
TRUNG TÂM HỖ TRỢ SỨC KHỎE GIA 
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THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 
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•

• 서울특별시 도봉구 도봉로

Tên dịch vụ Đối tượng Nội dung Ngày giờ Địa điểm Tư vấn

Giáo dục trò chơi
song ngữ

Cha mẹ Campuchia đa
văn hóa có con em là trẻ
nhỏ, sơ sinh từ 0~7  tuổi

Giáo dục song ngữ thông
qua trò chơi theo sự phát

triển và chế tạo giáo cụ

14:00~15:30
Thứ 5 hàng tuần

Phòng học số 2
Nội bộ 402,401
히로꼬,주민

Đa tài đa năng
Huấn luyện sự tự

vệ

Cha mẹ và con em gia
đình đa văn hóa (Con 

em là học sinh từ lớp 4  
đến lớp 7)

Luyện tập huấn luyện sự tự
vệ(Self defence)

14:30-16:30
Thứ 7 ngày 2.11.

Phòng thể thao số 3 , 
tầng hầm 1 Nhà văn

hóa quận Dobong

Nội bộ406
정다연

Giáo dục vợ chồng
người bạn đời

Giáo dục vợ chồng đa
văn hóa có con em là

trẻ nhỏ, sơ sinh

Mâu thuẫn trong việc nuôi
dạy con, giáo dục cách nuôi

dạy con đúng đắn, và các
hoạt động văn hóa(nến)

13:00-17:40
Thứ 7 ngày 23.11.

Phòng học số 1
Nội bộ406
정다연

※ Chúng tôi hoan nghênh sự ghé thăm hoặc tư vấn bất cứ lúc nào của các gia đình đa văn hóa đang gặp nhiều khó
khăn trong sinh hoạt tại Hàn Quốc!

Nhân viên đảm nhiệm: 민예원(Nội bộ 203)

Tên dịch vụ Đối tượng Nội dung Ngày giờ Địa điểm Tư vấn

Phòng học dành
cho vợ chồng tân

hôn

Vợ chồng tân hôn mới
cưới dưới 5 năm

Giáo dục liên quan đến cách hội
thoại, hiểu và kiểm điểm, giáo
dục tài chính, mâu thuẫn vợ
chồng dành cho các cặp vợ

chồng tân hôn

10:00~14:00
Thứ 7 ngày 2, 9 

tháng 11

Trung tâm hợp tác
tái sinh thành phố

quận 4 Dongbu
(Changdong
platform61)

Nội bộ 503
박지수

Đầu bếp gia đình

Các gia đình trong Quận
Dobong

(Ưu tiên những gia đình
tham gia đầy đủ thành

viên)

Các hoạt động gia đình như
Thăm quan chợ truyền thống

làng mình, nấu ăn vv

10:00~14:00
Thứ 7

ngày 30.11.

Phòng thực tập nấu
ăn Trường ĐH nữ

Duksung

Nội bộ 503
박지수

Giải trígiữa mẹ và
mẹ

Mẹ dang đi làm(hoặc
chuẩn bị đi làm) và mẹ

đẻ của mình

Tìm hiểu về các kiểu nuôi con, 
dạy con nâng cao lòng tự trọng , 

liệu pháp nghệ thuật hiểu trái
tim, 

làm giỏ hoa

19:00~20:30
Thứ 5 hàng

tuần(tổng 4 buổi)

Phòng học số 1
Nội bộ 502

김은비

Giáo dục bình
đẳng vợ chồng

Các cặp vợ chồng muốn
duy trìmối quan hệ vợ

chồng lành mạnh

Giáo dục vợ chồng để cải thiện
tình cảm thân mật của vợ chồng

15:00~17:00
Thứ 7 ngày 23.11.

Phòng học số 2
Nội bộ 203

민예원

With 30’s
2030 phụ nữ thanh niên

gia đình 1 nhân khẩu

Chương trình tăng cường năng
lực dành cho gia đình 1 nhân

khẩu như làm bánh tại nhà, làm
băng vệ sinh bằng vải, làm đồ

bằng da

14:00~16:00
Thứ 7 ngày 2, 9, 16 

tháng 11

Sự khác biệt giữa
các chương trình

Nội bộ
504

김예지

Giáo dục tiếng
Hàn

Người kết hôn di trú, 
con em nhập cảnh trung
gian, người nước ngoài

Khóa học tiếng Hàn chính quy và
khóa học chuyên sâu

Thường xuyên Phòng học số 1
Nội bộ

404 
윤설향

Mọi thứ về ly hôn
Bất cứ ai muốn biết về ly

hôn

Ly hôn và pháp luật, chính sách
hỗ trợ, cách hội thoại giữa cha 

mẹ và con cái

13:00~17:00
Thứ 7 ngày 2, 9 

tháng 11
Phòng học số 2

Nội bộ
201

김예진

Riêng biệt hoặc
cùng nhau

Con em gia đình cha mẹ
có mâu thuẫn(3-7tuổi)

và cha mẹ

Điều trị quan hệ giữa cha mẹ -
con cái(Tư vẫn tập thể CPRT)

10:00~16:00
Thứ 7, ngày 16.11.

Phòng học số 3
Nội bộ

201
김예진



Chương trình thườngxuyên

Cung cấp tư vấnmiễnphí6~10 lần, tiến hành tư vấn vào cả cuối tuần cùngbuổi tối!

⦁ Tư vấn vợ chồng
Tiến hành tư vấn vợ chồng cho các cặp vợ chồng đang gặp mâu thuẫn để
có thể hồi phục lại mối quan hệ và duy trìmối quan hệ gia đình tốt đẹp. Có
thể nhận tư vấn với đa dạng các chủ đề phát sinh trong mối quan hệ vợ
chồng như vấn đề tính cách, giá trị quan, tôn giáo, ngoại tình, căng thẳng, 
vấn đề về tình dục vv..

⦁ Tư vấn gia đìnhđa vănhóa
Tư vấn gia đình đa văn hóa nhằm giúp đỡ những khó khăn của các gia 

đình đa văn hóa, không chỉ riêng vấn đề tâm lý cá nhân của phụ nữ kết hôn
di trú mà còn tư vấn tổng thể nhằm giúp đỡ chức năng tích cực của gia đình. 
Giải quyết các vấn đề về quan hệ mà gia đình đang gặp phải và các vấn đề
trực diện theo chu kỳ sinh hoạt gia đình và giúp đỡ để hình thành mối quan
hệ gia đình lành mạnh.

⦁ Tư vấn cha mẹ-con cái
Tiến hành tư vấn để giải quyết các vấn đề đa dạng phát sinh trong quan hệ
giữa cha mẹ và con cái như đứt đoạn mối quan hệ cha mẹ - con cái, con cái
khước từ cha mẹ, vấn đề về tính cách /giá trị quan của con , bỏ nhà đi, vấn
đề định hướng tương lai/nghề nghiệp, hành động xấu vv…

⦁ Tư vấn trước và sau ly hôn
Hỗ trợ thông qua tư vấn quá trình đưa ra quyết định hợp lý như ổn định 

tâm lý, các vấn đề về tình cảm, các vấn đề kinh tế, nuôi con và đồng thuận 

của các cặp vợ chồng đang cân nhắc ly hôn hoặc các vấn đề thích ứng sau 

khi ly hôn.

⦁ Tư vấn gia đình
Ngoài tư vấn vợ chồng, cha mẹ - con cái còn có tư vấn các vấn đề trong
quan hệ gia đình. Có thể nhận tư vấn các vấn đề mang tính liên quan lớn
đến khả năng thích nghi và cách đối phó trong gia đình, mối quan hệ tình
cảm gia đình vv..

⦁ Tư vấnpháp luật
Giúp đỡ qua tư vấn trực tiếp với luật sư 1 buổi /tháng(thứ ba tuần thứ 2)
các vấn đề về pháp luật liên quan đến gia đình như ly hôn, thừa kế, công nợ
vv

Giúp các gia đình khó khăn đang phải đối mặt với nguy kịch gia đình (thu nhập thấp, gia đình một bố mẹ, gia đình
cha mẹ đơn thân, người dân Triều Tiên vượt biên, gia đình đa văn hóa) giải quyết các vấn đề như bạo lực gia đình, ly
hôn, các vấn đề nguy kịch vv và giúp họ cải thiện năng lực gia đình. Các gia đình gặp vấn đề phức tạp xong vui lòng
liên hệ với trung tâm chúng tôi.

Nhân viên phụ trách: 유성신, 노수정 (Nội bộ 202, 205)

Chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà dành cho các đối tượng trẻ em từ 3 tháng đến 12 tuổi tròn
trong gia đình phát sinh khoảng trống nuôi dạy con như gia đình có thu nhập kép vv, để giảm bớt gánh nặng trong
việc nuôi dạy con cái và góp phần giảm bớt tỷ lệ sinh thấp.
Nhân viên phụ trách: 박혜진 (Nội bộ 802)

Người kết hôn di trú thường phải đối mặt với nhiều vấn đề trong giao tiếp ở  xã hội Hàn Quốc do sự khác biệt về
ngôn ngữ. Vìthế Trung tâm có hỗ trợ dịch vụ thông biên dịch đa dạng cần thiết trong gia đình và sinh hoạt xã hội
của người kết hôn nhập cư trên nền tảng chu kìcuộc sống gia đình. Có thể sử dụng dịch vụ đồng hành thông dịch
khi cần thiết và bất cứ lúc nào như hỗ trợ khẩn cấp mọi tình huống nguy kịch và giao tiếp trong gia đình nên rất
mong quý vị hãy liên hệ với trung tâm chúng tôi!

Nhân viên phụ trách: 차서현 (Nội bộ403)

Đánh giá mức độ phát triển ngôn ngữ và tiến hành giáo dục ngôn ngữ phù hợp cho các trẻ em  gia đình đa văn hóa gặp khó khăn 
trong giao tiếp để đảm bảo sự phát triển ngôn ngữ hài hòa của trẻ. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp tư vấn và giáo dục cho các
bậc phụ huynh để có thể giúp cho việc thúc đẩy sự phát triển ngôn ngữ của trẻ em trong cuộc sống hàng ngày

Nhân viên phục trách: 신현호 (내선 506)


