org

www.cardet.org

KISA

48 Arsenoes Street, 1010 Nicosia

22878181

kisa@cytanet.com.cy

www.kisa.org.cy

Viện Nghiên cứu
Giới tính Địa
Trung Hải

46 Makedonitissas Avenue,
Nicosia

22351274/6

info@
medinstgenderstudies.org

www.
medinstgenderstudies.org

Trung tâm Hỗ trợ
NGO

27 Ezekia Papaioannou, P.O. Box
29131, 1621 Nicosia

22875099

info@ngo-sc.org

www.ngo-sc.org

Viện Lao động
Síp - PEO

ETKA/PEO Building (Tầng 2), 14
Simonidou Street, 1045 Nicosia

22877673

info@inek.org.cy

www.inek.org.cy
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VIỆN/TRƯỜNG GIÁO DỤC CAO HƠN

ĐẠI HỌC CÔNG LẬP
Đại học Síp

University House “Anastasios G.
Leventis” P.O. Box 20537, 1678
Nicosia

22894000

info@ucy.ac.cy

www.ucy.ac.cy

Đại học Mở Síp

13-15 Digeni Akrita Avenue,
Adamantio Building, 1055
Nicosia

22411600

admissions@ouc.ac.cy

www.ouc.ac.cy

Đại học Công nghệ
Síp

31 Archbishop Kyprianos Street,
Limassol Savings Co-operative
Bank Building, Tầng 4, Văn
phòng 33, 3036 Limassol

25002500

Đại học Frederick

7 Y. Frederickou Street,
Pallouriotisa, 1036 Nicosia

22431355

info@frederick.ac.cy

www.frederick.ac.cy

Đại học châu Âu Síp

6 Diogenous Street, Engomi,
P.O. Box 22006, 1516 Nicosia

22713000

E.Polycarpou@euc.ac.cy

www.euc.ac.cy

Đại học Nicosia

46 Makedonitissas Avenue,
1700 Nicosia

22841500

Đại học Neapolis

2 Danais Avenue, 8042 Paphos

268433300

www.cut.ac.cy

ĐẠI HỌC DÂN LẬP

www.unic.ac.cy
admissions@nup.ac.cy

www.nup.ac.cy

NGÂN HÀNG

Ngân hàng Trung
ương Síp

80 Kennedy Avenue, 1076
Nicosia

22714100

Ngân hàng Trung
ương Hợp tác

8 Grigoriou Afxentiou, 1096,
Nicosia
P.O. Box 24537, 1389 Nicosia

22743000

www.centralbank.gov.cy
coopbank.gm@ccb.
com.cy

www.coopbank.com.cy

CÔNG TY CHUYỂN TIỀN

Money Gram
Internationall

https://www.moneygram.com/MGI/EN/CY/Market/Market.htm?CC=CY&LC=EN

Western Union

https://wumt.westernunion.com/info/agentLocator.asp?country=CY
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CƠ QUAN CẤP THOÁT NƯỚC

Cơ quan Cấp thoát
Nước Nicosia

84 Athalassas Avenue 84,
P.O. Box 21943, 1515 Nicosia

22698000

mail@wbn.org.cy

www.wbn.org.cy

Cơ quan Cấp thoát
Nước Limassol

66 Franklinou Roosevelt
Avenue,
P.O. Box 50225, 3602
Limassol

25830000

contact@wbl.com.cy

www.wbl.com.cy

Cơ quan Cấp thoát
Nước Larnaca

12 A. Korai Street, 6010
Larnaca

24822400

administration@lwb.org.cy

www.lwb.org.cy

eac@eac.com.cy

www.eac.com.cy

CƠ QUAN ĐIỆN LỰC SÍP

Cơ quan Điện lực Síp,
trụ sở chính

11 Amfipoleos Street, 2025
Strovolos, P.O. Box 24506,
1399 Nicosia

22201000

Nicosia

15 Foti Pitta Street, P.O. Box
21413, 1508 Nicosia

22202000

www.eac.com.cy

Limassol

63B Kolonakiou Avenue,
Agios Athanasios, 4103
Limassol

25828090
25205000

www.eac.com.cy

55 Agiou Andreou Street,
P.O.Box 50121, 3601
Limassol
Paphos

13 Tepeleniou Street,
P.O. Box 60057, 8100 Paphos

26206000

www.eac.com.cy

Paralimni

4A Protaras, 5288 Paralimni

23821277

www.eac.com.cy

Văn phòng Thông tin
và Báo chí

Apelli Street, 1456 Nicosia

22801117

communications@pio.
moi.gov.cy

www.moi.gov.cy

Dịch vụ Bưu chính, trụ
sở chính

100 Prodromou Street, tầng
1, Strovolos, 2023 Nicosia

22805713

pos@dps.mcw.gov.cy

www.mcw.gov.cy

Ban Vận chuyển
Đường bộ, trụ sở
chính

17 Vasileos Pavlou Street,
2412 Nicosia

22807000

DỊCH VỤ KHÁC

www.mcw.gov.cy

Cổng Thông Tin Của
Liên Minh Châu Âu

www.europa.eu

Trang Vàng Síp

www.cyprus-yellowpages.com
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DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Cơ quan Viễn thông
Síp (CYTA)

Strovolos, P.O. Box 24929
Nicosia

22701000

MTN

87 Kennedy Street, 1077
Nicosia

96222222

contactus@mtn.com.cy

www.areeba.com.cy

CableNet

14 Athalassas Avenue,
Strovolos, 2011 Nicosia

130

info@cablenet.com.cy

www.cablenet.com.cy

Primetel

89 Lemesou Avenue,
Aglantzia, 2121 Nicosia

133

info@primehome.com

www.primetel.com.cy

www.cyta.com.cy
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Tham khảo
Lưu ý: Tất cả các tài liệu đều được sử dụng trong thời gian từ tháng hai, năm 2013 - tháng ba, năm 2013.
- Demographic Report 2011, Cơ quan Thống kê, Cộng hòa Síp Số liệu cung cấp dựa trên kết quả Tổng điều tra
dân số 2011
- http://www.peri-kyprou.com/peri_kyprou/peri_kyprou.html
- http://media.visitcyprus.com/media/eBrochures/High/10000_years_gr_lrg.pdf (Cyprus: 10000 Years of
history and Civilisation, CTO, trang 8-9)
- http://media.visitcyprus.com/media/eBrochures/High/10000_years_gr_lrg.pdf Cyprus: 10000 of History and
Civilisation, CTO, trang 11
- Cyprus – A Historical Overview, Văn phòng Thông tin và Báo chí, 2010
- http://media.visitcyprus.com/media/eBrochures/High/10000_years_gr_lrg.pdf Cyprus 10000 Years of
History and Civilisation, CTO, trang 12
- http://www.mfa.gov.cy/mfa/Embassies/Embassy_Athens.nsf/DMLcy_gr/DMLcy_gr?OpenDocument
- http://www.peri-kyprou.com/peri_kyprou/peri_kyprou.html
- http://media.visitcyprus.com/media/eBrochures/High/10000_years_gr_lrg.pdf Cyprus 10000 Years of History
and Civilisation, CTO, trang 13
- http://media.visitcyprus.com/media/eBrochures/High/10000_years_gr_lrg.pdf Cyprus 10000 Years of history
and Civilisation, CTO, trang 14
- http://media.visitcyprus.com/media/eBrochures/High/10000_years_gr_lrg.pdf - http://www.rotachildrenmuseum.com/
- http://www2.ucy.ac.cy/research/ethno/article2.htm
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- http://www.limassolmunicipal.com.cy
- http://www.supremecourt.gov.cy
- www.europa.eu
-http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/gwp.\
getGroup?OpenForm&access=0&SectionId=citizen&CategoryId=Certificates,%20Documents%20and%20
Booklets&SelectionId=Naturalisation&print=0&lang=en
- http://www.moi.gov.cy/moi/crmd/crmd.nsf/DMLindex_en/DMLindex_en?OpenDocument
- http://www.mfa.gov.cy/mfa/Embassies/Embassy_Athens.nsf/DMLcy_gr/DMLcy_gr?OpenDocument
- http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=3701
- http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/0/adf0f57bfd228b92c2256ebd004f3c29?OpenDocument&Expand
Section=7
-http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/0/e4969f7575105401c2257022002fb32b?OpenDocument&Expand
Section=2#_Section2
- http://www.cyprustradecenter.gr
- Cyprus National Strategy for the Employment of Alien Labour Manpower (2008), Ban Lao động, Bộ Lao động
và Bảo hiểm Xã hội
- Hướng dẫn chống phân biệt đối xử Kiều dân nước thứ ba, có trên mạng tại: http://www.stop-discrimination.
org.cy/en/images/stories/pdf/plirisodigoikatadiakriseon/tritesxores/Greek%20for%20third%20countries.
pdf
- Bộ Lao động & Bảo hiểm Xã hội, Criteria for Employment http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/All/
C31FC6B5DBBFAFD0C2256DB100436800
- http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/dmlcriteria_gr/dmlcriteria_gr?OpenDocument
- Chi tiết lấy từ trang web chính thức của Bộ Nội vụ tại: http://www.moi.gov.cy/moi/CRMD/CRMD.nsf/All/F188
C77BD75792D0C22578E3002CF5DF?OpenDocument
- Chi tiết lấy từ trang web chính thức của Bộ Nội vụ, có trên mạng tại: http://www.moi.gov.cy/moi/crmd/crmd.
nsf/All/73EA64939A604C99C22578E3002C9502?OpenDocument
- http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2006.nsf/consular02_en/consular02_en?OpenDocument
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- http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/dmlterms_gr/dmlterms_gr?OpenDocument
- http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/dmlagreements_gr/dmlagreements_gr?OpenDocument
- http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/dmlmission_gr/dmlmission_gr?OpenDocument
- http://www.moi.gov.cy/moi/crmd/crmd.nsf/DMLindex_en/DMLindex_en?OpenDocument
- http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/All/52E568D513EEC61EC22575FA00346250?OpenDocument
- http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/dmlmission_gr/dmlmission_gr?OpenDocument
- Các nguồn thông tin chính là trang web chính thức của Bộ Giáo dục và Văn hóa Síp (http://www.moec.gov.
cy) và tài liệu có tiêu đề “A guide to education in Cyprus”, có trên mạng tại: http://www.moec.gov.cy/
odigos-ekpaideusis/documents/english.pdf
- http://www.moec.gov.cy/dde/index.html
- http://www.moec.gov.cy/dde/programs/oloimero/pdf/enimerotiko_fylladio_eos.pdf
- http://www.moec.gov.cy/dde/programs/proairetiko_oloimero/enimerotika/enimerotiko-pon.pdf
- http://www.moec.gov.cy/dde/idiotika_dimotika.html
- http://www.paideia.org.cy/upload/Arthrografia/17_1_2008_stratigikos_shediasmos_anatheorimenos.pdf
- http://www2.cytanet.com.cy/fanerom-dim/zep/html/ie_aead_ooci_eydni.html
- http://www.moec.gov.cy/agogi_ygeias/
- http://www.moec.gov.cy/dme/index.html
- http://www.moec.gov.cy/dme/gymnasio_kainotomies_metarrythmiseis_domikes_allages.html
- http://www.moec.gov.cy/analytika_programmata/pdf/keimeno_epitropis_analytiko_programma.pdf
- www.parliament.cy%2Fparliamentgr%2F008_01%2F008_02_TD%2Fpraktiko2010-06-01.doc&ei=3CFAUdbz
M8nc4QSB64CICQ&usg=AFQjCNFJh1VSfbqWRqkuGYYLHFcYEzGLjg&sig2=PaLwSS9CdQkbltkucJvnHA&bvm
=bv.43287494,d.Yms
- http://www.moec.gov.cy/odigos-ekpaideusis/documents/greek_odigos_ipodoxis.pdf
- http://www.moec.gov.cy/analytika_programmata/pdf/keimeno_epitropis_analytiko_programma.pdf
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- http://www.moec.gov.cy/dme/lykeio.html
- http://www.moec.gov.cy/dde/metegrafes.html
- http://www.moec.gov.cy/odigos-ekpaideusis/index.html?OpenDocument
- Dựa trên các quy định dành cho hoạt động Trường trung học công lập (Κ.Δ.Π. 310/90)
- http://www.highereducation.ac.cy/gr/
- http://www.moec.gov.cy/kie/
- http://www.moi.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/All/502A3176E8FAAB05C2257A7E004F5EE7?Opendocument
- http://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/ehic09_en/ehic09_en?OpenDocument
- http://www.moh.gov.cy/Moh/ngh/NGH.nsf/All/6435DA41F3325234C22573E800527812?Opendocument
- Chi tiết lấy từ trang web chính thức http://www.visitcyprus.com
- http://www.mcw.gov.cy/mcw/DPS/dps.nsf/index_en/index_en?opendocument
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