
Bản thông tin chương trình tháng 4 năm 2020 
Trung tâm hỗ trợ sức khỏe gia đình · gia đình đa

văn hóa quận Dobong

• Tư vấn : 02-995-6800

• Vị trí : Tầng 2 Nhà văn hóa quận Dobong(서울특별시도봉구도봉로552)

Văn hóa · giáo dục giađình

Tên chương
trình

Đối tượng Nội dung Ngày giờ Địa điểm Tư vấn

Lớp học dành cho phụ
huynh mới

Các bậc phụ huynh
có con em chuẩn bị
vào Tiểu học· Trung

học cơ sở

Quá trình giáo dục và sinh
hoạt học đường ở trường

Tiểu học, quá trình giáo dục
và chế độ kỳ học tự do ở 

trường trung học cơ sở, vai
trò của phụ huynh vv

19:00~21:00
7.4(thứ 3)
9.4(thứ 5)

14.4(thứ 3)

Phòng giáo
dục trong
trung tâm

Nội bộ
502

Kim Eun
Bi

Lớp học dành cho bố
Các bố có con em
nhi đồng sử dụng
Nhà trẻ SanDeul

Giáo dục để tạo dựng mối
quan hệ của bố với con cái và

giúp các bố cân bằng giữa
công việc với sinh hoạt

10:00~13:00
18.4(thứ 7)

Nhà trẻ
SanDeul

Nội bộ
503
Jang 

Hyewon

Họp nhóm tự lực các gia
đình tái hôn

‘Cuộc sống hôn nhân mới’

Các gia đình tái hôn
thuộc đa văn hóa
·gia đình thường

Họp nhóm để cải thiện sự
thân mật trong quan hệ gia
đình và giáo dục cần thiết

cho vợ chồng tái hôn

16:00~18:00
18.4(thứ 7)

Phòng giáo
dục trong
trung tâm

Nội bộ
203

Lee Su 
Yeon

Tên chương
trình Đối tượng Nội dung Ngày giờ Địa điểm Tư vấn

Tạo dựng môi
trường gia đình

song ngữ

Gia đình đa văn hóa
có con em là trẻ nhỏ, 
trẻ sơ sinh(người kết
hôn di trú, chồng, 
bố mẹ chồng vv)

- Giáo dục cha mẹ song ngữ
- Giáo dục tương tác qua lại

giữa cha mẹ - con cái
- Chương trình vận dụng song 

ngữ

Tháng
4~11(thứ 2)

Phòng học
trung tâm và

bên ngoài

Nội bộ
401,402
Chu Hee

Yeon,
Hiroco

Thiết kế tương lai
Người kết hôn di trú

sống tại Hàn từ 3 
năm trở lên

Phụ nữ kết hôn di trú muốn lập
kết hoạch cho tương lai trong

cuộc sống tại Hàn

13:30~15:00
21.4~21.5 
(thứ 3, 5)

Phòng giáo
dục số 2

Nội bộ 405
Kim Yewon

Cùng nhau đọc
truyện cổ tích thế

giới

Học sinh lớp 1 đến
lớp 4 tiểu học có

quan tâm đến
truyện cổ tích thế

giới

Đọc truyện cổ tích Trung 
Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, 

Kyrgyzstan và tìm hiểu văn
hóa thế giới

10:00~12:00
Thứ 7 hàng

tuần từ
4.4~25.4

Phòng học số
1

Nội bộ 405
Kim Yewon

Hỗ trợ định cư
thời kỳ đầu cho gia

đình đa văn hóa

Gia đình và người
kết hôn di trú nhập
cảnh trong vòng 5 

năm

Lớp học nấu ăn, lớp học tài
chính sinh hoạt

Tháng4~5
(thứ 2)

Phòng học
trung tâm và

bên ngoài

Nội bộ 401 
Chu Hee

Yeon

Gia đìnhđavănhóa



Các chương trình thường xuyên

Dịchvụtăngcườngnănglựcgiađình

Cung cấp tư vấn miễn phí 6~10 lần, tiến hành tư vấn vào cả cuối tuần cùng buổi 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 trì mối 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 đình đa văn hóa
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 vấn pháp 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

Tưvấngiađình

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 xin vui lòng liên hệ với trung tâm chúng tôi!

Nhân viên phụ trách : Yu Sungsin, No Su Jung (Nội bộ 202, 205)

Dịchvụhỗtrợchămsóctrẻem

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 cải thiện tỷ lệ sinh thấp.

Nhân viên phụ trách : Pak Hye Jin (Nội bộ 802)

Dịchvụthôngbiêndịchdànhchophụnữkếthôndi trú

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. Vì
thế 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 di trú trên
nền tảng chu kì cuộc sống gia đình. Có thể sử dụng dịch vụ đồng hành thông dịch khi cần thiết và bất cứ lúc nào: 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 : Cha Seo Hyeon (Nội bộ 403)

Dịchvụhỗtrợpháttriểnngônngữdànhchocon emgiađìnhđavănhóa

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 cho 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 phát triển ngôn ngữ của trẻ em trong cuộc sống hàng ngày.

Nhân viên phụ trách : Shin Hyeon Ho, Jung Su Jin (Nội bộ 506, 505)




