
Trung tâm hỗ trợ gia đình 〮 đa văn hóa quận Dobong
Bản thông báo chương

trình tháng 10 năm 2021

Tên chương trình Đối tượng Nội dung Thời gian Địa điểm Thắc mắc

헬시어론
Gia đình 1 thành viên dự bị

dành cho độ tuổi 2~30 
chuẩn bị tự lập

Giáo dục về phân chia để tự lập lành mạnh với
gia đình gốc

19:00~21:00
Thứ 4 hàng tuần

6/10~27/10

Giáo dục trực
tiếp

(có thể chuyển
sang học online)

Số nôi bộ 204

정자헌

Cửa hàng nhỏ bảo vệ
trái tim gia đình

Gia đình kinh doan nhỏ
Kiểm tra giao tiếp trong gia đình, giảm stress, 

mạng lưới láng giềng vv

Đến tận nhà từng

gia đình trong theo
thời gian phù hợp

từ tháng 9~ 11

Đến từng nơi

kinh doanh

Số nội bộ 414

장유경

Lớp học cho người
nuôi con nhỏ
‘맘.모.맘.모’

Cha mẹ nuôi con nhỏ(dự bị) 
cùng với trẻ em

Giáo dục cha mẹ dựa theo đặc tính của trẻ nhỏ, 
hoạt động chăm sóc trái tim người nuôi dạy-

trẻ em

10:00~12:00
25/8~6/10

Giáo dục online
Số nôi bộ 301

이선희

Họp nhóm ‘Thêm hồi

hộp’
Gia đình cha mẹ đơn

Hoạt động theo nhóm nhỏ trên 1 buổi/tháng

Tăng cường sức khỏe thông qua(chương trình

giao tiếp, văn hóa giáo dục)

(Thứ 7) tuần thứ 2 

hàng tháng

Tiến hành

online
(có thể thay đổi)

Số nội bộ 202 

유성신

Họp nhóm

‘같이가치’
Gia đình tái hôn

Hoạt động theo nhóm nhỏ 1 buổi/tháng
Hình thành mạng lưới hỗ trợ thông qua(giao

tiếp, hoạt động văn hóa)

(Thứ 3) tuần thứ 4 

hàng tháng

Hoạt động

online
(có thể thay đổi) Số nội bộ 203

구소연

Gia đình again
Cha mẹ·con em gia đình tái

hôn

Huấn luyện trị liệu qua trò chơi để cải thiện
tương tác giữa cha mẹ và con cái

10/5 ~ 11/9 (Thứ Ba)
10: 00-12: 00

( Có Thể Thay đổi)

Hoạt động

online

Tên chương
trình

Đối tượng Nội dung Thời gian Địa điểm Thắc mắc

Giáo dục Tiếng

Hàn

Người kết hôn nhập cư và

con em nhập cảm trung gian

Nâng cao năng lực tiếng Hàn & Topik(sơ 

cấp, trung cấp)

Thứ 2.4.6 hàng tuần

Sáng/ Chiều
Giá o  dục onliine

Số nội bộ 405

김예원

Lớp sửa phát âm trong ngôn ngữ sinh

hoạt gia đình

Thứ 3.5 hàng tuần

Sáng/ Chiều
Giá o  dục onliine

Ngôn ngữ sinh hoạt xã hội
( Thứ 7) Hàng tuần

10:00~12:00
Giá o  dục onliine

Giáo dục vợ
chồng người bạn

đời

Vợ chồng, người bạn đời đa

văn hoá

Chương trình giáo dục và trải nghiệm

văn hóa để cải thiện quan hệ vợ chồng, 

đào tạo chụp và chỉnh sửa ảnh.

13: 00-16: 00

(Thứ 7)Tuần 1, 3, 5 

hàng tháng

Giá o  dục onliine

Giáo dục tìm
hiểu các gia

đình đa dạng

Nhiều gia đình, con em gia

đình đa văn hóa

Họp nhóm và giáo dục sử dụng truyện

tranh để tìm hiểu về nhiều gia đình

Mỗi tháng 1 lần

19:00~21:00
Giá o  dục onliine

Nhóm tự lực

theo
từng quốc gia

Người kết hôn di trú các
nước Philipin, Việt Nam, 

Campuchia

Chia sẻ thông tin và xây dựng hệ thống
hỗ trợ về mặt tình cảm

Từ tháng 6~ 11
Mỗi tháng 1 lần

Phòng học trung tâm

và bên ngoài

Số nội bộ 405

김예원
Số nội bộ 507

차서현
Số nội bộ 406

염슬기

Chương trình
phát triển tính

xã hội
‘Chơi là thích

nhất’

Người kết hôn di trú và con 

em gia đình đa văn hóa chưa

đi học

Chương trình phát triển tính xã hội giữa

trẻ em và cha mẹ hoặc các bạn cùng

trang lứa thông qua  trò chơi(mỹ thuật, 

âm nhạc, truyện tranh)

Từ tháng 7~11

Hàng tuần ( thứ 3)

16::30~18:30

Giáo dục trực tiếp
( có thể chuyển sang 

học online)

Số nội bộ 412

김은비

Tiếng Hàn
‘Lớp học tiếng

Tobagi’

Con em gia đình da văn hóa

độ tuổi đi học và trước khi

nhập học

Chương trình giáo dục tiếng Hàn dành

cho con em gia đình đa văn hóa

17:00~18:00

Thứ 5, 7 hàng tuần

Từ tháng 4 ~11

Giáo dục onliine

Số nội bộ 505

정다은,
Số nội bộ 506

설문경

‘Mối quan hệ
thoải mái’

Bố mẹ chồng Hàn Quốc và

phụ nữ kết hôn di trú

Chương trình nấu ăn, thủ công trong

sinh hoạt, giao tiếp, giáo dục ngôn ngữ

và văn hóa cho người kết hôn di trú

Tháng 10~11

Tháng 1 lần

Phòng học trung tâm
(  trực tiếp và oline)

Số nội bộ 401

추희연Hỗ trợ định cư
thời kỳ đầu cho

gia đình đa văn
hóa

Người nhập cư kết hôn, con 
em nhập cảnh trung gian, 

người nước ngoài v.v.

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

Tháng 10~11
Phòng học trung tâm
(  trực tiếp và oline)

Chương trình
cùng người bạn

đời
Vợ chồng đa văn hóa

Chương trình tìm hiểu văn hóa và

chương trình cải thiện quan hệ vợ chồng
Tháng 10~11

Phòng học trung tâm
(  trực tiếp và oline)

Số nội bộ 402

히로꼬Sân chơi ngôn
ngữ gia đình đa

văn hóa

Vợ chồng và gia đình đa

văn hóa

Chương trình học văn hóa và tiếng nước
vợ( Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản)

Tháng 10~11
Phòng học trung tâm
(  trực tiếp và oline)

<Văn hóa giáo dục gia đình>

<Gia đình đa văn hóa>



Các chương trình thường xuyên
Tư vấn gia đình

Tư vấn vợ chồng.gia đình

Tư vấn trước .sau li hôn

Tư vấn gia đình đa văn hóa

Tư vấnCOVID-19

Tư vấn mâu thuẫn về mang

thai và sinhcon

-Tư vấn miễn phí các vấn đề trong gia đình. 

-Bạn có thể nhận được tư vấn về các vấn đề lớn liên quan đến phương pháp đối ứng phó trong

gia đình, khả năng thích ứng, quan hệ tình cảm.

• 2 người trở lên tham gia từ 3 lần sẽ được tư vấn 10 lần (Dự án hỗ trợ tư vấn gia đình

thành phố Seoul)

• 1 người tham gia sẽ được tư vấn 6 lần

• Cung cấp tư vấn trực tiếp/không tiếp xúc/gọi hình ảnh/gọi điện thoại

Kiểm tra hôn nhân
-Thông qua việc kiểm tra quan hệ vợ chồng định kì có thể tạo ra mối quan hệ vợ chồng lành mạnh.

-Kiểm tra quan hệ vợ chồng thông qua công cụ đo lường khách quan.

Người phụ trách : 김예진, 이소현, 최혜림 (Số nội bộ 201, 206, 207)

Tăng cường năng lực gia đình& quản lý trường hợp

Giúp giải quyết các vấn đề và tăng cường chức năng của gia đình dành cho gia đình đối mặt với trường hợp khẩn cấp như: trong gia

đình gặp phải khó khăn(thu nhập thấp, cha mẹ đơn thân, cha. mẹ chưa kết hôn, người tị nạn Bắc Hàn, gia đình đa văn hóa), bạo lực gia

đình, li hôn, sự kiện nguy cấp,.v.v. Mong các gia đình gặp khó khăn hãy liên lạc cho chúng tôi bất cứ khi nào.

Dự án hỗ trợ chăm sóc trẻ em

Hỗ trợ việc tạo môi trường để con em gia đình đa văn hóa có thể giao tiếp 2 ngôn ngữ trong gia đình 1 cách tự nhiên từ khi còn nhỏ, 

giúp trẻ có thể hình thành bản tính lành mạnh và phát triển thành công dân toàn cầu.

Người phụ trách : 노수정, 전예림, 구소연 (Số nội bộ 205, 406, 203)

Người phụ trách : 박혜정 (Số nội bộ 801)

Người phụ trách : 추희연, 히로꼬 (Số nội bộ 401, 402)
Chương trình tạo dựng môi trường song ngữ

Cung cấp dịch vụ trông trẻ với đối tượng là trẻ từ 3 tháng tuổi đến dưới 12 tuổi của các gia đình thiếu thời gian chăm sóc trẻ do các lý

do như cha mẹ cùng đi làm,.vv giúp làm giảm gánh nặng trong vấn đề nuôi dưỡng con cái.

Những người di trú kết hôn gặp phải nhiều vấn đề giao tiếp trong xã hội Hàn Quốc. Chính vì điều đó mà chúng tôi cung cấp dich vụ

thông-biên dịch đa dạng cần thiết cho gia đình, sinh hoạt xã hội. Có thể thông dịch đồng hành như vấn đề giao tiếp trong gia đình hay 

hỗ trợ các tình huống khẩn cấp , vì vậy hãy liên lạc cho chúng tôi bất cứ khi nào.

Chúng tôi đánh giá mức độ phát triển ngôn ngữ của trẻ em gia đình đa văn hóa, tiến hành giáo dục ngôn ngữ phù hợp với trẻ em gặp

khó khăn trong giao tiếp để giúp trẻ phát triển tốt hơn. Hơn nữa chúng tôi cũng hỗ trợ để thúc đẩy phát triển ngôn ngữ ở trẻ em cả ở

trong đời sống sinh hoạt bằng việc cung cấp giáo dục và tư vấn với đối tượng là người nuôi dưỡng trẻ.

Người phụ trách : 차서현 (Số nội bộ 507)

Dịch vụ thông biên dịch cho người kết hôn di trú

Tiếng Hàn hỗ trợ tăng cường năng lực cho người kết hôn di trú

Hỗ trợ người di trú kết hôn và con em nhập cảnh giữa chừng giải quyết các khó khăn trong giao tiếp và thích ứng với cuộc sống sinh

hoạt Hàn Quốc một cách suôn thông qua hình thức giáo dục tiếng Hàn sinh hoạt thực tế 1 cách đa dạng như lớp thi bằng Topik, 

hướng dẫn học tập cho con cái, , tiếng Hàn xin việc, lớp nói, lớp ngữ pháp,.v.v.

Người phụ trách : 김예원 (Số nội bộ 405)

• Thắc mắc : 02-995-6800

• Địa chỉ: 도봉구민회관 2층(서울특별시 도봉구 도봉로552)

• Xin lưu ý rằng lịch trình có thể thay đổi do vi rút COVID-19.

Dịch vụ hỗ trợ phát triển ngôn ngữ
Phụ trách : 정다은, 설문경 (Số nội bộ 505, 506)




