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Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa quận
Seogu tiến hành các hoạt động như biểu diễn ảo

Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa quận
Bupyeong tiến hành dự án xây dựng môi trường

hai ngôn ngữ dành cho đối tượng là các gia đình
đa văn hóa Philippines có con cái từ 3~8 tuổi, tiến
hành trong 2 đợt là ngày 17 tháng 05 và ngày 24
tháng 05, với tên gọi “Cùng bố mẹ học tiếng
Phillippines”.
Dự án được dự kiến là sẽ tiến hành với đợt 1 là về
tính cần thiết và hiệu quả của việc xây dựng môi
trường hai ngôn ngữ, đợt 2 là về cách vận dụng
giáo trình tiếng Philippines để cùng học với bố mẹ,
nhằm mục đích tăng cường khả năng tiếp thu hai
ngôn ngữ của con cái và vai trò nuôi dạy con của
người mẹ, thông qua các hoạt động trò chơi và
hoạt động tương hỗ mà bố mẹ có thể cùng tham
gia với con cái trong đời sống hàng ngày, trên nền
tảng cơ bản là môi trường hai ngôn ngữ và tính
văn hóa mà các gia đình đa văn hóa đang có.
▣ Giải đáp thắc mắc: ☎ 032-511-1800

Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa huyện
Ganghwa sẽ tổ chức đào tạo mới và đào tạo bổ

sung chuyên gia quản lý sức khỏe cho sản phụ và
trẻ sơ sinh, diễn ra từ ngày 02 tháng 05 đến ngày
11 tháng 05, trong khuôn khổ tạo việc làm cho các
phụ nữ đa văn hóa,
w Đồng thời, nhân dịp ngày của vợ chồng, là ngày
12 tháng 05, trung tâm cũng tạo cơ hội cho các
cặp vợ chồng đang cư trú tại huyện Ganghwa, một
khu vực nằm ở vùng ven, có thể xem phim cùng
nhau, cũng như tạo ra không gian để các cặp vợ
chồng có thể trò chuyện với nhau thông qua các bộ
phim, và nhiều hoạt động khác, để giúp cho mối
quan hệ của các cặp vợ chồng thêm bền chặt hơn.
▣ Giải đáp thắc mắc: : ☎ 032-933-0980

thuật, chương trình rung chuông vàng phiên bản đa
văn hóa, các chương trình hội thao đầy sôi động
tại trung tâm thể dụng thể thao, viện phát triển tài
năng Incheon, dành cho đối tượng là các trẻ em
được 7 tuổi, các học sinh tiểu học thuộc gia đình
đa văn hóa và bạn bè với chủ đề “Thế giới trong
mơ của chúng ta” nhân dịp Ngày thiếu nhi, ngày
05 tháng 05 năm 2018 (thứ bảy) từ 13:00 đến 17:00
chiều. Đồng thời, trong chương trình cũng tiến
hành phần bốc thăm may mắn.
w Có tặng kèm áo thun và quà lưu niệm cho toàn
bộ người tham gia.
▣ Giải đáp thắc mắc: ☎ 032-569-1545
Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa quận
Donggu điều hành lớp học Yoga từ ngày 04 tháng

05 đến ngày 30 tháng 07 (thứ hai, thứ sáu mỗi
tuần, từ 15:30 đến 16:30).
w Đồng thời, trung tâm cũng điều hành lớp chứng
chỉ Barista cấp 2 với đối tượng là 6 phụ nữ kết
hôn di cư từ ngày 02 tháng 05 đến ngày 18 tháng
07 (thứ tư mỗi tuần, từ 10 giờ đến 12 giờ).
w Bên cạnh đó, lớp đào tạo chứng chỉ trang điểm
đa văn hóa cũng đang được tiến hành từ ngày 24
tháng 04 đến ngày 30 tháng 07 (thứ ba, thứ tư mỗi
tuần, từ 14 giờ đến 17 giờ).
▣ Giải đáp thắc mắc: ☎ 032-773-0297

Trung tâm phúc lợi sức khỏe tinh thần Incheon mở
“phòng tư vấn sức khỏe tinh thần lưu động” để
nhằm hỗ trợ các gia đình đa văn hóa về mặt sức
khỏe tinh thần, và đây là một chương trình được
tiến hành nhằm kỉ niệm ngày thế giới vào tháng 05.
w Bất kì ai cũng có thể đến quầy tư vấn sức khỏe
tinh thần và nhận chẩn đoán stress (kiểm tra mức
độ cân bằng của thần kinh chi phối) và kiểm tra
sức khỏe tinh thần thông qua phần kiểm tra 1:1,
và cũng có thể nhận được sự hỗ trợ phục hồi (điều
trị) khi cần thiết.
w Thông qua những phòng tư vấn lưu động này,
trung tâm hi vọng các gia đình đa văn hóa sẽ có
cơ hội kiểm tra lại sức khỏe về mặt tinh thần của
bản thân, nhận sự hỗ trợ phục hồi, từ đó có thể
sinh hoạt với một tinh thần khỏe mạnh.
▣Giải đáp thắc mắc: ☎ 032-468-9916

☎

Số điện thoại liên lạc của các cơ quan đa văn hóa tại thành phố Incheon

Trung tâm giúp đỡ người nước ngoài Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa
ticulture-related
Organizations
Incheon 인천광역시
tổng hợp Incheon
quậnin
Junggu

Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn
다문화관련기관
연락처
quận Yeonsu

hóa

☎ 032-429-2677~80

☎ 032-891-1094

ITrung tâm hỗ trợ người nước ngoài
Incheon

Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa
quận Donggu

Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa
quận Seogu

☎ 032-431-5757

☎ 032-773-0297

Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa
quận Namdong

Trường Hannuri Incheon

Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa
quận Namgu

Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa
quận Bupyeong

Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa
huyện Ganghwa

☎ 032-442-2102~4

☎ 032-875-1577

☎ 032-851-2740

Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa
quận Gyeyang

☎ 032-467-3912

☎ 032-511-1800

☎ 032-541-1860~1

☎ 032-569-1560

☎ 032-933-0980
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KÍ KẾT MOU TRONG LĨNH VỰC Y
TẾ SỨC KHỎE VỚI THÀNH PHỐ
ALMATY, KAZAKHSTAN

Sự kiện kỉ niệm ngày thế giới

Vào ngày 19 tháng 04 vừa qua, thành phố Incheon đã cùng
với thành phố Almaty, Kazakhstan (thị trưởng Bauyizhan
Baibek) tiến hành kí kết biên bản ghi nhớ liên quan đến việc
giao lưu và hợp tác trong lĩnh vực y tế sức khỏe.
w Kazakhstan là quốc gia có số lượng lớn bệnh nhân nước
ngoài đến Incheon đứng ở vị trí thứ 4 sau Trung Quốc, Nga,
Mỹ trong suốt những năm vừa qua, và thành phố Almaty,
nơi từng là thủ đô của quốc gia này, cũng là nơi thường
xuyên diễn ra các chương trình triển lãm du lịch quốc tế
Kazakhstan (KITF), tuy nhiên thành phố này lại không có
bất kì hoạt động giao lưu nào với thành phố Incheon.
w Thành phố Incheon thông qua việc kí kết biên bản ghi
nhớ với nội dung trọng tâm là hoạt động giao lưu liên
quan đến chính sách y tế sức khỏe của hai cơ quan y tế
và của hai thành phố, để xây hựng nền tảng phát triển
mối quan hệ tương hỗ cũng như mở động các hoạt động
trong tương lai giữa hai thành phố.
w

Thành phố Incheon cùng Cục quản lý xuất nhập
cảnh Incheon – Văn phòng người nước ngoài cùng
tiến hành tổ chức sự kiện ngày thế giới lần thứ 11
năm 2018 vào ngày 20 tháng 05 năm 2018 (chủ
w

nhật), từ 10:30 đến 15:00 giờ tại khu vực quảng
trường lớn thuộc công viên Incheon Grand Park.

Sự kiện lần này được tổ chức với mong muốn
cùng với sự tham gia của người dân thành phố
Incheon, bao gồm cả người nước ngoài sẽ có cơ hội
hiểu biết và hòa hợp với nhau hơn, từ đó khắc
phục những khác biệt về văn hóa, tạo nên một xã
hội mà trong đó, mọi người đều tôn trọng nền văn
hóa của nhau, đồng thời tạo ra một không gian
của sự giao lưu và hòa hợp lẫn nhau.
w Thứ tự tiến hành bao gồm Phần 1 Các sự chào
mừng (Biểu diễn cổ động và Nanta)
Phần 2 Lễ kỉ niệm (lễ khai mạc, giới thiệu đại biểu, thư
chúc mừng, trao giải thưởng cho những người có công),
tiết mục biểu diễn hoa quả, cuối cùng sẽ là phần
biểu diễn bong bóng.
Phần 3 Biểu diễn chúc mừng, được tiến hành với
phần biểu diễn chúc mừng của 5 nhóm người nước
ngoài và phần biểu diễn chúc mừng của đài truyền
hình T-Broad (ca sĩ Yoon Tae Gyun.v.v.), ngoài ra
còn có nhiều hoạt động như điều hành các quầy
hàng, trải nghiệm cưỡi ngựa, làm cảnh sát trên
lưng ngựa dành cho trẻ em, đại hội vẽ tranh dành
cho học sinh tiểu học tại các quầy sự kiện.v.v.
w Thông qua sự kiện ngày thế giới, thành phố
cũng hi vọng sẽ tạo nên một môi trường xã hội có
sự thông hiểu và tôn trọng lẫn nhau, giữa người
dân thành phố Incheon vàn gười nước ngoài, trong
bối cảnh thời đại đang không ngừng phát triển
theo hướng toàn cầu hóa, đồng thời đóng góp vào
sự phát triển của xã hội khu vực, cũng như sự hòa
nhập của xã hội, làm nền tảng để hình thành ý
thức của người dân toàn cầu, chính là ý thức cộng
đồng trong khía cạnh toàn thế giới.
w

▣Giải đáp thắc mắc: Phòng đãi ngộ đa văn
hóa thành phố ☎440-2802

▣ Giải đáp thắc mắc: Phòng chính sách y tế thành
phố ☎440-2739
Phương tiện giao thông
tiên tiến
Bimodal Tram … Vận
hành lần đầu tiên trong
cả nước tại Cheongna

Tổng cục giao thông Incheon lần đầu tiên tại
Hàn Quốc đã đưa Bimodal Tram, một phương tiện
giao thông mới (GRT) được vận hành tại thành phố
quốc tế Cheongna và bắt đầu cho vận hành từ
ngày 21 tháng 04 vừa qua.
w Ngoài 14 xe buýt sàn thấp loại GRT số 701, 702
hiện có đang được vận hành theo lộ trình từ trạm
thành phố quốc tế Cheongna đến trạm Gajeong, sẽ
có thêm 4 chiếc Bimodal Tram được bổ sung. Số
chuyến hoạt động trong ngày sẽ được tăng từ 79
lên 99 chuyến, và thời gian của chuyến cuối cùng
cũng được điều chỉnh từ 0 giờ 25 phút sáng thành
0 giờ 30 phút sáng.
w Tiền vé xe cũng tương tự như các chuyến xe
buýt hiện có, có giá là 950 won nếu thanh toán
bằng thẻ giao thông, 1,000 won nếu thanh toán
bằng tiền mặt, và đây là mức vé thấp hơn so với
xe buýt thông thường trong thành phố. Cũng áp
dụng hệ thống ưu đãi cho chuyến tiếp theo.
w

▣ Giải đáp thắc mắc: Tổng cục giao thông
Incheon ☎569-6044

