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Hướng dẫn chương trình tháng 7 
Chủ 
nhật 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1      09:30-15:30 lớp tiếng 
hàn 
15:00-16:50 nào cùng chơi với 
truyền thống 

2 
Tư vấn cuối tuần 

 

3 4 
09:30-15:30 lớp tiếng hàn 

10:00-12:00 
Lớp đào tạo giảng viên đa 

văn hóa 
14:00-16:00 giáo dục song 
ngữ cha mẹ-con cái 

5 
09:30-15:30 lớp tiếng hàn 
16:00-16:40  du lịch văn hóa 
châu Á 
Tư vấn buối tối 

 
 

6 
09:30-15:30 lớp tiếng hàn 
10:30-12:00 giáo dục song ngữ 
cha mẹ-con cái 

 17:30-19:30 ngày gia đình yêu 
thương 

7      09:30-15:30 lớp tiếng 
hàn 
10:30    lễ khai mac phòng chia 
sẻ cách giáo dưỡng trẻ em 
14:00-16:00 giáo dục song ngữ 
cha mẹ-con cái 
19:00-21:00 học viện kinh 

doanh gia đình 
Tư vấn buổi tối 

8      09:30-15:30 lớp tiếng 
hàn 
15:00-16:50 nào cùng chơi  trò 
chơi truyền thống  

10::00~12:00 
Lớp đào tạo giảng viên đa văn 
hóa 
16:00-18:00 họp nhóm song 
ngữ 

9 
Tư vấn cuối tuần 

10:00-1600  
Bếp trưởng gia đình 
14:00-16:00 
Lớp cha mẹ đa tài đa 

năng 
 

10 11  
09:30-15:30 lớp tiếng hàn 
14:00-16:00 lớp đào tạo 
giảng viên đa văn hóa 
15:00~15:50 nào cùng 
chơi với sách 
16:00-18:00 hướng dẫn 
người chăm sóc trẻ mới  

12 
09:30~15:30 lớp tiếng hàn 
14:00-16:00 giáo dục song ngữ 
cha mẹ-con cái 
Tư vấn buổi tối 

 
 

13 
09:30-15:30 lớp tiếng hàn 
10:00-12:00 lớp vợ chồng  
người cao tuổi 
10:30-12:00  giáo dục song 
ngữ cha mẹ-con cái 

14    09:30-15:30 lớp tiếng 
hàn 
14:00-16:00 giáo dục song ngữ 
cha mẹ-con cái 
14:00-16:00 họp nhóm Việt 
Nam cố lên  
19:00-21:00 học viện kinh 

doanh gia đình 
19:00-21:30 giáo dục cha mẹ 
về thời gian hạnh phúc của 

chúng ta 
Tư vấn buổi tối 

15 
09:30-15:30 lớp tiếng hàn 
10:00-12:00 lớp vợ chồng 
người cao tuổi 
15:00-16:50 nào cùng chơi trò 
chơi truyền thống 
19:00-21:00 họp nhóm gia 
đình chỉ có bố hoặc mẹ 

16 
Tư vấn cuối tuần 

9:00-18:00 
Các gia đình đa tài 
đa năng cùng đi dã 
ngoại 

10:00-1600  
Bếp trưởng gia đình 

17 18 
09:30-15:30 lớp tiếng hàn 
14:00-16:30 siêu triển 
vọng tư vấn gia đình & 
họp về các vụ việc 

15:00~15:50 nào cùng 
chơi với sách 

19 
09:30-15:30 lớp tiếng hàn 
14:00-16:00  giáo dục song ngữ 
cha mẹ-con cái 
14:30-17:30 tư vấn pháp luật 
16:00-18:00 hướng dẫn người 
chăm sóc trẻ mới 
18:00-20:00  giáo dục cha mẹ 

tìm đến 
Tư vấn buổi tối 

 
 

20 
09:30-15:30 lớp tiếng hàn 
10:00-12:00 lớp vợ chồng 
người cao tuổi 
10:30-12:00 giáo dục song ngữ 
cha mẹ-con cái 

21    09:30-15:30 lớp tiếng 
hàn 
10:00-12:00 giáo duc cha mẹ 
chương trình mẹ ơi! 
10:30-12:00 họp nhóm song 
ngữ 
14:00-16:00  giáo dục song 
ngữ cha mẹ-con cái 
15:00-16:00 họp người chỉ 
dẫn mento 
19:00-21:00 học viện kinh 

doanh gia đình 
19:00-21:30 giáo dục cha mẹ 
về thời gian hạnh phúc cùa 

chúng ta 
Tư vấn buổi tối 

22    09:30-15:30 lớp tiếng 
hàn 
10:00~12:00 
Giáo dục đào tạo giảng viên đa 

văn hóa 
16:00-18:00 giáo dục song ngữ 
cha mẹ-con cái 
15:00-16:50 nào cùng chơi trò 
chơi truyền thống  
10:00-12:00 lớp vợ chồng 
người cao tuổi 
18:00-20:00 kế hoạc tương lai” 
chiếc vòng mơ ước của tuỗi 
thanh thiếu niên”(dream 
catcher) 

23 
Tư vấn cuối tuần 

13:00-16:00 
Sân chơi dành cho 
các ông bố 

10:00-13:00 
Kế hoạch tương 
lai”chiếc vòng mơ 
ước của tuổi thanh 

thiếu niên”(dream 
catcher) 

24/ 
31 

25 
09:30-15:30 lớp tiếng hàn 
10:00-17:00  chương trình 
dã ngoại  phát triển con 
đường tương lại vào kỳ 
nghỉ hè “dream catcher” 

26 
09:30-15:30 lớp tiếng hàn 
10:00-12:00 chương trình dã 
ngoại phát triển con đường 
tương lai vào kỳ hè”dream catcher” 
16:00-18:00 họp nhóm Dongguri 
Tư vấn buổi tối 

 

27 
09:30-15:30 lớp tiếng hàn 
10:00-12:00  chương trình dã 
ngoại phát triển con đường 
tương lai”dream catcher” 
10:00-12:00 lớp vợ chồng  
người cao tuổi 
10:30-12:00 giáo dục song ngữ 

28    09:30-15:30 lớp tiếng 
hàn 
14:00-16:00 giáo dục song ngữ 
cha mẹ-con cái 
10:00-12:00 chương trình dã 
ngoại phát triển con đường 
tương lai”dream catcher” 
15:00-16:00 họp nhóm người 

29    09:30-15:30 lớp tiếng 
hàn 
10:00-12:00  chương trình dã 
ngoại phát triển con đường 
tương lai”dream catcher” 
10:00-12:00 lớp vợ chồng 
người cao tuổi 
18:00-20:00 kế hoạch tương 

30 
Tư vấn cuối tuần 

10:00-13:00 kế 
hoạch tương 
lai”chiếc vòng mơ 
ước của tuổi thanh 

thiếu niên” (dream 
catcher) 



Hướng dẫn chương trình tháng 8 
Chủ 
nhật 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 
Lớp tiếng hàn ngỉ 

hè 
(8/1 ~ 8/30) 

2 
Tư vấn buổi tối 
16:00-16:40  du lịch văn 
hóa châu Á 

3 
10:00-12:00 
 lớp vợ chồng 
người cao tuổi 

4 
Tư vấn buổi tối 

 

5 
10:00-12:00  lớp vợ 
chồng người cao tuổi 

6 
Phòng chia sẻ cách giáo dưỡng trẻ 
em tiến hành vào cuối tuần 
Tư vấn cuối tuần 

7 8 9 
Tư vấn buổi tối 
16:00-16:40  du lịch văn 

hóa châu Á 

10 
10:00-12:00   
 lớp vợ chồng 
người cao tuổi 

11 
Tư vấn buổi tối 

 

12 
10:00-12:00  lớp vợ 
chồng người cao tuổi 

13 
Phòng chia sẻ cách giáo dưỡng trẻ 
em tiến hành vào cuối tuần 
10:00-12:00 Lớp học dành cho cha 
có con gái hoặc có con trai 
13:00-15:00 Trải nghiệm gia đình 
lớp học dành cha cha có con gái 
hoặc có con trai 
Tư vấn cuối tuần 

14 15 16 
Tư vấn buổi tối 
16:00-16:40  du lịch văn 

hóa châu Á 

17 
18:30-20:30  
ngày gia đình 
yêu thương 

18 
Tư vấn buổi tối 
10:00-12:00 Giáo dục cha mẹ 
chương trình mẹ ơi! 
19:00-21:30  giáo dục cha mẹ 
về thời gian hạnh phúc của 

chúng ta 
 

19 20 
Phòng chia sẻ cách giáo dưỡng trẻ 
em tiến hành vào cuối tuần 
Tư vấn cuối tuần 
10:00-14:00  Tình nguyện viên 
chương trình chia sẻ bí quyết hạnh 
phúc 
15:00-22:00  Chương trình dã ngoại 
gia đình cùng đi bộ 

21 22 23 
Tư vấn buổi tối 
16:00-16:40  du lịch văn 
hóa châu Á   
14:30-17:30 tư vấn pháp 
luật 

 

 

24 25 
Tư vấn buổi tối 
Nạp năng lượng hạnh phúc 

vào gia đình chúng ta 
 

26 27 
Phòng chia sẻ cách giáo dưỡng trẻ 
em tiến hành vào cuối tuần 
Tư vấn cuối tuần 
13:00-16:00  Sân chơi dành cho các 
ông bố 
13:00-18:00 lớp vợ chồng dự bị 

28 29 30 
Tư vấn buổi tối 
16:00-16:40  du lịch văn 
hóa châu Á 
09:00-13:00  giáo dục bổ 
sung cho người giữ trẻ 

31 



》 đối tượng : phụ nữ di trú kết hôn, người nước ngoài, con cái nhập 
cảnh giữa chừng 
》 địa điểm : lớp học tiếng Hàn tầng 2 hội quán nhân dân quận 

Dobong 
》 nội dung Cấp bậc Thứ Thời gian Khoảng thời gian 

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

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

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

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

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

Lớp khởi đầu lần 2 Thứ 2, 4 9:30-11:30 Tháng 6~7 

   - Chỉ kiểm tra đánh giá năng lực đối với học sinh mới năm 2016 
   - tháng 8 nghỉ hè 1 tháng 

Tư vấn và đăng kí : 안보경 02) 990-

5403 

Lớp tiếng hàn 

》 đối tượng : giảng viên đa văn hóa được tuyển chọn kỳ sau 
》 Nội dung 

Lần Chủ đề Ngày tháng Địa điểm 

1 Định hướng 4/7(thứ 2) 10:00-12:00 Phòng giáo dục 

2 Sử dụng powerpoint I 8/7(thứ 6) 14:00-16:00 Trung tâm giáo 
dục thường 
xuyên quận 

Dobong 
3 Sử dụng powerpoint II 11/7(thứ 2) 14:00-16:00 

4 

Phương pháp hướng 
dẫn giảng dạy có hiệu 
quả cho học sinh tiểu 

học 

22/7(thứ 6) 10:00-12:00 
Phòng giáo dục 

5 Mẹ làm việc lãnh đạo Thông báo sau 

Giáo dục đào tạo giảng viên đa văn hóa 

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

Cung cấp thông tin cần thiết về việc thích ứng cuộc sống Hàn Quốc 
Hỗ trợ thông dịch quá trình giáo dục và hướng dẫn công việc của 

trung tâm 
Hỗ trợ thông biên 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 : cá nhân hoặc tổ chức 
》 địa điểm : trong văn phòng trung tâm hoặc bên ngoài 
》 cách đăng ký : điện thoại hoặc đến trung tâm(cần đăng kí trước) 

Tư vấn và đăng kí : 딘티항 02) 990-

5407 

Công việc thành lập môi trường song ngữ
Là công việc thành lập môi trường để trẻ có thể giao tiếp bằng 2 

ngôn ngữ ngay từ nhỏ tại nhà và xác lập bản sắc văn hóa dân tộc của 

con cái gia đình đa văn hóa, hỗ trợ trẻ thành nhân tài toàn cầu 

》 đối tượng: cha mẹ gia đình đa văn hóa có con nhỏ hoặc phụ nữ 

mang thai 
》 thời hạn đăng ký: tuyển mọi lúc  
》 địa điểm: phòng giáo dục tầng 2 hội quán nhân dân quận Dobong 
》 cách đăng ký: điện thoại hoặc đến trung tâm 

Giáo dục cha mẹ 
Giáo dục tương 
trợ cha mẹ con 

cái 

Họp nhóm tự lực 

Tư vấn  :  추희연, 히로꼬  02) 990-

5407 



Điểm qua ngày hội “Du lịch vòng quanh thế giới cùng gia đình’ 

                           1. Tặng hộ 
chiếu sau đó                      đợi  

vào cửa  

2.  Tham gia trải nghiệm văn hóa 
cùng các nước 

3. Kể chuyện cho các bé về động vật 
đa dạng sống tại Úc 

4. Trải nghiệm ngày Halloween tại Mĩ 

5. A! Trưởng quận~ Tất cả mọi người có 
thể tham gia lễ hội gia đình  

6. Mặc trang phục truyền thống của 
các nước và chụp ảnh kỉ niệm  

7. Điểm đến cuối cùng~ Thưởng thức 
món ăn của các nước 

Vào ngày 25 tháng 5 năm 2016 đã tiến hành chương trình “du lịch vòng quanh thế giới cùng gia đình” trải 
nghiệm 11 quốc gia đa dạng, 4 trải nghiệm văn hóa và quán ăn 1000 người và tổng thu được 5.802.000 won. 
Tiền thu được dự tính sử dụng vào việc làm phí du lịch học tập cho học sinh trung hoc phổ thông. 
Và lễ hội này ngoài đài giao thông TBS và đài kinh tế Herald thì đã được thông báo trên 9 phương tiện truyền 
thông khác đương nhiên đã thông báo cho quận Dobong và các cơ quan 
Hệ thống các cơ quan cùng tham gia là Uỷ ban nhân dân quận Dobong, Công ty quản lí trang thiết bị quận 
Dobong, Trung tâm giáo dục phúc lợi Dobong, Trung tâm trải nghiệm con đường nghề nghiệp Dobong, Trung 
tâm thực hiện giấc mơ, Trung tâm phúc lợi tổng hợp nuôi dưỡng trẻ quận Dobong, Trường đại học Duksung và 
người tình nguyện, thành viên họp nhóm tự lực đa quốc gia, người coi trẻ, giáo viên dạy tại nhà v.v..  
Xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến tất cả quý vị đã cố gắng hết sức để cùng chúng tôi làm nên một lễ hội vui vẻ. 
Sau này chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực hơn để giữ được vị trí làm đại diện các lễ hội gia đình của quận Dobong 



Tư vấn  :  김예지 02) 995-6800 

》 ngày giờ : 21/7, 18/8.2016(thứ 5) 19:30-21:00 
》 địa điểm : giảng đường tầng 7 trạm y tế quận Dobong 
》 đối tượng : cha mẹ gặp khó khăn trong việc nuôi dưỡng con cái  

》 nội dung : tháng 7- điện thoại thông minh của thế kỷ 21,  
                       Cách phòng chống nghiện internet 
                       tháng 8 – làm thế nào để giáo dục con cái về giới 
tính 

 Giáo dục cha mẹ về thời gian hạnh phúc của chúng ta 

》 ngày giờ : 20/8.2016(thứ 7) 10 giờ -14 giờ 
》 địa điểm : 동대문구 답십리 1동 554번지 
》 đối tượng : tất cả đoàn tình nguyện  

》 nội dung : hoạt động chia sẽ giúp đỡ những người bị xa lánh 

Đoàn tình nguyện viên gia đình_Bí quyết hạnh phúc 

》 ngày giờ : 13/7.2016~ 12/8 (thứ 4, 6 mỗi tuần) 10:00-12:00 
》 đại điểm : Trung tâm phúc lợi tổng hợp dành cho người 
cao tuổi Dobong 
》 đối tượng : gia đình vợ chồng người cao tuổi 

》 nôi dung : giáo dục sự thông hiểu giữa vợ chồng, trải 
nghiệm văn hóa... 

 Lớp vợ chồng người cao tuổi 

 Học viện kinh doanh gia đình 

》 ngày giờ : 7. 7. ~ 21. 7. 2016 thứ 5 hàng tuần. 19:00 ~ 21:00 
》 địa điểm : Phòng giáo dục tầng 2 hội quán nhân dân quận Dobong 
》 đối tượng : 25 cha mẹ có con là học sinh tiểu học(ưu tiên cho gia đình khó khăn ) 
》 nội dung : giáo dục thói quen ăn uống  /  con đường tương lai 
》 ghi chú : khi tham gia chương trình có con cái đi cùng thì phải đăng ký trước 

Tư vấn  :  오지윤 02) 995-6810 

 Sân chơi dành cho các ông bố 

》 ngày giờ : 23/7.2016(thứ 7). 27/8(thứ 7). 13:00-16:00 
》 địa điểm : Phòng giáo dục tại trung tâm 
》 đối tượng : 10 gia đình có con tuổi đi học cùng đi bộ với cha 

》 nội dung : làm bánh tok  vào tháng 7, giáo dục trò chơi ảo 
thuật tháng 8 

Tư vấn  :  신유경 02) 995-6810 

 Chương trình dã ngoại phát triển con đường tương lai 
vào kì nghỉ hè “ dream catcher” 

》 ngày giờ : 25/7.2016(thứ 2)~ 29/7(thứ 6) 
》 địa điểm : Phòng giáo dục và thăm quan cơ quan bên ngoài 
》 đối tượng :20 trẻ (lớp 5 – 6) tuổi đi học gia đình có cha mẹ 
 cùng đi làm ,10 trẻ tiểu học lớp nhỏ, 10 trẻ tiểu học lớp lớn của gia 
đình đa văn hóa,  
》 nội dung chi tiết 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
》 Ghi chú : Ưu tiên gia đình có cha mẹ cùng đi làm có thể tham gia 
tất cả các buổi học trên 
          Thứ 2/thứ 6 mang theo cơm hộp   ※ Chương trình ở trên có 
thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh của trung tâm. 

25/7. thứ 2 26/7. thứ 3 27/7. thứ 4 28/7. thứ 7 29/7. thứ 6  

10gi
ờ-

12gi
ờ 

Định hướng 

 

Trải nghiệm 
công việc với 

sắc màu 
khác(1) Thợ 

làm 
bánh 

Trải nghiệm 
công việc với 
sắc màu khác 

(2) Nhà ngôn 
luận 

Trải nghiệm 
công việc với 
sắc màu khác 
(3) thợ làm 

vườn 

Trài nghiệm 
công việc với 
sắc màu khác 

(4) Nhà khoa 
học 

13gi
ờ-

17gi
ờ 

Quan sát 
thế giới 
công việc 
Hàn quốc 

Quan sát thế 
giới diệu kì 

 Chương trình dã ngoại đi bộ cùng gia đình 

》 ngày giờ : 20/8.2016(thứ 7). 15:00-22:00 
》 địa điểm : Trung tâm không gian SongAm 
》 đối tượng : 10 gia đình vợ chồng cùng đi làm khoảng 40 người 



Chương trình người cố vấn dành cho 
phụ nữ di trú kết hôn  

Tư vấn và đăng kí : 조성은 02)990-

5403 

Công việc hướng dẫn cách sinh hoạt đời 
sống gia đình đa văn hóa  

》 cách đăng ký: điện thoại cho người phụ trách hoặc đến 
trực tiếp 
》 nội dung hỗ trợ: liên quan đến dịch vụ và tìm phương 
pháp hỗ trợ cần thiết đặc biệt cho mỗi đối tượng nếu 
được tuyển chọn (kinh tế, bệnh tật, khuyết tật, bạo lực, 
vấn đề con cái..)  
※ xung quanh chúng ta nếu có gia đình đa văn hóa nào 
gặp khó khăn mong mọi người hãy đề cử 

Tuyển người chỉ dạy  mentor và người muốn học 
mentee 

Công việc của người hướng dẫn sinh hoạt gia đình đa văn 
hóa gặp các vấn đề về khuyết tật, bạo lực, bệnh tật, 
hay về kinh tế.  
Là công việc cung cấp dịch vụ theo đúng với gia đình đa 
văn hóa đang sống trong tình trạng khó khăn. 

 Dịch vụ hỗ trợ phát triển ngôn ngữ 
Tiến hành giáo dục ngôn ngữ thích hợp với trẻ em gặp khó khăn trong giao tiếp 
Công việc hỗ trợ giáo dục phát triển ngôn ngữ hoặc nhận xét về sự phát triển ngôn ngữ của trẻ 
Những bậc phụ huynh có lo lắng về sự chậm ngôn ngữ cùa con so với bạn cùng trang lứa hoặc muốn biết mức độ ngôn 
ngữ của con thì hãy liên lạc với chúng tôi! 
Những ai chỉ muốn nhận sự nhận xét về mức độ ngôn ngữ của trẻ cũng có thể nhận tư vấn 
 

》 đối tượng : con gia đình đa văn hóa dưới 12 tuổi (lớp 6) từ 0 tuổi đến 12 tuổi, con của vợ chồng người nước ngoài, con của 

dân di cư Bắc Hàn 
》 địa điểm : phòng hướng dẫn phát triển ngôn ngữ trong trung tâm hoặc bên ngoài 

》 nội dung :  tuần 2 lần, mỗi lần 40 phút 

• điền giấy đăng ký 

• phỏng vấn ban đầu 

Tư 
vấn 

• nhận xét về sự phát triển 
ngôn ngữ của trẻ 

• chờ đợi 

Nhận 
xét 

•Thực hiện giáo dục 
phát triển ngôn ngữ 

•Nhận xét tiến triển 

Giáo 
dục 

Tư vấn  :  신현호, 조혜진02) 990-

5407 

》 thời gian tuyển : thứ 6. ngày 1. 7. 2016 ~ đến 16:00 giờ thứ 6 ngày 19. 8 
》 cách thức : đến trung tâm đăng ký sau đó viết đơn đăng kí 
》 số lượng người tuyển :người hướng dẫn 3 người/ người học 3 người(những người 
đã tham gia hướng dẫn năm 2015 cũng có thể đăng kí được) 
》 đăng ký và công bố: ngày 25 tháng 7, tháng 8 năm 2016 sẽ liên lạc cho từng người 
》 điều kiện đăng ký 
   - người hướng dẫn :  phụ nữ di trú  kết,  hôn cư trú trên 1 năm (bao gồm người có 
quốc tịch)sử dụng thành thạo tiếng hàn, người duy trì cuộc sống sinh hoạt gia đình 
gương mẫu 
- người học : người  mới qua cần sự giúp đỡ của người dạy để ổn định sinh sống an 

toàn và thích ứng được với xã hội Hàn Quốc 
》 thới gian hoạt động và số lần: tháng 7 năm 2016~tháng 12/ 
 mỗi đội 8 lần 
》 nội dung hoạt động : người mới nhập cư(mentee) sẽ gặp người thích ứng với cuộc 
sống sinh hoạt Hàn Quốc(mento) 1 đối 1 để được ủng hộ về mặt tình cảm và cung 
cấp thông tin 



 Mẹ ơi! 

Chương trình đăng kí mọi lúc 
tại phòng chia sẻ cách giáo 
dưỡng trẻ  

  

》 đối tượng : tất cả gia đình có con 
》 địa điểm : Phòng chia sẻ nuôi dạy trẻ tầng 2 
hội quán nhân dân quận Dobong 
》 ghi chú : ngày đã định có thể thay đổi. 

Lần Ngày giờ Đề tài Chủ đề 

2 21/7(thứ 5) 10:00~12:00 
Hòa bình! 

Vì 1 thế giới an toàn cho con 

Giáo dục giới tính 
cho con và phòng 
chống ngược đãi 

3 18/8(thứ 5) 10:00~12:00 
Vui mừng! 

Thế giới trò chơi cho con 
Trò chơi và tương 

tác qua lại 

4 22/9(thứ 5) 10:00~12:00 
Ha ha hô hô! 

Thế giới nhiều niềm vui 

Giải pháp và xử lý 
áp lực khi nuôi dạy 

con 

》 tiến hành : thứ 2~6 10:00~18:00 
                buổi tối (thứ 3/5) 10:00~21:00  
                cuối tuần (thứ 7)10:00~17:00 
》 địa điểm : Phòng chia sẻ nuôi dạy trẻ tầng 2 hội quán nhân dân quận Dobong 
》 đối tượng : gia đình có con dưới 18 tuổi 

》 nội dung : sử dụng sách và đồ chơi, không gian chơi cho con, chia sẻ thông tin nuôi 
dạy con cho mọi người 
》  ghi chú : Tại trung tâm Phòng chia sẻ nuôi dạy trẻ vị trú ở tầng 2 hội quán nhân dân 
quận Dobong, có kế hoạch sửa lại vào 6 tháng cuối năm 

Tư vấn và đăng kí :  차은샘 02) 995-

6810 

 

http://cafe.naver.com/dobongyu
ga 

Đề mục Tuổi của con Thời hạn Ngày giờ 

Cùng chơi với sách Lớp 1~3 9/5~18/7 (10lần) 
Thứ 2 hàng tuần 

15:00~15:50 

Du lịch văn hóa châu Á 6~7tuổi 
21/6~5/7 (lần 2:3lần) Thứ 3 hàng tuần 

16:00~16:40 2/8~23/8(lần 4:4lần) 

Cùng chơi với truyền 
thống A 

Lớp 1~2 

31/5~15/7 (10lần) 

Thứ 6 hàng tuần 
15:00~15:50 

Cùng chơi với truyền 
thống B 

Lớp 3~4 
Thứ 6 hàng tuần 

16:00~16:50 

Chương trình tăng cường sức mạnh cho mẹ lần 1.  
Giáo dục cha mẹ! 
》 đối tượng  : cha mẹ có con là trẻ sơ sinh 
》 ngày giờ  : 10:00~12:00 thứ 5 của tuần thứ 3 từ 

tháng 7~9 
》 mục tiêu  : Để giáo dục cha mẹ học phương pháp 
nuôi con nhỏ và chia sẻ những khó khăn, phương 
pháp giải tỏa áp lực trong việc nuôi con nhỏ  

Hướng dẫn đăng kí chương trình 
tại phòng chia sẻ cách giáo 
dưỡng trẻ  

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


Tư vấn  :  김현정 02) 990-5432 

Quý vị đang gặp khó khăn về việc nuôi dạy con? Chúng tôi sẽ giúp 
quý vị có thể nuôi dưỡng con thành đứa trẻ khỏe manh và tốt tính. 
 》 đối tượng: cha mẹ nuôi con dưới 12 tuổi và là gia đình đa văn 
hóa 
》 địa điểm: gia đình của học viên 
》nội dung: cung cấp thông tin cần thiết về cuộc sống Hàn Quốc, 
dịch vụ hỗ trợ tình cảm tư vấn gia đình, giáo dục cha mẹ về việc 
nuôi con 
》thời gian: tuần 2 lần mỗi lần 2 tiếng 

Giáo dục tại nhà dành cha gia đình đa văn 

hóa 
 – dịch vụ giáo dục cha mẹ 

》ngày giờ: ngày 6 tháng 7(thứ 4) 17:30 ~ 19:30 
》 địa điểm: Nhà trẻ Chang 4dong 
》 nội dung: cùng cha mẹ chơi trò chơi bằng cơ thể 

》 đối tượng: phụ huynh gia đình đa văn hóa 70 người 
》 ngày giờ: Ngày 16 tháng 7(thứ 7) 10:00 ~ 12:00 
》địa điểm: Phòng hội họp tầng 2 hội quán nhân dân quận 
Dobong 
》nội dung: truyền cảm hứng nhận thức bình đẳng về giới 
tính giữa vợ chống 

》 ngày giờ: ngày 17 tháng 8(thứ 4) 18:30 ~ 20:30 
》 địa điểm: Nhà trẻ ewha 
》 nội dung: cùng cha mẹ chơi trò chơi bằng cơ thể 

》 đối tượng: phụ huynh gia đình đa văn hóa 70 người 
》 ngày giờ: Ngày 20 tháng 8(thứ 7) 10:00 ~ 12:00 
Nội dung: giáo dục hiểu biết vai trò cua bậc phụ huynh và phòng
chống ngược đãi 

Lễ kỉ niệm tuần lễ đào tạo bình đẳng 

》 ngày giờ: Ngày 4 tháng 7(thứ 2) 11:00 ~ 18:00 
》địa điểm: Uỷ ban nhân dân quận Dobong 
》nội dung:trải nghiệm phụ nữ mang thai 

Ngày gia đình yêu thương “Nhà trẻ Chang 4dong” 

Bài giảng đặc biệt số 1 dành cho  phụ huynh gia đình đa văn hóa 

Ngày gia đình yêu thương “Nhà trẻ ewha＂ 

Tư vấn  :  김예진 02)995-1367 

Vì mang bầu, mới sinh xong, phải chăm sóc gia đình,là người 
khuyết tật nên gặp khó khăn trong việc tham gia học 
tiếng hàn tại trung tâm? Hãy gọi đến trung tâm để chúng 
tôi có thể giải đáp thắc mắc về dịch vụ giáo dục  tiếng Hàn 
tại nhà. 
》 đối tượng: phụ nữ di trú kết hôn nhập cư dưới 5 năm và 
con cái nhập cảnh giữ chừng dưới 24 tuổi  
》địa điểm: gia đình đối tượng 
》 nội dung: học tiếng hàn 
》thời gian: tuần 2 lần mỗi lần 2 tiếng 

Bài giảng đặc biệt số 2 dành cho  phụ huynh gia đình đa văn hóa 

Giáo dục tại nhà dành cha gia đình đa 

văn hóa  
– dịch vụ giáo dục tiếng Hàn 



Kế hoạch tương lai“chiếc vòng mơ 
ước của tuổi thanh thiếu niên”  
》ngày giờ: Ngày 22/29.7.2016 (thứ 6)  Thời gian sẽ thông báo sau 

                23/30.7.2016 (thứ 7)  10~13 giờ 
》 địa điểm : lớp học trong trung tâm và thăm quan cơ quan bên 

ngoài 
》 đối tượng : con cái tuổi đi học của gia đình đa văn hóa(10 người 

trung hoc và phổ thông) 
》 nội dung : tìm hiểu tương lai và giáo dục hướng nghiệp 
 
 
 
 
 

22/7. thứ 6 23/7. thứ 7 29/7. thứ 6 30/7. thứ 7 

Hướng nghiệp 1- 
đi tìm ước mơ 

Trải nghiệm hướng 
nghiệp 1- tầm nhìn 

công việc Hàn 
Quốc 

Hướng nghiệp 2- 
tìm hiểu công việc 

tôi muốn làm 

Trải nghiệm hướng 
nghiệp 2- nói chuyện 
với người hướng dẫn 

hướng nghiệp 

talkshow 

Tư vấn  :  권진경 02) 990-5432 

》 ngày giờ : 16/7.2016(thứ 7) 9:00-18:00 
》 địa điểm : Đất nước tự nhiên hạnh phúc cùng trẻ nhỏ (địa điểm Ichon, 

Gyeonggi) 
》 đối tượng : gia đình tham gia chương trình đa tài đa năng(gia đình đa văn 

hóa) 
》 nội dung : Dã ngoại cùng gia đình 

》 ghi chú : ưu tiên cho người tham gia chương trình đa tài đa năng 

 Dã ngoại cùng gia đình 
“Dấu + cho gia đình chúng ta” 

》 ngày giờ : 25/8.2016(thứ 5)  
》 địa điểm : xem phim cùng gia đình 
》 đối tượng : gia đình tham gia khóa hỗ trợ sự phát triển của con em 

gia đình đa văn hóa (10 gia đình) 
》 nội dung : xem phim gia đình 
》 ghi chú : ưu tiên cho người tham gia chương trình đa tài đa năng 

Nâng cao quan hệ cha mẹ-con cái “Nạp 
năng lượng hạnh phúc vào gia đình chúng 

ta ” 

》 ngày giờ : 2/7.2016(thứ 7) 14-16 giờ 
》 địa điểm : hội trường trong trung tâm 
》 đối tượng : cha mẹ gia đình đa văn hóa có con nhỏ 

》 nội dung : giáo dục cách thông hiểu với con cái 
                 “tôi có thật sự thương con?” 
》 ghi chú : ưu tiên người tham gia chương trình đa tài đa năng 
 

Nâng cao quan hệ cha mẹ-con cái “giáo 
dục cha mẹ chương trình đa năng đa tài  ” 

Hỗ trợ sự phát triển của con em gia đình đa 

văn hóa 

Bật lửa hạnh phúc chia sẻ câu chuyện về trung tâm 

Thứ bảy tuần qua ở trung tâm phúc lợi trẻ em cả người lớn và 
trẻ em đã họp lại và cùng nhau làm kimpap. 
Mỗi đội có 10 người tổng cộng là 8 đội bắt đầu làm kimpap. 
Làm kimpap không phải là việc dễ nên người lớn đã giúp trẻ 
em làm kimpap. 
Sau khi làm kimpap xong thì bắt đầu phần đánh giá nhận xét. 
Cô giáo đến từ nước Nga dùng thử kimpap của từng đội và đã 
đưa ra nhận xét. 
Công bố hạng 1 dến hạng 8, trao qùa chocolate , bánh cho 
tất cả mọi người 
Sau đó mọi người cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ và ra về. 

“Bí quyết hạnh phúc,  Làm kimpap cùng 
con trai tại trung tâm trẻ nhỏ tại địa 
phương” 

Tác giả : Bật lửa hạnh phúc 미에님 



 Kết thúcchuyến du lịch đa văn hóa 
6 tháng đầu năm… 

“ câu chuyện của những giảng viên đa văn hóa về sự 
cải thiện nhận thức đa văn hóa 

Xin chào. Tôi là giảng viên Kim Hoa. Vào năm ngoái là năm 
thứ nhất tôi đã làm giảng viên đa văn hóa . Thời gian đầu 
cũng có một  chút sợ hãi nhưng bây giờ thì tôi tự tin với 
công việc này. 
Thông qua tiết học đa văn hóa các bé có thể hiểu biết và 
tôn trọng về văn hóa của các quốc gia khác. Những bạn 
nào muốn trở thành giảng viên đa văn hóa thì tôi mong 
bạn hãy tự tin và hãy thử vượt thử thách. Chân thành cảm 
ơn 

Xin chào. Tôi là giảng viên tên 이도희 . Tôi làm giảng viên đa văn 
hóa được 4 tháng tuy cũng có lúc mệt mỏi nhưng là công việc 
mang đậm ý nghĩa việc dạy cho các trẻ em về gia đình đa văn 
hóa bằng tất cả tấm lòng của tôi. Sau này tôi cũng mong là 
thông qua tiết học đa văn hóa ghì các bé sẽ không bị phân 
biệt đối xử và có thể lớn lên trong môi trường lành mạnh. 

Giảng viên  cô 이도희 

Giảng viên cô  김화 

Xin chào. Tôi là giảng viên 오가와리사. Lần đầu tiên tôi làm 
việc này nên không biết phải làm như thế nào nên có 
nhiều điều khó khăn. Nhưng nhờ có sự giúp đỡ của các 
giảng viên đa văn hóa khác và các cô trong trung tâm nên 
tôi đã trải qua những ngày tháng vui vẻ. Tôi cảm thấy 
không có gì vui bằng khi các bé tham gia lớp học siêng 
năng. Giảng viên đa văn hóa  là cơ hội tốt có thể học hỏi 
được nhiều điều. Hiện tại tôi rất tự tin và tôi nghĩ đây là 
công việc phù hợp với tôi. Chân thành cảm ơn. 

Giảng viên cô  오가와리

사 



Kính mời mọi người đến. 
 

》 ngày giờ  : Ngày 7 tháng 7 (thứ 5) 10:30 
》 địa điểm : tầng 3 thư viện thông tin văn hóa trẻ em Dobong 
》 nội dung  :  Bằng sự tài trợ của công ty bảo hiểm nhân thọ Samsung tiến 
hành sửa lại và nhân lực của thư viện thông tin văn hóa trẻ em Dobong  
tổ chức lễ khai mạc điểm thứ 30 phòng chia sẻ cách giáo dưỡng trẻ em cộng 
đồng 
》 ghi chú  : Phòng chia sẻ cách giáo dưỡng trẻ em cộng đồng đang xem là 
hình dáng bên ngoài của tầng 3 thư viện thông tin văn hóa trẻ em Dobong 

Phòng chia sẻ cách giáo dưỡng trẻ em cộng đồng là không gian có 
thể sử dụng Cho những gia đình có con nhỏ chưa đi học. 
Cha mẹ có thể chia sẻ thông tin đa dạng liên quan đến việc nuôi 
dạy con cái và con cái có thể sử dụng dịch vụ những chương trình 
đơn giản được cung cấp tại đây và hoạt động đổi công lao động gia 
đình(hoạt động dùng tài năng của cha mẹ để giảng dạy cho các trẻ 
sử dụng trung tâm), đang tiến hành sở hữu chung tài nguyên của 
khu vực xã hội thông qua các dịch vụ mượn đồ chơi và sách báo... 

Tôi là 1 người nội trợ thích vẽ 
tranh.tôi muốn có cơ hội được 
gần gũi hơn với mọi người và 
vừa dạy vẽ tranh cho những 

trẻ em xung quanh 

Tôi mới chuyển đến chưa 
được bao lâu nên không có 
bạn.tôi mới bắt đầu làm mẹ 
nên tôi muốn kết bạn với 
hàng xóm để có thể chia sẻ 
thông tin về việc nuôi dạy 

trẻ em . 

공동육아나눔터 
(도봉아이나라 3

층) 


