
Tháng 5 
Tháng của gia đình 

Bạn đồng hành hạnh phúc 
của gia đình! 
Trung tâm chăm sóc sức khỏe · giúp 
đỡ gia đình đa văn hóa quận 

Dobong 

Du lịch vòng quanh thế giới thông qua trải nghiệm văn hóa của các quốc gia, ẩm thực thế giới 

25.5.2016 10:00-14:00 

서울시 도봉구 도봉로 552  도봉구민회관 2층 

02)995-6800 dobongfamily@naver.com dobonggu.liveinkorea.kr 

dobong.familynet.or.kr 

6.5.2016 Trung tâm đóng cửa  
vào ngày nghỉ bù. 



Hướng dẫn chương trình tháng 5 
Chủ 
nhật 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

2 Lớp cao cấp (11:30-
13:30) 
Lớp thưc tiễn (13:30-15:30) 
Giáo dục cha mẹ con cái 
về 2 ngôn ngữ 
(14:00-16:00) 

3 Lớp sơ cấp (09:30-11:30) 
Lớp trung cấp (11:30-13:30) 
Lớp topik (13:30-15:30) 

Blue Mum (19:30-21:00) 
Hội nhập với trường học kì 2 (15:30-17:30) 
Họp  nhóm  song  ngữ(16:00~18:00) 
OTNgười trông trẻ mới (13:30-15:30) 

4 Lớp cao cấp (11:30-13:30) 
Cắm trại  bước chân sinh thái của  gia 

đình(16:00~) 
Giáo dục cha mẹ con cái về 2 ngôn 
ngữ (14:00-16:00) 

Ngày thiếu nhi 
 
                                     (~13:00) 

Ngày nghỉ 7 

8 Ngày 
lễ dành 

cho 
cha mẹ 

9 Lớp cao cấp (11:30-
13:30) 
Lớp thực tiễn (13:30-15:30) 
Giáo dục cha mẹ con cái 
về 2 ngôn ngữ 

(14:00-16:00) 
Nuri  Nuri  Cùng chơi với 

sách nào (15:00~15:50) 

10 Lớp sơ cấp (09:30-11:30) 
Lớp trung cấp (11:30-13:30) 
Lớp topik (13:30-15:30) 

Blue Mum(19:30-21:00) 
Hội nhập với trường học kì 2 (15:30-17:30) 
Giáo dục cha mẹ con cái về 2 ngôn ngữ 

(16:00-18:00) 
Nuri  Nuri  du lịlịch văn hóa châu Á (16:00-16:40) 

11 Lớp cao cấp (11:30-13:30) 
Thêm năng lượngcho hạnh phúc gia 

đình(16:30-18:00) 
Giáo dục cha mẹ con cái về 2 ngôn 
ngữ(14:00-16:00) 

 

12 Lớp sơ cấp (09:30-
11:30) 
Lớp trung cấp (11:30-

13:30) 
Giáo dục cha mẹ con cái 
về 2 ngôn ngữ 

(14:00-16:00) 

13 Lớp thực tiễn 
(13:30-15:30) 
Nuri Nuri chơi trò 
truyền thống 

(15:00-15:50) 
(16:00-16:50) 

14 Ngày lễ phật giáo 

15 
 Ngày 
nhà 
giáo 

16  
Lớp cao cấp (11:30-13:30) 
lớp thực tiễn (13:30-15:30) 
Giáo dục cha me con cái về 
2 ngôn ngữ 

(14:00-16:00) 
Nuri Nuri  cùng chơi với sách 

nào! (15:00~15:50) 

17Lớp sơ cấp (09:30-11:30) 
Lớp trung cấp (11:30-13:30) 
Lớp topik (13:30-15:30) 

Blue Mum(19:30-21:00) 
Hội nhập với trường học kì 2 (15:30-17:30) 
Giáo dục cha mẹ con cái về 2 ngôn ngữ 

(16:00-18:00) 
Nuri  Nuri  du lịlịch văn hóa châu Á (16:00-16:40) 
 

18 Lớp cao cấp (11:30-13:30) 
Thêm năng llượng cho hạnh phúc 

gia đình(16:30-18:00) 
[trường gia đình]giáo dục cha mẹ thanh 
thiếu niên(10:00-12:00) 
Giáo dục cha mẹ con cái về 2 ngôn 
ngữ(14:00-16:00) 
[trường gia đình]lớp người 

cha tìm đến(19:00-22:00) 

19 Lớp sơ cấp (09:30-
11:30) 
Lớp trung cấp (11:30-

13:30) 
Giáo dục cha mẹ 

(19:30-21:00) 
Giáo dục cha mẹ con cái 
về 2 ngôn ngữ 

(14:00-16:00) 

20 Lớp thực 
tiễn(13:30-15:30) 
Nuri Nuri chơi trò 
truyền thống 

(15:00-15:50) 
(16:00-16:50) 
 

21 Ngày tình yêu gia đình(10:00-12:00) 
Giáo dục cha mẹ đa năng đa tài(14:00-16:00) 
Lớp chơi cùng với cha(13:00-16:00) 
[tất cả nhóm hoạt động gia 
đình ]sân chơi gia đình  Seoul 
(14:00-18:00) 
[trường gia đình]lớp người cha 
tìm đến(10:00-13:00) 
Siêu nhân đã trở lại(10:00-12:00) 

22 23 Lớp cao cấp (11:30-
13:30) 
Lớp thực tiễn (13:30-15:30) 
Giáo dục cha mẹ con cái 
về 2 ngôn ngữ 

(14:00-16:00) 
Nuri Nuri  cùng chơi với sách 
nào (15:00~15:50) 

24 Lớp sơ cấp (09:30-11:30) 
Lớp trung cấp (11:30-13:30) 
Lớp topik (13:30-15:30) 

Blue Mum(19:30-21:00) 
Hội nhập với  trường học kì 2 (15:30-17:30) 
Nấu ăn (14:00-16:00) 
Giáo dục cha mẹ con cái về 2 ngôn ngữ 
(16:00-18:00) 
Nuri  Nuri  du lịch văn hóa châu Á (16:00-16:40) 

25 Lớp cao cấp (11:30-13:30) 
cửa hàng hoa(10:00-14:00) 
[trường gia đình Seoul] giáo dục cha 
mẹ thanh thiếu niên (10:00-12:00) 
Giáo dục cha mẹ con cái về 2 ngôn 
ngữ (14:00-16:00) 

 

26 Lớp sơ cấp (09:30-
11:30) 
Lớp trung cấp (11:30-

13:30) 
Giáo dục cha mẹ con cái 
về 2 ngôn ngữ 

(14:00-16:00) 
Học viện quản lý gia đình 
(19:00-21:00) 

27 Lớp thực tiễn 
(13:30-15:30) 
Giáo dục cha mẹ về 
2 ngôn ngữ(14:00-

16:00) 
Nuri  Nuri chơi trò 
truyềnthống(15:00-
15:50) 
(16:00-16:50) 

28 Vợ chồng cùng làm việc, bạn đồng 
hành hạnh phúc 

(13:00-17:00) 
[trường gia đình]lớp người cha 

tìm đến (10:30-13:00) 
Siêu nhân đã trở lại(10:00-12:00) 
Trò chơi tưởng tưởng(13:00-17:00) 

29 30 Lớp cao cấp (11:30-
13:30) 
Lớp thực tiễn (13:30-15:30) 
Giáo dục cha mẹ con cái 
về 2 ngôn ngữ 

(14:00-16:00) 
 Nuri Nuri cùng chơi với sách 
nào (15:00~15:50) 

31 Lớp sơ cấp (09:30-11:30) 
Lớp trung cấp (11:30-13:30) 
Lớp topik (13:30-15:30) 

Blue Mum (19:30-21:00) 
Giáo dục thông hiểu đa văn hóa ( 
16:00-17:30) 
Giáo dục cha mẹ con cái về 2 ngôn ngữ 
(16:00-18:00) 
Nuri  Nuri  du lịch văn hóa châu Á (16:00-16:40) 
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 Lớp học Tiếng hàn 

》 đối tượng : phụ nữ di trú kết hôn, người nước ngoài, con 
em nhập cảnh giữa chừng.  
》 địa điểm : Lớp học tiếng hàn tầng 2 hội quán nhân dân 
quận Dobong 
》 nội dung: 

 Giáo dục thích ứng với xã hội Hàn Quốc- Tích tắc tích tắc Lớp học nấu ăn 

 

》 đối tượng : phụ nữ di trú kết hôn nhập cảnh dưới 7 năm (20 
người) 
》 ngày giờ : ngày 24 tháng 5 năm 2016 (thứ 3) 14:00-16:00  
》 địa điểm : tập hợp ở tầng 1 hội quán nhân dân vào 1h20phút 
       Sau đó cùng di chuyển bằng xe buýt tới trung tâm sức khỏe 

Changdong~ 
》 nội dung :  dạy nấu ăn món Hàn và thực hành  

Giai đoạn Thứ Thời gian 
Khoảng 
thời gian 

Lớp sơ cấp(cấp 1) Thứ 3, thứ 5 9:30-11:30 

Tháng 3~10 
Lớp trung cấp(cấp 2) Thứ 3, thứ 5 11:30-13:30 

Lớp cao cấp(cấp 3) Thứ 2, thứ 4 11:30-13:30 

Lớp thực tiễn(cấp 4) Thứ 2, thứ 6 13:30-15:30 

Lớp topik(cấp 3-4) Thứ 3 13:30-15:30 Tháng 4~10 

   - Những học viên của năm 2016 sẽ trải qua bài thi đánh giá.  
   - Từ 1/6 sẽ khai giảng lớp vỡ lòng, xin vui lòng đăng ký . 

    - menu chính là gà hầm cay, dư chuột ướp gia vị, miến xào giá 
đỗ. 
    - cung cấp bản dịch nấu ăn cho những người tham gia 

Hỏi đáp và đăng ký : Ahn Bo Kyung 02)990-5403 

“ Việc dạy nấu ăn được tiến hành vì sự thích ứng vớ i  cuộc sống ở 
Hàn Quốc đố i  vớ i  những phụ nữ kế t hôn di trú ” 

 Dịch vụ thông biên dịch cho phụ nữ di trú kết hôn 

Cung cấp thông tin cần thiết về cuộc sống ở Hàn Quốc 
Hỗ trợ thông dịch quá trình giáo dục và hướng dẫn công việc 
của trung tâm 
Hỗ trợ thông dịch giữa các thành viên trong gia đình 
Hỗ trợ thông dịch bên ngoài, thông biên dịch sử dụng ở cơ 
quan tư pháp, hành chính 
》 đối tượng : cơ quan và cá nhân 
》 địa điểm : cơ quan bên ngoài hoặc văn phòng trong trung tâm 
》 cách đăng ký : điện thoại hoặc đến trực tiếp (cần đặt trước) 

Hỏi đáp và đăng ký : Dinh Thi Hang 02)990-5407 

Gặp Đa dạng các nước, trò
 chơi Mới tại quận Do Bong!

》đối tượng: bất cứ ai sống ở quận 

dobong 
》 ngày giờ : ngày 25 tháng 5 năm 
2016(thứ 4) 10:00-14:00  
》 địa điểm : Quảng trường hội quán 
nhân dân quận Dobong 

Trải nghiệm công việc liên qua 

đến du lich 
Trò chơi truyền thống châu Á, 
 ẩm thực thế giới 
Trải nghiệm về hội họa, thư pháp 



 Dịch vụ hỗ trợ phát triển ngôn ngữ 

Là dịch vụ hỗ trợ đánh giá  tình trạng  phát triển ngôn  và giáo dục phát triển ngôn ngữ để các trẻ  em  khó khăn trong 
giao tiếp  có thể  dễ dàng sử dụng ngôn ngữ  phù hợp với độ tuổi.  
Bậc phụ huynh lo lắng về sự phát triển ngôn ngữ của con em mình chậm so với bạn cùng trang lứa ,bậc phụ huynh tò 
mò về mức độ phát triển ngôn ngữ của con em mình hãy đăng kí từ ngay bây giờ 
》 đối tượng : Con em gia đình đa văn hóa, con em vợ chồng người nước ngoài, con em người di trú Bắc Hàn từ 0~12 
tuổi(năm thứ 6 bậc tiểu học)  
》 địa điểm Trong phòng giáo dục phát triển ngôn ngữ hoặc cơ quan bên ngoài 
》 nội dung :  giáo dục 40 phút, tuần 2 lần 

• điền phiếu 
đăng ký 

• phỏng vấn sơ 
kỳ 

Tư vấn 
• hướng dẫn giáo dục 
cần thiết hay khộng 

• chờ đợi  

Đánh 
giá 

•Giáo dục thúc đẩy phát 
triển ngôn ngữ 

•Đánh giá sự tiến triển 

Giáo 
dục 

》 đăng ký Gọi điện hoặc tư vấn trực tiếp sau đó viết đơn 

đăng ký 

Hỏi đáp và đăng kí : Shin Hyun Ho/ Cho Hye Jin 02)990-5407

 Chương trình xây dựng môi trường song ngữ 

Chương trình dành cho cha mẹ  cùng nhau muốn nuôi con thành trẻ  có tính xã hội và giỏi về ngôn ngữ quốc gia của cha mẹ 

》 đối tượng : gia đình cha mẹ đa văn hóa có con từ 0 
dến 7 tuổi và phụ nữ mang thai 
》 ngày giờ : từ cuối tháng 5 năm 2016 
》 địa điểm : Phòng giáo dục tầng 2 hội quán nhân 
dân quận Dobong 
》 nội dung : -giáo dục cha mẹ 
                 -Giáo dục tương tác giữa cha me con cái 
qua hoạt động họp nhóm tự lực 
》 phương pháp đăng ký : gọi điện thoại hoặc đến 

trung tâm đăng ký 
Hỏi đáp và đăng kí : Choo Hee Yeo / Hiroko 02)990-



 Trường gia đình Seoul-Lớp giáo dục cha mẹ 

                       Thanh thiếu niên  

》 ngày giờ : 2016. 5. 18. 25 thứ 4 hàng tuần. 10:00-12:00 
》 địa điểm : Phòng truyền thông trường trung học có sở ShinBang 
》 đối tượng : phụ huynh học sinh gặp khó khăn về việc giáo dục con em 
》 nội dung : vai trò của bậc cha mẹ đáng quý là gì? 
        tìm kiếm định hướng tương lai, cách ứng phó mâu thuẫn và hiểu về con em 

 Giáo dục cha mẹ   
》 ngày giờ : 19. 5. 2016 thứ 5 19:30-21:00 
》 địa điểm : tầng 7 ở Trạm y tế quận Dobong (giảng đường) 
》 đối tượng : những bậc cha mẹ gặp khó khăn trong việc dạy dỗ con 
》 nội dung : kèm con học tập (giáo viên : Kwon Hui Jeong ) 

 Tất cả mọi gia đình hoạt động tình nguyện 
                  là niềm hạnh phúc   

》 ngày giờ : 2016. 5. 21.thứ 7. 13:30-15:30 
》 địa điểm : Uỷ ban nhân dân thành phố Seoul 
》 nội dung : lễ trao thưởng và hội thảo chuyên đề giáo dục cha 
                          (Sân chơi gia đình Seoul) 

 Giáo dục cha mẹ Blue Mum 

》 ngày giờ : 2016. 5. 3.~31 thứ 3 hàng tuần. 19:30-21:00 
》 địa điểm : giảng đường tầng 7 trạm y tế quận Dobong 
》 đối tượng : những bậc cha mẹ gặp khó khăn trong việc dạy dỗ 
》 nội dung : P.E.T và tình cảm của con cái 
        Cách trò chuyện và giao tiếp giúp con trẻ cởi mở khi trò chuy

Hỏi đáp  : Kim Ye Ji 02)995-6800 

 Công việc hỗ trợ trông trẻ nhỏ  

phân loại Dịch vụ theo chế độ thời gian Dịch vụ theo chế độ ngày 

Đối 

tượng 

Gia đình muốn sử dụng dịch vụ có 
con từ 3 tháng dến 12 tuổi  

Vợ chồng cùng đi làm có con từ 3 dến 24 

tháng, 
Gia đình chỉ có 1 cha hoặc mẹ đi làm hoặc 

gia đình đông con 

Nội dung 

Hoạt động trò chơi, thiết bị giáo dục 
trường học , cho ăn, ăn vặt đơn giản , 

giáo dục tạm thời  
※ tổng hợp: thêm hoạt động bài hát 

liên quan đến trẻ 

Ăn dặm, khử trùng bình sữa, thay bỉm, 
tắm,v.v…toàn bộ những hoạt động liên quan 

đến chăm sóc trẻ 
※ giáo viên dạy: người có bằng giáo viên 

giảng dạy 

Thời gian 

hỗ trợ 
Năm 480 tiếng (trên 2 tiếng) Tháng 120~200 tiếng (1 ngày trên 4 tiếng)  

Phí sử 

dụng 
1,620won ~ 6,500won (hỗ trợ theo lứa tuổi của con và theo thu nhập) Hỏi đáp và đăng kí : Nhóm hỗ trợ trông trẻ gia 

đình 02)995-6031~2 

  Giáo dục định hướng dành  
cho người giữ trẻ 

》 đối tượng : đào tạo người chăm sóc trẻ mới 
》 ngày giờ : Ngày 3 tháng 5 (thứ 3) 13:30 ~ 15:30 
》 địa điểm : Phòng giáo dục 2 trung tâm tầng 2 
hội quán nhân dân 
》 nội dung : hướng dẫn công việc hỗ trợ chăm 
sóc trẻ giáo dục hệ thống quản lý công việc hợp 
nhất hướng dẫn thực hành tại chỗ  

Là công việc cung cấp dịch vụ trông trẻ nhỏ cho gia đình có cả bố và mẹ 
cùng đi làm không có thời gian nuôi dưỡng trẻ vừa làm giảm gánh nặng 
nuôi dưỡng trẻ nhỏ và bổ sung cách nuôi dưỡng  



 Lớp chơi cùng với cha 

》 ngày giờ : 21. 5. 2016 thứ 7. 13:00-16:00 
》 địa điểm :  tầng 2 của trung tâm, phòng chia sẻ nuôi dạy trẻ  
》 đối tượng :  người cha đi làm và con ở độ tuổi đi học (10 gia đình).  
》 nội dung : trò chơi thân thể nâng cao tình yêu thương gắn bó với 

cha 

 Chương trình : Bạn đồng hành hạnh phúc  

》 ngày giờ : 28. 5. 2016. thứ 7. 13:00-17:00 
》 địa điểm : tầng 2 của trung tâm phòng giáo dục 1  
》 đối tượng : 10 cặp vợ chồng cùng đi làm 
》 nội dung : giáo dục vợ chồng hiểu ý nhau  và tìm hiểu về gia phả gia

》 ghi chú : tiến hành đồng thời chương trình cho con 

Ngày tình yêu gia đình  
“Thế vận hội mini dành cho cặp vợ chồng đều đi 

làm”  

》 ngày giờ : 21. 5. 2016 thứ 7. 10:00-12:00 
》 địa điểm : Uỷ ban nhân dân quận Dobong Phòng họp đa năng tầng 16  
》 đối tượng : gia đình vợ chồng cùng đi làm có con là trẻ nhỏ (lần lượt 10 

gia đình) 
》 nội dung : hoạt động trò chơi thân thể cùng gia đình 

Lớp học hiểu về Đa văn hóa   

》 ngày giờ : 31. 5. 2016 thứ 3. 16:00-17:30 
》 địa điểm : Phòng giáo dục tại trung tâm 
》 đối tượng : con cái gia đình đa văn hóa 

 Học viện quản lý gia đình  
》 ngày giờ : ngày 26 /5/2016~ ngày 21/7 (thứ 5 hàng tuần) 19:00 ~ 21:00 
》 địa điểm : Phòng giáo dục tầng 2 hội quán dân dân quận Dobong 
》 đối tượng : tuyển lần lượt 25 người cha mẹ có con là học sinh tiểu học 
(ưu tiên gia đình chỉ có 1 bố mẹ hoặc hoàn cảnh khó khăn) 
》 nội dung : nâng cao quan hệ cha mẹ con cái / phòng chống ngược đãi 
trẻ em / xử lý cấp cứu   
 kế hoạch tài vụ và nhận tiền  /  thói quen ăn uống  / định hướng nghề 
nghiệp 
》 ghi chú :  nếu có đi cùng con cái thì cha mẹ phải có sự đăng ký trước 
để có chương trình dành cho trẻ.  

Tư vấn  :  Shin Yoo Kyoung 02) 995-6810 

Tư vấn  :  Kim Ye Jin 02) 995-1367 

Tư vấn  :  Oh Ji Yoon 02) 995-
6810 

 Tư vấn gia đình 
Phân 
loại 

Tư vấn giữa 
tuần 

Tư vấn buổi 
tối 

Tư vấn cuối 
tuần 

Tư vấn trẻ 

em 
Tư vấn pháp luật 

Đối 

tượn

g 

Bất cứ ai có gặp khó khăn về vấn đề gia 

đình  

Trẻ em trên 
3 tuổi và từ 

lớp 3 trở 
xuống 

Bất cứ ai có gặp 
khó khăn về vấn 
đề liên quan tới 

gia đình 

Nội 

dung 

Tư vấn quan hệ gia đình, vấn đề vợ chồng. 
Vấn đề về cha me con cái, mẹ chồng 

nàng dâu, và tư vấn trước sau ly hôn v.v.. 

Không thích 
nghi được ở 
trường học 
nhà trẻ,việc 

yêu mến 
gắn bó  v.v .. 

Tư vấn pháp luật 
về thừa kế, ly hôn, 
thiếu nợ quá cao.  

Thời 

gian 

hỗ 

trợ 

Thứ 2~6 

10:00 – 
17:00 

Mỗi tuần thứ 
3 thứ 5 

 18:00 – 
21:00 

Thứ 7 hàng 

tuần 

10:00 – 

17:00 

Thứ 2 hàng 

tuần 

14:00 – 

18:00 

Ngày 17 tháng 

5(thứ 3) 

14:00 – 17:00 

*ngày thứ 3 cuả lần 

thứ 3 trong tháng 

Ghi 

chú 
*đăng ký trước / *ngày nghỉ không làm Tư vấn  :  Jang Yoo Kyeong 02) 995-

1367 

Tư vấn  :  Kim Ye Jin 02) 995-1367 

“Bảo vệ hôn nhân giữa người đàn ông lạnh lùng và người phụ nữ 
ấm áp”   



 Sự trao đổi lao động gia đình  

Tuyển dụng gia đình mới , ưu tiên tuyển dụng các người Cha 
giúp đỡ lẫn nhau trong việc giáo dục con 
》 đối tượng : gia đình sống ở quận Dobong có quan tâm đến 
hoạt động gia đình giúp đỡ lẫn nhau 
              (con dưới 18 tuổi) 
》 mục tiêu : hoạt động nhóm giúp đỡ  trẻ về sự phát triển mang 
tính xã hội, trút bỏ gánh nặng về việc giáo dục con và cùng nhau 
tham gia những hoạt động đa dạng, tìm ra  ưu điểm của việc chia 
sẽ giúp đỡ nhau  
》 nội dung : tùy theo chủ đề hoạt động và lứa tuổi của trẻ mỗi 
nhóm khoảng 3~5 gia đình 
              tiến hành hoạt động định kỳ mỗi tháng trên 2 lần 
Hỗ trợ phí, vật dụng và địa điểm hoạt động (lần lượt 10 gia đình) 
              tham gia cuộc họp hàng tháng, hỗ trợ những chương 

trình văn hóa và giáo duc v.v…  

 Phòng chia sẻ nuôi dạy trẻ  

Hướng dẫn sử dụng việc cùng nuôi dạy trẻ 
》 điều hành : thứ 2~thứ 6 từ 10:00~18:00 
               buổi tối (thứ 3/thứ 5) 10:00~21:00  
               cuối tuần (thứ 7) 10:00~17:00 
》 địa điểm :Phòng chia sẻ thông tin nuôi dạy trẻ tầng hội quán nhân dân 
quận Dobong 
》 đối tượng : gia đình có con dưới 18 tuổi 
》 nội dung : chia sẻ việc nuôi dạy con, dạy con đọc sách, chơi trò chơi, 
không gian chơi với con. 

》 trang chính : http://cafe.naver.com/dobongyuga 

 Trò chơi truyền thống   Cùng chơi với sách nào  
》 ngày giờ : 5/9~7/18 thứ 2 mỗi tuần từ 15:00~15:50(10 
buổi) 
》 địa điểm : Phòng chia sẻ thông tin nuôi dạy trẻ tầng 
2 hội quán nhân dân quận Dobong》 đối tượng : gia 
đình có con học tiểu hoc từ lớp 1~3 (6 gia đình) 
》 nội dung : chương trình đọc sách 

Nuri Nuri Nuri Nuri 

 Du lịch văn hóa Châu Á  

》 ngày giờ : 10/5~5/7 thứ 3 hàng tuần 16:00~16:40(mỗi 3 buổi) 
》 địa điểm : Phòng chia sẻ thông tin nuôi dạy trẻ tầng 2 hội 
quán nhân dân quận Dobong 
》 đối tượng : trẻ từ 5~7 tuổi (mỗi lứa tuổi 8 người) 
》 nội dung : chương trình  cùng  giáo viên đa văn hóa tìm 
hiểu  
ngôn ngữ và văn hóa của nhiều nước châu Á thông qua 
những trò chơi vui nhộn  

  

Nuri Nuri 

》 ngày giờ : 13/5~15/7 thứ 6 hàng tuần  (mỗi 10 buổi) 
              15:00~15:50(lớp 1~2) / 16:00~16:50 (LỚP 3~4) 
》 địa điểm: Phòng chia sẻ thông tin nuôi dạy trẻ tầng 2 hội 
quán nhân dân quận Dobong 
》 đối tượng: học sinh tiểu học từ lớp 1~4 12 mỗi lớp 12 
người 
》 nội dung: học hỏi về trò chơi truyền thống đa dạng của 
Hàn Quốc 

Thông báo chương trình tại phòng  
          chia sẻ nuôi dạy trẻ   

Tư vấn và đăng kí :  Cha Eun Saem 02) 995-6810 

Tư vấn và đăng kí :  Cha Eun Saem 02) 995-6810 

http://cafe.naver.com/dobongyuga
http://cafe.naver.com/dobongyuga


 Giáo dục cha mẹ đa tài năng  

》 ngày giờ : 21.05.2016 (thứ 7) 14:00-16:00 
》 địa điểm : Phòng giáo dục tại trung tâm 
》 đối tượng : cha mẹ gia đình đa văn hóa có con ở độ tuổi 
 đến trường  
》 nội dung : giáo dục nâng cao tự tôn dành cho các mẹ 
                         (mẹ, là hình mẫu của tôi)  

 Hội nhập với trường học Tong Tong school : 

》 ngày giờ : 04.05.2016~24 thứ 3 hàng tuần 15:30-17:30 
》 địa điểm : Phòng giáo dục tại trung tâm 
》 đối tượng : lớp thấp 10 người, lớp cao 10 người 
》 nội dung : giáo dục nâng cao tính xã hội thông qua hoạt động trò chơi và mỹ thuật 

 Cắm trại : Bước chân sinh thái của gia đình  

》 ngày giờ : 04.05.2016- 05. 05 (2 ngày 1 đêm) 
》 địa điểm : Tham quan viện đào tạo sinh thái núi Buk Han 
》 đối tượng : gia đình đa văn hóa 28 người (đăng ký hoàn tất) 
》 nội dung : cắm trại trải nghiệm sinh thái gia đình đón ngày lễ thiếu nhi 

 Thêm năng lượng cho hạnh phúc  
               của gia đình  

》 ngày giờ : 2016. 05. 11 /05. 18 (thứ 4) 16:30-18:00 
》 địa điểm : Phòng làm gốm Suyu 
》 đối tượng : gia đình đa văn hóa có con độ tuổi đến trường  
》 nội dung : trải nghiệm guồng quay tơ bằng gốm, làm bảng tên gia đình 

Thắc mắc và đăng ký : Kwon Jin Kyeong 02)990-5432 

Thắc mắc  và đăng ký :  Kim Hyun Iung 02) 990-5432 

 Dịch vụ giáo dục cha mẹ tại nhà gia đình đa văn hóa  

》 đối tượng : phụ nữ di trú kết hôn nuôi dạy con dưới 12 
tuổi 
》 nội dung : cung cập thông tin cần thiết về cuộc sống 
Hàn Quốc, tư vấn về gia đình, giáo dục cha mẹ  
》 phương pháp : 1 tuần 2 lần, cung cấp dịch vu mỗi lần 2 

tiếng (nguyên tắc 1 lần 5 tháng) 
 
người hướng dẫn và giữa đối tượng gia đình tiến hành 
tiết học với tỉ lệ 1:1  
tiết học tiến hành theo mỗi chu kỳ hoạt động (mang 
thai·sinh sản·trẻ sơ sinh/trẻ em/thiếu nhi) hỗ trợ 3 lần 

 Nhóm tự lực của phụ nữ kết hôn di trú  

Họp mặt phụ nữ di trú kết hôn giúp chúng ta thích 
nghi và hiểu  hơn về cuộc sống Hàn Quốc và chia 
sẽ với nhau vềnhững thông tin cần thiết. Ai muốn 
tham gia xin vui lòng đăng ký 

Việt Nam cố lên! Nhóm nuôi dạy con 
Dongguri 

Họp mặt về việc thích ứng xã 
hội dành cho phụ nữ di trú 

kết hôn mới nhập cư 

Họp mặt về hoạt động giáo 
dục con cái và giới thiệu văn 
hóa quốc gia của mẹ. Cuộc 
gặp gỡ dành cho con và phụ 
nữ di trú kết hôn người 

Trung Quốc và Nhật. 

Cung cấp dịch vụ giáo dục cha mẹ cho phụ nữ di 
trú kết hôn gặp khó khăn trong việc nuôi dạy 
con. 


