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Tháng cuối cùng của năm 2016 đã đến từ lúc nào.  
Năm nay kỉ niệm 10 năm thành lập trung tâm, vừa 

tròn 1 năm thành trung tâm tổng hợp 
Với ý nghĩa 1 năm trung tâm có nhiều thay đổi.  

Mọi người đã dành tất cả tình cảm và tất cả sự 

quan tâm 
 Nhờ vào sự cổ vũ quý báu đó  

Chúng tôi đã vượt qua những khó khăn trong thời 
gian ngắn.  

Trung tâm chăm sóc sức khỏe gia đình·giúp đỡ 
gia đình đa văn hóa quận Dobong 

Sẽ luôn luôn đồng hành là người bạn tốt của gia 

đình. 
Mong rằng quý vị sẽ thật hạnh phúc vào cuối năm 

Và chúc năm mới gặp nhiều may mắn.  

 
Trưởng trung tâm  

Shin Hwa-young 
kính gửi.  

MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR 

Câu chuyện của trung tâm nhóm tình nguyện 
“xây dựng hạnh phúc” 

Cuối mùa thu năm 2016… 
 Nhóm tình nguyện ‘xây dựng hạnh phúc’ quận Dobong  

Vì những người già neo đơn đã làm và chuyển đến 
những món ăn ngon. 

Những món ăn đầy chất dinh dưỡng dành cho các cụ già 
Đã trực tiếp làm bí xào, đậu xốt, thịt chiên~ 

Xây dựng hạnh phúc là nhóm tình nguyện giống như tên 
của nhóm  

Chúng tôi rất vui vì đã chuyển đến những người già neo 
đơn hạnh phúc và thức ăn. 

Năm nay nhóm tình nguyện quận Dobong dành tặng tình 

yêu 
Năm sau cũng sẽ như vậy ~ liên tục. 

Những người đem lại phước cho Trung tâm chăm sóc 
sức khỏe gia đình·giúp đỡ gia đình đa văn hóa! 

Năm 2017 cũng hãy chờ đợi hoạt động của nhóm xây 
dựng hạnh phúc^-^ 

Xây dựng hạnh phúc  
Hoạt động làm món ăn 
vì người già neo đơn 



Cn Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 
10:00-11:00  Kiểm tra phân loại 
giáo dục tiếng Hàn  

2 3 4 

5 6 7 8 
10:00-11:00  Kiểm tra phân loại 
giáo dục tiếng Hàn  

9 10 11 

12 13 14 15 
10:00-11:00  Kiểm tra phân loại 
giáo dục tiếng Hàn  
19:00-21:00  Ngày gia đình yêu 
thương 

16 17 18 

19 20 21 
14:30~17:30  Tư vấn pháp 
luật 

22 23 24 25 

26 27 28 30 1 

Tháng 2 năm 2017 

Tháng 1 năm 2017 
Cn Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 tết 
dương lịch 

2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 
14:30~17:30  Tư vấn pháp luật 
 

18 
10:00-11:00  Kiểm tra phân loại 
giáo dục tiếng Hàn  
19:00-21:00  Ngày gia đình yêu 
thương 

19 20 21 

22 23 24 25 
10:00-11:00  Kiểm tra phân loại 
giáo dục tiếng Hàn  

26 27 28 
Tết nguyên đán 

29 30  
ngày nghỉ bù 

31 

Cn Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 2 
11:00~12:00 Dự án yêu thương 
 bản thân dành cho phụ nữ  
trung niên 
12:00~13:00 Họp nhóm tự lực  
ớt ngọt 

3 
12:30~14:00 Tất cả hoạt 
động  trao đổi công việc    
                      
 

4 5 
16:00-17:30 Tư vấn tập 
 thể con cái của gia đình 
 cả bố và mẹ đều đi  
làm (Nhà trẻ tòa án phía 

Bắc Seoul) 
 

6 
116:00-17:30 Tư vấn tập 
 thể con cái của gia đình 
 cả bố và mẹ đều đi làm 
(Nhà trẻ tòa án  phía bắc Seoul) 
17:30-19:30  giáo dục  dành cho 
cha mẹ đi làm 

7 
14:00-16:00 Trở thành phụ 
huynh uy quyền  
 

8 
19:30-21:00 giáo dục cha mẹ 
thời gian hạnh phúc của gia 
đình chúng ta 
 

9 
11:00~12:00 Dự án yêu thương bản 
thân dành cho phụ nữ trung niên 
12:00~13:00 Họp nhóm tự lực ớt 
ngọt 
14:00-16:00 Trở thành phụ huynh 
uy quyền  

10 

11 12 
Nhóm hỗ trợ học tập 
bắt đầu nghỉ đông 

13 
11:00-13:00  Lễ tất niên dành cho 
gia đình 

14 
14:00-16:00 Trở thành phụ 
huynh uy quyền  
19:00-21:00  Ngày gia đình yêu 
thương 

15 16 
14:00-16:00 Trở thành phụ huynh 
uy quyền  

17 
14: 00-16: 00  giáo dục cha 
mẹ đa năng đa tài 

18 19 20 
14:30~17:30  Tư vấn pháp luật 

21 
14:00-16:00 Trở thành phụ 
huynh uy phong  

22 
10:00~15:00  Quản lí vụ việc 
gia  đình giám sát và giáo dục 

23 24 

25 
Nô
en 

26 27 28 29 30 31 

Tháng 12 



Quan hệ  
gia đình 

Tư vấn pháp luật 
》 Ngày : 20.12. thứ 3. 14:30~17:30 
》 Địa điểm : Phòng tư vấn trong trung tâm 
》 Đối tượng : Người cần tư vấn pháp luật li hôn,thừa 
kế,nợ nần...  
》 Nội dung : 1 tháng 1 lần luật sư đến trung tâm để tư 
vấn pháp           
   luật miễn phí  
》 Đăng kí : Phải trực tiếp gọi điện đăng kí 

Nhóm tăng cường sức mạnh gia 

đình  
Oh Ji-yoon 02-995-6810 

》 Ngày : 17. 12. thứ 7. 14:00~16:00 
》 Địa điểm : Phòng giáo dục 1 tại trung tâm 
》 Đối tượng : Bố mẹ có con tuổi đến trường 
》 Nội dung : Thực hành tăng cường vai trò của bố 
mẹ 

》 Đăng kí : 02)990-5432 

Giáo dục cha mẹ chương trình đa tài đa năng 

Nhóm tăng cường sức mạnh gia đình 

 Kwon Jin kyeong 02-990-5432 

》 Thời gian : 8. 12. thứ 5. 19:30~21:00 
》 Địa điểm : giảng đường tầng Trạm y tế quận Dobong  
》 Đối tượng : Cha mẹ nuôi con tuổi vị thành niên đang 
gặp khó      

   khăn 
》 Nội dung : Sự phát triển não bộ của trẻ tuổi vị thành 

niên 

Giáo dục cha mẹ thời gian hạnh phúc của gia đình

》 Ngày : 12.12~ thứ 5. (có thể điều chỉnh lại ngày 
giờ) 
》 Địa điểm : Phòng tư vấn tại trung tâm 
》 Đối tượng : Sinh viên muốn hoạt động tình nguyện 
》 Nội dung : Gia đình đa văn hóa mong muốn dịch vụ 

phát   
  triển ngôn ngữ/học môn học sách giáo khoa 
          Tiến hành tiết học kết nối sinh viên cho 

con em gia  
  đình đa văn hóa 

Hoạt động tình nguyện học tập 

Là công việc cung cấp dịch vụ phù hợp với gia đình đa văn 
hóa đang trong trình trạng nguy cấp đa dạng như kinh tế 
khó khăn, bệnh nan y, người tàn tật, bị bạo hành, gặp vấn đề 

khó khăn.  
》 Phương pháp đăng kí:  
   Gọi điện hoặc đến trung tâm gặp người phụ trách(Dù 
không phải  
   bản thân đi chăng nữa nếu thấy có gia đình đa văn hóa 
đang gặp  
   khó khăn thì xin hãy giới thiệu.) 
》  Nội dung hỗ trợ: Tìm kiếm phương pháp và hỗ trợ theo 
nhu cầu  
    của từng cá nhân (kinh tế, bệnh tật, người tàn tật, bị bạo 
hành, vấn  
    đề gia đình) 

Người hướng dẫn sinh hoạt gia đình Chương trình hỗ trợ môi trường song ngữ 
 

》 Ngày : Tháng 3~ Tháng 10 năm 2017 
》 Địa điểm : Phòng giáo dục 2 tại trung tâm 
》 Đối tượng : phụ nữ có bầu hoặc có con nhỏ(0-7tuổi) 
》 Nội dung  
 -  giáo dục cha mẹ 
 -  giáo dục hoạt động chơi trò chơi 
 -  Họp nhóm tự lực 
》 Phương pháp đăng kí : Gọi điện đăng kí và đến trực 
tiếp      
   trung tâm(viết đơn đăng kí) 
》 Thời gian đăng kí : đăng kí mọi lúc 

 
Giảng viên song ngữ  

Choo Hee Yeon, Hiroko 02- 990-5407 

》 Thời gian : mọi lúc 
》 Địa điểm : Phòng tư vấn trong trung tâm 
》 Đối tượng : Bất kì ai đang có ý đinh li hôn hoặc 

đang  
   trong quá trình làm thủ tục li hôn 
》 Đăng kí : Phải đến trung tâm để đăng kí 

Tư vấn trước·sau li hôn Tư vấn gia đình 
》 Thời gian : mọi lúc 
》 Địa điểm : Phòng tư vấn tại trung tâm 
》 Đối tượng : vợ chồng, cha mẹ con cái, trị liệu qua 
mĩ thuật/    
   trò chơi, bất kì ai cần tư vấn 
》 Đăng kí : Phải đến trung tâm để đăng kí 

》 Ngày:  2. 2017 (dự định) 
》 Điạ điểm : Giảng đường tầng 3 Hội đồng giáo dục 
Bắc bộ   
   (dự định) 
》 Đối tượng : Gia đình đa văn hóa và gia đình ko phải 

gia     
   đình đa văn hóa có con tuổi chuẩn bị đến trường 
》 Nội dung : Phụ huynh trưởng thành cùng con 
cái/Đừng sợ  
   sinh hoạt tại trường học 

Giáo dục phụ huynh tương lai 

Nhóm tăng cường sức mạnh gia đình 

Kim Ye ji 02-990-5432 

Nhóm tăng cường sức mạnh gia đình 

 Kwon Jin kyeong 02-990-5432 

Nhóm tăng cường sức mạnh gia đình 

 Jang Mi hyun 02-995-6810 

Nhóm tăng cường sức mạnh gia đình 

 Jo Sung-eun 02-990-5403 

Nhóm tăng cường sức mạnh gia đình 

 Kim Ye jin 02-995-1367 



    Kế hoạch yêu thương bản thân 
dành        
    cho phụ nữ trung niên 
》 Ngày : 3. 11 ~ 8. 12. Thứ 5 hàng tuần. 11:00~12:00 
》 Địa điểm : Phòng giáo dục Dream Start 
》 Đối tượng : Phụ nữ trung niên từ 40 tuổi~đến cuối 
50 tuổi  
》 Nội dung : Phụ nữ trung niên đang gặp khó khăn về 

tâm lí do      
                  triệu chứng thời kì mãn kinh 
                  Tự suy nghĩ về điều mình mong muốn và 

giảm sự     
                  đau khổ trong tâm lí 

    Giám sát và giáo dục quản lí vụ việc 

gia đình 
 

》 Ngày : 22.12. thứ 5. 10:00~15:00 
》 Địa điểm : Hội đồng chi viện giáo dục Bắc bộ Seoul  
》 Đối tượng : Cán bộ nghiệp vụ liên quan đến quản lí 
vụ việc  

  gia đình 
》 Nội dung : Giám sát và giáo dục tăng cường sức 
mạnh 

    Họp nhóm tự lực dành cho gia đình chỉ 

có  
     cha hoặc mẹ 

 
 

Họp nhóm tự lực gia đình chỉ có cha hoặc mẹ ‘tấm lòng 
mẹ’ tất cả gia đình chỉ có mẹ và con·cha và con đều có 
thể tham gia. Điểm đặc biệt của họp nhóm tự lực chỉ có 
cha hoặc mẹ là xem xét tuyển những người mới 1 năm 1 
lần mong rằng mọi người hãy tham khảo.  
》 Đối tượng :  gia đình chỉ có bố hoặc mẹ 
》 Nội dung :  Thứ 6 tuần thứ 3 hàng tháng,  Tiến 
hành họp        

   nhóm 120 phút 
             (Tùy theo nhu cầu của các hành viên trong 

nhóm mà             
   có thể hoạt động giáo dục, nhân văn, văn hóa...) 
            Hoạt động từ tháng 1 năm 2017! Nhóm hỗ trợ gia đình đa văn hóa 

 Kim Hyun-jung 02- 990-5432 

Cung cấp dịch vụ trông trẻ đến nhà các gia đình với lí do 
không có thời gian nuôi dưỡng con nhỏ như gia đình cả bố 
và mẹ cùng đi làm. 

Công việc hỗ trợ trông 
trẻ 

Phầ

n 
Dịch vụ theo chế độ thời gian Dịch vụ theo chế độ cả ngày 

Đối 
tượn

g 

Gia đình có con từ 3 tháng 
tuổi~đến 12 tuổi 

Gia đình cả 2 vợ chồng cùng đi 
làm, gia đình chỉ có bố hoặc mẹ 

đi làm, gia đình đông con có 
con nhỏ từ 3 tháng~đến 24 

tháng 

Nội 

dung 

Chơi với trẻ, đưa đón trẻ đến trung 
tâm giáo dục, trường học, nhà trẻ, 
cung cấp thức ăn đơn giản·thức ăn 

nhẹ, nuôi dưỡng tạm thời... 
※ Kiểu tổng hợp: Bổ xung hoạt động 

làm việc nhà liên quan đến trẻ 

Tất cả việc liên quan đến 
trông trẻ như căn dặm, khử 

trùng bình sữa, thay bỉm, tắm 
cho trẻ... 

※ Kiểu giáo viên nuôi dưỡng: 
Gửi người sở hữu bằng giáo 
viên nuôi dưỡng đến nhà 

Thời 

gian  

1 năm 480 tiếng (1ngày trên 2 
tiếng) 

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

Phí 
sử 

dụng 

1,620won ~ 6,500won (Tùy theo thu nhập và độ tuổi của trẻ mà hỗ 
trợ khác biệt) 

Cuộc họp hàng tháng của nhóm trông 
trẻ 

》 Đối tượng : Nhóm trông trẻ thuộc cơ quan quận 

Dobong 
》 Ngày : Trong tháng 1 
》 Địa điểm : Phòng họp tầng 2 hội quán nhân dân 
quận Dobong 
》 Nội dung : Họp đánh giá công việc năm 2016, thảo 

luận      
                  phương án điều hành công việc năm 

2017 

Nhóm hỗ trợ trông trẻ  02-995-6031

Chăm sóc  
gia đình 

Công việc hỗ trợ phát triển ngôn ngữ 

》 Đối tượng : Trẻ nhỏ(0 tuổi)~đến dưới12 tuổi(lớp 6 
tiểu học)                 
  con cái của gia đình đa văn hóa, vợ chồng người nước 

ngoài,        
  dân đến từ Bắc Hàn 
》 Địa điểm :  Phòng phát triển ngôn ngữ trong trung 
tâm hoặc     
  cơ quan bên ngoài 
》 Nội dung :  1 tuần 2 lần, giáo dục 40 phút 

Con cái gia đình đa văn hóa gặp khó khăn trong việc giao 
tiếp có thể nhận kiểm tra đánh giá và giáo dục miễn phí. 
Những bậc phụ huynh đang tò mò về mức độ phát triển ngôn 
ngữ của con hoặc so với các bạn cùng trang lứa có bị chậm 
hay không thì hãy đăng kí! Nếu quý vị mong muốn chỉ kiểm 
tra đánh giá mức độ phát triển ngôn ngữ của con mà không 
đăng kí học thì cũng có thể 

Hướng dẫn viên phát triển ngôn ngữ 

 Shin Hyun ho, Cho Hye Jin 02- 990-5407 

Nhóm tăng cường sức mạnh gia 

đình 
 Oh Ji-yoon 02-995-6810 



》 Ngày : Thứ 2 ngày 5. 12 – thứ 3 ngày 6. 12. 

16:00~17:30 
》 Địa điểm : Nhà trẻ chỗ làm việc tòa án phía bắc 

Soeul 
》 Đối tượng : Trẻ em và các thành viên khác trong 

gia đình 
》 Nội dung: Tư vấn tập thể trị liệu qua mĩ thuật 

[Gia đình cả 2 vợ chồng cùng đi làm]  
Sân chơi tưởng tượng của gia đình 

》 Ngày : Thứ 3 ngày 6.12. 17:30-19:30 
》 Địa điểm : Nhà trẻ chỗ làm việc tòa án phía bắc 

Seoul  
》 Đối tượng : Cha mẹ của trẻ  
》 Nội dung : Trị liệu mĩ thuật gia đình và giáo dục 
cha mẹ 

[Gia đình cả 2 vợ chồng cùng đi 
làm]  
Giáo dục trưởng thành dành cho 
cha mẹ tại nơi làm việc 

 Dịch vụ thông biên dịch 
dành cho phụ nữ di trú kết 
hôn Tư vấn sinh hoạt gia đình và sự khác biệt giữa 2 đất 

nước dành cho người mới nhập cảnh 
Cung cấp thông tin cần thiết cho cuộc sống sinh hoạt 
Hàn Quốc, hướng dẫn chương trình của trung tâm, hỗ 
trợ thông dịch quá trình học tại trung tâm 
Thông dịch quá trình giao tiếp giữa các thành viên 

trong gia đình 
Thông biên dịch bên ngoài như các cơ qua hành chính, 
tư pháp  》 Đối tượng : cá nhân hoặc cơ quan bên ngoài 

》 Địa điểm : Trong trung tâm hoặc cơ quan bên 

ngoài 
》 Phương pháp đăng kí : Gọi điện hoặc đến trung  
  tâm( phải đăng kí trước) 

Thông biên dịch viên 

 Dinh Thi Hang 02- 990-5407 

》 Ngày : 18. 1.  ~ 15. 2. thứ 4 hàng tuần 10:00~11:00 (5 lần) 
》 Địa điểm : Phòng giáo dục tiếng Hàn 1 tại trung tâm 
》 Đối tượng : Học viên mong muốn học tiếng Hàn năm 2017 
   (phụ nữ di trú kết hôn, người nước ngoài,  
   con cái nhập cảnh giữa chừng) 

Kiểm tra phân loại giáo dục tiếng Hàn 

 

Nhóm hỗ trợ gia đình đa văn hóa 

  Ahn Bo-kyung 02-990-5403 

Thực hiện kiểm tra phân loại cho học viên nào 
mong muốn kiểm tra tiêu chuẩn tiếng Hàn và bố 
trí lớp phù hợp 
                                ※Nhất định phải đăng kí 
trước! 

 

Nhóm tăng cường sức mạnh gia đình 

  Shin Yoo kyoung 02-995-1367 

》 Ngày : 18.1. thứ 4 19:00~21:00 
》 Địa điểm : Phòng thực hành nấu ăn tại trường đại 
học nữ     
  giới Duksung 
》 Đối tượng : 10 gia đình cư trú ở quận Dobong 
》 Nội dung : Làm bánh truyền thống Hàn Quốc vào 
tết      

  nguyên đán 
》 Đăng kí : điện thoại, đặt lịch hẹn qua naver 

Ngày gia đình yêu thương tháng1 –  
 “Bánh tình yêu của gia đình chúng ta” 

Ngày gia đình yêu thương tháng12 –  
“giáng sinh vui vẻ&năm mới hạnh phúc

》 Ngày : thứ 4 14.12 19:00~21:00 
》 Địa điểm : Phòng giáo dục trong trung tâm 
》 Đối tượng : 10 gia đình có con cái tuổi vị thành 

niên 
》 Nội dung : Gia đình chúng ta cùng làm giáng sinh 
vui vẻ 
》 Đăng kí : điện thoại, đặt lịch hẹn qua naver 

》 Ngày: 15.2.thứ 4 19:00~21:00 
》 Địa điểm : MEGA BOX tại Suyu 
》 Đối tượng : 10 gia đinh cư trú ở quận Dobong 
》 Nội dung : chưa quyết định 
》 Đăng kí : điện thoại, đặt lịch hẹn qua naver 

Ngày gia đình yêu thương tháng 2 – 
 “Ngày xem phim của gia đình” 

Nhóm tăng cường sức mạnh gia 

đình 
Kim Ye jin 02-995-1367 

Sinh hoạt 
 gia đình 

Gia đình 
cùng hoạt 
động cộng 
đồng tại khu 

vực 



     Toàn bộ hoạt đông liên quan đến 

trao     
     đổi công việc của tất cả gia đình 
     ‘Lớp học nấu ăn cùng con cái’ 

 
   》 Ngày: 3.12. thứ 7. 12:30~14:00 
   》 Địa điểm: Phòng giáo dục 1, phòng giáo dục 2 
tại  

      trung tâm  
   》 Đối tượng: người sử dụng phòng chia sẻ nuôi 
dưỡng  
      trẻ cộng đồng và người trao đổi công việc 

    Tuyển chọn gia đình mới tham 

gia  
   trao đổi công việc 
   
  》 Đối tượng tuyển chọn : 2 gia đình có con nhỏ 3 tuổi 
  》 Thời gian hoạt động :  thứ 5 11:30 ~ 14:30 
  》 Nội dung hoạt động : Hoạt động đọc sách, trải nghiệm (mĩ  
    thuật, thực hành, nấu ăn, bài hát tiếng anh, trải nghiệm  
    ngoài trời) 
  》 Địa điểm hoạt động : Phòng giáo dục 2(tầng 2 hội quán  
    nhân dân quận Dobong) 

Nhóm  tăng cường sức mạnh gia đình 

Ha Hee soo 02-995-6810 

    Phòng chia sẻ nuôi dưỡng trẻ 
cộng    
  đồng quận Dobong và hội chợ 

 
    》 Ngày : 21.12. thứ 4. 11:00~15:00 
    》 Bán vật phẩm :  Đồ vật đã qua sử dụng(đồ chơi, trang 
phục  
      mùa đông cho trẻ, giầy dép...),  
      Đồ ăn(bánh ngọt, hoa quả ngâm, thức ăn),  
      Đồ mới(trang phục mùa đông cho trẻ, quần áo, quần nỉ, 
tất) 
    》 Địa điểm : Tầng 2 hội quán nhân dân quận Dobong 

    Chương trình thường xuyên tại  
   phòng chia sẻ nuôi dưỡng trẻ  
   cộng đồng Nuri nuri_ ‘cùng nhau chơi 
trò       
   lắp ghép’ 
 
 

     》 Ngày : 1.12. ~ 22.12. thứ 5.  lớp 1 15:00 / lớp 

2 16:00 
     》 Đối tượng : Nhóm 1 học sinh tiểu học lớp 1~2 
12 người  
        nhóm 2 học sinh tiểu học lớp 3~4 12 người  
     》 Địa điểm : Phòng giáo dục 2(tầng 2 hội quán 

nhân dân     
        quận Dobong) 

Lần Chủ đề Ngày Địa điểm 

1 
Nhập môn học trở thành phụ huynh 

uy quyền 

7/12 (thứ 4) 

14:00~16:00 Phòng giáo 
dục 2 tại 

trung tâm 2 

Tìm hiểu về sinh hoạt trường học 
: kiểm ra chuẩn bị vai trò của phụ 

huynh 

9/12 (thứ 6) 

14:00~16:00 

3 
Thực tiễn sinh hoạt tại trường học 

: thăm quan trường tiểu học  
14/12 (thứ 4) 

14:00~16:00 

Trường tiểu 
học 

Changkyung 
quận Dobong 

4 
Song ngữ+α của phụ huynh đa văn 

hóa  
 

16/12 (thứ 6) 

14:00~16:00 Phòng giáo 
dục 2 tại 

trung tâm 
5 

3 điều răn dạy thực tiễn vì phụ 
huynh uy quyền  

21/12 (thứ 4) 

14:00~16:00 
 

Nhóm giúp đỡ gia đình đa văn hóa   

Ahn Bo kyung 02-990-5403 

》 Thời gian : 7.12. ~ 21. 12. thứ 4, 6 hàng tuần 14:00~16:00 
》 Địa điểm : Phòng học trong trung tâm và cơ quan bên ngoài 
》 Đối tượng : Phụ nữ di trú kết hôn muốn làm tốt vai trò phụ huynh 

Trở thành phụ huynh uy quyền 

    Phòng trao đổi nuôi dưỡng 
trẻ    
   cộng đồng quận Dobong 

luôn     
   luôn điều hành 
 
    》 Đối tượng sử dụng : Tất cả các thành viên trong 

gia đình  
       có con dưới 18 tuổi 
    》 Thời gian điều hành :  Phòng số 1 thứ 2~chủ 
nhật     
      10:00~17:00 (thứ 3 hàng tuần nghỉ) 
                      Phòng số 2 thứ 2·4·6 9:00 ~18:00,  
                      thứ 3·5 9:00~21:00, thứ 7 

10:00~17:00 
    》 Địa điểm : Phòng số 1 tại thế giới trẻ thơ quận 

Dobong   
      tầng 3, Phòng số 2 tại hội quán nhân dân quận 

Dobong          
      tầng 2  

Gia đình 
cùng hoạt 
động cộng 
đồng tại khu 

vực 



Goodb
ye!  

2016 
Tái bút của 

người sử dụng Tôi yêu trung tâm chăm sóc khỏe gia 
đình ·giúp đỡ gia đình đa văn hóa quận 
Dobong. Hàng năm làm rất nhiều 
chương trình có ích nhưng đặc biệt năm 
nay gia đình chúng tôi thật sự nhận 
được rất nhiều sự giúp đỡ. Cảm ơn 
trưởng trung tâm và tất cả các cô giáo 
ngày đêm đã vất vả. Tôi nghĩ rằng có 

trung tâm nên gia đình chúng tôi tràn 
đầy sức sống. 

                                            -
ParkOO- Vừa tham gia chương trình của trung 

tâm tôi vừa cảm thấy sự thay đổi của 
gia đình mình. Tôi cảm ơn trung tâm 
vì luôn ở bên cạnh giúp đỡ gia đình 
tôi càng ngày càng mạnh khỏe hơn. 

                                         -Vu 
ThiOO- 

Tôi, nghĩ rằng để gia đình hạnh phúc thì phải có trung tâm 
chăm sóc gia đình·giúp đỡ gia đình đa văn hóa. Các cô đã vất 
vả quá nhiều rồi.  
Xin cảm ơn rất nhiều. 

-MinOO- 

‘Gia đình’ là từ mà lúc 
nào cũng cảm thấy 
nghẹn lòng và cảm 
động. Hãy dùng sức 
lực vì gia đình quận 

Dobong 
-KimOO- 

Chúng tôi xin gửi 
lời cảm ơn đến 
trung tâm đã chuẩn 
bị kế hoạch 
chương trình trong 

vòng 1 năm qua 
cho những gia đình 
đa dạng. Chúng tôi 
mong rằng quý vị 
luôn luôn hạnh 

phúc. 
-LeeOO- 


