
Người bạn hạnh phúc của gia đình! 
Trung tâm chăm sóc sức khỏe gia đình·giúp đỡ gia đình đa văn hóa 
dobong.familynet.or.kr/dobonggu.liveinkorea.kr 

Ngày 3 tháng 10 
                       Trung tâm nghỉ lễ ngày 
thành lập nước Hàn Quốc. 

Tầng 2 hội quán nhân dân đường Dobong số 552 quận Dobong thành phố Seoul 
dobongfamily@naver.com 

02)995-6800 

Tháng 10 
Một lá hai lá cây không ngừng rơi xuống những nơi 
nhỏ bé 
Trên thế gian cũng giống như có nhiều thứ muốn 
chia sẻ  
Tôi cũng muốn chia sẻ một chút gì đó cho người ấy 
Dù tôi không có bất cứ một thứ gì cả 
Khi trời tối mùa thu nếu lá rụng thì hãy hỏi người ấy 
rằng 
Tình yêu tại sao luôn ở những nơi nhỏ bé 

B ư u  t h i ế p  m ù a  t h u  

A n  D o  H y u n  



C
N 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

30 31 1  10:00-15:00  vẽ tranh 
tường 

2 3  Ngày lễ 
thành lập 
nước Hàn 
Quốc 

4  
14:00-15:00  Kế hoạch yêu bản thân với 
phụ nữ trung niên 
14:00-16:00  Bố mẹ-con cái song ngữ 
16:00-18:00  họp nhóm gia đình đa văn hóa 
19:00-21:00  Trường học gia đình Thành 
phố Seoul Giáo dục bố mẹ có con em tuổi 
thanh thiếu niên 
19:00-21:00  Tư vấn gia đình vợ chồng lần 1 

5 
10:00-12:00 Giáo dục song 
ngữ Bố mẹ-con cái  
14:00-16:00 Lớp nấu ăn 
19:00-21:00  Tư vấn gia 
đình vợ chồng lần 1 
 

6 
09:30-11:30 Tư vấn gia đình phụ 
nữ di trú kết hôn 
14:00-16:00 Bố mẹ-con cái song 
ngữ 
15:00-17:00 Viện nghiên cứu trò 
chơi khoa học 
19:00-21:00 Tư  vấn gia đình vợ 
chồng lần 2 
19:00-21:00 Nạp năng lượng 
hạnh phúc cho gia đình chúng ta 

7  09:30-13:30  Tư vấn gia đình phụ 
nữ di trú kết hôn 
14:00 -16:00  Họp nhóm gia đình đa 
văn hóa Việt nam cố lên 
16:00-18:00  Lớp sinh sản cho bố mẹ 
dự phòng 
16:00-18:00  Họp nhóm song ngữ 
16:00-16::40 Du lịch văn hóa châu Á 
16:30-17:30  Lớp khoa học đặc biệt 
19:00-20:00  giáo dục trưởng nhóm 
trao đổi công việc 

8 
14:00-16:00 lớp nấu ăn 
 

9 10 
10:00-
12:00Lớp gia 
đình người 
cao tuổi 
14:00-16:00 
Bố mẹ-con cái 
song ngữ 

11 
14:00-15:00  Kế hoạch yêu bản thân mình 
với phụ nữ trung niên 
14:00-16:00 bố mẹ-con cái song ngữ 
19:00-21:00 Tư vấn gia đình vợ chồng lần 3 

12  10:00-12:00 lớp gia 
đình người cao tuổi 
10:00-12:00 [Trường học 
gia đình Seoul]Lớp bố mẹ 
có con là trẻ em 
14:00-16:00 lớp nấu ăn 
19:00-21:00Tư vấn gia đình 
vợ chồng lần 2 

13  13:00-15:00  Giáo dục nâng 
cao tính  cảm thụ nhân quyền đa 
văn hóa 
13:30-16:00 Họp nhóm song ngữ 
15:00-17:00 Viện nghiên cứu trò 
chơi khoa học 
19:00-21:00 Tư vấn gia đình vợ 
chồng lần 4 

14  10:00-12:00 Lớp gia đình người 
cao tuổi 
14:00-16:00 Họp nhóm gia đình đa 
văn hóa Việt nam cố lên 
16:00-16:40 Du lịch văn hóa châu Á 
16:00-18:00 Lớp sinh sản cho bố mẹ 
dự phòng 
16:30-17:30 Lớp khoa học đặc biệt 
19:00-21:00 Họp nhóm Mẹ ơi 

15 10:00-12:00 Giáo dục tăng 
cường sức mạnh bố mẹ 
10:00-15:00 Lớp bố có phúc 
con có phúc 
14:00-16:00 Giáo dục bố mẹ 
song ngữ 
14:00-16:00 lớp nấu ăn 

16 17 
14:00-16:00 
Giáo dục song 
ngữ Bố mẹ-
con cái 
 

18    14:00-15:00  Kế hoạch yêu bản thân 
mình với phụ nữ trung niên 
14:00-16:00 Giáo dục song ngữ Bố mẹ-con 
cái 
14:30-17:30  Tư vấn pháp luật 
16:00-18:00  Họp nhóm gia đình đa văn hóa 
18:00-20:00 Giáo dục sự phát triển dành 
cho bố mẹ (Nhà trẻ tòa án khu vực phía bắc 
Seoul) 
19:00-21:00 Giáo dục bố mẹ có con em tuổi 
thanh thiếu niên 

19 
17:00-19:00 Giáo dục hiểu 
biết về gia đình đa văn hóa 
14:00-16:00 lớp nấu ăn 
19:00-21:00 Ngày gia đình 
yêu thương 
19:00-21:00 Tư vấn gia 
đình vợ chồng lần 3 

20 
10:00-11:30 Giáo dục bố mẹ thời 
gian hạnh phúc của chúng ta 
15:00-17:00 viện nghiên cứu trò 
chơi khoa học 
 
Hội thảo nhân viên 6 tháng 
cuối năm 

21 
16:00-16:40 Du lịch văn hóa châu Á 

22 
14:00-16:00 Lớp nấu ăn 

23 24 
14:00-16:00 
Giáo dục song 
ngữ Bố mẹ-
con cái 

25  14:00-15:00  Kế hoạch yêu bàn thân 
mình với phụ nữ trung niên 
14:00-16:00 Giáo dục Bố mẹ-con cái 
 

26   15:30-17:30 Giáo dục 
tăng cường sức mạnh 
nhân viên tư vấn 
17:00-19:00Giáo dục hiểu 
biết về gia đình đa văn hóa 
19:00-21:00 Tư vấn gia 
đình vợ chồng lần 4 

27   10:00~12:00 Giáodục bổ 
sung kiến thức cho người chăm 
sóc trẻ 
15:00-17:00 Viện nghiên cứu trò 
chơi khoa học 

28  16:00-16:40 Du lịch văn hóa 
châu Á 
 

29  09:00-14:00Bếp trưởng 
gia đình 
09:00-18:00 Gia đình đa văn 
hóa đón thu 
12:00-17:00  Hội thảo nhân 
viên giáo dục tại nhà 
13:00-18:00 Trại liên kết giữa 
trung tâm sức khỏe gia đình 

Hướng dẫn chương trình tháng 10 

[Giáo dục tiếng Hàn hàng ngày] 



  Lớp sinh sản cho bố mẹ dự phòng 

》 Thời gian : 7, 14/10(Thứ 6 hàng tuần) 16:00-18:00 
》 Địa điểm : lớp học 2 ở trung tâm 
》 Đối tượng : Người mang thai, Gia đình đa văn hóa có  
kế hoạch mang thai 
》 Nội dung : Giáo dục bằng tay dành cho con nhỏ và 
giáo dục quản lý tài vụ 
   [Trường học gia đình thành phố Seoul] 
 Giáo dục bố mẹ có con tuổi thanh thiếu niên 
》 Thời gian : 4/10(thứ 3) 19:00-21:00 
》 Địa điểm : Lớp học 1 ở trung tâm 
》 Đối tượng :Phụ huynh đang nuôi dạy con tuổi thanh 

 thiếu niên 
》 Nội dung : Giáo dục con đường tương lai cho con 
   [Trường học gia đình thành phố Seoul] 
 Giáo dục bố mẹ có con trẻ em 

》 Thời gian : 12/10(Thứ 4) 10:00-12:00 
》 Địa điểm : Hội trường ở trường tiểu học Changwuol 
》 Đối tượng : Phụ huynh trường tiểu học Changwuol 
》 Nội dung : Đối thoại với con 
 

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

》 Thời gian : 20/10(thứ 5) 10:00-11:30 
》 địa điểm : lớp học 2 ở trung tâm 
》 Đối tượng :Bố mẹ gặp khó khăn về việc nuôi dạy con tuổi thanh 

 thiếu niên, trẻ nhỏ 
》 Nội dung : Phương pháp thông hiểu nhau 

 [Trường gia đình Seoul] Lớp người cao tuổi 

》 Thời gian : 10, 12, 14/10(thứ 2, 4, 6) 10:00-12:00 
》 Địa điểm : Lớp học 2 ở trung tâm 
》 Đối tượng : Người dưới 65 tuổi 
》 Nội dung : Giáo dục thông hiểu gia đình, Nhìn lại mình, giáo dục 

 quản lý tài vụ về hưu 

 Hoạt động tháng 10 của đoàn hoạt động xã hội 

》 Thời gian : 1/10(thứ 7)10:00-16:00 
》  địa điểm : Nơi giữ xe đạp 
 ở ga jangdong 
》  Nội dung : Hoạt động làm  
đẹp môi trường, Vẽ tranh tường 

》 Ngày giờ : 29/10(thứ 7) 
13:00-18:00 
》 Địa điểm : Chưa cụ thể 
》  Nội dung: Trại liên kết 
sức khỏe gia 
 đình Seoul 

》 Thời gian : 18/10 thứ 3 14:30-17:30 
》 Địa điểm : Phòng tư vấn trong trung tâm 
》 Đối tượng : Bất kỳ ai cần tư vấn pháp luật về tài vụ, thừa kế 
, ly hôn v.v..  
》 Nội dung :  Tư vấn pháp luật miễn phí mỗi tháng 1 lần 
thông qua luật sư 
》 Đăng ký : Điện thoại cho người phụ trách đăng ký 

Tư vấn pháp luật 

Tư vấn  :  Đội tăng cường sức mạnh gia 

đình 김예지 02)995-6800 

》 Thơi gian : 28/9~1/11 thứ 3 hàng tuần 14:00~15:00 (Tổng 6 lần) 
》 địa điểm : Lớp học Bắt đầu ước mơ (Dream start) 
》Đối tượng : 45 tuổi~hết 50 tuổi Phụ nữ trung niên  
》 Nội dung :dựa trên đối tượng phụ nữ trung niên gặp khó khăn 
rõ về chứng mãn kinh để giải quyết những khó khăn bất tiên 
tâm ký và tự nhìn lại mình 

 Kế hoạch yêu chính mình với phụ nữ 

trung niên 



Thời gian Địa điểm Nội dung Ghi chú 

6/10(thứ 5) 
09:30~11:30 

Giảng 
đường lớn 
thư viện 

thông tin 
văn hóa 

quận 
dobong 

[Suy nghĩ của mẹ] 
Sự thích ứng và biến đổi 

của trẻ 

Bài giảng và 
tư vấn 

7/10(thứ 6) 
09:30~13:30 

[Suy nghĩ của mẹ] 
Chuẩn bị tương lai cho con 

Tư vấn và đóng 
kịch  

Tư vấn :  Đội tăng cường sức mạnh gia 

đình  오지윤 02) 995-6810 

Tư vấn gia đình phụ nữ di trú kết hôn_ 
Đi bộ cùng gia đình 

》 Đối tượng  :20 người phụ nữ di trú kết hôn và gia đình đa văn hóa 
quận Dobong 
》 Địa điểm  : Giảng đường lớn thư viện thông tin văn hóa quận dobong 
》 Nội dung :Chia sẻ hiểu ý nhau và thể hiên vai trò của mẹ bằng phương 
thức trải nghiêm trọng tâm để thúc dẩy luyện tập vai trò của mẹ 

》 Thời gian : 13/10 thứ 5 13:00-15:00 
》 Địa điểm : Phòng học 2 trong trung tâm 
》 Đối tượng : 15 người phụ nữ gia đình đa văn hóa 
》 Nội dung : Hiểu biết văn hóa Hàn quốc thông qua sự việc ngày thường 
             Thể hiện quyền lợi chính đáng khi bị phân biệt đối xử 
》 Đăng ký : Điện thoại cho người phụ trách 
》 Ghi chú : chuẩn bị nội dung giúp ích cho việc nhập quốc tịch Hàn quốc 

Giáo dục hình thành tính cảm thụ nhân quyền 
 đa văn hóa_ Hiểu biết là sức mạnh! 

》 Thời gian : 1/10 thứ 7 10:00-12:00(lớp buổi sáng,chủ yếu lớp bé) 
12:00-15:00 (lớp chiều, chủ yếu lớp lớn) 
》 Địa điểm : Mặt tường lối ra số 1 ga changdong 
》 Đối tượng : Bất cứ gia đình nào ở quận dobong(bắt buộc đăng ký 
trước) 
》 Nội dung : Phục vụ xã hội thông qua vẽ tranh tường nơi bảo quản 
xe đạp 
》 Đăng ký :  Đội tăng cường sức mạnh gia đình 02)990-5432 

Gia đình vẽ tranh tường 

》 Thời gian : 6/10 (thứ 5) 19:00-21:00 
》 Địa điểm : Phòng học 2 trong trung tâm 
》 Đối tượng : Gia đình đa văn hóa (Hỗ trợ việc phát triển 
của 
 con em gia đình đa văn hóa) 
》 Nội dung : Giáo dục tính xác lập tính chính thể cái tôi 
với tư 
Cách là con gia đình đa văn hóa. Lắng nghe câu chuyện 
về quốc gia của mẹ 

Nạp năng lượng hạnh phúc cho gia đình 

chúng ta 

》 Thời gian : 7/10, 14/10 (thứ 6) 16:30-17:30 
》 Địa điểm : Phòng học 1 trung tâm 
》 Đối tượng : Con gia đình đa văn hóa hoặc không phải gia 
đình đa văn hóa (Học sinh tiểu học) 
》 Nội dung : Chương trình hình thành tính xã hội thông qua 
nghiên cứu khoa học 

Lớp khoa học đặc biệt 

》 Thời gian : 19,26/10 thứ 4 17:00-19:00 
》 Địa điểm : Trung tâm hỗ trợ tổng hợp trẻ em 
》 Đối tượng : Giáo viên dạy trẻ trong quận dobong 
》 Nội dung : Giáo dục hiểu biết về gia đình đa văn hóa, 
Giáo dục về việc hiểu biết sự phát triển ngôn ngữ 

Giáo dục hiểu biết về gia đình đa văn hóa 
_Đề phòng và quá bị phân biệt 

Tư vấn :  Đội tăng cường sức mạnh gia 

đình  장미현 02) 995-6810 

 Chuyến đi chơi trải nghiệm văn hóa  
của gia đình đa văn hóa 

》 Thời gian  : 29/10(thứ 7) 9:00-18:00 
》 Đối tượng  : Gia đình đa văn hóa trong quận dobong  
》 Địa điểm  : Chưa xác định 
》 Nội dung :  Tiến  hành chuyến đi chơi trải nghiệm để gia 
đình hiểu ý nhau Tư vấn :  Đội tăng cường sức mạnh gia 

đình  권진경  02)990-5432 



  Ngày gia đình yêu thương 

》 Thời gian  : 19/10(thứ 4) 19:00-21:00 
》 Địa điểm  : Phòng học 1 trung tâm 
》 Đối tượng  : 10 cặp đã tốt nghiệp lớp vợ chồng dự phòng 
》 Nội dung  : phần 1 – Giáo dục đối thoại ngọt ngào 
                phần 2 – ký ức ngọt ngào, làm bánh paspum 

  [Tư vấn đặc biệt thành phố Seoul] 
thấu hiểu tình cảm vợ chồng 

》 Thời gian  : 4/10(thứ 3), 6/10(thứ 5), 11/10(thứ 3) 13/10(thứ 5) 
  19:00-21:00 
》 Địa điểm  : Phòng học 2 trung tâm 
》 Đối tượng  : 5 cặp vợ chồng có con trẻ nhỏ 
》 Nội dung  : tư vấn gia đình vợ chồng bằng việc rèn luyện tình cảm 

Giáo dục tăng cường sức mạnh cho người 
tư vấn 

》 Thời gian  : 26/10(thứ 4) 15:30-17:30 
》 Địa điểm  : Hội trường trung tâm 
》 Đối tượng  : Nhân viên tư vấn trong trung tấm và cán bộ nghiệp 
Vụ tư vấn, nhân viên liên quan đến tư vấn  
》 Nội dung  :Giáo dục khái niệm hóa cụ thể của nhân viên tư vấn 

  [Tư vấn đặc biệt thành phố Seoul] 
 Thấu hiểu tình cảm vợ chồng 

》 Thời gian  : 5/10(thứ 4), 12/10(thứ 4), 19/10(thứ 4) 26/10(thứ 4) 
  19:00-21:00 
》 Địa điểm  :Phòng học 2 trung tâm 
》 Đối tượng  :  5 gia đình có con học lớp lớn trường tiểu học 
》 Nội dung  :  tư vấn gia đình việc sử dụng phương tiện thông tin 

Tư vấn  :  Đội tăng cường sức mạnh gia 

đình 김예진  02)995-1367 

 Hướng dẫn cuộc sống sinh hoạt gia 

đình đa văn hóa 
》 Đối tượng  :  Gia đình đa văn hóa 
》 Nội dung  :  cung cấp dịch vụ phù hợp với những hoàn cảnh 
khó khăn, vấn đề khuyết tật, bạo lực, bệnh tật, kinh tế… 
》 Cách đăng ký : Điện thoại cho người phụ trách hoặc đến 
trung tâm(Xung quanh chng1 ta nếu có ai gặp khó khăn thì 
mong mọi người hãy giới thiệu.)  

》 Nội dung hỗ trợ :Đối tượng nào được chọn thì chúng tôi sẽ 
thực hiện tìm kiếm phương pháp hỗ trợ cần thiết 
nhất Tư vấn: Nhóm hỗ trợ gia đình đa văn hóa 

조성은  02)990-5403 

》 Thời gian : ngày 15 tháng 10(thứ 7) 10:00~15:00 
》 Địa điểm : Hội trường trung tâm Hội quán nhân dân quận Dobong 
》 Nôi dung : 

 Lớp người cha có phúc 

Thời gian Nội dung Ghi chú 

10:00-12:00 Tìm hiểu cấu tạo não của trẻ Giáo dục 

13:00-15:00 

Cùng bố làm nhà tạo mẫu tóc 
Trải nghiệm 

cùng con gái 

Chơi trò chơi khoa hoc Lego cùng bố 
Trải nghiệm cùng  

con trai 

》 Thời gian : ngày 29 tháng 10 (thứ 7) 9:00~14:00 
》 Địa điểm : Phòng thực hành trường tiểu học Changdong 
》 Đối tượng : gia đình có con học trường tiểu học Changdong 
》 Nội dung : Bài 1 chuyến đi chợ truyền thống-sự phát hiện lại 
làng truyền thống 
Bài 2 Vị thơm của cơm nhà bếp trưởng gia đình(làm cơm trộn gia 
đình) 

 [Trường gia đình thành phố Seoul] 
 Bếp trưởng gia đình_trường tiểu học Changdong 

Tư vấn :  đội tăng cường sức mạnh gia 

đình  오이슬 02) 995-6800 



  Họp nhóm gia đình da văn hóa 
   ▶ Việt Nam cố lên 
》 Đối tượng : Phụ nữ di trú kết hôn Việt nam 
》 Nội dung :giáo dục bố mẹ, học tập về văn hóa Hàn quốc và  
               tiếng hàn để thích nghi với cuộc sống Hàn quốc bằng những                  

buổi họp nhóm gồm những phụ nữ di trú kết hôn người Việt nam.  
》 Thời gian : Tháng 10 2 lần(7/10,14/10) · tháng 11 2 lần     
 
▶ Chia sẻ thông tin nuôi dạy trẻ Dongguri 
》 Đối tượng : Con cái và phụ nữ di trú kết hôn Trung quốc, Nhật bản 
》 Nội dung : Con em và phụ nữ di trú kết hôn quan tâm đến giáo dục củ

a 
             trẻ tập trung lại và tham gia hoạt động(hoạt động mỹ thuật, trò 

chơi truyền thống)   
》 Thời gian : Tháng 10 2 lần(4/10,18/10)·tháng 11 2 lần 

Tư vấn  :  Nhóm hỗ trợ chăm 

sóc gia đình 하희수 02)995-
6810 

Chương trình hàng ngày ở nhà trẻ cộng đồng‘Norinuri’ 
  Chương trình khoa học tư duy ‘Viện nghiên cứu trò 
chơi khoa học’ 
》 Đối tượng : tiểu học lớp 1~2, 3~4 
》 Nôi dung : Thử nghiệm khoa học để nâng cao khả năng sáng tạo, 
tiến hành thực    
hành hoạt động 
》 Địa điểm : phòng học 1 trung tâm(hội quán nhân dân quận dobong 
tầng 2) 
》 thời gian  : Lớp 1 6/10~10/111(thứ 5 hàng tuần) 15:00~16:00, lớp 1~2 
tiểu học 
      Lớp 2 6/10~10/11(thứ 5 hàng tuần) 16:00~17:00, lớp 3~4 tiểu học 

   Chương trình trải nghiêm đa văn hóa Du lịch văn hóa 
châu Á A’ 
》 đối tượng : 5~7 tuổi 
》 Nội dung :Hoạt động trải nghiệm du lịch văn hóa châu Á để hình 
thành tính cảm thụ đa văn hóa 

》 Địa điểm : Phía ngoài nơi chia sẻ nuôi dạy trẻ công đồng(Thế giới của 
trẻ tầng3) 

》 Thời gian : 12/10~26/10(Thứ 4 hàng tuần) 16:00~16:40 (Đang tuyển) 

 Chương trình trải nghiêm đa văn hóa Du lịch văn hóa 
châu Á B’ 
》 Đối tượng : Lớp 1~2 tiểu học 
》 Nội dung : Hoạt động trải nghiệm du lịch văn hóa châu Á để  
hình thành tính cảm thụ đa văn hóa 
》 Địa điểm : phòng học 1 trung tâm(Tầng 2 hội quán nhân dân quận 
dobong) 

》 thời gian : 14/10~28/10(thứ 6 hàng tuần) 16:00~16:40(Đang tuyển)                      

Chương trình mẹ vui khỏe‘Tư vấn gia đình＇ 
》 Đối tượng : 8 bậc bố mẹ có con là trẻ nhỏ 
》 Nội dung : tiến hành tư vấn gia đình để giải quyết căng 
thẳng trong việc nuôi dạy trẻ 
》 Thời gian : 10,12,17,19/10(tổng 4 lần)  
》 Địa điểm: phía bên ngoài cộng đồng chia sè nuôi dạy trẻ(tầng 
3 thế giới trẻ quận dobong) 

Tư vấn  :  Nhóm hỗ trợ trông trẻ 김현정 

02)990-5432 

  Dạy tại nhà gia đình đa văn hóa 
▶ Thời gian giáo dục tại nhà gia đình đa văn hóa năm 2016 
( ~ 18.12.2016) 
▶ Tuyển thường xuyên 
▶ Lớp tiếng hàn(10 tháng) 
》 Đối tượng  : Phụ nữ di trú kết hôn nhập cảnh dưới 5 năm, 
 Con cái nhập cảnh giữa chừng(dưới 24 tuổi) 
》 Nội dung  : Khi gặp khó khăn để đến trung tâm học vì bận  
coi con nhỏ, Mang thai · sinh sản ·, Khi cần học tiếng Hàn của 
 con em nhập cảnh giữa chừng 
▶ Giáo dục bố mẹ(5 tháng) 
》 Đối tượng  : phụ nữ di trú kết hôn đang nuôi dạy con dưới 12 tuổi 
》 Nội dung  : cảm thấy khó khăn trong việc nuôi dạy con 
 và thấy tò mò cách nuôi dạy con khỏe mạnh và thông minh 
 ▶ Dịch vụ sinh hoạt con cái(10 Tháng) 
》 Đối tượng  :  Con gia đình đa văn hóa từ 3~ dưới 12 tuổi, 
Con cái nhập cư hợp pháp 
》 Nội dung : cần người hướng dẫn khi gặp khó khăn khi  
so với bạn cùng lứa thành công trong việc học thấp hơn,Hoặc  
hướng dẫn con đọc sách, làm bài tập, phát triển tính xã hội, tình cảm 

Giáo dục bổ sung cho người giữ trẻ 
》 Đối tượng : người giữ trẻ quận dobong 
》 thời gian : 27/10 (thứ 5) 10:00~12:00》 Địa 
điểm : phòng họp tầng 2  hội  
quán nhân dân quận dobong 
》 nội dung : hướng dẫn trò chơi theo từng lứa 
tuổi 



Tư vấn và đăng ký :  Nhóm hỗ trợ chăm sóc 

gia đình  02)995-6031 

Hỗ trợ giữ trẻ 
Là công việc bảo quản một phần nhỏ thiết bị giáo dục và làm 
giảm nhẹ gánh nặng nuôi dạy trẻ của các bậc phu huynh nên 
cung cấp dịch vụ giữ trẻ dựa trên đối tượng con em của những 
gia đình không có thời gian giáo dục trẻ của những bố mẹ 
cùng đi làm. 

Phần Dịch vụ theo giờ Dịch vụ theo ngày 

Đối 
tượng 

Gia đình muốn sử dụng dịch vụ có  
con từ sau sinh 3 tháng 

tuổi`~dưới 12 tuổi 

Vợ chồng cùng đi làm có con từ 3 tháng 
tuổi ~ 24 tháng, Vợ chồng  đang tìm việc 

làm, Gia đình đông con 

Nội 

dung 

Giáo dục tạm thời như cho ăn 
dặm, an vặt, hoạt động trò chơi, 
trường học và thiết bị dạy dỗ 

※ Tổng hợp:Thêm các hoạt động 
bài hát liên quan đến trẻ em 

Tất cả các hoạt động liên quan đến việc 
chăm sóc trẻ như tắm rửa, thay bỉm, 

 khử trùng bình sữa, cho ăn 
※ Giáo viên dạy trẻ:  Người có bằng giáo 

viên nuôi dạy trẻ 

Thời 

gian 
Năm 480 tiếng (2 tiếng trở lên) 

Tháng 120~200 tiếng (1 ngày  4 tiếng trở 
lên )  

Phí sử 
dụng 

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

 Hỗ trợ phát triển ngôn ngữ 

Hỗ trợ giáo dục và đánh giá sự phát triển ngôn ngữ của trẻ để đạt 
được sự phát triển mong muốn bằng việc thực hiện giáo dục ngôn 
ngữ cho trẻ có khó khăn trong giao tiếp.  
Những bố mẹ nào lo lắng về sự chậm phát triển ngôn ngữ của con 
với bạn cùng trang lứa thì hãy đến được tư vấn! Chỉ nhận đánh giá 
về        sự phát triển ngôn ngữ của trẻ thì cũng được. 
 》 Đối tượng : trẻ sơ sinh(0 tuổi)~dưới 12 tuổi(lớp 6 tiểu học) con em 
gia đình đa văn hóa, con em vợ chồng người nước ngoài, con em di 
dân Bắc Hàn 
 》 Địa điểm :phòng hỗ trợ phát triển ngôn ngữ trong trung tâm 
hoặc cơ quan bên ngoài 
 》 Nội dung :  tuần 2 lần, giáo dục 40 phút 

Tư vấn  : Hướng dẫn viên 
phát triển ngôn ngữ 신현호, 

조혜진 02) 990-5407 

  Lớp tiếng hàn 
》 Đối tượng : phụ nữ di trú kết hôn, người nước ngoài, 
Con em nhập cảnh giữa chừng 
》 Địa điểm : Phòng học 1 
》 Nội dung  

Tư vấn  :  Nhóm hỗ trợ gia đình đa văn hóa 

안보경  02)990-5403 

Cấp bậc Thứ Thời gian Kỳ hạn 

 Lớp sơ cấp(lớp 1) ba, năm 9:30-11:30 

Tháng 3~tháng 11 
 Lớp trung cấp(lớp 2) ba, năm 11:30-13:30 

 lớp cao cấp(lớp 3) hai, tư 11:30-13:30 

 lớp thực tiễn(lớp 4) hai, sáu 13:30-15:30 

 lớp topik(3-4) ba 13:30-15:30 Tháng 4~tháng 11 

    lớp topik(5-6) Bảy 10:00-12:30 
Tháng 9~tháng 11 

    Lớp cơ bản đặc biệt hai, tư 9:30-11:30 

Tư vấn thời kỳ đầu nhập cảnh, sự khác nhau văn hóa Hàn quốc và 
đời sống gia đình. Cung cấp thông tin cần thiết cuộc sống Hàn 
quốc và hỗ trợ thông dịch khóa học và hướng dẫn công việc trung 
tâm, hỗ trợ thông biên dịch bên ngoài, thông biên dịch ở cơ quan 
tư pháp, hành chính, thông dịch để hiểu ý nhau trong gia đình.  
》 Đối tượng : Cá nhân hoặc tổ chức 
》 Địa điểm : Cơ quan bên ngoài hoặc văn phòng trong trung tâm 
》 Cách đăng ký : Điện thoại hoặc đến trực tiếp(bắt buộc phải 
đăng kí trước) 

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

Tư vấn :  Nhóm hỗ trợ gia đình đa văn hóa 딘티항 

02) 990-5407 

  Giáo dục thích nghi xã hội Hàn quốc_dạy nấu 
ăn “bàn ăn công đồng” 

 》 Thời gian : 1/10 (thứ 7)~22/10(thứ 7)  thứ 4, thứ 7, 14:00~16:00 
 》 Địa điểm : Phòng học thói quen ăn uống quận Dobong 
(siêu thị hanaro nonghuyp changdong tầng 2) 
 》 Đối tượng : phụ nữ di trú kết hôn 
  》  Nội dung :  - lý thuyết và thực hành nấu ăn 
                           - uống trà,  họp nhóm tình bạn 



Hoạt động tháng 9 của đoàn hoạt động xạ hội 
Ánh sáng hạnh phúc“làm bánh gạo vì người độc thân” 

Vào ngày 3 tháng 9 vừa qua nhóm hoạt động xã hội Ánh sáng hạnh phúc đã tổ ch

ức hoạt động “Làm bánh trung thu” để đón tết trung thu tại trường Đại học nữ sinh  
Duksung. Bao gồm những gia đình đang sống tại quận Dobong và gia đình đa văn  
hóa đã có thời gian vui vẻ. Vào 1 giờ các gia đình tập trung lại chia thành 7~8 đội,  
mỗi đội gồm 9~10 người. Bắt đầu làm bánh trung thu với những khối bột được nhà

o với nhiều màu sắc đa dạng. Ban đầu lấy mỗi khối bột tùy theo cỡ lớn mình muốn 

vo tròn sau đó dùng ngón trỏ làm thành lỗ sâu để bỏ phần nhân bánh vào rồi lại vo 

tròn. Sau khi đã làm thành nhưng hình bánh đẹp rồi đem bánh đi hấp, sau khi chín 
lấy  
bánh ra rồi quét chút dầu vừng lên là hoàn tất. Làm xong thì tất cả cùng nhau thưở
ng thức. Thật là ngon và vui vẻ. Không những có một khoảnh khắc vui vẻ mà còn c

ó thể đem bánh về nhà nữa. Cám ơn rất nhiều. 
   

                               -Ánh sáng hạnh phúc 보티응옥후엔- 
  Cuộc thi viết và hội thi nói song ngữ 

  「Viết về ước mơ, nói về ước mơ」 

Cuộc thi viết 
 
》 Đối tượng : Phụ nữ di trú kết hôn 

》 Mục 
     ① Viết chữ đẹp  (Lớp sơ cấp, lớp cơ bản) 
     ② Viết sơ cấp (Lớp trung cấp lớp cao cấp / ngoài 
400 chữ  
     ③ viết cao cấp(ngoài phụ nữ di trú kết hôn/ Viết 
hơn 800 chữ 
      -Thi viết bắt buộc phải viết tay. 

  Nói 2 ngôn ngữ 
》 Đối tượng :Con gia đình đa văn hóa 

》 Mục 
     ① Phần trẻ em (5~7 tuổi)  :  Bài hát thiếu  nhi, ám 
hiệu tay  
     ② Tiểu học (lớp 1~3) :   Giới thiệu bản thân, ,hoạt hình 
     ③ Tiểu học (lớp 4~6)  :  Ước mơ của tôi, câu chuyện 
về quốc     
          gia của mẹ 
      -Phát biêu chuẩn bị trong vòng 3 phút 

》 Tiếp nhận tham gia : 14/10 (thứ 6) đến 18:00 đến trung tâm                                   
nộp bản đăng ký tham gia  
                ※ Mẫu đăng ký đăng trên trang chủ 
》 Công bố : 24/10(thứ 2)  
                  Công bố người nhận giải  
                  Công bố kết quả kiểm tra thi nói song ngữ 
                 ※ Người đoạt giải được công bố tại đại hội 
》 Ngày trao thưởng  : Ngày 5 tháng 11 (thứ 7) 
》 Nội dung trao giải 

Giải thưởng 
Số 

người 

Giải đặc 
biệt 

Qùa tương đương 200 ngàn 2 người 

Giải 1 Qùa tương đương 100 ngàn 6 người 

Giải thứ 
2 

Qùa tương đương 50 ngàn 6 người 

Tư vấn :  Nhóm hỗ trợ gia đình đa văn h 안보경, 추희연  

02)990-5403, 5407 

Giáo dục bố mẹ 
(kể chuyện thiếu nhi và dấu 

hiệu tay) 

Giáo dục tương tác giữa bố mẹ con cái 
(Làm búp bê động vật ngón tay) 

Để tạo nên môi trường có thể giao tiếp bằng 2 ngôn ngữ cho 
trẻ trong gia đình nên trung tâm hỗ trợ phát triển nhân tài 
toàn cầu hóa và xác lập tính chính thể của con em gia đình đa 
văn hóa. 

Xây dựng môi trường gia đình song ngữ 

》 Đối tượng: bố mẹ gia đình đa văn hóa có con từ (0~7)tuổi, 
phụ nữ mang thai 
》 Địa điểm: Hội trường hội quán nhân dân quận dobong tầng 2 
》 Cách đăng ký: điện thoại hoặc đến trung tâm(tuyển hàng 
ngày) 

Tư vấn  : Nhóm hỗ trợ gia đình đa văn hóa 추희연, 

히로꼬  02) 990-5407 

[Bánh gạo làm nên hạnh phúc] 


