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CN THỨ2 THỨ3 THỨ4 THỨ5 THỨ6 THỨ7 

1 
 

NGÀY KỈ NIỆM KHỞI 

NGHĨA 1-3 

2 
 

3 
 

4 
 

5 6 
Giáo dục cha mẹ power 

boomerang 
(16:00~17:30) 

7 8 
 

9 
 

 

10 
‘Giáo dục nhân quyền 

cho phụ nữ(10:00~12:00) 
Thăm quan Trung tâm phụ 

nữ Dobong, nuôi dưỡng 
trẻ em 

(14:00~15:30) 
Họp nhóm 2 thứ tiếng 

(16:00-18:00) 

11 
 

 

12 13 
Giáo dục cha mẹ power 

boomerang 
(16:00~17:30) 

Giáo dục cha mẹ con cái 2 
thứ tiếng 

(14:00~16:00) 

14 
Giáo dục cha mẹ con cái 2 

thứ tiếng 

(14:00~16:00) 

 

15 
Giáo dục cha mẹ con cái 2 

thứ tiếng 

(10:00~12:00) 

 

16 
Thăm quan trạm cứu hỏa 

Dobong(14:00~15:00) 
Giáo dục cha mẹ con cái 
2 thứ tiếng(16:00~18:00) 
Giáo dục cha mẹ về sức 

khỏe tinh thần 

(19:30~21:00) 

17 
Nhóm giúp đỡ mở rộng 

tấm lòng 

(19:00~21:00) 
Hội nghị giáo dục những 
điều cần thiết dành cho 

giảng viên dạy tại nhà 

(10:00~14:00) 
 

18 
Buổi hoạt động nhóm gia 

đình tình nguyện 

(10:00~13:00) 
Sân chơi người cha vui vẻ 

(11:00~14:00) 
Trò chơi diễn kịch đa tài 

năng 
(14:00~1600) 

19 20 
Giáo dục cha mẹ con cái 2 

thứ tiếng 

(14:00-16:00) 
Giáo dục cha mẹ power 

boomerang 
(16:00~17:30) 

 

21 
Giáo dục cha mẹ con cái 2 

thứ tiếng 

(14:00-16:00)  
Tư vấn pháp 

luật(14:00~17:30) 
Phụ nữ lấy chồng di trú tự 

hiểu về bản thân 

mình(14:00-17:00) 
Giáo dục thi bằng lái xe 

(14:00-18:00) 

22 
Ngày yêu thương gia 

đình(19:00~21:00) 
Giáo dục cha mẹ con cái 2 

thứ tiếng 
Giáo dục và hướng dẫn công 
việc mentoring(10:00~12:00) 

Hội chợ chia sẻ cùng trẻ em 

cộng đồng(11:00~15:00) 

23 
Giáo dục cha mẹ con cái 

2 thứ tiếng 

(16:00-18:00) 
Giáo dục thi bằng lái xe 

(14:00-18:00) 
 
  

24 
 

25 
 

Trò chơi diễn kịch đa tài 

năng 
(14:00~16:00) 

 

26 27 
Giáo dục cha mẹ con cái 2 

thứ tiếng 

(14:00-16:00) 
Giáo dục cha mẹ power 

boomerang 
(16:00~17:30) 

 

28 
Triển vọng công khai về tư 

vấn gia đình 

(10:00~12:00) 
Giáo dục cha mẹ con cái 2 

thứ tiếng 

(14:00-16:00) 

29 
Giáo dục cha mẹ con cái 2 

thứ tiếng 

(10:00-12:00) 

 

 

30 
Giáo dục cách sinh hoạt 

gia đình(10:00~12:00) 
Giáo dục cha mẹ con cái 

2 thứ tiếng 

(16:00-18:00) 

 

31 
 

THÁNG 3 한 Tiến hành lớp tiếng Hàn mỗi ngày tùy theo lớp học야 Điều hành vào buổi tối (Thứ 3, 5 hàng tuần 18:00~21:00) 주 Điều hành vào cuối tuần thứ 7( 10:00~17:00) 
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CN THỨ2 THỨ3 THỨ4 THỨ5 THỨ6 THỨ7 

 
 

1 
Trò chơi diễn kịch đa tài 

năng(14:00~16:00) 

2 3 
Giáo dục cha mẹ con cái 2 

thứ tiếng 

14:00~16:00 
Giáo dục cha mẹ về power 

boomerang 
(16:00~17:30) 

4 
Giáo dục cha mẹ con cái 2 

thứ tiếng 

(14:00~16:00) 
Chương trình chia sẻ kinh 

nghiệm truyền 
thống(15:00~17:00) 

 
 

5 
Giáo dục cha mẹ con cái 2 

thứ tiếng 

(10:00-12:00) 
 

6 
Giáo dục cách sinh hoạt 

gia đình 
(10:00~12:00) 

Chương trình chia sẻ thảo 
luận đọc sách   

(15:00~17:00) 
Giáo dục cha mẹ con cái 
2 thứ tiếng(16:00-18:00) 

7 
 

8 
Trò chơi diễn kịch đa tài 

năng 
(14:00~16:00) 

 

 

9 10 
Giáo dục sinh hoạt tài chính 

nửa năm  đầu 
Giáo dục cha mẹ con cái 2 

thứ tiếng 

(14:00~16:00) 
Giáo dục cha mẹ về sức 

mạnh boomerang 

(16:00~17:30) 

11 
Giáo dục cha mẹ con cái 2 

thứ tiếng 

(14:00-16:00) 
Chương trình chia sẻ trải 

nghiệm truyền thống 

(15:00~17:00) 
 

 

12 
Giáo dục cha mẹ con cái 2 

thứ tiếng 

(10:00-12:00) 
Giáo dục sinh hoạt tài chính 

nửa năm  đầu 

(14:00~16:00) 

13 
Giáo dục cách sinh hoạt 

gia đình(10:00~12:00) 
Chương trình chia sẻ thảo 

luận đọc sách   

 (15:00~17:00) 
Giáo dục cha mẹ con cái 
2 thứ tiếng(16:00~18:00) 

14 
Nhóm giúp đỡ mở rộng 

tấm lòng 

(19:00~21:00) 

15 
Sân chơi người cha vui vẻ 

(11:00~14:00) 
Trò chơi diễn kịch đa tài 

năng(14:00~16:00) 
Giáo dục cha mẹ đa tài 

năng 
(14:00~16:00) 

 

16 17 
Giáo dục cha mẹ con cái 2 

thứ tiếng 

(14:00~16:00) 
Giáo dục cha mẹ về sức 

mạnh boomerang 

(16:00~17:30) 

18  
Giáo dục cha mẹ con cái 
2thứ tiếng(14:00~16:00) 

Tư vấn pháp 
luật(14:00~17:30) 

Chương trình chia sẻ trải 
nghiệm truyền 

thống(15:00~17:00) 
Ngày yêu thương gia 

đình(18:00-20:00) 

19 
Giáo dục và hướng dẫn 
chương trình mentoring 

Giáo dục cha mẹ con cái 2 
thứ tiếng 

(10:00~12:00) 
Hội chợ chia sẻ cùng trẻ em 

cộng đồng 

(11:00~15:00)  

20 
Giáo dục cha mẹ con cái 

2 thứ tiếng 

(16:00-18:00) 
Giáo dục cha mẹ về sức 

khỏe tinh thần 

(19:30~21:00)  

21 22 
Sân chơi Dotam Dotam 

(11:00-16:00) 
Trò chơi diễn kịch đa tài 

năng 
(14:00~16:00) 

 
 

 

23/
30 

24 
Giáo dục cha mẹ con cái 2 

thứ tiếng 

(14:00~16:00) 
Giáo dục cha mẹ về power 

boomerang 
(16:00~17:30) 

 

25 
Đào tạo nhân viên tư 

vấn(10:00~12:00) 
 Giáo dục song ngữ cha mẹ 

con cái (14:00~16:00) 
Chương trình chia sẻ trải 

nghiệm truyền 
thống(15:00~17:00) 

26 
Giáo dục cha mẹ con cái 2 

thứ tiếng 

(10:00~12:00) 

 

27 
Giáo dục cha mẹ con cái 

2 thứ tiếng  

(16:00~18:00) 
Chương trình chia sẻ thảo 

luận đọc sách  

(15:00~17:00) 

 

28 
 

29 
Nhóm tình nguyện gia đình 

giúp đỡ người khuyết tật 

(10:00-15:00) 
Trò chơi diễn kịch đa tài 

năng 
(14:00~16:00) 
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한 Tiến hành lớp tiếng Hàn mỗi ngày tùy theo lớp học야 Điều hành vào buổi tối (Thứ 3, 5 hàng tuần 18:00~21:00) 주 Điều hành vào cuối tuần thứ 7( 10:00~17:00) 



QUAN HỆ 
GIA ĐÌNH 

     TƯ VẤN PHÁP LUẬT 
 > Thời gian : ngày 21 tháng 3(thứ 3), ngày 18 tháng 4(thứ 3) 

14:00~17:00 

 > Địa điểm : phòng tư vấn tại trung tâm 

 > Đối tượng : tư vấn pháp luật cho những người cần ly hôn, 
thừa kế, vay vợ 

 > Nội dung : tư vấn cung cấp thông tin miễn phí 1 tháng 1 lần 
tại văn phòng 

 > Đăng ký : gọi điện đăng ký theo thứ tự 

     GIÁO DỤC TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC 
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN GIA ĐÌNH 
 > Thời gian : ngày 25 tháng 4(thứ 3) 10:00~12:00 

 > Địa điểm  : phòng giáo dục tại trung tâm 

 > Đối tượng : nhân viên làm việc trong lĩnh vực tư vấn gia đình 
khoảng 20 người 

 > Chủ đề   :  kỹ thuật thực hành tư vấn vợ chồng đạt hiệu quả 

 > Đăng ký  : đăng ký tại website 

     GIÁO DỤC CHA MẸ VỀ SỨC KHỎE, TINH THẦN 
 > Thời gian : ngày 16 tháng 3( thứ 5) , ngày 13 tháng 4( thứ 5) 19:30~21:00 

 > Địa điểm  : giảng đường tầng 7 trung tâm y tế quận Dobong 

 > Đối tượng : những cha mẹ gặp khó khăn trong việc nuôi dạy con cái sống tại 
quận Dobong 

 > Nội dung  : tháng 3_rèn luyện học tập,  tháng 4_ quan hệ đồng lứa 

 > Đăng ký   : đăng kí tại trung tâm y tế quân Dobong (02-911-0199) 

     GIÁO DỤC CÁCH SINH HOẠT GIA ĐÌNH 
 > Thời gian : ngày 30 tháng 3(thứ 5) ,ngày 6 tháng 4(thứ 5), ngày 13 tháng 4( thứ 5)                                                                  

19:30~21:00 

 > Địa điểm  : trung tâm giáo dục trẻ em tổng hợp quận Dobong 

 > Đối tượng : cha mẹ đang nuôi dạy con ở độ tuổi chưa đến trường 

 > Nội dung  : ngăn chặn những thói quen ăn uống không cân bằng và cải thiện thói 
quen ăn uống của gia đình 

 > Đăng ký   : tại trung tâm hỗ trợ thực phẩm dành cho trẻ em quận Dobong(02-991-

8744) 

        TƯ VẤN CHA MẸ-CON CÁI 
 > Thời gian : mọi lúc 

 > Địa điểm  : phòng tư vấn tại trung tâm 

 > Đối tượng : gia đình gặp khó khăn trong việc nuôi dạy con cái 

 > Đăng ký   : chỉ tiếp nhận đăng ký tại trung tâm 

    TƯ VẤN TRƯỚC –SAU LY HÔ N 
 > Thời gian: mọi lúc 

 > Địa điểm : phòng tư vấn tại trung tâm 

 > Đối tượng : những người gặp khó khăn trong quá trình ly 
hôn hoặc trước và sau ly hôn 

 > Đăng ký : chỉ tiếp nhận đăng ký tại trung tâm 



QUAN HỆ  

GIA ĐÌNH 

     HỘI CHỢ CHIA SẺ CÙNG TRẺ EM CỘNG 

ĐỒNG 
 > Thời gian : ngày 22 tháng 3( thứ 4) 11:00~15:00  
 > Địa điểm : phòng chơi trẻ em cộng đồng tầng 2 hội quán nhân dân Dobong 

 > Đối tượng : những ai có nhu cầu tham gia 

 > Nội dung: 1 quý 1 lần cho trẻ em và trẻ sơ sinh 

 > Đăng ký : nhận 5 đội đăng ký bán sản phẩm tại hội chợ 

     CHƯƠNG TRÌNH CHIA SẺ TRẢI NGHIỆM 

TRUYỀN THỐNG CÙNG TRẺ EM CỘNG ĐỒNG 
 > Thời gian  : từ ngày 4 tháng 4 đến ngày 27 tháng 6(thứ 3) tổng 12 lần 

            Lớp 1( 15:00~16:00), Lớp 2 ( 16:10~17:10) 

 > Địa điểm  : Số 2 phòng chơi trẻ em cộng đồng (tầng 2 hội quán nhân dân Dobong) 

 > Đối tượng: Lớp 1( học sinh lớp 1~2 tiểu học) 12 người, Lớp 2( học sinh lớp 3~6 
tiểu học) 12 người 

 > Nội dung : trải nghiệm bản thân qua các trò chơi truyền thống đa dạng 

 > Đăng ký : chỉ nhận điện thoại đăng ký từ ngày 13 tháng 3 

 > Ghi chú : người đăng ký tham vượt quá số lượng sẽ được lựa chọn 

     CHƯƠNG TRÌNH THẢO LUẬN CHIA SẺ CÁCH ĐỌC 

SÁCH CÙNG TRẺ EM CỘNG ĐỒNG 
 > Thời gian :  Lớp 1 15:00~16:00, Lớp 2 16:10~17:10 
             Bài giảng tháng 3 - 9, 16, 23, 30 tháng 3(thứ 5) tổng 4 lần 

             Bài giảng tháng 4 – 6, 13, 20, 27 tháng 4(thứ 5) tổng 4 lần 

             Bài giảng tháng 5 –  4, 11, 18, 25 tháng 5(thứ 5 ) tổng 4 lần 

             Bài giảng tháng 6 -  1,  8, 15, 22 tháng 6(thứ 5 ) tổng 4 lần 

 > Địa điểm : Số 2 phòng chơi trẻ em cộng đồng(tầng 2 hội quán nhân dân Dobong) 

 > Đối tượng: Lớp 1( học sinh lớp 1~2 tiểu học) 8 người, Lớp 2( học sinh lớp 3~6 tiểu học) 
8 người 

 > Nội dung : Chủ đề lần 1 “tính trung thực” 

                 Chủ đề lần 2 “khả năng phán đoán” 

                 Chủ đề lần 3 “nhường nhịn và tôn trọng” 

                 Chủ đề lần 4 “giải quyết vấn đề” 

 > Đăng ký: chỉ nhận điện thoại đăng ký bài giảng của tháng 4 đến tháng 6 từ ngày 13 tháng 3 

 > Ghi chú : nét đặc trưng của chương trình thảo luận là có thể tiến hành khi số người 
chẵn. Sẽ rất khó khăn cho những người đăng ký tham sự cuối cùng, số lượng người đăng ký 
tham dự vượt mức sẽ lựa chọn 

 



QUAN HỆ  

GIA ĐÌNH 
ĐA TÀI NĂNG_ BƯỚC ĐẦU PHỎNG VẤN 

Dự án hỗ trợ phát triển trẻ em gia đình đa văn hóa mục đích tôn 

trọng cái tôi, kiểm tra tâm lý, đánh giá khách quan những đặc tính 

và sự hiểu biết để chương trình có thể giúp đỡ, hỗ trợ con em gia 

đình đa văn hóa 

> Đối tượng   :  dành cho con em gia đình đa văn hóa tham gia 

> Thời gian    : ngày 11 tháng 3( thứ 7) 16:00~18:00 tổng 1 lần 

> Địa điểm     : phòng giáo dục số 2 tại trung tâm 

> Nội dung    : thực hiện kiểm tra tâm lý từng nhóm cũng như tôn trọng cái tôi 

> Ghi chú      : thực hành phỏng vấn kiểm tra tâm lý và kiểm tra hình ảnh 

ĐA TÀI NĂNG_CHƯƠNG TRÌNH PHÁT 
TRIỂN XÃ HỘI ĐOÀN THỂ( LỚP THẤP) 
Chương trình thông qua các trò chơi múa hát để nâng cao kỹ năng  

quan hệ, giao tiếp. 

> Đối tượng : trẻ em các gia đình đa văn hóa đang ở độ tuổi đi 

học( tiểu học từ lớp 1~4) 

> Thời gian : từ ngày 18 tháng 3 ~đến 29 tháng 4 hàng tuần ( thứ 7) 

14:00~16:00 tổng 10 lần 

> Địa điểm: tại phòng công diễn nhỏ và phòng giáo dục của trung tâm 

hội quán nhân dân quận Dobong 

> Nội dung: tổ chức, thực hành kỹ năng múa hát, biểu diễn của chính 

mình 

> Ghi chú   : bồi dưỡng tính xã hội tập thể thông qua việc xử lý trò chơi, 

hoạt động nhóm 

ĐA TÀI NĂNG_GIÁO DỤC CHA MẸ CÓ CON 
HỌC TIỂU HỌC  

Mục đích tăng cường giáo dục về vai trò bố mẹ trong việc nuôi 

dạy con cái ở độ tuổi đi học cấp 1 cho những gia đình đa văn hóa 

> Đối tượng : gia đình đa văn hóa  cha mẹ có con học cấp 1 

> Thời gian  : ngày 15 tháng 4( thứ 7 ) 14:00~16:00 tổng 1 lần 

> Điạ điểm  : phòng giáo dục số 2 tại trung tâm 

>  Nội dung  : giáo dục vai trò tra mẹ,  giáo dục sự thông hiểu, và giáo dục 

quản lý sức khỏe cho trẻ nhỏ 

ĐA TÀI NĂNG_CHƯƠNG TRÌNH PHÁT 
TRIỂN XÃ HỘI ĐOÀN THỂ( LớP CAO) 

Chương trình áp dụng kỹ thuật tư vấn như việc xử lý phim ảnh để nâng 

cao ,tăng cường xã hội đoàn thể 

> Đối tượng : trẻ em gia đình đa văn hóa đang ở tuổi đi học( tiểu học 

từ lớp 5~6) 

> Thời gian : ngày 5 tháng 4 đến ~26 tháng 4 hàng tuần ( thứ 4) 

16:00~17:30 tổng 6 lần 

> Địa điểm  : phòng giáo dục số 2 tại trung tâm 

> Nội dung  : thực hành hoạt động nhóm, phim tập thể 

> Ghi chú : trung tâm tư vấn phúc lợi  cho thiếu niên quận Dobong và 

liên kết doanh nghiệp 2 vợ chồng đều đi làm 



Giáo dục nhận thức gia đình đa dạng 
‘Bình đẳng giới là hoàn thành của chủ nghĩa dân 
chủ’ 

> Đối tượng: Nhân dân quận Dobong 

> Nội dung : Kỉ niệm ngày quốc tế 

phụ nữ 8/3, Bài giảng đặc biệt và 

chiếu phim về nhân quyền phụ nữ 

> Ngày giờ và địa điểm: 

     Bài giảng đặc biệt về nhân quyền phụ nữ 

7/3 (thứ 3)       
10~12h 

Xã hội Choson, bình đẳng giới là đáp án 
Địa điểm:Lớp học hiệp hội phụ nữ miền 

Đông Bắc Seoul 

8/3 (thứ 4) 
16~18h 

Nhân quyền của phụ nữ di trú Bắc Hàn và 
hiện thực định cư ở Hàn Quốc 

Địa điểm: Phòng họp đa năng tầng 16 tòa thị 
chính quận Dobong 

10/3 (thứ 6) 
10~12h 

Tình hình thực tế nhân quyền của phụ nữ 
di trú 

Địa điểm: Phòng giáo dục tầng 2 Hội quán 
nhân dân quận Dobong 

Chiếu phim về nhân quyền phụ nữ 

6/3 (thứ 2)        
14~16h 

Malala 
Địa điểm: Giảng đường trung tâm quận Dobong 

7/3 (thứ 3)       
14~16h 

Thay vì làm ca đêm thì đan len 
Địa điểm: Giảng đường trung tâm quận Dobong 

Cuộc vận động 

8/3 (thứ 4)      
 8~9h/14~15h 

Chia sẻ xà phòng hoa tím (trước cửa ra số 1 ga 
Changdong) 

Cuộc vận động HeForShe (trước tòa thị chính 
quận Dobong) 

Là công việc tình nguyện phát triển bởi nhân tài toàn cầu và phát 
triển tính đồng thể của con cái gia đình đa văn hóa, giúp thông hiểu 
một cách tự nhiên bằng 2 ngôn ngữ  

> Đối tượng: gia đình đa văn hóa có con (0~7 tuổi)[ bao gồm người sắp trở 

thành ba mẹ và trẻ em chưa đi học (dưới 12 tuổi)] 

> Nội dung: 

•Đào tạo ba mẹ 2 ngôn ngữ: giáo dục vai trò của gia đình, cải thiện nhận 

thức và tính quan trọng của việc sử dụng 2 ngôn ngữ. 

•Giáo dục tác dụng tương trợ ba mẹ -con cái: chương trình hoạt động vui 

chơi sử dụng 2 ngôn ngữ - những hoạt động thân thể đa dạng 

•Chương trình áp dụng 2 ngôn ngữ: hình thành hệ thống ủng hộ của ba mẹ, 

sở hữu thông tin và tri thức tác dụng tương trợ với con cái 

•Đào tạo gia đình: thực hiện đào tạo gia đình có người tham gia chương 

trình song ngữ 

 Địa điểm: phòng giáo dục trung tâm tầng 2 hội quán nhân dân quận 

Dobong 

> Thời gian đăng kí: mọi lúc 

> Phương pháp đăng kí: gọi điện đăng kí và đến trung tâm 

Đào tạo ba mẹ 2 ngôn 
ngữ (giáo dục ba mẹ) 

Giáo dục tác dụng 
tương hỗ ba mẹ -con 

cái 

Chương trình áp dụng 
2 ngôn ngữ 

Đăng kí 
trang web 
trung tâm 

phụ nữ quận 
Dobong 
( chương 

trình giáo 
dục- giáo dục 
xã hội nhân 

văn)  

QUAN HỆ  

GIA ĐÌNH 

Công việc tạo môi trường song ngữ đa văn hóa 



     Họp nhóm tự lực gia đình chỉ có cha 
hoặc mẹ 
> Ngày giờ: 19~21giờ thứ 6 tuần thứ 3 hàng tháng 

> Địa điểm : phòng giáo dục tầng 2 trung tâm 

> Đối tượng : gia đình có 1 ba (mẹ) 

> Nội dung : hoạt động văn hóa và giáo dục theo nhu cầu của thành 

viên 

> Ghi chú : hội viên mới đăng kí vào tháng 1~2 hàng năm 

     Giáo dục gia đình có nguy cơ đổ vỡ  
> Ngày giờ : 6/3~ 24/4(thứ 2 hàng tuần) 16:00~17:30 
> Địa điểm : phòng giáo dục 2 của trung tâm 
> Đối tượng : ba mẹ gia đình có nguy cơ đổ vỡ quận Dobong 
> Nội dung: Tiến hành 8 lần giáo dục sắp xếp dọn dẹp  
> Ghi chú: Công việc kết nối với trung tâm Dream Start quận 

Dobong 

Thi hành giáo dục ngôn ngữ cho trẻ em gặp khó khăn trong giao tiếp, 
chi viện giáo dục và đánh giá để phát triển ngôn ngữ toàn diện. 

> Đối tượng : Con cái gia đình đa văn hóa từ 0 ~ dưới 12 tuổi(lớp 6 

tiểu học), con cái vợ chồng người nước ngoài, con cái di trú Bắc Hàn 

> Nội dung : Đánh giá ngôn ngữ, giáo dục ngôn ngữ (tuần 2 buổi, 

40phút), tư vấn ba mẹ, giáo dục ba mẹ. 

> Địa điểm : Phòng hướng dẫn phát triển ngôn ngữ trong trung tâm 

hoặc cơ quan ngoài(cơ sở giáo dưỡng hoặc trường tiểu học) 

> Ngày giờ: tháng 1 ~ tháng 12 

Phát sinh thời gian đợi trước khi nhận dịch vụ ( giáo dục ngôn ngữ) 

Dịch vụ phát triển ngôn ngữ cho trẻ em 

gia đình đa văn hóa 

Tình nguyện hướng dẫn học kì 1 
Tiến hành tiết học 1mentor và 1mentoring. Cung cấp cơ 

hội cho sinh viên giúp đỡ và phát triển ngôn ngữ cho con 

cái gia đình đa văn hóa 

> Đối tượng: Sinh viên hi vọng luyện tập mentoring con cái 

gia đình đa văn hóa 

Dịch vụ phát triển ngôn ngữ và giáo dục tại nhà 

> Thời gian : 2/3~24/6(học kì 1), 3/3 giáo dục định hướng 

> Ghi chú: Tiến hành liên kết dự án đồng hành thành 

phố Seoul 

Dịch vụ giáo dục tại nhà gia đình đa văn hóa 

Giáo dục con cái với sự khác biệt văn hóa và ngôn ngữ có gì khó? 

Mang thai- Sinh con- Chăm sóc con cái nên nghe giảng tiếng hàn ở trung 

tâm có khó không? 

Đào tạo giáo dục con cái gia đình đa văn hóa gặp khó khăn trong học tập có 

cần thiết không? 

> Đối tượng : Gia đình đa văn hóa 

> Thời gian: 20/2~ 17/12 

CHĂM SÓC  
GIA ĐÌNH 



Sinh hoạt  

gia đình 

Quản lý vụ việc gia đình đa văn hóa 
 
 
 
 > Đối tượng : Gia đình đa văn hóa có khó khăn 
 > Thời gian : Mọi lúc 
 > Nội dung : Giúp đỡ đúng theo hoàn cảnh khó khăn của 
từng gia đình 
  
Cố vấn người kết hôn di trú 
> Thời gian tuyển dụng: 2/3(thứ 5). ~ đến 17 giờ 14/3 (thứ 3) 
>  Phương pháp :đến trung tâm viết đơn★ngoại trừ thứ 2★  
> Số người tuyển dụng : cố vấn 10người /  người được cố vấn 
10 người (người cố vấn năm 2016 cũng có thể tham gia) 
> Tuyển chọn và thông báo: liên lạc cho người được chọn sau 
17/3 (thứ 6) 
>  Ngày giờ : Giáo dục cố vấn 10~12 giờ ngày 22/3/2017 
>  Nội dung : Giáo dục cố vấn 
>  Ngày giờ : Giáo dục cố vấn lần 1 lúc 10~12 giờ 19/4/2017 
(thứ 4) 
> Nôi dung : Giáo dục cố vấn lần 1 
>  Tư cách 
          -  Cố vấn : Người kết hôn di trú cư trú tại Hàn quốc 1 
năm trở lên sử dụng thành thạo tiếng Hàn (bao gồm cả người 
có quốc tịch) và đang duy trì cuộc sống gia đình gương  mẫu  
           -  Người được cố vấn: Người kết hôn di trú cần sự 
giúp đỡ của cố vấn để thích ứng với cuộc sống xã hội Hàn 
Quốc 
》 Số lần và thời gian hoạt động : tháng 4~ tháng 11 năm 
2017/ Mỗi nhóm 8 lần  
》 Nội dung hoạt động : Người  đã thích ứng  với cuộc sống 
( cố vấn) gặp và chia sẻ thông tin cho người mới nhập cảnh 
thời kì đầu (tỉ lệ 1:1) 
 
 

Giáo dục tiếng Hàn 
> Đối tượng : người kết hôn di trú, người nước ngoài, con cái 

nhập cảnh giữa chừng 

> Địa điểm: Phòng giáo dục tầng 2 Hội quán nhân dân quận 

Dobong 

> Nội dung:  Giai đoạn Thứ Thời gian Thời hạn 

Lớp sơ cấp (Lớp 1) Thứ 2, 4, 6 09:30-11:30 
Tháng 3~ tháng 
7 

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

Tháng 3~ tháng 
11 

Lớp cao cấp (Lớp 3) Thứ 3, 5 09:30-11:30 

Lớp thực tế (Lớp 4) Thứ 3, 5 11:30-13:30 

Lớp topik (cấp 3-4) Thứ 6 11:30-13:30 
Tháng 4~ tháng 
7 Lớp topik (cấp 5-6) Thứ 7 09:30-12:30 

   -Năm 2017 thành viên mới phải tham gia đánh giá phân lớp 
   - Dự định mở lớp topik trung cấp, cao cấp vào tháng 4. 

[Công việc hỗ trợ người cha, mẹ đi làm] 

Sân chơi vui nhộn của ba 

Công việc bận rộn khiến người cha ít có thời gian ở bên 

con. Đây là chương trình đóng vai trò tích cực trong việc 

chăm sóc con cái. 

> Đối tượng : 10 gia đình có bố đang đi làm và con cái tuổi 

thiếu nhi (tiếp nhận lần lượt) 

> Thời gian : 11~14 giờ thứ 7 tuần thứ 3 hàng tháng bắt 

đầu từ tháng 3- tháng 7 (tiến hành 1 tháng 1 lần) 

> Nội dung : Tiến hành chương trình ba- con  

  

Giúp đỡ cho gia đình đa văn hóa gặp khó khăn về các vấn đề 
kinh tế, vợ chồng, con cái, luật pháp  



Sinh hoạt  
gia đình 

Dịch vụ thông biên dịch cho người 
di trú kết hôn 

- Chi viện thông dịch quá trình giáo dục và hướng dẫn 
công việc của trung tâm, cung cấp thông tin cần thiết cho 
cuộc sống Hàn Quốc, tư vấn thời kì đầu nhập cảnh và sự 
khác biệt giữa văn hóa quốc gia và sinh hoạt gia đình. 
- Thông dịch am hiểu trong gia đình 
- Thông dịch sử dụng các cơ quan dân sự, hành chính... 
> Đối tương: cá nhân hoặc cơ quan 
> Địa điểm: văn phòng trong trung tâm hoặc cơ quan bên 
ngoài 
> Phương pháp đăng kí: gọi điện hoặc đến trung tâm (cần 
đặt lịch hẹn trước)  
> Ngày giờ: tháng 1~ tháng 12 (mọi lúc) 

Giáo dục thích ứng xã hội Hàn Quốc-  
Giáo dục sinh hoạt tài chính 6 tháng đầu năm 

> Ngày giờ : 14~16 giờ ngày 10/4 ( thứ 2), 12/4 (thứ 4) 
> Địa điểm: Phòng giáo dục trung tâm 
> Đối tượng :Người kết hôn di trú (15 người theo thứ tự) 
> Nội dung : Giáo dục tài chính cần biết trong xã hội Hàn Quốc 

Giáo dục thích ứng xã hội Hàn Quốc   
①Trung tâm phụ nữ quận Dobong, trung tâm chi viện 
tổng hợp giáo dưỡng trẻ em ②Sở phòng cháy chữa 
cháy quận Dobong 

> Ngày giờ : 16/3 (thứ5) 14:00 ~ 15:00 
> Địa điểm : Sở phòng cháy chữa cháy quận Dobong(số 
666 phường Dobong quận Dobong thành phố Seoul) 
> Đối tượng : Người kết hôn di trú (15người theo thứ tự) 
> Nội dung :Thăm quan các cơ quan khu vực quận 
dobong được tiến hành để giúp đỡ người kết hôn di trú 
thích ứng với cuộc sống Hàn Quốc 
  - Giới thiệu cơ quan 
  - Dự phòng hỏa hoạn và các vấn đề cần thiết 

 ※13giờ 15 phút tập hợp trước hội quán nhân dân quận 
Dobong và cùng đi xe buýt. 

>Ngày giờ : 10/3 (thứ6) 14:00 ~ 15:30 
> Địa điểm: Trung tâm phụ nữ quận Dobong, trung tâm 
chi viện tổng hợp giáo dưỡng trẻ em (số 28 đường 12 
Banghak quận Dobong, thành phố Seoul) 
> Đối tượng : Người di trú kết hôn(15người theo thứ tự) 
> Nội dung :Các cơ quan khu vực quận dobong được 
tiến hành để giúp đỡ người kết hôn di trú thích ứng 
với cuộc sống Hàn Quốc 
  - Giới thiệu cơ quan 
  - Hướng dẫn dịch vụ của cơ quan 



Lễ khai mạc nhóm tình nguyện 
gia đình 
> Ngày giờ: 18/3 (thứ 7) 10:00~13:00 
> Địa điểm: Phòng họp đa năng tầng 16 
tòa thị chính quận Dobong 
> Đối tượng : Thành viện tình nguyện 
nhóm ánh sáng hạnh phúc, bật lửa hạnh 
phúc 
>Nội dung : Lễ khai mạc và giáo dục kiến 
thức cơ bản cho tình nguyện viên 

Gia đình và cộng 
đồng khu vực 

Chuyến đi chơi cùng người khuyết tật 
> Ngày giờ : 29/4 (thứ 7) 10:00~15:00 
> Địa điểm: công viên quốc gia núi Bắc Hàn 
> Đối tượng: Ánh sáng hạnh phúc, bật lửa hạnh phúc 
> Nội dung : Đi chơi cùng người khuyết tật 

Giúp đỡ người kết hôn di trú tìm việc 

> Đối tượng: Người kết hôn di trú có hi vọng tìm việc làm             
※ Năng lực tiếng hàn trung cấp trở lên 

> Thời hạn : 1/2017 ~ 12/2017 

> Phương pháp : Điện thoại hoặc đến văn phòng ( cần hẹn lịch 

trước) 

Cung cấp dịch vụ giúp đỡ tìm việc làm, liên kết với cơ quan 
huấn luyện, cung cấp thông tin tìm việc, tư vấn tìm việc cho 
người kết hôn di trú có hi vọng tìm việc làm. 

Ngày của tình yêu gia đình 

Tiến hành chương trình trải nghiệm văn hóa thể hiện tình yêu 

gia đình, tình yêu khu vực cùng với sự hợp nhất đa gia đình. 

> Đối tượng 

   - Tháng 3 :Gia đình tham gia cùng con cái độ tuổi đi học 

   - Tháng 4 :Gia đình tham gia cùng con cái chưa đến tuổi đi 

học 

>Thời gian: 22/3 (thứ 4) 19:00-21:00 

               18/4 (thứ 3) 18:00-20:00 

>Nội dung 

   - Tháng 3 : viết chữ đẹp 

   - Tháng 4 : Hoạt động vui chơi thân thể 

Gói giai đoạn định cư dành cho phụ nữ di 
trú kết hôn 

> Đối tượng: Người kết hôn di trú có thời gian cư trú từ 3 năm trở 

lên và có năng lực tiếng hàn từ cấp 3 trở lên. 

> Nội dung :Tìm hiểu 'tôi’ (tìm điểm mạnh, điểm yếu, biết tính 

cách/ sở thích/ khả năng của bản thân) 

> Địa điểm :  Phòng giáo dục 2 (tầng 2 Hội quán nhân dân quận 

dobong) 

>Ngày giờ: 21/3 (thứ 3) 14:00-17:00 

Khó khăn trong sinh hoạt theo thời gian cư trú trở nên khác 
nhau. Tiến hành gói giai đoạn định cư xã hội Hàn Quốc cho đối 
tượng người kết hôn di trú có thời gian cư trú từ 3 năm trở lên 
và có năng lực tiếng Hàn từ cấp 3 trở lên: ‘ Tìm tôi’, ‘ Tìm việc 
không khó’, ‘Trở thành bố mẹ uy quyền’. 
Hãy cùng chuẩn bị tương lai đúng đắn thông qua thiết lập kế 
hoạch tương lai nhé? ^^ 

Giáo dục giấy phép lái xe cho 
người kết hôn di trú 
> Ngày giờ : 21/3 (thứ 3), 23/3 (thứ 5) 14:00~18:00 
 Địa điểm: Phòng giáo dục 1 trung tâm 
> Đối tượng: Người kết hôn di trú có năng lực tiếng 
Hàn từ cao cấp trở lên 
> Nội dung: Chuẩn bị cho kì thi giấy phép lái xe 



Chăm sóc con 
cái Giúp đỡ chăm sóc con cái 
Cung cấp dịch vụ chăm sóc con cái (trẻ em dưới 12 tuổi) của gia đình có bố mẹ cùng đi làm, giúp giảm bớt gánh nặng cho 

bố mẹ. 

 
Phân loại Dịch vụ theo chế độ thời gian Dịch vụ theo chế độ ngày 

Đối tượng dịch vụ 
Gia đình hi vọng sử dụng dịch vụ và có con cái từ 3 

tháng ~ 12 tuổi 

Gia đình có nhiều con, gia đình chỉ có bố hoặc mẹ nhưng đi 

làm, bố mẹ cùng đi làm có con từ 3 tháng~ 36 tháng 

Nội dung dịch vụ 

Hoạt động vui chơi, trường học và thiết bị giáo dục, 

cung cấp đồ ăn nhẹ đơn giản, giáo dục tạm thời.. 

※ Tổng hợp: thêm các hoạt động liên quan đến 

trẻ em 

Ăn dặm, khử trùng bình sữa, thay bỉm, tắm... Toàn bộ hoạt 

động liên quan đến chăm sóc trẻ em 

※ Giáo viên chăm sóc: có giấy chứng nhận chăm sóc trẻ 

Thời gian hỗ trợ 480 tiếng / năm ( 2 tiếng trở lên) 120~200 giờ / tháng (1 ngày 4 tiếng trở lên) 

Phí sử dụng 1,620won ~ 6,500won (chi viện theo độ tuổi trẻ và thu nhập) 

Hỏi và đăng kí chương 

trình : 02) 995-6800 

Người bạn hạnh phúc của gia 

đình  

Trung tâm hỗ trợ gia đình·gia 
đình đa văn hóa quận Dobong 


