
⊙Tư vấn gia đình

•Thời gian: Liên tục trong năm
• Đối tượng: Gia đình muốn tư vấn
• Nội dung: - Tư vấn gia đình, tư vấn trước và sau li 
hôn, tư vấn cá nhân, tư vấn trẻ em, tư vấn sự bất
đồng quan điểm khi mang thai và sinh con.
- Cung cấp tư vấn mien phí: Tư vấn cá nhân 1 người
6 buổi/ tư vấn gia đình 2 người trở lên 10 buổi (Dự
án hỗ trợ tư vấn gia đình thành phố Seoul)
- Cung cấp dịch vụ tư vấn trực tiếp/ gián tiếp/ video/ 
gọi điện thoại.
•Tư vấn: Số nội bộ 201, 202, 203

⊙ Kiểm tra hôn nhân
•Thời gian: Liên tục trong năm
• Đối tượng: Cặp vợ chồng muốn kiểm tra mối quan hệ
hôn nhân
• Nội dung: Tạo mối quan hệ vợ chồng vững chắc thông
qua kiểm tra kiểm tra mối quan hệ vợ chồng định kỳ và
kiểm tra mối quan hệ vợ chồng thông qua các dụng cụ
đo lường khách quan
• Tư vấn: Số nội bộ 201,202,203

⊙ Dự án hỗ trợ chăm sóc trẻ

•Thời gian: Liên tục trong năm
• Đối tượng: Trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 12 
tháng tuổi(tròn)
• Nội dung: Cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em
cho các gia đình phát sinh khoảng trống nuôi
con do cả 2 vợ chồng cùng đi làm
• Tư vấn: Số nội bộ 801,802

⊙Giáo dục đào tạo nhân viên tư vấn bạo lực
gia đình cho phụ nữ di trú kết hôn

• Thời gian: Từ tháng 2~6.2023
• Đối tượng: Phụ nữ di trú kết hôn
• Nội dung: Nâng cao sự tôn trọng bản thân và tăng
cường năng lực tư vấn cho phụ nữ di trú kết hôn
thông qua giáo dục
• Tư vấn: Số nội bộ 203

⊙ Dự án quản lívấn đề gia đình đa văn hóa

• Thời gian: Liên tục trong năm
• Đối tượng: Gia đình đa văn hóa
• Nội dung: Cung cấp dịch vụ tổng hợp phù hợp nhằm
giải quyết những khó khan đa dạng, phức tạp và giải
tỏa mong muốn của gia đình đa văn hóa.
• Tư vấn: Số nội bộ 208

⊙ Phòng chia sẻ giáo dục 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 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 3: Làm bó hoa mini bằng gỗ
• Chương trình cưới tuần tháng 3: Làm kính hoạt hình hoa của
mùa xuân
• Tư vấn:

- Chi nhánh 아이나라 Số nội bộ 301   
- Trụ sở trung tâm gia đình quận Dobong số nội bộ 302     
- Chi nhánh 채움 Số nội bộ 303
- Chi nhánh 모퉁이 Số nội bộ 304

THÔ NG TIN CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 3 
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⊙ Giao cảm cảm nhận bằng xúc giác

• Thời gian: Từ 17/3 ~ 14/4
• Đối tượng: Bố mẹ và trẻ em chưa đến tuổi đi học mong
muốn tănng cường mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái
• Nội dung: Tư vấn tâm lý cho nhóm tập thể bằng mỹ thuật

để tăng cường mối quan hệ và tương tác tích cực giữa 

cha mẹ và con cái

• Tư vấn: Số nội bộ 202

⊙ Hỗ trợ tương lai và ổn định cảm xúc
cho con em đa văn hóa Dacheum

•Thời gian: Từ tháng 3~ tháng 11
• Đối tượng: Trẻ em đa văn hóa trong độ tuổi đi học từ 7 
tuổi ~ 18 tuổi
• Nội dung: Liên kết tư vấn tâm lý chuyên môn và tư vấn 

việc làm cho con em gia đình đa văn hóa trong độ tuổi đi 

• Tư vấn: số nội bộ 204, 205

⊙ Tổ chức họp mặt gia đình tái hôn ‘ cùng nhau đi’

• thời gian: từ tháng 3~ tháng 11
• Đối tượng: Gia đình tái hôn hoặc là gia đình tái hôn dự bị
• Nội dung: Trải nghiệm văn hóa gia đình (thủ công mỹ
nghệ.v..v..), hoạt động nhóm nhỏ, chia sẽ thông tin
• Tư vấn: Số nội bộ 213

⊙Giáo dục tiếng Hàn

• Thời gian: tháng 3~11
• Đối tượng: Người di trú kết hôn và con em nhập cảnh
giữa chừng
• Nội dung: Dạy tiếng Hàn trực tiếp tại trung tâm ( topik
sơ cấp, trung cấp, cao cấp, hỗ trợ học tập cho con, tìm
hiểu và văn hóa khu vực)
• Tư vấn: số nội bộ 403

⊙ Chương trình cải thiện nhận thức về bình đẳng giới

• Thời gian: Từ tháng 3~ tháng 11
• Đối tượng: người trong quận Dobong
• Nội dung:  Chiến dịch ngày quốc tế phụ nữ 3.8, tuần lễ
bình đẳng giới tháng 9, ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với
phụ nữ tháng 11
• Tư vấn: số nội bộ 213

⊙Dự án quản lítrường hợp của gia đình đa văn hóa

• Thời gian: Liên tục trong năm
• Đối tượng: Gia đình đa văn hóa
• Nội dung: Cung cấp dịch vụ tổng hợp phù hợp để đáp
ứng nhu cầu và giải quyết các vấn đề phức tạp, đa dạng
của các gia đình đa văn hóa
• Tư vấn: Số nội bộ 208

⊙Chương trình tạo môi trường gia đình song ngữ

• Thời gian: Liên tục trong năm
• Đối tượng: Gia đình đa văn hóa có con dưới 12 tuổi tròn
• Nội dung: Tạo ra một môi trường giao tiếp song ngữ và đặt
mục tiêu phát triển khỏe mạnh cho con cái
• Tư vấn: Số nội bộ 406, 407

⊙ Huấn luyện các cặp vợ chồng gia đình đa văn hóa

• Thời gian: Liên tục trong năm
• Đối tượng: Bố mẹ dự bị, vợ chồng đa văn hóa có con dưới 12 
tuổi tròn và bố mẹ chồng
• Nội dung: Giáo dục hiểu về đa văn hóa cho vợ(chồng) hoặc bố
mẹ chồng gia đình đa văn hóa, cải thiện nhận thức về giáo dục
song ngữ, thúc đẩy mối quan hệ gia đình
•Tư vấn: Số nội bộ 403



⊙ Chương trình hỗ trợ học tập Dabeum

• Thời gian: Tháng 3~10 ; 1~2 buổi/ tháng
• Đối tượng: Trẻ nhỏ chưa đi học (6~7tuổi),  học sinh tiểu học
từ lớp 1~3
• Nội dung : Học tiếng Hàn, toán, hoạt động trải nghiệm
• Tư vấn: Số nội bộ 401

⊙ Học nhóm tiếng Hàn
• Thời gian: Tháng 3~11
• Đối tượng: Người di trú kết hôn thời kìđầu nhập cảnh
hoặc con em nhập cảnh giữa chừng
• Nôi dung: 1~ 2 buổi/ tuần học tiếng Hàn cùng với tình
nguyện viên dạy tiếng Hàn. Hỗ trợ học trực tiếp tối đa 1:3
• Tư vấn: Số nội bộ 402

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

⊙ Phòng tư vấn tâm lý

•Thời gian: Vận hành liên tục
• Đối tượng:  Gia đình 1 thành viên trong quận
Dobong (Dự bị).
• Nội dung: Tư vấn chuyên môn hộ gia đình 1 
người, tư vấn cá nhân miễn phí 1 buổi/tuần (Tối đa
6 buổi).
• Tư vấn: Số nội bộ 501~503

•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 & giao tiếp trong gia đình
• Tư vấn: Số nội bộ 206

⊙ Dự án trao hi vọng gia đình
• Thời gian: liên tục trong năm
• Đối tượng: Gia đình có con(cháu) có thu nhập thấp dưới
100% 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, cha mẹ thanh niên, gia
đình 1 thành viên)
• Nội dung: Hỗ trợ tinh thần cho việc học tập , trông chăm sóc
trẻ khẩn cấp
• Tư vấn: Số nội bộ 210,211

• Số điện thoại: 02-995-6800
•FAX: 02-995-6014
•Vị trí: 도봉구민회관 2층 (서울특별시 도봉구 도봉로552)

*ĐƯỜNG ĐẾN TRUNG TÂM




