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Trungtâmhỗtrợsứckhỏe giađình·giađìnhđavănhóa

quậnDobong

• Tư vấn : 02-995-6800

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

Vănhóa·giáodục
giađìnhTên chương

trình Đối tượng Nội dung Ngày giờ Địa
điểm

Tư
vấn

Lớp học dành cho phụ
huynh có con em là thanh

thiếu niên

Cha mẹ có con em độ
tuổi thanh thiếu niên

Hướng dẫn sử dụng thiết bị kỹ
thuật số cho con em,  

khả năng nhận biết giới tính và
phòng chống bạo lực kỹ thuật số

19:00~21:00
18.8(thứ 3)
25.8(thứ 3)

Phòng học 1 
Trung tâm

Nội bộ 413
Jang

Hyewon

Giáo dục tài chính kinh tế
‘Một đồng xu‘

Con em gia đình đa
văn hóa

(tiểu học lớp 4~lớp 6)

Chương trình giáo dục về phương
pháp tiêu dùng hợp lý tiền tiêu vặt

13:00~15:00
11.8(thứ 3)

Phòng học
trung tâm

Nội bộ 407
Min Yewon

Chương trình thiết lập
nghề nghiệp

‘Hướng tới ước mơ’

Con em gia đình đa
văn hóa

(trung học cơ sở 1 ~ 
trung học phổ thông 3)

Chương trình thiết kế và khám phá
nghề nghiệp phù hợp với thanh

thiếu niên đa văn hóa

15:00~17:00
25.8(thứ 3)

Phòng học
trung tâm

Nội bộ 407
Min Yewon

Tên chương
trình Đối tượng Nội dung Ngày

giờ
Địa

điểm Tư vấn

Lớp học tiếng Hàn cho gia
đình đa văn hóa

Người kết hôn nhập
cư, con em nhập cảnh

trung gian

Topik sơ cấp, Topik trung cấp, 
ngôn ngữ trong sinh hoạt, ngôn

ngữ trong công việc
Tháng 9~12

Phòng học
trung tâm

Nội bộ 406
Jang Dayeon

Hỗ trợ định cư thời kỳ đầu
cho gia đình đa văn hóa

Phụ nữ kết hôn di trú, 
con em nhập cảnh
trung gian, người

nước ngoài vv

Chương trình văn hóa và giáo dục
để thích ứng trong xã hội Hàn

Quốc
Tháng 8~11

Phòng học
trung tâm

và bên
ngoài

Nội bộ 401
Chu Hui Yeon

Họp mặt các ông chồng đa
văn hóa

‘Tất cả mọi thứ về vợ tôi’

Chồng và thành viên
trong gia đình đa văn

hóa

Học văn hóa và ngôn ngữ tiếng
Trung, Nhật , Việt (sơ cấp)

Tháng 8~12
(tháng 2 buổi)

Phòng học
trung tâm

Nội bộ401,402
Chu Hui Yeon, 

Hiroco

Gia đìnhđavănhóa

• Xin thông báo lịch trình trên có thể thay đổi do dịch Corona 19.

Kiểmtrakếthôn

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

Kiểm tra kết hôn
Các cặp vợ chồng mong

muốn duy trì mối quan hệ
vợ chồng lành mạnh

Kiểm tra và phản hồi các mối quan
hệ vợ chồng thông qua dụng cụ đo

lường mang tính khách quan
Tháng 8~12

Phòng tư vấn
Trung tâm

Nội bộ 206
Lee Sohuyn



Cácchương trìnhthườngxuyên

가족역량강화〮사례관리

Cung cấp tư vấn miễn phí 6~10 lần, tiến hành tư vấn vào cả cuối tuần cùng buổi tối!

⦁ Tư vấn vợ chồng·cha mẹ - con cái·gia đình
Tư vấn các vấn đề giữa vợ chồng·cha mẹ - con cái·gia đình. Có thể nhận tư vấn các vấn đề lớn liên quan đến 
cách xử lý và khả năng thích ứng gia đình, mối quan hệ tình cảm của gia đình vv...

⦁ Tư vấn gia đình
Tư vấn gia đình đa văn hóa nhằm giúp đỡ những khó khăn của gia đình đa văn hóa, không chỉ riêng vấn đề tâm lý của cá 
nhân người kết hôn nhập cư mà còn là tư vấn toàn diện để hỗ trợ chức năng cho gia đình. Chúng tôi sẽ giúp gia đình giải 
quyết các vấn đề về quan hệ mà các gia đình đa văn hóa đang gặp phải theo chu kỳ sinh hoạt gia đình và hình thành mối 
quan hệ gia đình lành mạnh

⦁ Tư vấn trước và sau ly hôn
Hỗ trợ quá trình quyết định hợp lý như ổn định tâm lý, vấn đề tình cảm, vấn đề kinh tế, nuôi dạy con cái và thỏa thuận sau 
khi ly hôn của các cặp vợ chồng đang có ý định ly hôn hoặc phát sinh các vấn đề thích ứng sau khi ly hôn.

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, Gu Soyeon, No Su Jung(Nội bộ 202, 203, 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 HyeJeong(Nội bộ 801)

Dịchvụthôngbiêndịchdànhchophụnữkếthôndi trú
Người kết hôn di trú thường phải đối mặt với nhiều vấn đề trong giao tiếp ở  xã hội Hàn Quốc. Do đó Trung tâm chúng tôi hỗ
trợ dịch vụ thông biên dịch đa dạng cần thiết trong sinh hoạt xã hội.  Có thể đồng hành thông dịch như hỗ trợ khẩn cấp các tình

huống nguy kịch và giao tiếp trong gia đình nên rất mong quý vị hãy liên lạc với chúng tôi bất cứ khi nào.

Nhân viên phụ trách : Cha Seo Hyeon (Nội bộ 507)

Dịchvụhỗtrợpháttriểnngônngữdànhchocon emgiađìnhđavănhóa

Đánh giá mức độ phát triển ngôn ngữ và tiến hành giáo dục ngôn ngữ phù hợp cho con 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: Jeong Su Jin,  Jeong Da Eun (Nội bộ 505, 506)

이중언어가족환경조성프로그램
Hỗ trợ tạo dựng môi trường cho con em gia đình đa văn hóa có thể giao tiếp bằng hai ngôn ngữ một cách tự nhiên trong gia

đình từ khi còn nhỏ, thiết lập bản tính lành mạnh và giúp trẻ có thể trưởng thành là một nhân tài thế giới.

Nhân viên phụ trách : Chu Hui Yeon, Hiroco(Nội bộ 401, 402)       

Tăngcườngnănglựcgiađình〮quảnlýtrườnghợp

Chươngtrìnhxâydựngmôitrườnggiađìnhsong ngữ




