
 [Tác phẩm vẽ tranh tường gia đình quận dobong] 
Hãy để lại một ký ức vui vẻ và cảm tưởng bức tranh tường xinh đẹp ở ga Changdong cửa ra số 1̂  ̂

Tháng 11 

Người bạn hạnh phúc của gia đình! 
Trung tâm hỗ trợ sức khỏe gia đình·hỗ trợ gia đình đa văn hóa 

dobong.familynet.or.kr/dobonggu.liveinkorea.kr 

서울시도봉구도봉로552 도봉구민회관 2층 
dobongfamily@naver.com 

02)995-6800 



Chủ 
nhật 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ 6 Thứ bảy 

1 
14:00-15:00  kế hoạch yêu 
bản thân phụ nữ tuổi trung 

niên 
16:30-18:30  hiểu ý nhau bằng 

sách 
19:00-21:00 lớp sinh sản cho 
bố mẹ dự phòng 

2 
09:30-11:30 Tiếng hàn lớp vỡ lòng  
11:30-13:30   tiếng hàn lớp cao cấp 
10:00-12:00 giáo dục bố mẹ có con  lứa 
tuổi trẻ em 

3 
09:30-11:30 tiếng hàn sơ cấp  
11:00-12:00 kế hoạch yêu bản thân phụ nữ 

trung niên 
14:00-16:00 giáo dục sử dụng điện thoại  thông 

minh 
15:00-17:00 viện nghiên cứu trò chơi khoa 
học(lớp 1, lớp 2) 
19:00-21:00 giáo dục sinh sản bố mẹ dự phòng 

4 
10:00-12:00 giáo dục bố mẹ có 
con tuổi trẻ em 
13:00-15:00  tư vấn khó khăn 
công sở_trung tâm hỗ trợ tổng 
hợp trẻ em 
19:00-21:00  vỗ về tấm lòng tôi 
19:00-21:00  tôi là người đặcbiệt 

5 
10:00-10:30  Lễ kai mạc phòng chia sẻ 
nuôi dưỡng cộng đồng 
10:30-12:00   cuộc thi viết, cuộc thi nói 
song ngữ(nói về ước mơ, viết về 
ước mơ) 
10:00~16:00  Phòng học dành cho cha 

con gái có phúc/con trai có phúc 
11:00~13:00 chương trình toàn thể 
người lao động đổi công(trải nghiêm 
thợ mộc) 

6 7 
09:30-11:30   
Tiếng hàn lớp 
vỡ lòng  

11:30-13:30   
tiếng hàn lớp 
cao cấp 

16:30-18:30  
hiểu ý nhau 
bằng  sách 

 

8 
13:30-15:30   Tiếng hàn lớp 

topik  
16:30-18:30  hiểu ý nhau bằng 

sách 
19:00-21:00 lớp sinh sản cho 
bố mẹ dự phòng 

 
 

9 
09:30-11:30   Tiếng hàn lớp vỡ lòng  
11:30-13:30 tiếng hàn lớp cao cấp 
10:00-12:00  giáo dục bố mẹ có con lứa 
tuổi trẻ em 
14:00-17:00 trọn gói hỗ trợ phụ huynh 
phụ nữ di trú kết hôn 

10 
11:00-12:00 kế hoạch yêu bản thân phụ nữ 

trung niên 
14:00-16:00 giáo dục sử dụng điện thoại  thông 

minh 
14:00-16:00  họp nhóm cố lên 
18:30-21:30 lớp học dành cho bố(nhà trẻ 

Sangmun 4dong) 
15:00-17:00 viện nghiên cứu trò chơi khoa học 
(lớp 1, lớp 2) 
19:00-21:00 giáo dục sinh sản bố mẹ dự phòng 

11 
10:00-12:00 giáo dục bố mẹ có 
con tuổi trẻ em 
10:30-12:30 họp nhóm song 
ngữ 
19:00-21:00 vỗ về tấm lòng của 

tôi 
19:00-21:00 tôi là người đặc biệt 

 

12 
10:00-12:30 tiếng hàn lớp topik  
13:00-17:00 giáo dục bình đẳng  giới vợ 
chồng gia đình đa văn hóa 
14:00-16:00 giáo dục bố mẹ đa tài đa 

năng 
 

13 14 
09:30-11:30 
tiếng hàn lớp 
vỡ lòng  

15 
16:00-18:00  họp nhóm 

dongguri 

16 
10:00-12:00 giáo dục bố mẹ có con 
tuổi trẻ em 
14:00-17:00 trọn gói hỗ trợ phụ huynh 
phụ nữ di trú kết hôn 

17 
11:00-12:00 kế hoạch yêu bản thân phụ nữ 

trung niên 
14:00-16:00giáo dục sử dụng điện thoại thông 

minh 
15:00-17:00 viện nghiên cứu trò chơi khoa học 
(lớp 1, lớp 2) 

18 
10:00-12:00 giáo dục bố mẹ có 
con tuổi trẻ em  
19:00-21:00  vỗ về tấm lòng tôi 
19:00-21:00  tôi là người đặc biệt 
19:00-21:00  họp nhóm mẹ ơi 

19 
09:00-18:00 ngày đặc biệt 
09:00-13:00 giáo dục bổ sung cho 
người coi trẻ mới vào 
10:00-12:30  tiếng hàn lớp topik  

20 21 22 
14:30-17:30  Tư vấn pháp luật 

23 
14:00-16:00 lớp nấu ăn tại trung tâm 
chăm  sóc sức khỏe 
14:00-16:00 Tư vấn triển vọng công 
khai lần 4 
14:00-17:00 hỗ trợ trọn gói phụ huynh 
phụ nữ di trú kết hôn 

24 
11:00~12:00 kế hoạch yêu bản thân phụ nữ 

trung niên 
14:00-16:00 giáo dục sử dụng điện thoại thông 

minh 
14:00-16:00  họp nhóm cố lên 
19:00-21:00 ngày gia đình yêu thương tháng 11 
xem trình diễn“bao bọc gia đình”  

25 
19:00-21:00  vỗ về tấm lòng tôi 
19:00-21:00  tôi là người đặc biệt 

 

26 
09:00-18:00 ngày đặc biệt 
09:00-16:00 giáo dục bổ sung cho 
người coi trẻ mới vào 
10:00-12:30 tiếng  hàn lớp topik  
10:00-15:00 nhóm hoạt động xã hội cả 

gia đình 

27 28 29 
16:00-18:00  Họp nhóm 

dongguri 

30 
10:00-12:00 họp đổi công hàng tháng 
14:00-17:00  hỗ trợ trọn gói phụ huynh  
phụ nữ di trú kết hôn 

Hướng dẫn chương trình tháng 11 



Quan hệ gia 

đình 

》 Thời gian : 22. 11. thứ ba. 14:30~17:30 
》 Địa điểm : phòng tư vấn trong trung tâm 
》 Đối tượng : bất kỳ ai cần tư vấn pháp luật về ly hôn, thừa 
kế, tài sản v.v.. 
》 Nội dung : mỗi tháng 1 lần có luật sư đến tư vấn miễn phí 
》 Đăng ký : qua điện thoại  

Tư vấn pháp luật 

    Vỗ về tấm lòng tôi 
 
》 Thời gian : 4. 11. ~ 25. thứ 6 hàng tuần. 19:00~21:00 
》 Địa điểm : Phòng giáo dục bắt đầu ước mơ(dream start) 
》 Đối tượng : bố mẹ đang nuôi dạy con lứa tuổi thiếu nhi 
》 Nội dung : chương trình giúp đỡ để có thể điều chỉnh một 

cách hiệu quả về những căng thẳng trong việc nuôi 
dạy con 

 
 
 

    Tôi là người đặc biệt 
 
》 Thời gian : 4. 11. ~ 25. thứ 6 hàng tuần. 19:00~21:00 
》 Địa điểm : phòng học 2 trung tâm 
》 Đối tượng : con em tiểu học 
》 Nội dung : chương trình thông qua âm nhạc hình thành 
tính xã hội và tính tự tôn 

Nhóm tăng cường sức mạnh 

gia đình 오지윤 02-995-
6810 

》 Thời gian : 10. 11. thứ năm. 18:30-21:30 
》 Địa điểm : nhà trẻ sangmun4dong 
》 Đối tượng : phụ huynh nhà trẻ (bố) 
》 Nội dung : giáo dục_huấn luyện để trở thành người bố tốt 
             trò chơi hoạt động_ sử dụng dụng cụ 

Lớp học dành cho cha 

Lớp học dành cho cha con gái có phúc/con trai
》 thời gian : 5.  11.  thứ 7. 10:00-16:00 
》 Địa điểm : vườn thú zoo zoo ở ilsan 
》 Đối tượng : người tham gia lớp học dành cho cha 
》 Nội dung : đi chơi vườn thú cùng gia đình 

Nhóm tăng cường sức mạnh gia 
đình  

오이슬 02-995-6800 

    Giáo dục bình đẳng giới vợ chồng đa 

văn hóa 
 

》 Thời gian : 12. 11. thứ bảy. 13:00-15:00 
》 Địa điểm : phòng học 2 trung tâm 
》 Đối tượng : 8 cặp vợ chồng đa văn hóa 
》 Nội dung : giáo dục cải thiện quan hệ vợ chồng tăng cường 
tình yêu vợ chồng Nhóm tăng cường sức mạnh 

gia đình 장미현 02-995-
6810 



Quan hệ gia 

đình 

Giáo dục bố mẹ đa tài đa năng lần 7 
 
》 Thời gian : 12. 11. thứ 7. 14:00-16:00 
》 Địa điểm : phòng học 2 trung tâm 
》 Đối tượng : bố mẹ gia đình đa văn hóa có con tuổi đi 
học 
》 nội dung : dạy con học 

Nhóm tăng cường sức mạnh 

gia đình  권진경 02-990-
5432 

[Hỗ trợ việc trưởng thành của con em gia đình đa văn hóa]  

》 thời gian : 19. 11. / 26. 11. thứ 7. 9:00-18:00 
》 địa điểm : hoạt động trải nghiệm văn hóa và giáo 
dục hình thành tính xã hội và kế hoạc tương lai 
》 đối tượng : học sinh trung học trở lên đa văn hóa và 
10 người tuổi thiếu niên không phải đa văn hóa 
》 nội dung : thực hiện hoạt động trải nghiệm đa văn 
hóa để hình thành tính xã hội 

Ngày đặc biệt 

[trường gia đình seoul] giáo dục bố mẹ 
có con lứa tuổi trẻ em 
 
》 thời gian : 2.  11. ~ 16. 11. thứ 4 hàng tuần. 10:00-12:00 
》 địa điểm : phòng họp lớn tầng 3 trường tiểu học Baegun 
》 đối tượng : phụ huynh học sinh trường tiểu học Baegun 
》 nội dung : phương pháp huấn luyện giáo dục, nói chuyện 
với con, dạy con học 

 
》 Thời gian : 4.  11. ~ 18. 11.  thứ 6 hàng tuần. 10:00-12:00 
》 Địa điểm : trường tiểu học shinbanghak 
》 Đối tượng : phụ huynh trường tiểu học shinbanghak 
》 Nội dung : phương pháp huấn luyện giáo dục,nói chuyện 
với con, dạy con học 

 
》 Thời gian : 17.  11. thứ 5. 10:00-11:30 
》 Địa điểm : phòng học 2 trung tâm 
》 Đối tượng : phụ huynh đang nuôi dạy con tuổi thiếu 
niên 
》 Nội dung : phương pháp nói chuyện và hiểu ý con 

Giáo dục bố mẹ thời gian hạnh phúc của chúng

Buổi tư vấn siêu triển vọng 
quý 4                                            

 Nhóm tăng cường sức mạnh 

gia đình 김예진 02-995-
1367 

》 Thời gian : 23. 11. thứ 4. 14:00-16:00 
》 Địa điểm : phòng học 2 trung tâm 
》 Người giám sát : 이인수(giảng viên trường đại 
học sangmyung) 
》 Người phát biểu : 김혜란(tình nguyện viên 
trung tâm) 
》 Đối tượng : tư vấn viên ở trung tâm và cán bộ 
nghiệp vụ có liên quan 

Lớp sinh sản bố mẹ dự phòng 
 

》 Thời gian : 1. 11. ~ 10.11.  thứ ba, thứ năm. 19:00-21:00 
》 Địa điểm : phòng học 2 trung tâm 
》 Đối tượng : gia đình đa văn hóa có kế hoạch sinh sản, 
đang mang thai hoặc đang nuôi con 
》 Nội dung : giáo dục hiểu ý vợ chồng, giáo dục dinh 
dưỡng, giáo dục giới tính và giáo dục tài vụ 

 Nhóm tăng cường sức mạnh 
gia đình 김예지 02-995-

6800 



Chăm sóc gia 
đình 

    kế hoạch yêu bản thân phụ nữ tuổi 

trung niên 
 
》 Thời gian : 3. 11. ~8. 12. Thứ 5 hàng tuần. 11:00~12:00 
》 Địa điểm : Phòng giáo dục dreamstart 
》 Đối tượng : bất cứ ai phụ nữ trung niên độ tuổi giữa 40~đến sau 50 
》 Nội dung :dựa trên đối tượng phụ nữ trung niên đang gặp khó khăn 

ở độ tuổi mãn kinh giúp giải quyết vấn đề tâm lý và tự mình 
mở lòng 

 

    chúng ta cùng hiểu nhau qua sách 
 
》 Thời gian : 10. 31. ~  8. 11. thứ 2, thứ 3. 16:30~18:00 
》 Địa điểm : phòng học 1 trung tâm 
》 Đối tượng : học sinh trung học từ 13~15 tuổi 
》 Nội dung : chương trình tập thể cùng nhau đọc sách để mang nhận 

thức tích cực và cố gắng bỏ định kiến về những gia đình 
đa dạng khác 

Nhóm tăng cường sức mạnh gia đình  

오지윤 02-995-6810 

Phần Dịch vụ theo tiếng Dịch vụ theo ngày 

Đối 
tượng 

gia đình có con sau sinh 3 
tháng~12 tuổi 

Gia đình có con từ 3 tháng~24 tháng, 
gia đình đông con, bố mẹ cùng đi làm 

Nội 
dung 

Chơi trò chơi,thiết bị học tập,  
Giáo dục tạm thời, ăn vặt 

※ tổng hợp: thêm các bài hát 
liên quán đến trẻ 

Ăn dặm, khử trùng bình sữa, thay bỉm , 
tắm rửa  

Toàn bộ các hoạt động liên quan đến 
việc chăm sóc trẻ 

※ giáo viên : giáo viên có bằng giữ trẻ 

Thời 
gian 

hộ trỡ 
năm 480 tiếng (trên 2 tiếng) 

tháng 120~200 tiếng (1 ngày trên 4 
tiếng)  

Phí sử 
dụng 

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

Là việc hỗ trợ giảm gánh nặng cho bố mẹ trong việc nuôi dạy trẻ 
nên chúng tôi cung cấp dịch vụ giữ trẻ trên đối tượng con em gia 
đình có bố mẹ cùng đi làm 

Hỗ trợ giữ trẻ 

Giáo dục bổ sung việc giữ trẻ 
》 đối tượng : người giữ trẻ mới vào trong quận dobong 
》 Thời gian : 19. 11. thứ 7. 09:00~13:00 
             26. 11. thứ 7. 09:00~16:00 
》 Địa điểm : hội trường trung tâm hội quán nhân dân quận 
dobong tầng 2 
》 Nội dung : quản lý an toàn cho trẻ, giáo dục phòng chống 

ngược đãi trẻ em, hiểu về tâm lý trẻ, hướng dẫn trò chơi 
theo tuổi, chế tạo trò chơi và hoạt động 

Nhóm hỗ trợ chăm sóc gia đình  02-995-

6031 

Hỗ trợ phát triển ngôn ngữ 

 
》 Đối tượng : con gia đình đa văn hóa từ 0~ dưới 12 
tuổi(lớp 6 tiểu học), con vợ chồng người nước ngoài, con 
em di trú từ bắc hàn 
》 Địa điểm :  phòng hướng dẫn phát triển ngôn ngữ trong 
trung tâm hoặc cơ quan bên ngoài 
》 Nội dung :  tuần 2 lần, giáo dục 40 phút 

Hỗ trợ giáo dục và đánh giá sự phát triển ngôn ngữ của con em để 
đạt được sự phát triển toàn diện bằng việc thực hiện giáo dục ngôn 
ngữ phù hợp cho con em gặp khó khăn trong giao tiếp 

Hướng dẫn viên phát triên ngôn ngữ   
신현호, 조혜진 02- 990-5407 



Sinh hoạt gia 
đình 

 Dịch vụ hỗ trợ thông 
biên dịch Tư vấn cho những người mới nhập cảnh về sự khác biệt văn hóa giữa 

hai nước và cuộc sống gia đình 
Hỗ trợ thông dịch học tập, hướng dẫn chương trình trung tâm và cung 
cấp thông tin cần thiết ở cuộc sống Hàn quốc 
Thông dịch đối thoại giữa các thành viên trong gia đình 
Hỗ trợ thông dịch bên ngoài, sử dụng các cơ quan tư pháp hành chính 

》 Thời gian : 3. 11. ~ 24. 11. thứ 5 hàng tuần. 14:00~16:00 
》 Địa điểm : Phòng giáo dục trong trung tâm 
》 Đối tượng : Phụ nữ di trú kết hôn 

Lần Chủ đề Địa điểm 

1 
Di chuyển dễ dàng_cài đặt ứng dụng giao 

thông 

Hội trường trung 
tâm 

2 Sử dụng điện thoại trong đời sống 

3 Sử dụng điện thoại để mua sắm 

4 
Bảo quản và phòng chống những tin nhắn 

rác 

 Giáo dục thích nghi với xã hội Hàn quốc_ 
Giáo dục sử dụng điện thoại thông minh 

》 thời gian : 23. 11.  thứ 4. 14:00~16:00 
》 Điạ điểm : chi nhánh bảo vệ sức khỏe changdong 
》 Đối tượng : phụ nữ di trú kết hôn mới nhập cảnh 
》 Nội dung : thực hành nấu ăn_miến trộn, kim chi táo 

 giáo dục thích nghi xã hội Hàn quốc 
_lớp nấu ăn bảo vệ sức khỏe cuối năm 

》 Đối tượng : cá nhân hoặc tổ chức 
》 Địa điểm văn phòng trong trung tâm hoặc bên ngoài 
》 Cách đăng ký : Điện thoại hoặc đến trung tâm 
(phải đặt trước) 

Nhóm hỗ trợ gia đình đa văn hóa 딘티항 02-990-5407 

Hướng dẫn sinh hoạt gia đình đa văn hóa 
Là việc cung cấp dịch vụ phù hợp với gia đình đa văn hóa đang 
trong hoàn cảnh khó khăn, vấn đề khuyết tật, bạo lực, bệnh tật, 
khó khăn về kinh tế v.v… 
》 Đối tượng  :  gia đình đa văn hóa 
》 Cách đăng ký : Điện thoại cho người phụ trách hoặc đến trung 

tâm (nếu xung quanh có người nào gặp khó khăn như 
trên xin vui lòng giới thiệu.)  

》 nội dung hỗ trợ : nếu được chọn là người được hỗ trợ thì chúng 
tôi sẽ tìm kiếm và thực hiện phương pháp hỗ trợ cần 
thiết đối với mỗi đối tượng(kinh tế, bệnh tật, khuyết 
tật, bạo lực…) 

     Cắm trại dành cho gia đình cả 2 vợ 
chồng cùng đi làm 
》 Thời gian : 5. 11. thứ 7. 10:00-16:00 
》 Địa điểm : sở thú theme zoo zoo (thành phố Goyang tỉnh 
Gyeonggi) 
》 Đối tượng : 8 gia đình có vợ chồng cùng đi làm 
》 Nội dung : nâng cao tình thân thiết của gia đình vợ chồng 
cùng đi làm 

    Tư vấn khó khăn công sở 
》 Chủ đề : vỗ về, đừng lo nhé! Người ấy~♡ 
》 Thời gian : 4.11.2016 thứ 6. 13:00-15:00 
》 Địa điểm : hội trường trong trung tâm hỗ trợ tổng hợp 
nuôi dạy trẻ 
》 Đối tượng : khoảng 30 người mẹ 
》 Nội dung : nghỉ sinh, tiền lương nghỉ nuôi con và tuyển 
dụng 

Nhóm tăng cường sức mạnh gia đình 조성은 

02-990-5403 

Nhóm tăng cường sức mạnh gia đình 장미현 
02-995-6810 

[Công việc hỗ trợ các bà mẹ, các ông bố đi làm]  

Nhóm tăng cường sức mạnh gia đình 신유경 02-995



Cộng đồng khu 
vực cùng gia 

đình 

》 Thời gian : 9. 11.  ~ 30. 11. thứ tư hàng tuần. 14:00~17:00 
》 địa điểm : hội trường trong trung tâm và bên ngoài 
》 đối tượng : phụ nữ di trú kết hôn quan tâm đến vai trò của phụ huynh 

Lần Chủ đề Thời gian Địa điểm 

1 Bước vào con đường bố mẹ uy phong 

9/11 (thứ 4) 
14:00~17:00 

Phòng giáo 
dục trung 

tâm 2 
Bước đầu tiên để trở thành bố mẹ uy phong

Ｉ  
:kiểm tra sự chuẩn bị vai trò phụ huynh 

3 
Bước đầu tiên trở thành bố mẹ uy phong Ⅱ 

: thăm trường tiểu học 
16/11 (thứ 4) 
14:00~17:00 

Thông báo 
sau 

4 
Bước đầu tiên trở thành bố mẹ uy phong Ⅲ 

: thăm lớp học song ngữ 
23/11 (thứ 4) 
14:00~17:00 

Phòng giáo  
trung tâm 5 Kế hoạch bản thân bố mẹ uy phong 30/11 (thứ 4) 

14:00~17:00 
6 Lễ tuyên bố bố mẹ uy phong 

Trọn gói hỗi trợ phụ huynh phụ nữ di trú kết hôn 

[ chương trình tìm kiếm con đường hướng 
về phụ huynh uy phong] 

》 thời gian : 5. 11. thứ 7. 10:30~12:00 
》 địa điểm : phòng công diễn nhỏ tầng 3 hội quán nhân dân 
 quận dobong 
》 đối tượng: gia đình đa văn hóa 
》 nội dung : trao thưởng và công bố thi nói song ngữ và thi viết, 
 biểu diễn chúc mừng, buổi lễ gia đình đa văn hóa và rút thăm 
trúng thưởng 

  Đại hội thi nói song ngữ và thi viết 
「viết về ước mơ, nói về ước mơ」 

< 2015년도 수
상자 > 

< 인기 짱! 축하공
연 > 

Nhóm tăng cường sức mạnh gia đình 김예진 02-995

     Chương trình hàng ngày của cộng động nuôi dạy trẻ 
Norinuri _ ‘viện nghiên cứu trò chơi khoa học’ 
》 Ngày giờ : 3. 11. ~ 17. 11.  thứ 5.  lớp 1 15:00/ lớp 2 16:00 
》 Đối tượng : lớp 1 tiểu học lớp 1~2 15 người/ lớp 2 tiểu học 3~4 15 người 
》 Địa điểm : phòng học 2(hội quán nhân dân quận dobong tầng 2) 

 
》 Thời gian : 26. 11. thứ 7. 10:00-14:00 
》 Địa điểm : phòng nấu ăn trường đại học duksung và nhà 
thánh mẫu yêu thương 
》 Nội dung :nấu ăn và đem đến cho những người bị xa lánh 

 Nhóm hoạt động xã hội cả gia đình  

 
Nhóm tăng cường sức mạnh gia đình 김예지 
02-995-6800 

 
Nhóm hỗ trợ gia đình đa văn hóa  

안보경 02-990-5403 

Nhóm tăng cường sức mạnh gia đình 하희수 02-995-6810 

Lễ khai mạc phòng chia sẻ nuôi dưỡng 
cộng đồng quận Dobong số 2 

》 Thời gian: 5. 11. thứ 7. 10:00 
》 Địa điểm: hội quán nhân dân quận dobong tầng 2 
phòng chia sẻ việc nuôi dạy con cộng đồng 
》 Đối tượng: những người sử dụng dịch vụ ở phòng chia 
sẻ nuôi dạy trẻ và gia đình lao động 

 

Nhóm hỗ trợ gia đình đa văn hóa  
안보경, 추희연 02-990-5403 

Nhóm tăng cường sức mạnh gia đình 하희수 02-995
     Ngày gia đình yêu thương tháng 
11 
》 Thời gian: 24. 11. thứ 5. 19:00 
》 Địa điểm: hội quán nhân dân quận dobong phòng công diễn nhỏ 
》 Nội dung:xem vở kịch gia đình hiểu ý nhau “bao bọc gia đình” 
》 Đối tượng: gia đình có con em học tiểu học 
           *chỉ cho con em tiểu học trở lên 



Không phải hình ảnh gia đình chuẩn hóa và nghiêm khắc cả 2 gặp nhau để 
xây dựng một gia đình! 

 
 

Cả 2 người xa lạ gặp nhau và để xây dựng một gia đình mới.  
Văn hóa và cá tính khác nhau cùng gặp nhau xảy ra những việc như quan hệ 
mẹ chồng nàng dâu, nuôi dưỡng con cái, hiểu lầm dù là những chuyện nhỏ 
nhất. Không phải là thông hiểu mà bằng sự bất đồng dẫn đến cuộc sống 

khó khăn.  
 
 

Tương lai của họ sẽ ra sao?  
 
 

》 Ngày: 24. 11. thứ 5. 19:00 

》 Địa điểm: Phòng công diễn nhỏ tầng 3 hội quán nhân dân quận Dobong 

》 Nội dung: Xem vở kịch gia đình thông hiểu“bao bọc gia đình” 

》 Đối tượng: Gia đình có con là học sinh cấp 1   
* chỉ có trẻ từ cấp 1 trở lên được tham gia* 

》 Hỏi đáp và đăng kí 
   Gia đình Hàn Quốc:   김예진 02-995-1367  
                                  오지윤 02-995-6810 
   Gia đình đa văn hóa: 권진경 02-990-5432 

 Ngày gia đình yêu 
thương tháng11  

Vở kịch gia đình thông 
hiểu 

“Bao bọc gia đình” 


