
Chương trình tháng nơi chia sẻnuôi dưỡng
trẻem cộngđồng trung tâm hỗ trợ giađình

·giađìnhđa văn hóa quận Dobong

Tên
chương
trình

Thời gian Đối tượng Nội dung Địa điểm

Chương trình

hàng tháng

(ngày thường)

Thứ 2,4 hàng

tuần tháng 9

10:00~12:00

Người sử dụng

trung tâm

Làm lịch trò chơi dân gian

(cung cấp nguyên vật liệu)

Trung tâm chia sẻ

nuôi dưỡng trẻ

em cộng đồng tại

địa điểm chính

(Hội quán nhân

dân quận Dobong

tầng 2)

Chương trình

hàng tháng

(buổi tối)

24.9(thứ 3), 

26.9(thứ 5) 

19:00~21:00

Người sử dụng

trung tâm

Làm trò chơi Yut của riêng

mình

(cung cấp nguyên vật liệu)

Cùng đọc

sách

Thứ 3 hàng

tuần thứ 6

16:00~17:30

Học sinh tiểu

học lớp1~lớp3

12em

Thông qua việc đọc sách tranh

ảnh, đa dạng chương trình sẽ

được mở ra

Phòng học 2

(Hội quán nhân

dân quận Dobong

tầng 2)

Tên
chương
trình

Thời gian Đối tượng Nội dung Địa điểm

Chương trình

hàng tháng

(ngày thường)

Thứ 4,6 hàng

tuần tháng 9

10:00~12:00

Người sử dụng

trung tâm

Làm lịch trò chơi dân gian

(cung cấp nguyên vật liệu)

Trung tâm chia 

sẻ chăm sóc trẻ

em cộng đồng

tại điểm

changdong thư

viện ‘đất nước

của trẻ’ quận

Dobong tầng 3

(thư viện 도봉아

이나라)

Chương trình

hàng tháng

(cuối tuần)

7.9thứ7),

21.9(thứ7)

13:00~15:00

Người sử dụng

trung tâm

Làm trò chơi Yut của riêng

mình

(cung cấp nguyên vật liệu)

Cùng đọc

sách

Thứ 2 hàng

tuần từ 9~30.9 

14:00~15:00

Trẻ nhỏ từ 6~7 

tuổi

Thông qua việc đọc sách tranh

ảnh, đa dạng chương trình sẽ

được mở ra

Điểmchangdong

Đăng ký và hỏi đáp : 02-995-6800(đường dây nội bộ 301#)

Đăng ký và hỏi đáp : 02-995-6800(đường dây nội bộ304#)

Điểm chính

*Điểm Banghak và điểm Dobong ở trang sau. 



Tên
chương
trình

Thời gian Đối tượng Nội dung Địa điểm

Chương trình

hàng tháng

(ngày thường)

Thứ 3,6 hàng

tuần tháng 9

10:00~12:00

Người sử dụng

trung tâm

Làm lịch trò chơi dân gian

(cung cấp nguyên vật liệu)
Trung tâm chia sẻ

chăm sóc trẻ em

cộng đồng tại thư

viện phường

Banghak

(tầng 1 

학마을도서관)

Chương trình

hàng tháng

(buổi tối)

7.9(thứ 7),

21.9(thứ 7)

13:00~15:00

Người sử dụng

trung tâm

Làm trò chơi Yut của riêng

mình

(cung cấp nguyên vật liệu)

Lớp học đan

lát cộng đồng

Thứ 4 hàng

tuần tháng

9~10

10:00~12:00

Người nuôi

dưỡng trẻ nhỏ, 

học sinh tiểu

học 10 người

Giải tỏa áp lực qua việc đan

lát và làm những sản phẩm

Tên
chương
trình

Thời gian Đối tượng Nội dung Địa điểm

Chương trình

hàng tháng

(ngày thường)

Thứ 6 hàng

tuần tháng 9

11:00~16:00

Người sử dụng

trung tâm

Làm lịch trò chơi dân gian

(cung cấp nguyên vật liệu)

Trung tâm chia 

sẻ chăm sóc trẻ

em cộng đồng

tại điểm

Dobong(Tầng 2 

ủy ban nhân dân

phường

Dobong1)

ĐiểmBanghak

ĐiểmDobong

Đăng ký và hỏi đáp : 02-995-6800(đường dây nội bộ 303#)

Đăng ký và hỏi đáp : 02-995-6800(đường dây nội bộ 302#)

※ Có thể xem được tất cả các chương trình của nơi chia sẻ nuôi dưỡng trẻ

em cộng đồng và trung tâm sức khỏe gia đình·hỗ trợ gia đình đa văn hóa

quận Dobong tại trang web(dobong.familynet.or.kr).

02)995-6800 / dobong.familynet.or.kr

Muốn tìm hiểu rõ hơn, xin mời bạn vào naver band 
‘도봉구공동육아나눔터’ sau đó đăng nhập!


