
THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 8
TRUNG TÂM GIA ĐÌNH QUẬN DOBONG

•Thời gian: liên tục trong năm
•Đối tượng: Trẻ em từ 3 tháng tuồi (tròn) đến dưới 12 
tuổi(tròn).
•Nội dung: Cung cấp dịch vụ cho người chăm sóc trẻ em
đối với gia đình có bố mẹ đi làm và phát sinh khoảng
trống nuôi dạy con.
•Tư vấn: Số nội bộ 801,802

⊙Nhóm hỗ trợ chăm sóc trẻ

[BỘ PHẬN HỖ TRỢ QUAN HỆ GIA ĐÌNH]

<NHÓM QUẢN LÝ TRƯỜNG HỢP>

•Thời gian: liện tục trong năm
•Đối tượng : Gia đình có con (cháu) có mức thu nhập
100% dưới mức thu nhập trung bình (thu nhập thấp, cha
mẹ đơn thân, cha mẹ chưa kết hôn, người dân Triều Tiên
vượt biên, gia đình đa văn hóa, là cha mẹ ở tuổi vị thành
niên)
•Nội dung: Hỗ trợ tâm lý tình cảm, chăm sóc trẻ khẩn cấp
•Tư vấn: Số nội bộ 206,207,208

⊙Dự án gia đình kinh doanh nhỏ

⊙Tăng cường quan hệ gia đình&quản lý trường hợp

[BỘ PHẬN HỖ TRỢ GIA ĐÌNH TỔNG HỢP]

•Thời gian: Tháng 6 ~ tháng 11
•Đối tượng: Các gia đình điều hành cửa hang nhỏ trong
quận Dobong và gia đình cư trú trong quận Dobong có
cửa hang nhỏ
•Nội dung: Hỗ trợ vật phẩm kiểm dịch, hỗ trợ kiểm ra
giao tiếp trong gia đình, hỗ trợ trải nghiệm văn hóa gia
đình, liên kết với các cơ sở chi viện và cung cấp thông tin
phù hợp
•Tư vấn: Số nội bộ 206

⊙Dự án hỗ trợ khôi phục chức năng ban đầu của
gia đình
•Thời gian: Tháng 5~ tháng 12
•Đối tượng: Gia đình muốn khôi phục chức năng ban đầu
của gia đình
•Nội dung: Gặp gỡ trao đổi, tư vấn cho cha mẹ - con cái, 
chương trình cải thiện mối quan hệ cha mẹ- con cái, dịch vụ
hỗ trợ sinh hoạt quản lý theo dõi
•Tư vấn: Số nội bộ 213

<NHÓM TƯ VẤN GIA ĐÌNH>

⊙Tư vấn gia đình

•Thời gian: Liên tục trong năm
•Đối tượng: Gia đình có nhu cầu tư vấn
•Nội dung: Tư vấn gia đình, tư vấn cá nhân, tư vấn trước
và sau li hôn, tư vấn trẻ em, tư vấn về xung đột khi mang
thai, sinh con. Cung cấp tư vấn miễn phí: tư vấn cá nhân
1 người/ 6 buổi, tư vấn cho gia đình 2 người trở lên 10 
buổi
(Dự án hỗ trợ tư vấn gia đình tại Seoul)
- Cung cấp tư vấn thông qua gọi điện/video/trực tiếp/ 
gián tiếp
•Tư vấn: Số nội bộ 201,202,203

⊙Kiểm tra hôn nhân

•Thời gian: liên tục trong năm
•Đối tượng : vợ chồng có nhu cầu kiểm tra quan hệ gia
đình
•Nội dung: tạo mối quan hệ vợ chồng khỏe mạnh thông
qua kiểm tra quan hệ vợ chồng định kỳ và kiểm tra mối
quan hệ vợ chồng qua dụng cụ đo lường khách quan
•Tư vấn: Số nội bộ 201,202,203

⊙Chương trình xây dựng môi trường song ngữ

•Thời gian: Liên tục trong năm
•Đối tượng: Con em gia đình đa văn hóa
•Nội dung: Hỗ trợ môi trường giao tiếp song ngữ một
cách tự nhiên trong gia đình từ khi còn nhỏ để trẻ em
hình thành nhận thức một cách làm mạnh mẽ và phát
triển thành những nhân tài toàn cầu
•Tư vấn: Số nội bộ 407

⊙Sân chơi gia đình đa văn hóa(Việt Nam, Trung Quốc, 
Nhật Bản)

•Thời gian: 2 buổi/ tháng (tổng 16 buổi) từ tháng 4 đến
tháng 11
•Đối tượng: Vợ chồng và gia đình đa văn hóa
•Nội dung: Học về tiếng mẹ đẻ và văn hóa của
vợ/chồng
•Tư vấn: Số nội bộ 407



[BỘ PHẬN HỖ TRỢ GIA ĐÌNH ĐA VĂN HÓA]

⊙Dịch vụ thông biên dịch cho người kết hôn nhập cư

•Thời gian: Liên tục trong năm
•Đối tượng: Gia đình đa văn hóa
•Nội dung: Hỗ trợ dịch vụ thông – biên dịch đa
dạng cho người kết hôn nhập cư, có thể đồng
hành thông dịch hỗ trợ các trường hợp khẩn cấp
và gia tiếp trong gia đình.
•Tư vấn: Số nội bộ 402

⊙Lớp học máy tính cho người kết hôn nhập cư –
Hangul cơ bản

•Thời gian: Tháng 6 ~ tháng 7
•Đối tượng: Người kết hôn nhập cư
•Nội dung: Giáo dục máy tính cho người kết hôn nhập cư, 
học cách soạn thảo văn bản tiếng Hàn cơ bản.
•Tư vấn: Số nội bộ 405

⊙Hỗ trợ học tập trước khi nhập học cho con em gia
đình đa văn hóa “Dabaum”

•Thời gian: 1~3 buổi/tháng từ tháng 3 ~ tháng 12
•Đối tượng: Trẻ em trước khi nhập học, trẻ em từ lớp 1~3
•Nội dung: Lớp tiếng Hàn cơ bản (bảng chữ cái tiếng Hàn, 
đọc, viết từ vựng), lớp học Toán cơ bản (số, phép toán cơ
bản, hình), lớp hướng dẫn về cuộc sống học đường
•Tư vấn: Số nội bộ 404

⊙Chương trình thiết kế tương lai cho con em gia
đình đa văn hóa “Saymama”

•Thời gian: 1 buổi/tuần từ tháng 4~tháng 11
•Đối tượng: Con em gia đình đa văn hóa độ tuổi tiểu học
nhỏ
•Nội dung: Nâng cao khả năng ngôn ngữ & cảm nhận về
văn hóa đất nước của mẹ 3 nước ( Việt Nam, Trung Quốc,
Nhật Bản)
•Tư vấn: Số nội bộ 403

⊙Dự án hỗ trợ nghề nghiệp và ổn định về tâm lý cho
con em Gia đình đa văn hóa”Dagagam”
•Thời gian: 1 lần/tuần từ tháng 3~tháng 11
•Đối tượng: Con em gia đình đa văn hóa độ tuổi đi
học từ 7~18 tuổi chẵn
•Nội dung: Hỗ trợ cho con em gia đình đa văn hóa
trong độ tuoir đi học về tư vấn cá nhân, việc làm nghề
nghiệp, tạo động lực học tập thông qua cố vấn của
sinh viên đại học liên kết với các tổ chức chuyên môn.
•Tư vấn: Số nội bộ 403

⊙Chương trình thích ứng gia đoạn đầu cho người
kết hôn nhập cư
• Thời gian: Hàng tháng (2 buổi)
•Đối tượng: Người kết hôn nhập cư visa f-6 đã (hoặc
mong muốn) nhập quốc tịch
•Nội dung: Thông qua tư vấn giúp giải quyết những khó
khăn mà người kết hôn nhập cư gặp phải trong thời kì
đầu nhập cảnh, trình tự luật cơ bản/ thông tin thích ứng
với xã hội Hàn Quốc/ hiểu biết lẫn nhau giữa các gia đình
•Tư vấn: Số nội bộ 408
⊙Giáo dục tại nhà cho gia đình đa văn hóa
•Thời gian: Liên tục (2 buổi/tuần)
•Đối tượng: Người kết hôn nhập cư nhập cảnh dưới 5 
năm, con em nhập cảnh giữa chừng, con em độ tuổi
3~12 tuổi tròn
•Nội dung: Cung cấp dịch vụ sinh hoạt cho trẻ em và gia
đình đa văn hóa, giáo dục tiếng Hàn tại nhà 1:1 theo
từng giai đoạn, giáo dục cho cha mẹ ở từng thời kì
mang thai- trẻ nhỏ, sơ sinh – nhi đồng
•Tư vấn: Số nội bộ 401

⊙Học tiếng Hàn

•Thời gian: tháng 4~ tháng 11
•Đối tượng: Người kết hôn nhập cư giai đoạn đầu
•Nội dung: Hỗ trợ học trực tiếp 1:3 cùng với các tình
nguyện viên dạy tiếng Hàn 1 tuần 2 buổi
•Tư vấn: Số nội bộ 405

⊙Dịch vụ hỗ trợ phát triển ngôn ngữ

•Thời gian: Liên tục trong năm
•Đối tượng: Con em gia đình đa văn hóa dưới 12 tuổi,
con em gia đình ngoại quốc, con em gia đình di trú Bắc
Triều Tiên
•Nội dung: Giảng dạy và đánh giá sự phát triển ngôn ngữ
của con em gia đình đa văn hóa
•Tư vấn: Số nội bộ 204,205

⊙ Chương trình huấn luyện bố mẹ gia đình đa văn
hóa "내마음톡톡(Talk)"
•Thời gian: Tuần đầu tiên của tháng 8
•Đối tượng: Người nuôi dưỡng và con em gia đình đa văn
hóa từ 5-6 tuổi
•Nội dung: Giải tỏa căng thẳng nuôi dưỡng con thông
qua tư vấn tập thể và tăng cường tương tác với con cái
thông qua thực hành trò chơi điều trị và thực hành trò
chơi thúc đẩy phát triển ngôn ngữ
•Tư vấn: Số nội bộ 204,205



[BỘ PHẬN HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG GIA ĐÌNH]

<ĐỘI CHĂM SÓC CỘNG ĐỒNG>

⊙Nơi chia sẻ giáo dục trẻ cộng đồng

•Thời gian: Liên tục trong năm
•Đối tượng: Phụ huynh và trẻ em
•Nội dung: Cung cấp không gian chăm sóc an toàn
thông qua việc sử dụng phòng chia sẻ nuôi dạy trẻ
cộng đồng, hỗ trợ tuyển dụng và hoạt động nhóm trao
đổi vì cộng đồng chăm sóc cho người nuôi con
•Chương trình ngày thường tháng 8: Trải nghiệm “làm
xà phòng trái đất”
•Chương trình cuối tuần tháng 8: Làm ‘trò chơi điện
tử'
•Tư vấn:

⊙Chiến dịch môi trường

•Thời gian: Tháng 8
•Đối tượng: Các gia đình trong quận Dobong
•Nội dung: Tiến hành chương trình ‘플로깅’ để bảo vệ
môi trường toàn cầu dành cho các gia đình quận
Dobong
•Tư vấn: Số nội bộ 302

⊙ Chương trình văn hóa giáo dục để thúc đẩy mối
quan hệ giữa cha và con con cái '취미부자'

•Thời gian: Thứ bảy ngày 20 tháng 8 
•Đối tượng: Bố và con tiểu học lớp nhỏ
•Nội dung: Tiến hành chương trình trải nghiệm “công
nghệ gỗ” để tạo ra văn hóa cộng đồng cho cha và con cái
•Tư vấn: Số nội bộ 306

⊙Chương trình giáo dục ‘Tự khám phá bản thân’ để
nâng cao sự tôn trọng bản thân của các bậc cha mẹ
trong gia đình cùng đi làm
•Thời gian: Thứ 7 hàng tuần trong tháng 8
•Đối tượng: Cha mẹ của gia đình cùng đi làm có con em
nhỏ, học sinh tiểu học lớp nhỏ
•Nội dung: Giáo dục cha mẹ có thể nâng cao năng lực
giải quyết vấn đề của gia đình cùng đi làm để có thể dẫn
dắt công việc và cuộc sống một cách cân bằng
•Tư vấn: Số nội bộ 301

<ĐỘI HỖ TRỢ GIA ĐÌNH 1 THÀNH VIÊN>

⊙ Tư vấn gia đình 1 thành viên ‘phòng tư vấn 1 mình’

•Thời gian: Liên tục trong năm
•Đối tượng: Hộ 1 gia đình(dự bị)
•Nội dung: Tư vấn và hỗ trợ tâm lý tình cảm cho hộ
gia đình 1 người(dự bị) (Miễn phí 6 buổi, 1 buổi/tuần, 
mỗi buổi 50 phút)
•Tư vấn: Số nội bộ 501

⊙Họp nhóm hộ gia đình 1 người '봉랑채'

• Thời gian: Tháng 6~tháng 11
•Đối tượng: Hộ gia đình 1 người (dự bị)
•Nội dung:Tổ chức họp hóm định kỳ để hoạt động văn
hóa giải trí đa dạng trong các nhóm nhỏ
•Tư vấn: Số nội bộ 502

⊙Cuộc sống sinh hoạt sôi nổi

•Thời gian: Tháng 6~tháng 11
•Đối tượng: Phụ nữ độ tuổi 2~30 gia đình 1 thành viên
•Nội dung: Họp nhóm phụ nữ gia đình 1 thành viên để
hình thành văn hóa thuần chay khỏe mạnh
•Tư vấn: Số nội bộ 502

*HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG ĐI

•Số điện thoại: 02-995-6800
•FAX: 02-995-6014
•Vị trí: 도봉구민회관 2층
(서울특별시도봉구도봉로552)

※Thời gian có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình
dịch bệnh covid 19.

-Chi nhánh số 1 (창동점)   Số nội bộ 301
-Chi nhánh số 2 (거점)        Số nội bộ 302     
-Chi nhánh số 3 (방학점)   Số nội bộ 303
-Chi nhánh số 4 (도봉점)   Số nội bộ 304
-Chi nhánh số 5 (쌍문점)   Số nội bộ 305
-Chi nhánh số 6 (창2동점) Số nội bộ 306




