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Ngày thu 

Những trái cây chín mềm quyến 

rũ 

Ban tặng cho chúng  đúng 2 ngày ở 

Nam Cực 

thúc giục để chúng chín mềm 

Thấm đượm mùi vị ngọt ngào cuối 

cùng của những chùm nho nặng trĩu. 
‘Mùa thu’tuyển chọn một phần trong [tập thơ hình tượng] của Rainer Maria Rilke    

Tháng 9 

14.9.(thứ 4)-18.9.(chủ nhật)     
                             Trung tâm nghỉ 



CN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 
15:00-16:00  Trò chơi khoa học Nori nuri 
Phòng nghiên cứu lớp A 
16:00-17:00 Trò chơi khoa học nori nuri 
Phòng nghiên cứu lớp B 

2 3 
09:30-14:30 Bếp trưởng gia 
đình(trường tiểu học Baekwoon) 
10:00-12:00 Lớp giáo dục bố mẹ 

đa tài đa năng 
10:00-14:00  Nhóm tình nguyện xã 
hội gia đình   
Hoạt động tình nguyện làm bánh 
Songphyon 
13:00-16:00 UP Thư giãn vợ chồng 
cùng đi làm 
13:00-16:00 UP Thư giãn con cái 

4 5 
09:30-15:30  Khai 
giảng lớp tiếng hàn 

6 
14:00-16:00 Chương 
trình song ngữ Bố 
mẹ-con cái 
16:00-18:00 Họp 

nhóm  
 

7 
10:00-12:00 Chương trình song ngữ 
Bố mẹ- con cái  

 

8 
14:00-15:30 Thích ứng xã hội Hàn 
quốc_tham quan Tòa án 
14:00-16:00 Chương trình song ngữ bố 
mẹ-con cái  
15:00-16:00 Trò chơi khoa học nori nuri 
Phòng nghiên cứu lớp A 
16:00-17:00 Trò chơi khoa học nori nuri 
Phòng nghiên cứu lớp B 

9 
14:00-
16:00Lớp giáo 
dục sinh sản 
cho bố mẹ dự 

phòng 
16:00-18:00 
Họp nhóm song 
ngữ 

16:30-17:30 
Lớp khoa học 
đặc biệt 

10 
10:00-12:00 Giáo dục tăng cường 
sức mạnh bố mẹ 
10:00-1300 Phòng học của cha 
13:00-16:00 UP Thư giãn vợ chồng 

cùng đi làm 
13:00-16:00 UP Thư giãn con cái 
14:00-16:00  “Bữa ăn cộng đồng” 
14:00-16:00 Chương trình song 
ngữ Bố mẹ- con cái  

11 12 
14:00-16:00 Chương 
trình song ngữ Bố 
mẹ- con cái  

13 
14:00-16:00 Chương 
trình song ngữ Bố 
mẹ- con cái  

14 Trung thu 16 17 Ngày nghỉ 

18 19 
14:00-16:00 Tư vấn 
gia đình siêu triển 
vọng 
14:00-16:00 Chương 
trình song ngữ Bố 
mẹ- con cái  

 

20 
19:00-21:00 Giáo 
dục bố mẹ có con cái 
thời thanh thiếu 

niên 
14:00-16:00 Chương 
trình song ngữ Bố 
mẹ- con cái  
16:00-18:00 Họp 

nhóm  

21 
14:00-16:00  “Bữa ăn cộng đồng “ 

19:00-21:00 Ngày gia đình yêu 
thương 
10:00-12:00 Bố mẹ- con cái song ngữ 

22 
10:00-12:00 Giáo dục bố mẹ (Lần 4) 
19:30-21:00 Lớp bố mẹ con là trẻ khuyết 
tật 
14:00~16:00 Giáo dục bố mẹ lớp song 
ngữ 
15:00-16:00 Trò chơi khoa học nori nuri 
Phòng nghiên cứu lớp A 
16:00-17:00 Trò chơi khoa học 
Phòng nghiên cứu lớp B 
17:30-19:30 Lớp giáo dục dành cho cha 

23 
14:00-16:00 
Lớp giáo dục 
sinh sản cho bố 
mẹ dự phòng 
16:30-17:30 
lớp khoa học 
đặc biệt 

24 
08:00-16:00 Họp nhóm mở lòng 
09:00-13:00 Giáo dục bổ sung 
người chăm sóc trẻ 
10:00-13:00 Lớp giáo dục dành cho 

cha 
13:00-16:00 Khu vui chơi cùng bố 
vui vẻ 
14:00-16:00  ‘Bữa ăn cộng đồng’ 
14:00-16:00 Họp nhóm song ngữ 

25 26 
14:00-16:00 Chương 
trình song ngữ Bố 
mẹ- con cái  
14:00-17:00 Trọn gói 
hỗ trợ việc làm(1) 

 

27 
14:00-16:00 Chương 
trình song ngữ Bố 
mẹ- con cái  
14:00-17:00 Trọn gói 
hỗ trợ việc làm (2) 

19:00-21:00 Giáo 
dục bố mẹ thời thanh 

thiếu niên 

28 
10:00-12:00 Tư vấn tập thể phụ nữ 

di trú kết hôn 
10:00-12:00 Chương trình song ngữ 
Bố mẹ- con cái  
10:30-12:30 Giáo dục bố mẹ có con 
nhỏ 
14:00-16:00  “Bữa ăn cộng đồng” 
14:00-17:00Trọn gói hỗ trợ việc 

29 
10:00-12:00 Họp nhóm song ngữ 
14:00-16:00 Họp nhóm song ngữ 
14:00-17:00 Trọn gói hỗ trợ việc làm (4) 
15:00-16:00 Trò chơi khoa học nori nuri 
Phòng nghiên cứu lớp A 
16:00-17:00 Trò chơi khoa học Phòng 
nghiên cứu lớp B 

30 
14:00-16:00 
Lớp giáo dục 
sinh sản cho bố 
mẹ dự phòng 
16:30-17:30 
Lớp khoa học 
đặc biệt 

Hướng dẫn chương trình tháng 9 



  Lớp tiếng hàn 
》 Đối tượng : phụ nữ di trú kết hôn, người nước ngoài,  
   Con cái nhập cảnh giữa chừng 
》 Địa điểm : Phòng học trong trung tâm 
》 Nội dung :  

Hỏi đáp  :  Nhóm hỗ trợ gia đình đa văn 

hóa 안보경  02)990-5403 

Cấp Thứ Thời gian Thời hạn 

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

Tháng 3~11 
 Lớp trung cấp (cấp 2) Thứ 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 4~11 

★ Lớp Topik(cấp 5-6) Thứ 7 10:00-12:30 

Tháng 9~11 ★  Lớp cơ bản đặc 
biệt 

Thứ 2, 4 9:30-11:30 

- Từ tháng 9 sẽ mở lớp topik cuối tuần và lớp cơ bản đặc biệt. 

  Giáo dục thích ứng xã hội Hàn quốc_ 

Tham quan tòa án 
》 Thời gian : 8/9 (thứ 5) 14:00 ~ 15:30 
》 Địa điểm : Tòa án khu vực phía Bắc Seoul 
》 Đối tượng : Phụ nữ di trú kết hôn 
》 Nội dung  
            - Giới thiệu tòa án và giao lưu trò chuyện với thẩm phán 
            - Bài giảng đặc biệt về luật pháp cho gia đình đa văn hóa 
            - Tham quan cơ sở vật chất ở tòa án 
- Vào lúc 13 giờ cùng đón xe buýt trước Hội quán nhân 

dân 
     quận Dobong. 

Trọn gói hỗ trợ việc làm cho phụ 
 nữ di trú kết hôn 

》 Thời gian : 26/9(thứ 2) ~ 29(thứ 5) 14:00~17:00 
》 Địa điểm : Phòng học trong trung tâm 
》 Đối tượng : phụ nữ di trú kết hôn chuẩn bị tìm việc làm 
》 nội dung  

Lần Chủ đề Thời gian Địa điểm 

1 Thế giới nghề nghiệp 
(thứ 2) 

14:00~17:00 

Phòng học 
ở trung tâm 

2 
Con đường tìm kiếm công 

việc phù hợp với tôi I 
(thứ 3) 

14:00~17:00 

3 
Con đường tìm kiếm công 

việc phù hợp với tôi II 
(thứ 4) 

14:00~17:00 

4 Xây dựng kế hoạch cho tôi 
(thứ 5) 

14:00~17:00 

5 Triển lãm nghề nghiệp Thông báo sau 
Thông 
báo sau 

[ Chương trình tìm kiếm con đường tươi sáng về việc làm tốt ] 

  Giáo dục hiểu biết về đa 

văn hóa_   
Du lịch đa văn hóa 》Thời gian : 5/9(thứ 2) ~ 31/10(thứ 2) 

》 Địa điểm : Cơ quan đăng kí 
》 Đối tượng : Nhà trẻ trong khu vực, mẫu giáo 6-7 tuổi, 
    Tiểu học lớp 1~2 
》  Nội dung : Cung cấp tiết học đa văn hóa nhằm nâng cao 
tính 
    cảm thụ của trẻ nhỏ về đa văn hóa 



Hỏi đáp  :  Đội tăng cường sức mạnh gia 

đình 장미현 02) 995-6810 

 Thư giãn  vợ chồng cùng làm việc! 
 Tư vấn  bố mẹ/ con cái tập thể 
》 Thời gian : 3/9, 10/9. thứ 7 13:00-16:00 
》 Địa điểm : Phòng học trong trung tâm 
》 Đối tượng : 6 cặp vợ chồng cùng đi làm/khoảng 8 người  

    con của gia đình 
》 nội dung : Tư vấn vợ chồng tập thể/ Tư vấn điều trị mỹ 

thuật 
    cho con cái tập thể  
 Khu vui chơi cùng bố_Trò chơi khoa học 

》 Thời gian : 24/9. thứ 7 13:00-16:00 
》 Địa điểm : Phòng học trong trung tâm 
》 Đối tượng : Khoảng 10 gia đình bố và con 
》 nội dung : Trò chơi khoa học cùng với bố 

 Lớp sinh sản cho bố mẹ dự phòng 
》 Thời gian : 9/9, 23/9, 30/9 thứ 6 hàng tuần 14:00-
16:00 
》 Địa điểm : Phòng học trong trung tâm 
》 Đối tượng : Người mang thai lần đầu, Gia đình đa 

văn   
     hóa đang có kế hoạch sinh con 
》 Nội dung : Giáo dục vợ chồng, Giáo dục dinh dưỡng, 

    Làm sữa dưỡng da thiên nhiên  [Trường  học gia đình thành phố Seoul]  
Lớp bố mẹ  có con thời thanh thiếu niên 

》 Thời gian : 20, 27/ 9 Thứ 3 hàng tuần 19:00-21:00 
》 Địa điểm : Phòng học trong trung tâm 
》 Đối tượng : Bố mẹ đang nuôi dạy con cái tuổi thanh thiếu niên 
》 Nội dung : Vai trò đúng đắn của bố mẹ, Giáo dục hiểu ý nhau 

》 Thời gian : 28/9 Thứ 4 10:30-12:30 
》 Địa điểm : Phòng giáo dục trường tiểu học Jangwol 
》 Đối tượng : Phụ huynh trường tiểu học Jangwol 
》 Nội dung : Bí kíp học tập vui vẻ_Giúp đỡ trẻ học tập 

[Trường gia đình Seoul] Lớp bố mẹ có con 

》 Thời gian : 3/9 Thứ 7 10:00-14:00 
》 Địa điểm : Phòng thực hành nấu ăn của trường Đại học nữ 
sinh 
    Duksung 
》 Đối tượng :Toàn thể nhóm tình nguyện gia đình 
》 Nội dung : làm bánh songphyon và phát bánh cho nghèo 

người   
    già neo đơn 

Nhóm hoạt động xã hội toàn thể giađình  
Ánh sáng hạnh phúc 

Hỏi đáp  :  Đội tăng cường sức mạnh gia 

đình 김예지 02) 995-6800 

 Nhân văn trên đường  đời- Tư vấn tập thể phụ nữ 
di trú kết hôn 》 Đối tượng  : 20 người phụ nữ di trú kết hôn gia đình đa văn 

hóa 
   quận dobong 
》 Địa điểm  : Phòng học lớn của thư viện thông tin văn hóa quận 
dobong 
》 Nội dung : Chia sẻ cách biểu hiện về sự thích ứng và trò 
chuyện    
   bằng cách chia sẻ kinh nghiệm cá nhân nhằm tăng cường sự 
học 
   hỏi vai trò làm mẹ 

Thời gian Địa điểm Nội dung Ghi chú 

28/9(Thứ 4) 
10:00~12:00 

Phòng học lớn 
của thư viện 
thông tin văn 

hóa quận 
dobong 

Hiểu ý và thể hiện suy 

nghĩ 
Nghe giảng 

28/9(Thứ 5) 
09:30~11:30 

Thích ứng và thay đổi 
về sự phát triển của 

trẻ 

Nghe giảng và 
tư vấn 

28/9(Thứ 6) 
09:30~13:30 

Chuẩn bị tương lai cho trẻ 
Tư vấn và đóng kịch 
vai trò của người khác 

Hỏi đáp :  Đội tăng cường sức mạnh gia 

đình  오지윤 02) 995-6810 



  
 
 
 

Cung cấp thông tin cần thiết về đời sống sinh hoạt Hàn 
quốc, Hướng dẫn chương trình trung tâm, 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 : Cá nhân hoặc cơ quan 
》 Địa điểm : Cơ quan bên ngoài hoặc trong văn phòng trung 

tâm 
》 Cách đăng ký : Điện thoại hoặc đến trực tiếp(Cần đặt 
trước) 

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

  Giáo dục thích ứng xã hội Hàn quốc_Giáo dục nấu ăn 
  》 Thời gian : 10/9 (thứ 7)~22/10(Thứ 7)   

        thứ 4, thứ 7 hàng tuần 14:00~16:00 
  》 Địa điểm : Phòng học Sinh hoạt bữa ăn nhanh quận 
dobong 
         (창동 농협 하나로마트 2층) 
  》 Đối tượng : phụ nữ di trú kết hôn    

   》  Nội dung : - Học lí thuyết và nấu ăn 
                           - Uống trà 
                           - Nói chuyện thân thiết Hỏi đáp  : Nhóm hỗ trợ gia đình đa văn 

hóa 딘티항 02) 990-5407 

Hỗ trợ phát triển ngôn ngữ 
Hỗ trợ giáo dục và đánh giá sự phát triển ngôn ngữ của con cái để 
phát triển một cách toàn diện bằng phương pháp thực hiện giáo dục 
ngôn ngữ thích hợp đối với trẻ em gặp khó khăn trong giao tiếp 
Những bố mẹ có lo lắng về sự chậm giao tiếp của con so với bạn cùng 
trang lứa hoặc muốn biết về mức độ phát triển ngôn ngữ của con thì 
hãy liên hệ với chúng tôi. Có thể nhận đánh giá ngôn ngữ 
》 Đối tượng : con cái gia đình đa văn hóa trẻ sơ sinh(0 tuổi) ~đến 

dưới 12 tuổi(lớp 6 tiểu học), con cái vợ chồng người nước ngoài, con cái 
người di trú khỏi Bắc Hàn 
》 Địa điểm :  Phòng phát triển ngôn ngữ trong trung tâm hoặc cơ 

quan bên ngoài 
》 Nội dung :  Tuần 2 lần, giáo dục 40 phút 

Hỏi đáp :Người hỗ trợ phát triển ngôn 
ngữ 신현호, 조혜진 02) 990-5407 

  
 
 
 

Dịch vụ giáo dục tại nhà (10 tháng) 
 

》 Đối tượng tuyển : phụ nữ di trú kết hôn nhập cảnh dưới 5 năm, 
con cái nhập cảnh giữa chừng 
》 Nội dung: cấp dịch vụ dạy tại nhà đối với trường hợp khó đến 
trung tâm học như mang bầu, sinh nở, trông con nhỏ, con cái 
nhập cảnh giữa chừng cần giáo dục tiếng Hàn 
              
 

Dịch vụ giáo dục bố mẹ tại nhà 
(1 lần 5 tháng, Hỗ trợ tối đa 3 lần 15 tháng*) 
》 Đối tượng tuyển : phụ nữ di trú kết hôn đang nuôi dạy con cái 
dưới 12 tuổi 
》 Nội dung dịch vụ  : Cung cấp dịch vụ giáo dục bố mẹ trường hợp 
cảm thấy việc nuôi dạy con là khó khăn và còn vụng về trong việc 
nuôi dạy con 
 
 
 
 
 
 

Dịch vụ sinh hoạt con cái tại nhà (10 tháng) 

》 Đối tượng tuyển : Con em gia đình đa văn hóa từ 3 tuổi ~ dưới 12 
tuổi 
》 Nội dung dịch vụ : Hướng dẫn đọc sách· hướng dẫn làm bài tập, 
và trường hợp cần hướng dẫn về sự phát triển tính xã hội 

 Dịch vụ giáo dục tại nhà 

Hỏi đáp  :  Nhóm hỗ trợ chăm sóc gia đình 김

현정  02) 990-5432 

* ① thời kỳ mang thai và sơ sinh (mang thai~ 

Dưới 12 tháng) 

  ②  Em bé (Từ 12 tháng~dưới 48 tháng) 

  ③ Tuổi thiếu nhi  (48 tháng ~dưới 12 tuổi) 

Dịch vụ giáo dục tại nhà là là dịch vụ đến tận nhà dạy học 
cho những ai không thể đến trung tâm học cung cấp dịch 
vụ giáo dục tiếng hàn, giáo dục cha mẹ, giáo dục sinh hoạt 
con cái. 

※ Ngày 12 tháng 9~ ngày 18 tháng 9 là kỳ nghỉ  (Khoảng 1 tuần). 



Tư vấn tập thể để hình thành tinh thần khỏe mạnh của 
 bố mẹ gia đình đa văn hóa 
 

》 Thời gian: 6/9, 13/9, 20/9, 27/9 (Thứ 3 hàng tuần) 19:00~21:00 
》 Đối tượng: 6~8 bố mẹ gia đình đa văn hóa có con tuổi đi học 
》 Địa điểm: Phòng học 2 
》 Nội dung  
   · Giải quyết những rắc rối trong tôi 
   · Hình thành lòng tự trọng 

 Tư vấn tập thể đa tài đa năng 
_Đối tượng bố mẹ 

Tư vấn toàn thể đa tài đa năng_Đối tượng con cái 

Tư vấn toàn thể nhằm hình thành tinh thần khỏe mạnh cho con  
em gia đình đa văn hóa 
 

》 Thời gian: 6/9, 13/9, 20/9, 27/9 (thứ 3 hàng tuần) 19:00~21:00 
》 Đối tượng: 6~8 người con cha mẹ gia đình đa văn hóa tham  
   gia tư vấn 
》 Địa điểm: Phòng học 1 
》 Nội dung: Hình thành lòng tự trọng thông qua trò chơi và 
   trị liệu mỹ thuật 

Giáo dục bố mẹ để tăng cường sức mạnh cho bố mẹ gia đình 
 đa văn hóa 
 

》 Thới gian: 3/9 (Thứ 7) 10:00~12:00 
》 Đối tượng: Bố mẹ gia đình đa văn hóa có con là học sinh 
 tiểu học 
》 Địa điểm: Phòng học 2 
》 Nội dung: Giáo dục rèn luyện tình cảm con cái 

 Giáo dục bố mẹ đa tài đa năng 

Chương trình hướng dẫn 1:1 nhằm hỗ trợ tình cảm, học tập 
 của con gia đình đa văn hóa 
 

》 Thời gian: Mỗi cá nhân tùy chọn 
》 Đối tượng: Con cái gia đình đa văn hóa 
》 Địa điểm: Trung tâm chăm sóc sức khỏe gia đình quận 
dobong· 
    hỗ trợ gia đình đa văn hóa quận Dobong  
》 Nội dung: Chương trình hướng dẫn học tập gia đình đa văn 
hóa 
   1:1 

Hoạt động học tập đánh thức con em 
 gia đình đa văn hóa 

Chương trình nhằm hình thành mối quan hệ gia đình  
đa văn hóa 
 

》 Thời gian: 22/9 (thứ 5) 19:00~21:00 
》 Đối tượng: Gia đình đa văn hóa có con là học sinh tiểu 
học 
》 Địa điểm: Phòng học 2 
》 Nội dung 
   · Tìm hiểu về đất nước của bố mẹ 
   · Thực hiên chương trình văn hóa nhằm thiết lập bản 
sắc 
        văn hóa dân tộc 

 Nạp năng lượng hạnh phúc cho gia đình 
chúng ta 

Giáo dục bố mẹ 

》 Thời gian : 10/9 thứ 7 10:00-12:00 
》 Địa điểm : Phòng họp nhỏ của hội quán nhân dân quận 
dobong 
》 Đối tượng : Những bậc phu huynh có quan tâm đến việc 
tạo  
   nên gia đình khỏe mạnh  
》 Nội dung : Hãy giao tiếp với tôi đầu tiên/Giao tiếp vợ 
chồng 

Hỏi đáp :  Nhóm tăng cường sức mạnh gia 

đình 장미현 02) 995-6810 

Hỏi đáp  :  Nhóm tăng cường sức mạnh gia 

đình 권진경 02) 990-5432 



 Chương trình người hướng dẫn phụ nữ di trú kết hôn 

》  Thời hạn tuyển : Ngày 1 tháng 9 năm 2016(thứ 5) ~ 16:00h ngày 
9 
    tháng 9(thứ 6)  
》  Số người tuyển : 1 người hướng dẫn (người philipin đã từng làm 
    người hướng dẫn đến cuối năm 2015 cũng có thể tham gia) 
》  Đăng ký và công bố: Ngày 13 tháng 9 năm 2016(thứ 4) Sẽ liên lạc 
với 
    mỗi cá nhân đăng ký sau 
》  Điều kiện tuyển: 
  - Người hướng dẫn: Phụ nữ di trú kết hôn nhập cảnh vào Hàn 

quốc 
     hơn 1 năm(bao gồm cả người có quốc tịch), sử dụng thành thạo 

tiếng hàn, người duy trì gia đình gương mẫu. 

 Người hướng dẫn sinh hoạt gia đình đa văn hóa 

Việc của người hướng dẫn sinh hoạt gia đình đa văn hóa là 
việc cung cấp dịch vụ phù hợp với gia đình đa văn hóa 
trong mọi tình cảnh khó khăn…như khó khăn về kinh tế, 
bệnh tật hoặc khuyết tật, bạo lực…. 
 

》 Cách đăng ký: Đến trực tiếp hoặc điện thoại cho người 
phụ   
   trách. (Không phải bản thân thì nếu xung quanh bạn có 
gia 
   đình đa văn hóa nào gặp bất kỳ khó khăn gì thì hãy đề 
cử với 
   chúng tôi) 
》 Nội dung hỗ trợ: Nếu được chọn làm đối tượng được hỗ 

trợ thì chúng tôi sẽ tìm kiếm và hỗ trợ theo 
mỗi đối tượng cần sự trợ giúp. 

Hỏi đáp :  Nhóm tăng cường sức mạnh gia 

đình 조성은 02) 990-5403 

Tư vấn cá nhân/ vợ chồng/ gia đình 

》 Đối tượng : Bất cứ ai cần tư vấn quận dobong 
》 Thời gian : Ngày thường, ban đêm(6~9 giờ), thứ 7 
》 Cách đăng ký : Đến trung tâm đăng ký(trước khi 

đến cần liên lạc trước) 

Hỏi đáp  :  Nhóm tăng cường sức mạnh 

gia đình 김예진 02) 995-1367 

Thời gian thoải mái cùng quận dobong 

》 đối tượng : Vợ chồng được tiếp nhận tư vấn ở trung 
tâm/gia  
   đình hoặc học sinh hoàn cảnh khó khăn 
》 Thời gian : Ngày thường, ban đêm(6~9 giờ), thứ 7 
》 Nội dung : cung cấp tư vấn 
》 Ghi chú : trường hợp được xét là học sinh hoàn cảnh khó 

khăn tại cơ quan thì có thể đăng ký . Cung cấp tư 
vấn tùy theo cần thiết. Ngày gia đình yêu thương 

》 Thời gian : 21/9. thứ 4 19:00-21:00 
》 Địa điểm : Phòng số 119 차미리사관 trường đại học Duksung 
》 Đối tượng : 10 gia đình có con học tiểu học sống trong quận 
  dobong 
》 Nội dung : Làm đèn mong ước cho gia đình chúng ta 

Phát hành siêu triển vọng gia đình lần 3 

》 thời gian : 19/9. thứ 2 14:00-16:00 
》 Địa điểm : Phòng học 2 trong trung tâm 
》 Đối tượng : Tư vấn viên của trung tâm, nhân viên cơ quan 
có 
   liên quan đến tư vấn, tư vấn viên chuyên nghiệp 
》 Nội dung : “Không thích mẹ chồng kể công” 

》 Thời gian : 20/9 thứ 3 14:30-17:30 
》 Địa điểm : Phòng tư vấn trong trung tâm 
》 Đối tượng : bất cứ ai cần tư vấn pháp luật, tài vụ, thừa kế, 
li hôn. 
》 Nội dung : Có luật sư đến cung cấp tư vấn pháp luật miễn 
phí một tháng 1 lần 

 Tư vấn pháp luật 



Hỏi đáp và đăng ký:  Nhóm hỗ trợ chăm sóc gia đình 02) 

995-6810 

Giáo dục bố mẹ chương trình thư giãn dành cho mẹ! 
 

》 Thời gian : 22/9 thứ 5 10:00-12:00 
》 Địa điểm : Phòng học trong trung tâm 
》 Đối tượng : Bố mẹ có con là trẻ sơ sinh hoặc trẻ em 
》 Chủ đề : Giải pháp và xử lý căng thẳng trong việc nuôi dạy con 

 Chương trình hàng ngày của nơi chia sẻ 
 nuôi dạy trẻ cộng đồng 

 Mẹ ơi_Giáo dục bố mẹ 

Phân 
loại 

Đề mục Tuổi  con cái Thời hạn Ngày giờ 

Cơ sở 1 
(thế giới trẻ 
em quận 
dobong) 

Du lịch văn hóa châu 
Á (A) 

6~7 tuổi 
Tiểu học lớp 1~2 

Lần 1   24/8, 31/8, 7/9(3 lần) 

Thứ 4 hàng tuần 
16:00~16:40 

Lần 2    21/9, 28/9, 5/10(3 lần) 

Lần 3   12/10, 19/10, 26/10(3 lần) 

Cơ sở 2 
(Hội quán 
nhân dân 
quận 

dobong) 

Du lịch văn hóa châu 
Á (B) 

Tiểu học lớp 1~2 
Lần 2    23/9, 30/9, 7/10(3 lần) Thứ 6 hàng tuần 

16:00~16:40 
Lần 3   14/10, 21/10, 28/10(3 lần) 

Trò chơi khoa học 
Phòng nghiên cứu A 

Tiểu học lớp 1~2 

1/9~10/11 (10 lần) 

Thứ 5 hàng tuần 
 15:00~15:50 

Trò chơi khoa học 
Phòng nghiên cứu  B 

Tiểu học lớp3~4 
Thứ 5 hàng 

tuần 
 16:00~16:50 

노리누
리 》 Đối tượng : Tất cả gia đình có con 

》 Địa đểm : Nơi chia sẻ nuôi dạy trẻ cộng đồng 
              (tầng 2 hội quán nhân dân quận dobong/ Tầng 3 thế 
giới   
   của trẻ quận dobong) 
》 Ghi chú : Nơi chia sẻ nuôi dạy trẻ cộng đồng số 2(tầng 2 hội 
   quán nhân dân quận dobong) vào tháng 9 tiến hành tu sửa 
lại 
   nên thời gian ngày giờ có thể thay đổi. 

》 Điều hành : điều hành hằng ngày 
》 Địa điểm : Nơi chia sẻ nuôi dạy con cộng đồng số 1, 2. 
》 Đối tượng : Gia đình có con dưới 18 tuổi 
》 Nội dung : Sử dụng đọc sách & trò chơi, không gian chơi cho 

trẻ, 
    chia sẻ thông tin nuôi dạy con với nhau 
》  Ghi chú : Nơi chia sẻ nuôi dạy con cộng đồng số 2 nằm ở tầng 
2 
    hội quán nhân dân quận dobong hướng vào bên trong trung 
tâm 
              Dự tính tháng 9 sẽ tu sửa lại nên sẽ hạn chế sử dụng. 

 Việc điều hành trông nom nơi  
chia sẻ nuôi dạy con cộng đồng 

Đối 
tượng 

Tất cả gia đình có con dưới 18 tuổi 

 

Vị trí Tầng 2 hội quán nhân 
dân quận dobong 

Tầng 3 thế gới trẻ em dobong 
(Trung tâm thông tin văn hóa trẻ 

em quận dobong) 

 

Thời 

gian 
làm 
việc 

Thứ 2~ thứ 6 10:00~18:00 
+ Thứ 3/ thứ 5 ban đêm 

18:00~21:00 
+ thứ 7 cuối tuần 10:00~17:00 

 

Thứ 2~chủ nhật 10:00~17:00 
 ※ Đóng cửa vào thứ 3 hàng tuần 

 

Trang 
cafe 
chính 

http://cafe.naver.com/dobongyuga 
※ thông qua trang cafe có thể xác nhận ngày giờ của trung tâm và 

cộnơi chia sẻ nuôi dạy trẻ cộng đồng một cách dễ dàng. 

http://cafe.naver.com/dobongyuga


Tăng cường sức mạnh nhân viên 

[Hội đánh giá bản thân nửa năm đầu 2016]

》 Thời gian : 13/7 ~ 14/7  
》 Địa điểm : Phòng học 2 trong trung tâm 
》 Đối tượng : Nhân viên trung tâm 
》 Nội dung : Phân tích tình hình hiện tại của mỗi nhóm

[Buổi hội thảo nhân viên nửa 
 năm đầu 2016] 
》 Thời gian : 15/7 (thứ 6) 09:00 ~ 16/7 (thứ 7) 11:00 
》 Địa điểm : 북한산생태탐방연수원 

 
Trong vòng 2 ngày 1 đêm chúng tôi đã tận hưởng 
toàn cảnh thiên nhiên thơ mộng của núi Bắc hàn. 
Chúng tôi đã tiến hành các hội thảo theo lịch 
trình như ‘Giáo dục nâng cao hiểu biết trung tâm 
tổng hợp’, ‘Hoạt động tất cả bản đồ tư duy’, ‘hoạt 
động quan hệ thân thiết’.. 
Chúng tôi đã trải qua thời gian vui vẻ xây dựng 
làm việc nhóm và tăng cường sức mạnh nhân 
viên..tìm kiếm phương án hợp tác và thành lập 
phương hướng công việc. 



Phần Dịch vụ theo giờ Dịch vụ theo ngày 

Đối 
tượng 

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

dưới 12 tuổi 

Bố mẹ cùng đi làm có con từ 3 
tháng~24 tháng, bố mẹ đang tìm 

việc, gia đình đông con v.v.. 

Nội 

dung 

Hoạt động trò chơi, giáo dục 
tạm thời, Cấp thức ăn và ăn 
vặt. Trường học và thiết bị 

giáo dục, 
※ Hình thức tổng hợp: thêm 
những hoạt động bài hát liên 

quan đến trẻ 

Ăn dặm, khử trùng bình sữa, thay 
tã, tắm..Toàn bộ hoạt động liên 

quan tới việc chăm sóc trẻ 
※ Giáo viên nuôi dạy: Người có 

bằng nuôi giữ trẻ 

Thời 
gian hỗ 

trợ 
Năm 480 tiếng(hơn 2 tiếng) 

Tháng 120~200 tiếng (1 ngày hơn 

4 tiềng) 

Phí sử 
dụng 

1,620 won ~ 6,500 won (Hỗ trợ khác nhau tùy theo lứa tuổi trẻ và 
thu nhập) 

Hỗ trợ chăm sóc trẻ 

Giáo dục bổ sung cho người coi trẻ 

》 Đối tượng : Người coi trẻ làm 
việc 
   ở quận dobong 
》 Thời gian : 9/24(thứ 7) 
9:00~13:00 
》 Địa điểm : Phòng học trong 
trung 
   tâm 
》 Nội dung : 
   Giáo dục an toàn, giáo dục đề 
   phòng ngược đãi trẻ em 

Hỏi đáp và tiếp nhận  :  Nhóm hỗ trợ chăm 

sóc gia đình 02) 995-6031~2 

Hỗ trợ phát triển nhân tài toàn cầu hóa của gia đình đa văn 
hóa! 

Hỗ trợ hoàn cảnh gia đình song ngữ 

》 Đối tượng: Bố mẹ gia đình đa văn hóa có con là trẻ nhỏ(0~7 tuổi) 
   Hoặc phụ nữ mang thai 
》 Thời hạn đăng ký: tuyển dụng hàng ngày 
》 Địa điểm: Phòng học trung tâm tầng 2 của hội quán nhân dân 
quận 
   dobong 
》 Cách đăng ký: Điện thoại hoặc đến trung tâm 

Giáo dục bố mẹ 
(Hướng dẫn đọc sách) 

Giáo dục tính năng tương tác qua 
lại giữa bố mẹ-con cái 

(Trải nghiệm văn hóa đất nước 
của mẹ) 

Họp nhóm 
(경기도 이천 자연나라 나들이) 

Hỏi đáp  :  추희연, 히로꼬  02) 990-5407 



Nơi phát triển con đường tương lai của con cái gia đình có bố mẹ cùng đi làm, Dệt mộng tương lai 

Chào các bạn! Mình tên là KimOO đang tham gia chương trình  
Dệt mộng tương lai của trung tâm quận dobong. Vào cuối tháng 7 vừa rồi 
mình muốn giới thiệu đến các bạn thời gian đã nỗ lực tìm kiếm ước mơ trong 
1 tuần. 
Ngày đầu tiên là thời gian cùng với các bạn tham gia chào hỏi lẫn nhau 
 và chia sẻ câu chuyện về ước mơ của mỗi người. 
Dù thời tiết rất là oi bức nhưng thật sự là rất tuyệt vời! Mình đang tham khảo  
ước mơ là trở thành nhà khoa học. Tham gia vào trại thì cũng có nhiều bạn 
 không có ước mơ nên mình cảm thấy rất tiếc. Các bạn nếu cũng có được 
ước mơ 
 muốn thực hiện giống mình thì tốt biết bao. Ngày thứ 1 

Công viên tuyệt 
vời 

Toàn thể 
chụp hình 

Ngày cuối cùng là hình ảnh đi 
đến thế giớ việc làm(job 

world) 
Nơi mình được trải nghiệm là 
viện nghiên cứu hóa học, như 
thế nào ạ? 
Mặc đồng phục nghiên cứu vào và được 
trực tiếp thử nghiệm với nhau và mình 
được phát biểu kết quả thử nghiệm  
nên mình rất vui  mình có cảm giác 
mình đã trở thành một nhà khoa học 
thất sự vậy. Vừa được trải nghiệm công 
việc vùa cảm thấy biết ơn bố mẹ hơn 
nhiều lắm. Con yêu bố mẹ ♥ 

2~4 ngày trải nghiệm người làm vườn, 
chuyên gia mùi hương, chuyên gia socola 

“Lại muốn ăn socola đã làm trong buổi trải nghiệm làm socola!” 
“Cũng được biết về nghề chuyên về mùi hương, nghệ thuật cắm hoa cũng là lần 

đầu nhưng nghề này thú vị hon so với mình nghĩ.” 

Ngày thứ 5 
Thế gới việc 
làm Hàn quốc 

Lo lắng về ước mơ của mình nhưng 
 có thể trải nghiệm được nên rất vui 



Hoạt động tháng 8 của đoàn hoạt động xã hội gia đình  
ánh sáng hạn phúc “Hoạt động xã hội chia sẻ bát cơm” 

 Vào thứ 7 tuần vừa rồi 20 tháng 8, Tại ga Cheongnyangni đã tiến hành thực hiện hoạt động cấp thức ăn miễn phí 
cho những  
bạn bè hàng xóm bị cô lập. 
Thời tiết nóng nực mồ hôi vừa chảy nhưng có thể vừa nấu cơm vừa làm ra được những món ăn và món canh ngon 
Có thể chiêu đãi những bậc ông bà một bữa ăn ngon nên nhóm Ánh sáng hạnh phúc cảm thấy rất có ý nghĩa. 
Ngày hôm nay không chỉ mang đến những món ngon cho các ông bà giống như tên nhóm hoạt động xã hội mang 
tên “Ánh sáng hạnh phúc” mà còn là một ngày có thể chia sẻ hạnh phúc với nhau. Vào tháng 9 Ánh sáng hạnh phúc 
sẽ tiếp tục chia sẻ hạnh phúc với người dân quận dobong. 

 Chiến dịch làm nên lễ trung thu hạnh phúc 

Các gia đình đến cùng nhau làm việc cùng nhau trò chuyện 
và bắt đầu một ngày lễ hạn phúc, vui vẻ mang tên “ Cùng 
nhau có ngày lễ vui vẻ” 

Thứ ba. Thông qua việc phân chia việc dọn dẹp 

thì 
Gia đình cùng nhau hãy thử mở lòng nói chuyện 

Thứ hai. Cùng nhau rửa chén và dọn dẹp~! 

 Thứ nhất. Các gia đình đến và chuẩn bị cùng nhau làm món ăn ngày lễ một 
cách vui vẻ 

“Trung thu cùng với gia đình, Phân chia công việc như thế 

này!” 

발췌 : http://blog.icdonggu.go.kr/327 


