
Xuân về thắm cả trời xanh,
Ngọt ngào giọng nói yến oanh dịu 

dàng.
Nụ cười rạng rỡ hân hoan,

Xuân ơi! Xuân đến chứa chan ân 
tình...!

Bảng tin mùa xuân(tháng 3-

4)
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Tư vấn gia
đình

Hoạt động thời xuyên

Chương trình tư vấn

Trung tâm được Viện xúc tiến sức khỏe gia đình Hàn Quốc chứng nhận là cơ
quan tư vấn xuất sắc trước và sau khi ly hôn.
(Trên toàn quốc 51cơ quan được chứng nhận là cơ quan tư vấn xuất sắc
trước và sau khi ly hôn, trong đó Seoul có 13 cơ quan)

Tư vấn vợ chồng
Tiến hành tư vấn vợ chồng nhằm phục hồi quan hệ của các cặp vợ chồng đang gặp phải mâu
thuẫn và để duy trìmối quan hệ gia đình tốt đẹp. Có thể nhận tư vấn đa dạng theo các tiêu đề
có khả năng phát sinh trong quan hê vợ chồng như vấn đề tính cách, nhận thức, tôn giáo, 
ngoại tình, strees, vấn đề về tình dục vv…

Tư vấn cha mẹ -con cái
Tiến hành tư vấn đa dạng các vấn để có thể phát sinh trong quan hệ giữa bố mẹ và con cái như
quan hệ cha mẹ-con cái bị gián đoạn, con cái từ bỏ cha mẹ,vấn đề về tính cách và nhận thức
của con, bỏ nhà đi, nghề nghiệp/việc làm, hành động sai trái, vấn đề tự sát, quan hệ bạn bè của
con và vấn đề con cái không thích ứng được trong xã hội vv… nhằm phục hồi mối quan hệ giữa
cha mẹ và con cái.

Tư vấn gia đình
Ngoài tư vấn vợ chồng, tư vấn cha mẹ-con cái ra còn tư vấn các vấn đề trong quan hệ gia đình
vv. Còn có thể nhận được tư vấn các vấn đề lớn liên quan đến quan hệ tình cảm gia đình, 

phương pháp xử lý và năng lực thích ứng trong gia đình vv.

Tư vấn gia đình đa văn hóa
Để giúp đỡ những khó khăn của gia đình đa văn hóa dịch vụ tư vấn gia đình đa văn hóa không
chỉ tư vấn riêng các vấn đề tâm lý cá nhân của người kết hôn di trú mà còn thực hiện tư vấn
tổng thể nhằm hỗ trợ chức năng tích cực của gia đình. Giúp các gia đình đa văn hóa giải quyết
các vấn đề chính diện dựa theo chu kỳ sinh hoạt gia đình và các vấn đề mang tính quan hệ mà
các gia đình đa văn hóa mang theo đồng thời có thể hình thành một mối quan hệ gia đình khỏe
mạnh.

Tư vấn trước và sau khi ly hôn
Hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định hợp lý trong việc cân nhắc ly hôn hay thỏa thuận và ổn định
tâm lý cho các cặp vợ chồng đang than vãn về vấn đề thích ứng sau khi ly hôn như nuôi dạy
con cái, vấn đề kinh tế, tình cảm vv thông qua tư vấn.

Tư vấn pháp luật
Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến gia đình và pháp luật như ly hôn, thừa kế, công
nợ vv qua luật sư tư vấn tại trung tâm 1 lần/tháng. 

Công bố vụ việc triển vọng tư vấn gia đình kì1
>   Ngày : 27 tháng 3(thứ 3) 10:00~12:00
 Địa điểm : Phòng giáo dục số 2
 Đối tượng : Nhân viên tư vấn của trung tâm, nhân viên và người tư vấn của trung

tâm hữu quan
 Nội dung : Phát biểu vụ việc tư vấn của trung tâm và vụ việc tư vấn triển vọng
 Ghi chú : được tiến hành nhờ vào sự hỗ trợ của bộ phận đặc biệt ở thành phố Seoul



Nơi chia sẻ nuôi dạy trẻ
cộng đồng quận Dobong

Nơi chia sẻ nuôi dạy trẻ cộng đồng là không gian cùng chia sẻ

các thông tin về nuôi dạy con em cùng với những người thân
và cho trẻ phát triển toàn diện·tâm lý tình cảm và về mặt xã hội.

Phân
loại

Kiểu hình nội bộ Kiểu hình ngoại bộ

Đối
tượng

Tất cả các gia đình có con dưới 18 tuổi

Vị trí
Tầng 2 hội quán nhân

dân quận Dobong

Thế giới trẻ em Dobong tầng 3
(Thư viện thông tin văn hóa trẻ

em Dobong)

Thời
gian
điều
hành

9:00-18:00Thứ 2,4,6
9:00-21:00Thứ 3,5
10:00-17:00Thứ 7
※Đóng cửa vào chủ
nhật và các ngày lễ

Thứ 2~chủ nhật 10:00-17:00
※Đóng cửa vào thứ 3 và các

ngày lễ

Ghi
chú

Thời gian nghỉ ngơi 12:00-13:00

Chương trình theo tháng Nơi chia sẻ nuôi dạy
trẻ cộng đồng

Chương trình tháng 3

Phần Cứ điểm Điểm Changdong

Ngày
16:00~18:00 thứ 3 hàng tuần
từ ngày 13 tháng 3~ 

Thứ 2, thứ 4 hàng tuần
từ ngày 5 tháng 3 đến
ngày dùng hết nguyên
liệu

Nội dung
Bạn cùng tôi thám hiểm
sách(đối tượng học sinh tiểu
học lớp thấp)

Làm kèn con ếch(dành
cho tất cả mọi người
muốn tham gia)

Chương trình tháng 4

Ngày Từ thứ 5 ngày 4 tháng 4 đến lúc hết nguyên liệu

Nội dung Làm chong chóng con ong(tại điểm Changdong)

* Thời gian ở phía trên có thể thay đổi theo hoàn cảnh



Xin hoan nghênh các câu hỏi và đến thăm của các gia đình đa văn hóa có nhiều khó 
khăn khi sống ở Hàn Quốc! ☎ 02) 995-6800

Giáo dục tăng cường tính cảm thụ đa văn hóa

> Thời gian : 2/3(thứ 6) 13:00~15:00
> Địa điểm : Phòng học số 1
> Đối tượng : Giảng viên hiểu biết đa văn hóa, cố vấn Do Dream
> Nội dung : Đào tạo học viên để nâng cao tính cảm thụ nhân quyền đa 

văn hóa 

Quan hệ gia đình

Họp nhóm các cặp vợ chồng đa văn hóa

> Thời gian : Liên tục trong năm
> Địa điểm : Trung tâm và bên ngoài
> Đối tượng : Các cặp vợ chồng đa văn hóa, nhóm trọng tâm vào người

bạn đời Hàn Quốc
> Nội dung : Họp nhóm học tiếng nước vợ
> Ghi chú : Đang tập hợp người tham gia (Có thể cùng con nghe giảng)

Dự án hỗ trợ phát triển dành cho con em gia
đình đa văn hóa ’Đa(多)tài đa năng’

> Thời gian : thời gian theo từng chương trình riêng
> Địa điểm : Trung tâm và bên ngoài
> Đối tượng : Cha mẹ và con em gia đình đa văn hóa trong độ tuổi đến

trường, thanh thiếu niên nhập cảnh trung gian
> Nội dung :

Chương trình phát triển
tính xã hội

-Đối tượng con em gia đình đa văn hóa ở độ tuổi đến trường
-Hỗ trợ học ngoài giờ và các hoạt động giải trí

Chương trình xây dựng
kế hoạch tương lai

-Đối tượng con em gia đình đa văn hóa ở độ tuổi đến trường
-Giáo dục và trải nghiệm phương hướng·nghề nghiệp

Chương trình cải thiện
quan hệ cha mẹ·con cái

-Đối tượng gia đình đa văn hóa
-Dã ngoại gia đình·trải nghiệm văn hóa, giáo dục cha mẹ và con cái vv
*Đa tài đa năng tập hợp ưu tiên những người tham gia trong năm

Tâm lý trị liệu và tư vấn
tập thể

-Tư vấn tập thể dành cho đối tượng con em gia đình đa văn hóa
-Tư vấn tập thể dành cho cha mẹ - con em gia đình đa văn hóa

○ Giáo dục cha mẹ đa tài đa năng_’Cha mẹ nổi cáu hủy hoại con 
cái’
> Thời gian : 18. 4(thứ 4), 25. 4(thứ 4) 14:00-16:00
> Địa điểm : Phòng giáo dục trung tâm(thông báo sau)
> Đối tượng : Người kết hôn di trú 20 người
> Nội dung : Lần 1(Cha mẹ nổi nóng hủy hoại con cái.), lần 2(Phương pháp tốt điều
chỉnh cảm xúc của cha mẹ)
> Ghi chú : Sau này sẽ thông báo tuyển chọn (Các gia đình tham gia đa tài đa năng

và tuyển chọn ưu tiên các gia đình tham gia song ngữ)

Giáo dục cha mẹ sức khỏe tinh thần

> Thời gian : 15/3(thứ 5), 19/4(thứ 5) 19:30~21:30
> Địa điểm : Tầng 7  Trạm y tế quận Dobong
> Đối tượng : Những Cha mẹ có quan tâm đến sức khỏe tinh thần của con 

cái
> Nội dung : Tạo bạn mới ở học kỳ mới, Dự án 1 trở thành cha mẹ tốt
> Ghi chú : Tiến hành vào thứ 5 của tuần thứ 3 hàng tháng



Xin hoan nghênh các câu hỏi và đến thăm của các gia đình đa văn hóa có nhiều 
khó khăn khi sống ở Hàn Quốc!

☎ 02) 995-6800

Xây dựng môi trường song ngữ dành cho gia
đình đa văn hóa

Quan hệ gia đình

Là chương trình xây dựng môi trường để trẻ em có thể thông hiểu bằng hai thứ tiếng một
cách tự nhiên từ lức còn nhỏ và thiết lập bản tính cá nhân hỗ trợ phát triển nhân tài thế giới
cho con em gia đình đa văn hóa

Đối tượng giáo
dục

1. Các gia đình đa văn hóa có con em nhỏ(0~7 tuổi)

2. Cha mẹ dự bị(Tân hôn và thai phụ)

Địa điểm giáo dục Phòng giáo dục tại trung tâm và bên ngoài

Nội dung 
giáo dục

 Huấn luyện cha mẹ song ngữ: Giáo dục tầm quan trọng và việc cải thiện

nhận thức của việc sử dụng hai ngôn ngữ

 Giáo dục tương tác qua lại giữa cha mẹ và con cái: Phương pháp hoạt động

vui chơi sử dụng hai ngôn ngữ(Giáo dục các hoạt động các vui chơi)

 Chương trình sử dụng hai ngôn ngữ : Trải nghiệm văn hóa đa dạng và chia 
sẻ thông tin liên quan liên quan đến song ngữ・giai đoạn trẻ nhỏ và trẻ sơ
sinh thông qua việc hình thành hệ thống hỗ trợ của cha mẹ

 Huấn luyện song ngữ : Tư vấn liên quan đến giáo dục song ngữ (cá nhân・
gia đình・ tập thể)

Cách đăng ký Đăng ký qua điện thoại và trực tiếp đến trung tâm

Huấn luyện cha mẹ song 
ngữ

(Giáo dục cha mẹ)

Giáo dục tương tác giữa
cha mẹ-con cái

(Hoạt động vui chơi)

Chương trình sử dụng hai
ngôn ngữ (Họp nhóm・Trải

nghiệm văn hóa)

Trường học gia đình Soeul_Lớp học cho vợ
chồng dự bị

> Thời gian : 13:30~18:00 ngày 14/4(thứ 7), 13:30~18:00
21/4(thứ 7) 
> Địa điểm: Changdong Platform 61 (dự định)
> Đối tượng : Các cặp vợ chồng sắp cưới và các đôi tình nhân đang yêu
> Nội dung : Tìm hiểu sự khác biệt lẫn nhau, cách hội thoại giữa các cặp đôi, 

ý nghĩa của kết hôn, bảng điều tra kết hôn, lập kế hoạch tài chính, giới thiệu
về đám cưới nhỏ vv..

Giáo dục sinh hoạt ăn uống gia đình

> Thời gian : 13:00~14:30 ngày 22/3(thứ 3), 10:00-11:30 29/3(thứ 5) 

> Địa điểm : Trung tâm hỗ trợ tổng hợp nuôi dạy trẻ quận Dobong
> Đối tượng : Phụ huynh học sinh
> Nội dung : Giáo dục tập quán ăn uống cho con em chúng ta_Tại sao trẻ kén ăn/ Hiểu

biết khẩu vị của con em



Chăm sóc gia đình

Họp nhóm các gia đình một bố(mẹ)_ Open Mom
> Thời gian : 19:00~21:00 thứ 6 của tuần thứ ba hàng tháng
> Địa điểm : Phòng học số 2 Trung tâm
> Đối tượng : Các thành viên gia đình đa văn hóa, gia đình một bố(mẹ) không

phải đa văn hóa
> Nội dung : Hoạt động trải nghiệm văn hóa và giáo dục dựa theo nhu cầu của

các thành viên
> Ghi chú : Có thể thay đổi thời gian và địa điểm
> Hỏi đáp : Gia nhập hội viên mới 995-6800( đường dây nội bộ 202)

• Các bậc phụ huynh muốn biết về mức độ phát triển ngôn ngữ của con 
em mình cũng có thể nhận đánh giá

• Sau khi đăng ký dịch vụ có thể mất thời gian chờ
• Không thể nhận cùng một lúc phíhỗ trợ điều trị ngôn ngữ do chính phủ

và địa phương hỗ trợ, hoặc các dịch vụ miễn phíkhác liên quan đến phát
triển ngôn ngữ khác.

Dịch vụ hỗ trợ phát triển ngôn ngữ cho con em
gia đình đa văn hóa

Đối tượng giáo
dục

Trẻ em dưới 12 tuổi là con em gia đình đa văn hóa, người nước ngoài,
người dân Triều Tiên vượt biên sang cần đánh giá và giáo dục ngôn
ngữ

Địa điểm giáo
dục

Phòng học phát triển ngôn ngữ tại trung tâm và cơ quan bên ngoài(cơ
sở giáo dục, trường học vv)

Thời gian giáo
dục

Tuần 2buổi, 1 buổi 40 phút học, thời gian giáo dục tối đa 2 năm(bao
gồm cả thời gian giáo dục kết nối ở cơ quan khác)

Cách đăng ký
Quá trình học

Tư vấn trực tiếp•đánh giá ban đầu→ thông tin xác nhận cần thiết của
giáo dục, chờ → vào học phát triển ngôn ngữ, Đánh giá tiến độ 6
tháng 1 lần→ Kết thúc giáo dục khi trẻ phát triển bình thường→ Kết
thúc dịch vụ sau 6tháng~2năm giáo dục → Tư vấn sau dịch vụ(2 lần)
•đánh giá sau dịch vụ

(Do-dream)Cố vấn học tập
> Thời gian : Học kỳ1(1 buổi/tuần, Thứ 2 ngày12.3~thứ 6 ngày 22.6), học kỳ 2  (chưa

quyết định)
> Địa điểm : Phòng giáo dục trung tâm
> Đối tượng : Người được cố vấn : con em gia đình đa văn hóa học sinh - người cố vấn : 

sinh viên đại học
> Nội dung : Chỉ đạo học tập ngoài giờ, hoạt động cộng đồng, các hoạt động hình

thành Rapo vv..
> Ghi chú : Trường hợp người đã tham gia bị loại bỏ giữa chừng, kết nối theo thứ tự

người chờ
> Hỏi đáp : 995-6800(đường dây nội bộ 406)

Dịch vụ giáo dục tại nhà dành cho gia đình đa văn
hóa

Dịch vụ giáo dục
tiếng Hàn

Trường hợp không thể đến trường học do mang thai, sinh con, chăm sóc con cái
vv…

Dịch vụ giáo dục
cha mẹ

Trường hợp gặp khó khăn trong việc nuôi dạy con cái do sự khác biệt về
văn hóa và ngôn ngữ

Dịch vụ sinh hoạt
cho con cái

Trường hợp con em gia đình đa văn hóa gặp khó khăn trong học tập cần người
huấnluyện

> Thời gian : Liên tục trong năm
> Địa điểm : Tại nhà học viên
> Đối tượng : người kết hôn di trú, con em gia đình đa văn hóa
> Nội dung : Giáo dục tiếng Hàn, giáo dục cha mẹ, dịch vụ sinh hoạt cho con 

cái tại nhà
> Ghi chú : Phải chờ đến khi kết nối dịch vụ
> Hỏi đáp : 995-6800(đường dây nội bộ 204)

Sinh hoạt tái hôn thông minh_Nhìn lại lòng mình
> Thời gian : 19:00~21:00, 12/4, 26/4, 10/5, 24/5 
> Địa điểm : Phòng giáo dục số 2 Trung tâm
> Đối tượng : Các cặp vợ chồng tái hôn dưới 5 năm
> Nội dung : Huấn luyện cảm xúc các cặp vợ chồng tái hôn và họp nhóm (trong

năm 1 lần/tháng)
> Hỏi đáp : 995-6800(đường dây nội bộ 303)



Sinh hoạt gia đình

Hỗ trợ việc làm dành cho người kết hôn di trú

- Điều hành lớp lấy bằng lái xe , lớp lấy chứng chỉ tăng cường năng lực kinh
doanh, việc làm cho người kết hôn di trú
- Liên kết với các cơ quan đào tạo việc làm

▶Lớp học lấy bằng lái xe

> Thời gian : 14:00~16:00, ngày 8.3(thứ 5), 15.3(thứ 5), 22.3(thứ 5), 29.3(thứ 5) 
> Địa điểm : Phòng học số 2
> Đối tượng : Người kết hôn di trú muốn lấy bằng lái xe (10người)
> Nội dung

- Tìm hiểu từ ngữ thông dụng trong luật giao thông đường bộ cần thiết trong cuộc
sống Hàn Quốc

- Nắm bắt các loại hình tai nạn lái xe thông qua xem video
- Tìm hiểu các biển hiệu và đường giao thông
- Thi bằng lái xe và học cấu trúc xe ô tô
- Học cách đi qua đường giao nhau
- Tìm hiểu nét đặc trưng của người đi bộ và người lái xe của Hàn Quốc

Giáo dục tiếng Hàn

> Đối tượng : Người kết hôn di trú, người nước ngoài, con em nhập cảnh
trung gian
> Địa điểm: Phòng học số 1
> Nội dung

Giai đoạn
Thứ trong

tuần
Thời gian Thời gian

Lớp sơ cấp
(Giai đoạn1)

Hai, tư, sáu 9:30~11:30
Lần1 : tháng3~tháng7

Lần2 : tháng8~tháng12

Lớp trung cấp
(Giai đoạn2)

Ba, năm 13:30~15:30

Tháng3~tháng11Lớp cao cấp
(Giai đoạn3)

Ba, năm 9:30~11:30

Lớp thực tế
(Giai đoạn4)

Hai, tư 11:30~13:30

Lớp Topik cuối
tuần(cấp5-6)

Thứ bảy 9:30~12:30
Lần 1 : tháng5~tháng7

Lần 2 : tháng9~tháng11

- Những người mới năm 2018 cần phải dự thi đánh giá phân lớp
- Tiến hành nghỉ hè từ ngày 9/7 đến ngày 31/8

Tìm nhân viên hoạt động tình nguyện ở Trung tâm!

Các Quý vị có quan tâm đến hoạt động tình nguyện, xin hãy chú ý vàođây^^
Trung tâm đang tiến hành rất nhiều các chương trình đa dạng nên chúng tôi
luôn chờ đợi sự tình nguyện của quý vị!
Những điều cần thiết đối với một nhân viên tình nguyện là gì?
Ý chísẵn sàng làm việc chăm chỉ và tích cực trong các hoạt động tình nguyện!
Bất kỳ ai có tâm hồn và cơ thể khỏe mạnh đều có thể tham gia được!
Các chương trình cần hoạt động tình nguyện đều được biểu thị nên hãy liên hệ
với nhân viên đảm nhiệm bạn có thể đăng ký hoạt động tình nguyện một cách
nhanh chóng và tiện lợi nhất!
Rất mong nhận được nhiều sự quan tâm và chờ đợi của quý vị^-^ Kết nối niềm
đam mê



Sinh hoạt gia đình

Gói hộ trợ các giai đọan định cư dành cho người
kết hôn di trú (Dream talk!)

- Chương trình thiết kế tương lai để mang lại các hoạt động xã hội lành
mạnh cho những người kết hôn di trú sống tại Hàn từ 3 năm trở lên.

○ Tìm đến một tương lai tươi sáng

> Thời gian : 14:00~16:00, 21.3(thứ 4), 23(thứ 6), 3.26(thứ 2),  3.28(thứ 4) 
14:00~16:00
> Địa điểm : Phòng học số 2
> Đối tượng : Người kết hôn di trú (10người)
> Nội dung

- Tìm ưu nhược điểm của bản thân, xử lý Strees
- Tìm hiểu về tính cách / sự hưng phấn/ khả năng phù hợp bằng thẻ công 

việc
- Tìm hiểu nguồn lực của mình và tạo dựng kế hoạch có thể vận dụng
- Vẽ ngôi nhà mơ ước của mình
- Tạo ước mơ, triển vọng và mục tiêu năm 2018

○ Tìm kiếm công việc tốt

> Thời gian : 14:00~16:00, 21.3(thứ 4), 23(thứ 6), 26.3(thứ 2), 28.3(thứ 4) 
> Địa điểm : Phòng học số 2
> Đối tượng : Người kết hôn di trú (10người)
> Nội dung

- Kiểm tra sự hình thành Rapo tập thể/ kiểm tra liên quan đến nghề nghiệp
- Các hoạt động liên quan đến nghề nghiệp (Viết sơ yếu lý lịch, liên quan đến phỏng vấn)
- Tham dự hội chợ việc làm

▶Đăng ký qua điện thoại : Nhóm hỗ trợ gia đình đa văn hóa 1 (995-
800/404)

Sinh hoạt Hàn Quốc thông minh(cố vấn cho người
kết hôn di trú)   

> Tư cách tham gia
- Người cố vấn: Những người có quan tâm và hiểu biết nhiều

về đa văn hóa hoặc người kết hôn di trú đã thích ứng với cuộc sống tại Hàn(bao
gồm cả người đã nhập quốc tịch)

- Người nhận cố vấn : Phụ nữ đa văn hóa là người kết hôn di trú cần sự giúp đỡ của
người cố vấn để thích ứng và định cư ổn định trong xã hội Hàn Quốc
> Thời gian tuyển chọn : Thứ 6 ngày 2/3~ thứ 6 ngày 23/3/2018
> Số người tuyển chọn : Người cố vấn 10người / người nhận cố vấn 10người
(Những người cố vấn đã hoạt động năm trước cũng có thể đăng ký)
> Thời gian hoạt động : Tháng 4 ~tháng11 năm 2018

> Số lần hoạt động : Tiến hành tổng 8 lần cho từng nhóm (1:1) 
> Cách đăng ký : Điện thoại hỏi(cần thiết) sau đó trực tiếp đến trung tâm

Người kết hôn di trú thời kìđầu nhập cảnh tại Hàn Quốc(người nhận cố vấn) sẽ trực tiếp gặp (tỷ lệ1:1) 
người dân Hàn Quốc hoặc những người kết hôn di trú đã thích ứng với cuộc sống tại Hàn(người cố
vấn) có quan tâm và hiểu biết nhiều về đa văn hóa để qua đó được nhận sự hỗ trợ về mặt tâm lý tình
cảm cũng như các thông tin liên quan tới cuộc sống tại Hàn

Tuyển chọn người cố vấn- người nhận cố vấn

▶Đăng ký qua điện thoại : : Nhóm hỗ trợ gia đình đa văn 
hóa 2 (995-6800/203)



Sinh hoạt
gia đình

Hướng dẫn thích ứng xã hội Hàn Quốc

> Ngày : 30.3(thứ 6), 6.4(thứ 6) 14:00 ~ 16:00
> Địa điểm : trường đại học Duksung
> Đối tượng : phụ nữ di trú kết hôn (theo thứ tự 24 người)
> Nội dung : Làm món ăn Hàn Quốc

Giáo dục nấu ăn

Hướng dẫn thích nghi xã hội Hàn Quốc_
giáo dục sinh hoạt tài chính

> Thời gian : Mọi lúc (tháng 1~tháng 12)

> Địa điểm : Trong trung tâm hoặc cơ quan bên ngoài
> Phương pháp đăng kí: gọi điện hoặc đến trung tâm(phải đặt lịch trước)

- 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 
Hàn Quốc và sinh hoạt gia đình.
- Thông dịch am hiểu trong gia đình
- Thông dịch sử dụng các cơ quan dân sự, hành chính...

> Ảnh nhận dịch vụ : 
① Thông dịch gia đình ② Thông dịch đồng hành ngân hàng

③ Thông dịch đồng hành bệnh viện ④ Thông dịch luật pháp

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

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

> Ngày giờ : 4.4 (thứ4) 15:30 ~ 16:00
> 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

>Ngày giờ : 4.4 (thứ4) 14:00 ~ 15:00
> 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

Giáo dục thích ứng xã hội Hàn Quốc 

Trung tâm phụ nữ quận Dobong, trung tâm chi viện tổng hợp 
giáo dưỡng trẻ em, Sở phòng cháy chữa cháy quận Dobong

> Ngày giờ : 14~16 giờ ngày 9.4 ( thứ 2)
> Địa điểm: Phòng giáo dục 1 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

Thực hiện giúp đỡ thích nghi với cuộc sống Hàn Quốc cho các phụ nữ kết
hôn di trú thời kìđầu nhập cảnh, tiến hành giáo dục theo các hình thức đa
dạng để phụ nữ kết hôn di trú có thể định cư như một thành viên trong xã
hội



Dịch vụ hỗ trợ chăm sóc trẻ

Là chương trình cung cấp các dịch vụ chăm sóc trẻ em dành cho các đối tượng nhi đồng dưới 12 tuổi tròn thuộc những gia không có thời gian

giáo dục con cái, do cả hai bố mẹ cùng đi làm, hoặc nhận giáo dục nghề nghiệp vv nhằm giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ và bổ sung các điểm 

thiếu sót của các cơ sở chăm sóc trẻ thuộc những vùng xa xôi hẻo lánh.

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

Đối tượng dịch

vụ

Gia đình có con em từ 3 tháng tuổi sau khi sinh đến 12 tuổi

mong muốn dịch vụ

Gia đình bố mẹ cùng đi làm, hoặ một bố(mẹ ) làm việc, gia đình

nhiều con vv, có con em từ 3 tháng sau khi sinh đến 12 tuổi

Nội dung dịch

vụ

Hoạt động vui chơi, trường học và thiết bị 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

※ Loại hình chăm sóc trẻ: Người mang bằng chứng nhận chăm

sóc trẻ.

Thời gian hỗ

trợ

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

• Loại hình bản thân phải chịu toàn bộ học phí(loại hình라) không hạn chế thời gian khi sử dụng

• Trường hợp loại hình do chính phủ hỗ trợ, sau khi sử dụng hết thời gian hỗ trợ có thể sử dụng loại hình hình bản thân

phải chịu toàn bộ học phínhư trên

Phísử dụng 1,620won ~ 6,500won (Chi viện theo loại hình thu nhập, độ tuổi trẻ em, dịch vụ…)

Dịch vụ hỗ trợ chăm
sóc trẻ


