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Yeongdeungpo

MÙA THU

HANUL

(HANUL) theo từ thuần Hàn là một hàng rào rộng lớn,
theo lời nói thì lại có ý nghĩa là vũ trụ. Mang theo ý
nghĩa là hàng rào rộng lớn có nhiều dân tộc khác nhau
đang sinh sống nhưng tất cả cùng là một, cùng sống
bên trong một hàng rào đó.
Người phát hành: Chủ tịch quận Yeongdeungpo

Biên tập: Bộ phận phúc lợi trẻ em và thanh thiếu niên

Điện thoại: 02-2670-1634

Fax: 02-2670-1609

Ngày 25 tháng 9 năm 2021

Địa chỉ: (07260) 123 đường Dangsan quận Yeongdeungpo Seoul

Công bố người đạt giải thưởng trong
cuộc thi “Nội dung Đa Văn hóa”!

Yeongdeungpo

▲ Áp phích cuộc thi “Nội dung đa văn hóa” / Lựa chọn giải thưởng xuất sắc trong hạng mục UCC

Khẩu hiệu

Giải thưởng
xuất sắc nhất
Giải thưởng
xuất sắc

Một nền văn hóa có giá trị, Yeongdeungpo cùng nhau kết nối
Chia sẻ (÷) Văn hóa, Tăng thêm (+) Hạnh phúc, Loại bỏ (-) Phân biệt đối xử
Văn hóa đa sắc tộc, Yeongdeungpo hạnh phúc

※ Có thể xác nhận người đạt giải thưởng trong cuộc thi trên trang web của quận Yeongdeungpo.

Những người đạt giải thưởng trong Cuộc thi “Nội dung Đa văn hóa quận Yeongdeungpo”
đã được công bố vào thứ Hai, ngày 13 tháng 9.
Cuộc thi “Nội dung Đa văn hóa” được tổ chức vào tháng 7 đã được kết thúc tốt đẹp.
Cuộc thi “Nội dung Đa Văn hóa” đã nhận được các bài dự thi, khẩu hiệu, áp phích và
UCC đối với “Sự đa dạng văn hóa trong những gì chúng ta suy nghĩ và sẻ chia” dành
cho cả người dân địa phương và người nước ngoài trong khu vực. Những người đạt giải
thưởng xuất sắc nhất / xuất sắc trong hạng mục khẩu hiệu giống như trên.
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Phân biệt đối xử đa
văn hóa là không tốt~
Giáo dục nâng cao nhận thức đa văn hóa
cùng với diễn viên hài Jeong Cheol Gyu

Quận Yeongdeungpo (Chủ tịch Chae Hyeon Il) đang tiến hành “giáo
dục nâng cao nhận thức đa văn hóa” cùng với diễn viên hài kiêm giảng
viên đa văn hóa Jeong Cheol Gyu để tăng cường sự tiếp nhận đa văn
hóa và nâng cao nhận thức về sự đa dạng văn hóa.
Jeong Cheol Gyu là một giảng viên đa văn hóa và cũng từng là diễn
viên hài của đài KBS, anh đã trở thành chủ đề nóng trong các góc
truyền hình về lao động nhập cư nước ngoài như “Blanka là gì” và
“Cuộc sống ở Hàn Quốc của Blanka”. Hiện tại, anh vẫn đang làm công
việc giảng viên đa văn hóa song song với các hoạt động phát sóng.
Bài giảng dự kiến tổ chức trong 2 giờ vào 27.10 (Thứ 4) 14:00 ~ 16:00 có
tiêu đề 「Phải chăng cái bóng cũng có sự phân biệt đối xử?」 Đồng thời sẽ
đề cập đến nhân quyền trong thời đại đa văn hoá và sự chấp nhận các
gia đình đa văn hóa trong xã hội Hàn Quốc.
Cư dân quận Yeongdeungpo muốn tham gia chương trình giáo dục
này có thể đăng ký tham gia thông qua trang web đặt chỗ tổng hợp của
Văn phòng quận Yeongdeungpo và có thể kiểm tra thông tin chi tiết về
chương trình giáo dục.
●C
 hủ đề: Bây giờ là thời đại đa văn hóa-nhân quyền và sự tiếp
nhận gia đình đa văn hóa trong thời đại đa văn hóa
●Đ
 ối tượng: Tất cả cư dân trong nước hoặc người nước ngoài
quan tâm đến bài giảng đa văn hóa (tối đa 49 người, nhận
đăng ký theo thứ tự đăng ký trước)
●Đ
 ịa điểm giảng: Phòng Đại Hội trên tầng 5 của Tòa nhà phụ
văn phòng quận Yeongdeungpo
● T hời gian đăng ký: 23.9. (Thứ 5) ~ 10.10. (Chủ nhật)
● L ịch giảng: 27.10 (Thứ 4) 14:00 ~ 16:00
※ Lịch giảng và thời gian đăng ký có thể thay đổi tùy thuộc
vào tình hình giãn cách xã hội do COVID-19.

Dòng chảy đa dạng văn hóa ngày nay
Em chơi đá bóng với những người bạn đa văn
hóa trong lớp.

Em đến từ Trung Quốc và em sống ở quận Yeongdeungpo.

Cháu nhớ bà và ông! Mọi người đã có một kỳ
nghĩ lễ trung thu vui vẻ chứ?

汉语

我 是 从 中 国 来 现 住 永 登 浦 区。

汉语

和我們班的多文化同學一起提過球。

汉语

想念的 爷爷, 奶奶! 中秋节 过得好吗?

拼音

wǒ shì cóng zhōng guó lái xiàn zhù yǒng dēng pǔ qū。

拼音

hé wǒ mén bān de duō wén huà tóng xué yī
qǐ tí guò qiú。

拼音

Xiǎngniàn de yéyé nǎinai zhōngqiū jiéguò
dé hǎo ma?

Tất cả chúng em đều là cư dân của quận Yeongdeungpo.
汉语

我 门 都 是 永 登 浦 区 民。

拼音

wǒ mén dū shì yǒng dēng pǔ qū mín。

Chúng em đã có một khoảng thời gian thực sự
vui vẻ và thú vị.
汉语

过了一段非常有意義和快樂的时間。

拼音

guò liǎo yī duàn fēi cháng yǒu yì yì hé kuài
lè de shí jiān。

Mặc dù năm nay chúng ta chỉ có thể ở bên nhau
bằng cả trái tim nhưng sang năm hãy gặp lại
với khuôn mặt khỏe mạnh và cùng có những
khoảng thời gian hạnh phúc ngập tràn.
汉语

虽然今年没能在一起过节日、
但是希望明年大家一起健健康康的度过
美好时光。

拼音

Suīrán jīnnián méi néng zài yīqǐguò jiérì,
dànshì xīwàng míngnián dàjiā yì qǐ jiàn
jiànkāng kāng de dùguò měihǎo shíguāng。

Chúng em là những người bạn tốt của nhau.
汉语

我们是好朋友。

拼音

wǒ mén shì hǎo péng yǒu。
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Hãy chia sẻ yêu thương nhiều hơn~

Cuộc sống tài chính thông minh
với cơ quan giám sát tài chính

Phần
2

Mạo danh công ty tài
Chú ý các tin nhắn văn
bản mạo nhận công
ty tài chính quảng
cáo cho vay tiền bất
hợp pháp

Trường hợp bị hại

Vào ngày 15 tháng 9, quận Yeongdeungpo đã chia sẻ những món quà Tết Trung thu với người
dân địa phương cùng với “Nhóm tham gia văn hóa tương hỗ quận Yeongdeungpo” và “Nhóm tình
nguyện Hanul”, một nhóm tình nguyện dành cho người dân trong và ngoài nước. Gói quà Tết Trung
thu gồm hàng tạp hóa và thực phẩm tốt cho sức khỏe đã được phân phát cho khoảng 130 hộ gia
đình có thu nhập thấp trên toàn địa bàn quận.

Hướng dẫn sử dụng
và đăng ký Seoullearn
Trang web học tập trực tuyến kiểu Seoul 『Seoullearn』 đã mở ra một môi trường
giáo dục không có sự phân biệt đối xử!
“Seoullearn là một dự án chương trình cung cấp nội dung giáo dục chất lượng cao và cố vấn cho những
chồi xanh mơ ước ở Seoul để mang lại cơ hội giáo dục công bằng và thu hẹp khoảng cách giáo dục”

Đối tượng hỗ trợ Thanh niên có thu nhập thấp được hỗ trợ sống ở Seoul, thanh niên bỏ học và thanh thiếu niên
từ các gia đình đa văn hóa

※ Tầng lớp thu nhập thấp: Những người được hưởng chế độ trợ cấp sinh hoạt cơ bản, tầng lớp cao thứ hai
(50% hoặc ít hơn thu nhập trung bình)
※ Giới hạn độ tuổi: 6 tuổi (tuổi đi học) ~ 24 tuổi (giới hạn trên cho thanh niên theo luật thanh thiếu niên cơ bản)

Nội dung hỗ trợ A. Nội dung giáo dục trực tuyến: Chọn một doanh nghiệp giáo dục theo mỗi cấp học, giảng bài
không giới hạn

Phân loại
Doanh
nghiệp giáo
dục
Ghi chú

Chương trình tiểu
học (2)

Chương trình
trung học (2)

Home learn
i-scream, Elihigh

Mbest

Chương trình trung
học phổ thông (3)
Megastudy,
Daesungmimac,
Etoos

Kỳ thi đánh giá năng
lực (1)
Eduwill
(Phần kỳ thi đánh giá
năng lực)

Kỳ thi đánh giá năng
lực (1)
Eduwill
(Phần giấy chứng nhận)

Có sẵn cho tất cả các
thành viên
B. Dịch vụ cố vấn: Cung cấp loại hình phù hợp “phương thức mong muốn” theo đăng ký của
người cần cố vấn
Chọn một trang web học tập để tham gia nghe giảng

- Trực tuyến: 2 buổi một tuần trong 8 tuần, thực hiện cố vấn trực tuyến 1: 1 trong khoảng 30 phút mỗi buổi
- Ngoại tuyến: Liên kết với cố vấn hiện có (Đại học Seoul, Seoul Donghaeng, các khu vực tự quản, Văn
phòng Giáo dục Seoul, v.v.)

Cách đăng ký
Phân loại

Đăng ký thông qua đăng ký thành viên tại Seoullearn (https://slearn.seoul.go.kr)

Sinh viên thu nhập thấp

Thanh thiếu niên từ các
gia đình đa văn hóa

Thanh thiếu niên bỏ học

vụ kiểm chứng điều
Cách kiểm Dịch
hồ sơ minh chứng → ② Xem xét và phê duyệt tài liệu → ③ Gửi văn bản kết quả
kiện tư cách trực tuyến ① Tải lên
tra
(Người nộp đơn)
(Quản trị viên)
(Từ người nộp đơn)
theo thời gian thực
Bản sao đăng ký cư trú
“① giấy chứng nhận học lực cao nhất(giấy xác nhận
học tập ở trường dành cho học sinh không đạt tiêu
chuẩn hoàn thành khóa học)”
	hoặc “② Xác nhận của người đứng đầu cơ quan”
- ① Phát hành tại “Chính phủ 24”
- ② Cơ quan giáo dục thay thế,
Trung tâm hỗ trợ thanh thiếu niên bỏ học, v.v.
Cơ quan tổ chức hỗ trợ thanh niên bỏ học
●

●

Hồ
sơ
minh
chứng

Bắt
buộc
Không có

Bổ
sung

Tư vấn

●

Bản sao đăng ký cư trú
* B ản sao đăng ký cư trú có ghi
chú bố mẹ là người nước ngoài

<trường hợp việc nhập học vào một trường học cao
hơn được kê khai thực tế trong giấy chứng nhận kết <trường hợp tách khỏi địa chỉ cư trú
quả học tập cao nhất>
cùng với bố mẹ là người nước ngoài>
● Xác nhận thực tế chưa hoàn thành
● ① Giấy chứng nhận quan hệ gia đình
-Đ
 ược cấp bởi trường học cao hơn đã được kê khai
Tổng đài tư vấn Seoullearn 1533-0909 (các ngày trong tuần từ 10:00 đến 19:00) và Kakao Talk “Seoullearn”

Anh A nhận được tin nhắn từ ngân hàng OO nói rằng
nếu anh ta trả được khoản tiền vay hiện có thì sẽ cho
vay lại bằng nguồn vốn Chính phủ tài trợ với lãi suất
thấp, anh ta đã gọi đến số điện thoại của ngân hàng và
hoàn trả số tiền đã vay theo hướng dẫn của nhân viên
tư vấn. Tuy nhiên, sau đó xác nhận là không thể vay
được tiền thì điều đó đã cho thấy rằng ngân hàng OO
mà anh A gọi điện không phải là công ty tài chính có
thực, và số tiền trả nợ đã được chuyển vào tài khoản
của công ty mạo danh.
Các quảng cáo cho vay sử dụng cuộc gọi điện thoại hoặc
tin nhắn dưới danh nghĩa công ty tài chính có nhiều khả
năng là hình thức lừa đảo bằng giọng nói kiểu lừa đảo
cho vay tiền hoặc các công ty cho vay tiền bất hợp pháp.
Vì vậy, bạn không nên bị lừa bởi những lời quảng cáo cho
vay này, và bạn nên lưu ý những biện pháp đối phó sau
đây.
① Trong trường hợp bạn có
nhu cầu vay tiền thì tuyệt
đối không được gọi trực
tiếp đến số điện thoại trong
tin nhắn quảng cáo cho vay
mà hãy gọi đến số điện
thoại đại diện của công ty
tài chính liên quan để xác

Fine(fine.fss.or.kr)
nhận hoặc đến trực tiếp
Công ty tài chính
quầy tiếp tân của công ty tài
chính để được tư vấn. Bạn
Kiểm tra doanh nghiệp
cũng có thể kiểm tra danh
chuyển tiền ra nước ngoài
sách các công ty tài chính
theo thểchếvà số điện thoại
đại diện của họ bằng cách
truy cập vào “Pine” của Viện giám sát tài chính.
② Ngoài ra, ngay cả khi người dùng gọi đến một số điện
thoại đúng với số điện thoại đại diện của một công ty tài
chính, nhưng do có một "ứng dụng truy cản cuộc gọi"
được cài đặt trên điện thoại di động mà họ không biết thì
cuộc gọi đó vẫn có thể được kết nối với một công ty lừa
đảo. Vì vậy, tốt hơn hết bạn nên sử dụng điện thoại bàn
khi gọi đến số đại diện của công ty sau khi nhận được
tin nhắn cho vay từ công ty tài chính.
Ngoài ra, nếu bạn phát hiện thấy các bài đăng quảng cáo
bất hợp pháp hoặc tin nhắn văn bản trên điện thoại di động
mạo danh các tổ chức công hoặc ngân hàng, vui lòng báo
cáo chúng với Viện giám sát tài chính (www.fss.or.kr> Báo
cáo khiếu nại> Trung tâm báo cáo tài chính bất hợp pháp).
Bộ phận hợp tác triển vọng Văn phòng quận Yeongdeungpo
☎ 02-2670-7597
Sởgiáo dục tài chính, Viện giám sát tài chính
☎ 02-3145-5957

Số đăng ký phát hành của quận Yeongdeungpo 3180228-0080-2021
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Chương trình
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Tháng 9

Hướng dẫn chương trình

Có thể sẽ có sự thay đổi tùy theo tình hình dịch bệnh Covid19 .

Trung tâm Văn hóa tổng hợp Dadulim
Chương trình chính thức trong quý 4 năm 2021 ☎02-2670-1636~7
■ Đối tượng: N
 gười lớn và thanh thiếu niên Hàn Quốc và người nước ngoài cư trú tại

quận Yeongdeungpo
■ Thời gian khóa học: 2
 021. 10. 5. ~ 2021. 12. 24.
■ Phương pháp giảng dạy: L
 ớp học song song giữa trực tuyến và ngoại tuyến
■ Thời gian đăng ký: 2021. 9. 13 . ~ khi nào đủ số học viên
■ Học phí: Miễn phí (Học viên trả phí giáo trình)
■ Phương pháp đăng ký: T
 iếp nhận đăng ký tại Trung tâm văn hóa tổng hợp Dadream
(11, Daerim-ro 21-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul)

Chương trình đào tạo
Tên lớp học

Thời gian học

Số học
viên

Target

Tiếng Hàn
(lớp người lớn)

Thứ 3, 5 13:00~16:00

10

Người Hàn và người nước ngoài
trưởng thành

Tiếng Hàn (A)

Thứ 2~6 16:00~18:00

10

thanh thiếu niên nhập cảnh từ 8
đến 24 tuổi

Tiếng Hàn (B)

Thứ 2~6 110:00~12:00

10

Những thanh thiếu niên đi học giữa
chừng từ 8 đến 24 tuổi

Tiếng Hàn (C)(D)

Thứ 2~6 114:00~16:00

10

Tiểu học lớp 1~2, tiểu học lớp 3~6

Toán học (E)(F)

Thứ 2, 4, 6 15:00~17:00

10

Tiểu học lớp 1~2, tiểu học lớp 3~6

Tiếng Trung (G)(H)

Thứ 3, 5 15:00~17:00

10

Tiểu học lớp 1~2, tiểu học lớp 3~6

Tiếng Anh (J)(J-1)

Thứ 3, 5 16:00~18:00

10

Tiểu học lớp 1~2, tiểu học lớp 3~6

Tên lớp học

Thời gian học

Số học viên

Đối tượng

Samulnori

Thứ 2, 5 từ 15:30~17:30

10

Người Hàn và người nước
ngoài trưởng thành

Học nấu ăn

Thứ 2 17:00~19:00
Thứ 7 10:00~12:00

10

Khiêu vũ đường phố

Thứ 3 17:00~19:00

10

Thủ công truyền thống

Thứ 4 17:00~19:00

10

Học mỹ thuật

Thứ 6 17:00~19:00

10

Nanta

Thứ 7 10:30~12:30

10

Thanh thiếu niên Hàn Quốc,
nước ngoài từ lớp 1~ lớp 6
tiểu học

Chương trình thích nghi sớm

■ Đối tượng: T
 hanh thiếu niên nhập cư giữa chừng, Người nước ngoài sống tại các

khu vực đông dân cư, kiều bào có quốc tịch nước ngoài

■ Thời gian: 1
 .2021~ 12.2021 (Thứ 4 cách tuần)

■ Đăng ký: qua mạng thông tin xã hội tổng hợp (www.socinet.go.kr)

Tư vấn luật miễn phí

■ Đối tượng: C
ư

dân người nước ngoài Hàn Quốc và người nước ngoài cư trú tại
quận Yeongdeungpo
■ Thời gian: 2
 021.1. ~ 12 (Thứ 7 cách tuần)
■ Địa điểm: Trung tâm văn hóa tổng hợp Dadream

Chương trình thân thiện với gia đình

■ Đối tượng: N
 gười trong nước / người nước ngoài và các gia đình đa văn hóa
■ Thời gian: T
 háng 1 ~ tháng 12 năm 2021 (mỗi quý một lần)

■ Nội dung: T
 húc đẩy sự thấu hiểu và hòa hợp giữa các gia đình thông qua chương trình

trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc

Chương trình hội nhập xã hội
■ Đối tượng: Người trong nước/người nước ngoài và các gia đình đa văn hóa
■ Nội dung: Chương trình hội nhập xã hội nhằm tạo ra một xã hội toàn cầu cùng

tồn tại và chung sống hòa hợp

☎ 02-846-5432, 02-2678-2193

Hoạt động chính

Tên nghiệp vụ

Thời gian : Liên tục
Dự án giáo dục và
Đối tượng : Người nhập cư kết hôn và con của họ và trẻ em nhập cư giữa chừng
thăm hỏi các gia đình
Nội dung : 	Dạy tiếng Hàn một kèm một tại nhà, giáo dục cho cha mẹ về vòng đời của mỗi
đa văn hóa
đứa trẻ, và các dịch vụ sinh hoạt cho trẻ em.
Thời gian : Liên tục
Đối tượng : 	Các gia đình đa văn hóa và người nước ngoài, gia đình của những người đào
Quản lý trường hợp
tẩu từTriều Tiên
gia đình đa văn hóa Nội dung : 	Giải quyết các vấn đề với các gia đình đa văn hóa có nhu cầu cần giúp đỡ bằng
cách cung cấp các dịch vụ toàn diện theo yêu cầu thông qua mối liên kết với các
nguồn lực bên trong và bên ngoài như tư vấn và hỗ trợ.
Thời gian : Liên tục
Tư vấn tâm lý cho hộ
Đối tượng : 	Các hộ gia đình một người (dự trù) và các hộ gia đình một người trong khu vực
gia đình 1 người
sinh sống ở Seoul
“Sống một mình hạnh
Nội dung : 	Cung cấp tư vấn tâm lý cho các hộ gia đình một người đang gặp khó khăn như
phúc trọn vẹn”
trong mối quan hệ cá nhân, mối quan hệ gia đình, trầm cảm, lo lắng, corona blue
Dự án hỗ trợ phát Thời gian : Liên tục
triển ngôn ngữ cho trẻ Đối tượng : Con em thuộc các gia đình đa văn hóa (0-12 tuổi)
em của các gia đình Nội dung : 	Đánh giá mức độ phát triển ngôn ngữ và cung cấp chương trình giáo dục thúc
đa văn hóa
đẩy phát triển ngôn ngữ cho trẻ chậm phát triển ngôn ngữ
Dự án chăm sóc
trẻ em

Thời gian : Liên tục
Đối tượng : Trẻ từ 3 tháng đến 12 tuổi
Nội dung : 	Cung cấp các dịch vụ chăm sóc trẻ em như trông trẻ tạm thời, vui chơi, cung cấp
đồ ăn nhẹ, đưa đón trẻ đi đến trường

Thời gian : Liên tục
Tổ tự quản đa văn Đối tượng : 	Thành viên của các gia đình đa văn hóa sống ở quận Yeongdeungpo và người
hóa và người nước
nước ngoài
ngoài “todac todac” Nội dung : 	Những người hỗ trợ và các buổi gặp gỡ thân mật nhằm chia sẻ những khó khăn
trong cuộc sống, suy nghĩ và đề xuất các chính sách cho bản thân
Dự án Daieum tìm
đến người kết hôn
nhập cư

Chương trình văn hóa

■ Thời gian: 2021. 1. ~ 12.

Trung tâm hỗ trợ sức khỏe gia đình· gia đình đa văn
hóa quận Yeongdeungpo

Thời gian : Liên tục
Đối tượng : Trường mầm non trong khu vực
Nội dung : 	Tìm đến tận nơi để giáo dục đa văn hóa trể học hỏi và trải nghiệm văn hóa của quốc
gia khác

Thời gian : tháng 9 ~ tháng 11
Dự án hỗ trợ môi Đối tượng : 	Trẻ em trong các gia đình đa văn hóa đang học tiểu học, cha mẹ tương lai và
ông bà
trường gia đình song
Nội dung : 	Hoạt động vui chơi tương tác giữa cha mẹ và con cái, huấn luyện cha mẹ, hoạt
ngữ
động hỗ trợ giảng dạy song ngữ, v.v.
Tư vấn cá nhân và
gia đình

Thời gian : Liên tục
Đối tượng : cặp vợ chồng, gia đình từ 2 người trở lên hoặc cá nhân
Nội dung : 	Cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp cho các cá nhân và gia đình gặp khó
khăn tâm lý hoặc xung đột mối quan hệ

Thời gian : Liên tục
Đối tượng : 	Các bà mẹ và gia đình gặp khó khăn về mặt tâm lý tình cảm do mang thai hoặc
Tư vấn phát hiện mâu
sinh nở
thuẫn giữa mang thai
Nội dung : 	Chuyên gia tư vấn đến nhà thăm hỏi và cung cấp dịch vụ tư vấn cho những cá
và sinh con
nhân gặp mâu thuẫn gia đình trong việc nuôi dạy con cái, cũng như khó khăn do
mang thai, sinh nở và trọng trách làm cha mẹ.
Thời gian : tháng 9 ~ tháng 12
Dự án hỗ trợ an toàn Đối tượng : 100 hộ gia đình nữ độc thân ở quận Yeongdeungpo
cho các hộ gia đình Nội dung : 	Cung cấp các vật dụng an toàn (chuông cửa thông minh, khóa cửa sổ, cảm biến
nữ độc thân
thông minh), để giải quyết tình trạng mất an toàn về nhà ở cho hộ gia đình nữ
độc thân
Thời gian : Liên tục (thứ 2 ~ thứ 6)
Đối tượng : 	Các cá nhân hoặc tổ chức hỗ trợ trực tiếp hoặc gián tiếp cho các gia đình đa văn
Dịch vụ phiên dịch và
hóa và người kết hôn nhập cư là người Việt Nam, Trung Quốc và Mông Cổ
dịch thuật cho người Nội dung : 	Sử dụng các tổ chức công, cung cấp thông tin liên quan đến việc lưu trú, quốc
kết hôn nhập cư
tịch / thường trú, cuộc sống gia đình và sự khác biệt văn hóa giữa các quốc
gia, v.v. Tư vấn phiên dịch trong giai đoạn đầu nhập cảnh, tư vấn phiên dịch và
hướng dẫn thông tin về quá trình mang thai, sinh nở và nuôi dạy con cái, và, v.v.

Dịch vụ hỗ trợ việc
làm theo yêu cầu
“Tìm việc làm”

Thời gian : Liên tục
Đối tượng : Người nhập cư kết hôn
Nội dung : 	Mở rộng việc làm liên tục và ổn định cho người nhập cư theo diện kết hôn thông
qua quản lý và phát hiện các cơ hội việc làm, những người nhập cư đã kết hôn
muốn tìm việc được khuyến khích tìm việc làm và được giới thiệu làm thông qua
tư vấn tìm kiếm việc làm phù hợp với từng cá nhân.

Chương trình phỏng Thời gian : Liên tục (bắt đầu từ ngày 14 tháng 9)
vấn VR
Đối tượng : Người nhập cư kết hôn
“Vị thần của những Nội dung : 	Tạo cơ hội cho những người kết hôn nhập cư thực hành phỏng vấn trước bằng
cuộc phỏng vấn”
thiết bị VR để họ có thể vượt qua gánh nặng của tình huống phỏng vấn.
Hoạt động của Trung Thời gian : Liên tục
tâm hỗ trợ hội liên Đối tượng : Hội liên hiệp hợp tác người nhập cư kết hôn
hiệp hợp tác Gia đình Nội dung : 	Cung cấp địa điểm nhằm hoạt động ổn định của Hội liên hiệp hợp tác người
Đa văn hóa
nhập cư kết hôn
Thời gian : Mỗi tháng một lần
Đối tượng : Hội viên hội liên hiệp hợp tác người nhập cư kết hôn
Quản lý theo dõi hội
Nội dung : 	Cung cấp nhân lực, vật lực để chia sẻ, giải quyết thực trạng hoạt động và
liên hiệp hợp tác
những khó khăn vướng mắc của Hội liên hiệp hợp tác thông qua các cuộc họp
định kỳ hàng tháng

Yeongdeungpo Hanul sẽ trở nên phong phú hơn nếu có được sự tham gia của các quý vị độc giả như các bài viết trải nghiệm
về cuộc sống ở Hàn Quốc, hoặc thư viết cho các thành viên trong gia đình... của các bạn.

▶Nơi gửi: 80, Seonyudong 1-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul <Nhóm chính sách Danuri Bộ phận phúc lợi trẻ em và thanh thiếu niên>
▶Email: summer03@ydp.go.kr ▶Tư vấn tham gia: Bộ phận phúc lợi trẻ em và thanh thiếu niên (☎02-2670-1634)

