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

Lớp học cho các cặp vợ chồng
dự bị

Các cặp chuẩn bị
kết hôn

Phương pháp giao tiếp cặp đôi, 
Danh sách các thứ cần chuẩn bị để kết

hôn, Quản lý tài chính v.v

(thứ 7) 14/11
10:00~16:30
(thứ 7) 21/11
10:00~14:00

Giáo dục gián
tiếp

Nội bộ 413
Jang Hyewon

Lớp giáo dục dành cho phụ
huynh học sinh mới nhập học

Phụ huynh có con cái
chuẩn bị vào

tiểu học

Sự thay đổi của quá trình giáo dục tiểu
học, Các hoạt động phụ huynh học sinh

(thứ 3) 10/11
19:00~20:30

Giáo dục gián
tiếp

Nội bộ 413
Jang Hyewon

Trường học dành cho cha quận
Dobong

‘UPDATE＇

Cha có con lớp thấp tiểu
học

Giáo dục Cha - con cái
(thứ 7) 7/11

(thứ 7) 14/11
10:00~12:00

Giáo dục gián
tiếp

Nội bộ 412
Kim Eunbi

Văn hóa giáo dục gia đình

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

Giáo dục tiếng Hàn dành
cho gia đình đa văn hóa

Phụ nữ kết hôn di trú,
Con em nhập cảnh giữa

chừng

Topik sơ cấp, trung cấp, ngôn ngữ sinh
hoạt xã hội, tiếng Hàn để hướng dẫn con 

cái học tập
tháng 10~12

Phòng học
trung tâm

Nội bộ 406
Jang Daeun

Cuộc thi trỗ tài song ngữ &
cuộc thi viết về ước mơ

Phụ nữ kết hôn cư trú,
Gia đình đa văn hóa

1. Trổ tài song ngữ
(đồng dao quê hương mẹ , thơ và các chủ

đề phong phú)
2. Cuộc thi viết về ước mơ

(viết chữ đẹp, viết văn)

(thứ 7) 14/11 
10:30~12:00

Chưa quyết
định

Nội bộ 401 Chu 
HuiYeon, Nội bộ

406
Jang Daeun

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

Phụ nữ kết hôn di trú, người
nước ngoài, con em nhập

cảnh giữa chừng

Chương trình văn hóa và giáo dục hỗ trợ
thích nghi với xã hội Hàn Quốc

Tháng 11~12
Phòng học
trung tâm,
bên ngoài

Nội bộ 401
Chu Huiyeon

Hướng dẫn bố mẹ về việc
tìm hiểu thời kỳ dậy thì của

con

Bố mẹ có con đang độ tuổi
dậy thì

Giáo dục dành cho bố mẹ thử nghiệm giải
quyết xung đột, hiểu thêm về thời kì dậy

thì của con

16/11, 23/11
19:00~21:00

Giáo dục
online

Nội bộ 407
Min Yewon

Lớp giáo dục dành cho phụ
huynh học sinh mới nhập

học
Bố mẹ gia đình đa văn hóa có

con chuẩn bị vào trung học

Giáo viên đang dạy tại trung học trực tiếp
hướng dẫn tất cả các sinh hoạt ở trường

trung học

(Thứ 3) 17/11
19:00~21:00

Giáo dục
online

Nội bộ 407
Min Yewon

Lớp học chuẩn bị tìm việc
làm cho phụ nữ kết hôn

di trú

Phụ nữ kết hôn di trú mong
muốn tìm việc làm

Lớp phỏng vấn hướng dẫn thông dịch du 
lịch ITQ (điều hành lớp ecxel, hangul, PPT)

25.9~25.11
(Thứ 4) hàng tuần

10:00~12:00

Giáo dục
online

Nội bộ 405
Kim Yewon

Lớp học lấy chứng chỉ
làm đẹp

Phụ nữ kết hôn di trú mong
muốn lấy chứng chỉ làm đẹp

Giáo dục thi thực hành và viết để lấy
chứng chỉ trang điểm, làm lông mi

Tháng 10~12
Thứ hai, tư, sáu

10:00~13:00

Trung tâm
làm đẹp

Eoromosu

Nội bộ 405
Kim Yewon

Lập kế hoạch cho tương lai Phụ nữ kết hôn cư trú ở  
Hàn từ 3~5năm

Lập kế hoạch tương lai của mình
qua hình ảnh

6, 13, 20/11
13:30~15:30

Phòng học
trung tâm

Nội bộ 405
Kim Yewon

Giađìnhđa văn hóa
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Kiểm tra kết hôn
Các cặp vợ chồng muốn duy
trì mối quan hệ hôn nhân

lành mạnh

Phản hồi ý kiến và kiểm tra mối
quan hệ vợ chồng thông qua các
dụng cụ đo lường khách quan

Thường
xuyên

Phòng tư vấn trung tâm,
tư vấn qua điện thoại

Nội bộ 206
Lee So 
Hyun

Kiểm tra kết hôn

BẢN THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 11 NĂM 2020

Trung tâm hỗ trợ gia đình khỏe mạnh
gia đình đa văn hóa quận Dobong

• Tư vấn : 02-995-6800

• Địa chỉ: Tầng 2 nhà văn hóa cư dân quận Dobong(552 đường Dobong, quận Dobong, thủ đô Seoul)

• Do virus corona 19 nên ngày giờ có thể thay đổi.



Tư vấn gia đình

Tư vấn vợ chồng, 

cha mẹ - con cái, 

tư vấn gia đình

Tư vấn các vấn đề trong gia đình như tư vấn 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 trong gia đình, quan hệ
tình cảm vv….

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

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

học cải thiện năng lực gia đình. Các gia đình gặp khó khăn hãy liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào.

Nhân viên phụ trách : Pak HyeJeong(Nội bộ 801)

Chương trình xây dụng môi trường song ngữ

Cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà dành cho các đối tượng trẻ em từ 3 tháng đến 12 tuổi tròn cho các gia đình không

có thời gian chăm sóc con cái như gia đình thu nhập kép vv, để giảm bớt gánh nặng trong việc nuôi dạy con cái.

Nhân viên phụ trách : Jung Su Jin,  Jung Da Eun (Nội bộ 505, 506)Dịch vụ hỗ trợ phát triển ngôn ngữ

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

Tư vấn gia đình

Tư vấn vợ chồng, 

cha mẹ - con cái, 

tư vấn gia đình

Tư vấn các vấn đề trong gia đình như tư vấn 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 trong gia đình, quan hệ
tình cảm vv….

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

Tăng cường năng lực gia đình & quản lý trường hợp

Giúp các gia đình khó khăn đang phải đối mặt với nguy kịch gia đình(thu nhập thấp, gia đình một bố(mẹ) chưa kết hôn, gia đình cha 

hoặc 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 v.v và giúp học cải thiện năng lực gia đình. 

Các gia đình gặp khó khăn hãy liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào.

Dịch vụ hỗ trợ chăm sóc trẻ em

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 trở thành thành nhân tài thế giới.

Nhân viên phụ trách : Yu Sung Sin, Gu so Yeon, No Su Jeong ( Nội bộ 202, 203, 205)

Nhân viên phụ trách : Pak HyeJeong(Nội bộ 801)

Chương trình xây dựng môi trường song ngữ

Cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà dành cho các đối tượng trẻ em từ 3 tháng đến 12 tuổi tròn cho các gia đình không

có thời gian chăm sóc con cái như gia đình thu nhập kép vv, để giảm bớt gánh nặng trong việc nuôi dạy con cái.

Người kết hôn di trú thường phải đối mặt với nhiều vấn đề trong xã hội Hàn Quốc. Do đó Trung tâm chúng tôi hỗ trợ dịch

vụ thông biên dịch đa dạng cần thiết trong cuộc sống gia đình và xã hội. Ngoài ra có thể đồng hành thông dịch như hỗ trợ

các tình huống nguy kịch và giao tiếp trong gia đình . Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ khi nào.

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, giáo dục cho các

bậc phụ huynh để có thể giúp cho việc thúc đẩy ngôn ngữ của các em trong cuộc sống hàng ngày.

Nhân viên phụ trách : Jung Su Jin,  Jung Da Eun (Nội bộ 505, 506)

Dịch vụ thông biên dịch dành cho người kết hôn di trú

Dịch vụ hỗ trợ phát triển ngôn ngữ

Cung cấp tư vấn miễn phí 6~10 lần, tiến hành tư vấn vào buổi tối và cuối

tuần!

Chương trình thường xuyên

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

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




