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Ước mơ thành sự thật khi 
mọi người cùng chung tay



Xin chào tất cả quý vị, chào các cư dân của 
thành phố Suwon; chào toàn thể người 
nước ngoài đang sinh sống tại thành phố 
Suwon. Tôi là Choi Byeong Jo, giám đốc 
Trung tâm ước mơ thanh thiếu niên toàn 
cầu Suwon, trung tâm được thành lập vào 
tháng 5 năm 2016 tại phường Hwaseo, 
quận Paldal, thành phố Suwon.

Tôi có cảm giác gần đây mình đang sống 
trong mơ. Vì những gì tôi nung nấu, mơ 
ước đã trở thàh hiện thực ngay trước mắt 
tôi.

Tôi cũng có thời gian dài tiếp xúc, gặp gỡ 
với những người nước ngoài, lắng nghe 
những khó khăn và nỗi thống khổ của họ; 
những khó khăn của bố mẹ rất dễ truyền 
lại cho con em họ trong những gia đình 

đa văn hóa. Vì vậy thôi luôn trăn trở, làm 
sao để người nước ngoài có thể an cư lạc 
nghiệp tại Hàn Quốc, và tôi nhận thấy cần 
phải có một cơ sở phúc lợi mới giúp đỡ họ.

Có vẻ như trời đất đã lắng nghe được nỗi 
niềm này và giúp đỡ chúng tôi xây dựng 
Trung tâm ước mơ thanh thiếu niên toàn 
cầu Suwon. Mục đích ra đời của trung tâm 
là hỗ trợ con em gia đình đa văn hóa về 
giáo dục, tâm lý, lập nghiệp; bồi dưỡng các 
em trở thành nhân tài trong thời đại toàn 
cầu.

Tôi cũng rất vui khi trung tâm phát hành 
bản tin đầu tiên, chia sẻ những thông tin 
hoạt động của trung tâm, hy vọng có nhiều 
người qua bản tin này sẽ biết nhiều hơn tới 
hoạt động của chúng tôi. 

Hơn hết, tôi xin được cảm ơn thị trưởng 
thành phố Suwon Yeong Tae Yeong, giám 
đốc công ty điện tử Samsung Lee Yoon 
Tae, công ty xây dựng Macea và rất nhiều 
người đã đồng tâm hiệp lực giúp đỡ chúng 
tôi trong thời gian qua.

Trong thời gian tới, trung tâm xin nguyện 
nỗ lực hoạt động hết mình vì sự nghiệp bồi 
dưỡng nhân tài cho xã hội đa văn hóa; góp 
phần đưa thành phố Suwon trở thành một 
trong những thành phố toàn cầu có có tiêu 
chuẩn chất lượng cao.

Cuối cùng, tôi xin được gửi lời cảm ơn 
tới toàn thể nhân viên của trung tâm, luôn 
tin tưởng và đồng lòng giúp tôi điều hành 
trung tâm trong thời gian qua. Xin cảm ơn!

Cơ quan phát hành

Giám đốc trung tâm 

Cha Choi Byeong Jo

02   Cơ quan phát hành        

        (Giám đốc trung tâm Choi Byeong Jo)  

04   Bài phát biểu chúc mừng 

        (Chủ tịch Quỹ thiên chúa giáo chi phận Suwon 

        Lee Yong Hoon)

05   Bài phát biểu chúc mừng

       (Thị trưởng thành phố Suwon Yeom Tae Yeong)

06   Tình hình thanh thiếu niên nước ngoài thành 

        phố Suwon 

08   Quá trình và thành quả xây dựng trung tâm 

09   Quang cảnh lễ khánh thành trung tâm

10   Tham quan trung tâm  

11   Giới thiệu dự án Trung tâm ước mơ thanh thiếu niên 

        toàn cầu Suwon

12   Nhóm phúc lợi IMOJEOMO năm 2016

14   Nhóm phúc lợi IMOJEOMO năm 2016

16   Đồng hành cùng xã hội năm 2016

18   Lễ hội “Gia đình toàn cầu” We are the one

19   Mầm chia sẻ, Quả phước lành 

Mục lục
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Lời đầu tiên xin được trân trọng chúc mừng số tin tức 
đầu tiên của ‘DaMoA’ Trung tâm ước mơ thanh thiếu 
niênw toàn cầu Suwon 

Suwon là thành phố có khoảng 5% dân số là người 
nước ngoài, khu vực nhiều người nước ngoài thứ ba 
trong tổng số 226 khu vực tự trị trên toàn quốc. Hiện nay 
người nước ngoài đã chiếm một vai trò quan trọng trong 
quá trình phát triển kinh tế của Hàn Quốc; yêu cầu chúng 
ta cần xây dựng một xã hội hòa hợp, thống nhất; chấp 
nhận và đồng cảm với những khác biệt văn hóa, dân tộc.

Với mong muốn xây dựng một xã hội tôn tin sự đa dạng 
về văn hóa; góp phần bồi dưỡng nhân tài toàn cầu; 
thành phố Suwon đã lần đầu tiên trên cả nước thành 
lập Trung tâm ước mơ thanh thiếu niên toàn cầu Suwon 
vào tháng 5 năm 2016 với sự phố hợp của Tập đoàn 
điển tử Samsung, Giáo hội thiên chúa giáo Suwon và 
các tổ chức Dân sự, cơ quan và các tập đoàn trên địa 
bàn thành phố Suwon. 
Trung tâm ước mơ thanh thiếu niên toàn cầu Suwon sẽ 
là nơi giáo dục về phẩm chất, tri thức, hướng dẫn tự lập 
cho thanh thiếu niên gia đình đa văn hóa, những người 
đang gặp nhiều khó khăn trong quá trình thích nghi 
cùng xã hội Hàn Quốc. Thông qua đó, trung tâm mong 
muốn xây dựng mạng lưới liên kết xã hội gắn bó, chắt 

lọc những tài sản văn hóa của thanh thiếu niên đa văn 
hóa nhằm xây dựng một thành phố đa dạng, hài hòa và 
thống nhất. Chúng tôi sẽ nỗ lực phát triển nhân tài, xây 
dựng các chương trình thú vị, hữu ích để hỗ trợ các em 
một cách hiệu quả nhất.

Cuối cùng, thông qua bản tin ‘DaMoA’, chúng tôi hy vọng 
đây sẽ là cầu nối giúp chúng ta chia sẻ các thông tin hữu 
ích; rất mong tất cả các hội viên của trung tâm sẽ cùng 
góp sức để xây dựng thành phố Suwon ngày một vững 
mạnh hơn nữa.

Một lần nữa xin được gửi lời chúc mừng cho số phát 
hành đầu tiên; xin cảm ơn những nỗ lực và đóng góp 
của những đồng sự trong thời gian qua.

Xin chào tất cả quý vị! Tôi là Lee Yong Hoon, Chủ tịch 
Quỹ thiên chúa giáo chi phận Suwon. Đầu tiên tôi xin gửi 
lời chúc mừng số phát hành đầu tiên của DaMoA.

Vào ngày 3 tháng 3 năm 2015, chúng tôi đã ký cam kết 
hợp tác với chính quyền thành phố Suwon và công ty 
điện tử Samsung. Thành phố sẽ hỗ trợ mặt bằng; công 
ty Samsung hỗ trợ chi phí xây dựng và Quỹ thiên chúa 
giáo chi phận Suwon sẽ tham gia xây dựng nhân lực cho 
trung tâm. Đây là dự án hợp tác giữa ba đơn vị như trên, 
thành phố sẽ nhận tài trợ và ủy thác cho giáo khu của 
chúng tôi điều hành. Để thực hiện dự án này, các bên 
liên quan đã tiến hành hơn 60 cuộc họp; và cuối cùng 
đến ngày 10 tháng 5 năm 2016 đã hoàn thành tòa nhà 
Trung tâm ước mơ thanh thiếu niên toàn cầu Suwon. 
Đây là kết quả đẹp sau rất nhiều nỗ lực, đúng như một 
câu thơ của nhà thơ Seo Jeong Ju có viết “ Để một bông 
cúc hoa nở rực rỡ; con chim cúc cu đã phải gay từ độ 
mùa xuân”.

Giáo khu Suwon của chúng tôi đã thực hiện các  dự án 
giúp đỡ người nước ngoài từ năm 1995. Chúng tôi có 
trung tâm tư vấn tại nhiều địa phương trên toàn quốc 
như Suwon, Gwangju, Baran, Anyang, Ansan, Pyeong-
taek; trong đó có 25 nhà cứu trợ; có cơ sở phúc lợi và 
nhà trẻ. Mục đích của tất cả các dự án này là nhằm giúp 
đỡ người lao động nước ngoài và gia đình đa văn hóa 
có thể nhanh chóng thích nghi và hòa nhập với cuộc 
sống tại Hàn Quốc. Từ khoảng đầu những năm 2000, 
con em của gia đình đa văn hóa bắt đầu bước vào lứa 
tuổi đến trường; bên cạnh đó có nhiều em vào Hàn 
Quốc theo diện bố mẹ tái hôn nên đặt ra vấn đề cần có 
các cơ sở giáo dục riêng dành cho các em gia đình đa 
văn hóa thuộc các đối tượng trên.

Nắm bắt nhu cầu của thời đại, Trung tâm ước mơ thanh 
thiếu niên toàn cầu Suwon đã ra đời nhằm hỗ trợ các 
em thanh thiếu niên, là những người vừa lạ lẫm với Hàn 
Quốc, vừa có quan hệ bất ổn với gia đình; các em gặp 
nhiều khó khăn khi xác định bản thể của chính mình, 
hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn hay khó khăn về 

ngôn ngữ.

Tôi xin được gửi lời cảm ơn tới những nhà hảo tâm, tình 
nguyện đã đồng tâm, đồng sức giúp chúng tôi vận hành 
trường học dự bị, lớp học câu lạc bộ, lớp học tiếng Hàn 
dành cho thanh thiếu niên đa văn hóa trong suốt một 
năm qua. Tôi cũng mong sẽ có nhiều sự quan tâm, đóng 
góp cho trung tâm hơn nữa trong thời gian tới.

- Chúng ta sống và chấp nhận những khác biệt. Nhưng 
sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ luôn là nguyên nhân 
gây hiểu lầm, cản trở sinh hoạt của người nước ngoài. 
Tôi cũng đã từng sống trên đất khách quê người và cảm 
nhận những khó khăn do khác biệt. Nếu chúng ta biết 
chấp nhận sự khác biệt thì xã hội chúng ta sẽ trở thành 
xã hội có nền văn hóa đa dạng. Hãy yêu thương và chấp 
nhận sự khác biệt!

- Đức Chúa trời luôn dõi theo chúng ta. Dưới cái nhìn 
của Chúa thì người nước ngoài cũng là anh em cũng 
chúng ta, tất cả đều là thần dân của Chúa. Những người 
nước ngoài chỉ khác biệt về quốc tịch; nhưng chúng ta 
phải đón nhận họ như người anh em, yêu thương và 
giúp đỡ họ. Anh em “lá lành đùm lá rách”, chúng ta cũng 
phải chia sẻ và yêu thương những người nước ngoài 
xung quanh chúng ta.

- Lời cuối cùng, tôi xin chúc tất cả chúng ta sẽ trở thành 
những người đi phân phát ước mơ. Tôi nghĩ rằng, sự 
tồn tại của những cơ sở phúc lợi chính là để chia sẻ 
mầm ước mơ. Lúc nào tôi cũng biết ơn những nhà hảo 
tâm, tình nguyện của các trung tâm phúc lợi luôn giang 
rộng cánh tay giúp đỡ những người khó khăn, cơ nhỡ. 
Tôi mong Trung tâm ước mơ thanh thiếu niên toàn cầu 
Suwon cũng sẽ trở thành mảnh đất gieo mầm hy vọng 
cho nhiều thanh thiếu niên gia đình đa văn hóa.

Để chào kết thúc một năm, chúng ta hãy cùng cầu 
nguyện, mong Chúa che chở cho tất cả những nhà tình 
nguyện, hảo tâm đang hoạt động giúp đỡ những thanh 
thiếu niên nước ngoài. 

Bài phát biểu chúc 
mừng

Bài phát biểu chúc mừng

Chủ tịch Quỹ thiên chúa giáo chi phận Suwon Lee Yong Hoon Thị trưởng thành phố Suwon Yeom Tae Yeong
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Người lao động 
nước ngoài 18,089

Tình hình thanh thiếu niên 
nước ngoài thành phố Suwon  

Tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2015, trên toàn thành phố Suwon có 1,174,228 cư dân; và có 55,981 người 

nước ngoài sinh sống. Người nước ngoài chiếm khoảng 4.8% dân số thành phố và có xu hướng tăng 

mạnh, lên hơn 60.000 người trong năm 2016; đưa tỷ lệ người nước ngoài chiếm 5% dân số thành phố. 

Dân cư người nước ngoài tăng nhẹ trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2013 nhưng tăng mạnh từ năm 

2014 đến năm 2015; tỉ lệ tăng trưởng là 18.5%, cao nhất so với toàn quốc. Trong đó tỷ lệ người nước ngoài, 

con em người nước ngoài và người nhập quốc tịch có xu hướng tăng mạnh.

Đặc biệt thành phố Suwon có nhiều người Trung Quốc gốc Hàn, gọi là dân tộc 

Joseon; khác với người lao động nước ngoài bình thường, những người này 

thường có visan Làm việc thăm thân (H-2) hay Visan Kiều bào nước ngoài (F-

4) nên có thể đem theo gia đình và con cái sang Hàn Quốc. Ngoài con em của 

các gia đình gốc Joseon thì con em các gia đình người lao động nước ngoài, du 

học sinh, người Bắc Triều Tiên cũng có xu hướng tăng lên trong khu vực thành 

phố Suwon.

Các em thanh thiếu niên thuộc các gia đình như diện trên có nhiều em nhập 

cảnh vào Hàn Quốc giữa chừng, so với các em vốn sinh ra tại Hàn Quốc thì các 

em gặp nhiều khó khăn về khác biệt ngôn ngữ, sự rụt rè khi tiếp xúc với xã hội 

bên ngoài; mối dây liên kết với xã hội, địa phương hầu như không có. Bên cạnh 

đó, phần lớn các em tới Hàn Quốc trong giai đoạn dậy thì, là giai đoạn có nhiều 

biến đổi về tâm sinh lý, các em dễ hoang mang, gặp nhiều khó khăn về tâm lý, 

khó khăn trong quan hệ nội bộ gia đình (giao tiếp với bố dượng, anh em họ). 

Đặc biệt là chế độ giáo dục ở Hàn Quốc có nhiều yêu cầu, khác biệt nên các em 

khó có thể hòa nhập nhanh, dẫn tới việc nhiều em cảm thấy tự tin về tương lai, 

không xác định được hướng đi đúng cho mình.

Trong bối cảnh đó, thành phố Suwon quyết tâm đẩy mạnh các dự án phúc lợi 

xã hội nhằm hỗ trợ con em gia đình đa văn hóa. Với sư hợp tác của Quỹ thiên 

chúa giáo chi phận Suwon, là đơn vị có nhiều kinh nghiệm điều hành các dự án 

giúp đỡ người nước ngoài; chúng tôi đã thành lập một trung tâm phúc lợi mới 

với sự mệnh mới.

Trung tâm ước mơ thanh thiếu niên toàn cầu Suwon là nơi đồng hành cùng 

thanh thiếu niên gia đình đa văn hóa, lắng nghe những khó khăn và từng bước 

hỗ trợ các em trong quá trình hội nhập với xã hội địa phương. Để giúp các em 

sớm ổn định cuộc sống tại Hàn Quốc, tôi mong rằng tất cả chúng ta hãy cùng 

đồng tâm hiệp lực để góp phần đưa xã hội của chúng ta trở thành xã hội toàn 

cầu trong tương lai. 

Tình hình người nước ngoài tại thành phố Suwon

Tình hình người nước ngoài theo hình thúc cư trú 

Xu thế tăng theo từng năm

05 8,161

06 11,010

07 16,667

09 30,139

10 31,678

11 35,657

12 40,537

13 41,351

14 47,237

15 55,981

08 25,019

Con em người 
nước ngoài 4,171

Người kết hôn 3,625

Khác
13,394

Người nhập 
quốc tịch 2,838

Kiều bào
11,248

Du học sinh 2,616

Mỹ 1300(2.33%)

Đài Loan 537(0.95%)

Nhật 940(1.68%)

Trung Quốc  
6,291(11.24%)

Khác 6,016(10.75%)

Người Trung gốc Hàn
38,630(69%)

Việt Nam 
2,267(4.05%)

0706

Thứ tự xếp hạng trên toàn quốc  

Thành phố Ansan(83,648người), 

Quận Yeongdeungpo Seoul(66,952người), 

Thành phố Suwon(55,981người)

Thành phố Suwon đứng thứ 3 toàn quốc, 
đứng thứ 3 tỉnh Gyeonggi

SUWON GLOBAL YOUTH DREAM CENTER

Tình hình người nước ngoài theo 
từng quốc gia

(Ban hành chính , đơn vị: Người; tiêu chuẩn đến ngày 01 tháng 01 năm 2015
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Quá trình và 
thành quả xây dựng trung tâm 

Quang cảnh lễ khánh 
thành trung tâm

2015. 2. 25

2015. 5. 12

        6. 25

2015. 10.  8

        12. 30

2016.  5. 10

2015. 3. 3

Tổ chức hội đàm xây dựng Trung tâm thanh thiếu 
niên toàn cầu (tên tạm thời)

Đặt tên chính thức là Trung tâm ước mơ 
thanh thiếu niên toàn cầu Suwon

Tiến hành khởi công

Thiết lập và điều hành cơ sở Trung tâm ước mơ 
thanh thiếu niên toàn cầu Suwon

Ký cam kết ủy thác giữa thành phố Suwon và ,Quỹ 
thiên chúa giáo chi phận Suwon

Lễ khánh thành

Ký cam kết hợp tác giữa thành phố 
Suwon, công ty điện tử Samsung, Quỹ 
thiên chúa giáo chi phận Suwon)

Trung tâm là công trình phúc lợi xã hội 

dành riêng cho đối tượng là thanh thiếu 

niên gia đình đa văn hóa; trung tâm được 

thành lập dưới sự hợp tác của các đoàn 

thể dân sự, cơ quan và doanh nghiệp 

trên địa bàn thành phố. Đây cũng là hệ 

thống cung cấp dịch vụ xã hội theo kiểu 

mới, tự xây dựng và điều hành bằng kinh 

phí độc lập đầu tiên trên toàn quốc. 

Mời quý vị cùng xem qua những thành 

tựu của Trung tâm từ ngày thành lập tới 

nay

Trung tâm ước mơ thanh thiếu 
niên toàn cầu Suwon được thành 
lập với mục đích hỗ trợ tổng hợp 
cho thanh thiếu niên, con em gia 
đình đa văn hóa về các mặt tâm 
lý, tỉnh cảm, giáo dục, tự lập. Từ 
quá trình manh nha là một dự án 
cho tới khi được thành lập, đã có 
rất nhiều người quan tâm và đóng 
góp công sức và ủng hộ trung 
tâm. Viên gạch đầu tiên đánh 
dấu sự ra đời của trung tâm là Lễ 
khánh thành trung tâm vào ngày 
10 tháng 5 năm 2016.

Các nhân viên cùng đội tình nguyện của trung tâm bận rộn từ buổi sáng sớm; 
tất cả đều cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình, trong quá trình này, việc trao đổi 
và chia sẻ cũng được nhấn mạnh để hạn chế tối đa những hiểu lầm và thiếu sót 
có thể xảy ra.

Tại lễ khánh thành có sự góp mặt của Bộ trưởng Bộ phụ nữ gia đình Gang Eun 
Hye, thị trưởng Suwon Yeomg Tae Yeong, Chủ tịch Quỹ thiên chúa giáo chi phận 
Suwon Lee Yong Hoon; Trưởng phòng hỗ trợ điều hành công ty Samsung Jeong 
Qwang Yeong. 

Lễ cắt băng khánh thành được tổ chức ở ngay cửa chính, tầng 1 trung tâm. Tiếp 
theo tại hội trường tầng 5 có màn biểu diễn của dàn nhạc giao hưởng Hello! SEM 
của công ty điện tử Samsung tài trợ; tiếp theo là bản báo cáo quá trình thực hiện 
dự án xây dựng trung tâm; bài phát biểu chúc mừng và lễ trao bằng ghi ơn với 
những nhà hảo tâm đã tài trợ cho trung tâm.

Cũng trong ngày này, các quan khách đã cùng tham gia trải nghiệm làm bánh tại 
một trong những khu vực trải nghiệm của tủng tâm.

Lễ khánh thành đã diễn ra trong thành công với sự ủng hộ và chúc mừng của 
rất nhiều khách quý. Đây là một nền tàng vững chắc giúp trung tâm có thêm sức 
mạnh để giúp đỡ các thanh thiếu niên tìm lại giấc mơ tương lai tại Hàn Quốc.

Trung tâm ước mơ thanh thiếu niên toàn cầu Suwon xin nguyện sẽ trở thành 
một địa điểm chia sẻ, hòa hợp, luôn đồng hành cùng thanh thiếu niên gia đình 
đa văn hóa; đồng thời đào tạo, bồi dưỡng thật nhiều nhân tài toàn cầu cho xã 
hội Hàn Quốc. 

Ký kết văn bản xây dựng giữa công ty điện tử 
Samsung và Trung tâm hỗ trợ thanh thiếu niên 
toàn cầu (tên tạm thời) và đệ trình thành phố Su-
won xét duyệt.

Thông qua kế hoạch xây dựng Trung tâm hỗ trợ 
thanh thiếu niên toàn cầu (tên tạm thời)

2014. 6. 20

        9. 11
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Tham quan trung tâm
Trung tâm ước mơ thanh thiếu niên toàn cầu Suwon có 5 tầng 

cao, sân thượng và 1 tầng hầm.  Mỗi một tầng của trung tâm đều 

có vai trò và nhiệm vu khác nhau.

Tầng 1 là văn phòng, quán café- sách dành cho mọi cư 
dân của thành phố, được sử dụng với mục đích quảng 
bá cho trung tâm. Mời bạn cùng đến thăm “Laon”- tiệm 
café sách ấm áp có giá cả rất phải chăng! 

Tầng 5 là phòng đa mục 
đích của trung tâm, có hội 
trường lớn được sử dụng 
khi có các sự kiện lớn hoặc 
có thể sử dụng là nhà ăn.  

Tiệm café sách

Phòng đa mục đích

1F

Tầng 2 có phòng phát triển năng lực 
nghề nghiệp, Phòng học, Phòng thực 
hành và Phòng tư vấn dành để hỗ trợ 
tổng hợp cho thanh thiếu niên gia đình 
đa văn hóa.

Phòng phát triển năng lực nghề nghiệp

Phòng học chung

Phòng học riêng

Phòng tư vấn

Tầng 3 có Lớp học của trường học dự 
bị (trường Daean); văn phòng của giảng 
viên, phòng máy tính; thư viên toàn cầu 
có nhiều sách của mọi quốc gia- đây là 
không gian giáo dục tổng hợp dành cho 
thanh thiếu niên gia đình đa văn hóa.

Phòng học

Phòng dành cho giáo viên

Phòng máy tính

Thư viện
Tầng 4 là không gian văn hóa, giải trí với 
khu vui chơi tổng hợp, khu trò chơi với 
các loại trò chơi tổng hợp.

Phòng đọc sách

Khu giải trí 

Khu trò chơi

Sân hoạt động bên ngoài

2F 3F 4F

5F

Giới thiệu dự án Trung tâm 
ước mơ thanh thiếu niên toàn cầu Suwon

Cải thiện nhận thức và 
mạng lưới kết nối xã hội

글로벌 

인재육성

Ổn định tâm lý, 
tình cảm

Tư vấn thích ứng

Tư vấn cá nhân/ Tư vấn tập thể

Khám và chữa các bệnh về tâm lý

Kiến tạo các chương trình sinh hoạt văn hóa

Cải thiện quan hệ trong gia đình
Tăng cường năng lựctự lập

Hướng dẫn chọn nghề, trải nghiệm nghề

Hướng dẫn lấy chứng chỉ năng lực chuyên môn

Hỗ trợ thi tốt nghiệp phổ thông

Tăng cường giáo dục

Nhận ủy thác điều hành lớp học đa văn hóa
Điều hành trường đại học Daean (dự định)

Hỗ trợ thích nghi ban đầu 
Điều hành trường học dự bị

Lớp học nâng cao sau giờ học chính quy

Thời đại toàn cầu hóa
vun xới nhân tài

Chương trình hòa nhập với cư dân 
trong thành phố

Thiết lập mạng lưới xã hội

Quảng bá và cải thiện nhận thức 
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Chương trình hội nhập xã hội 
“Đến gần hơn”

Lớp học dạy nấu ăn quốc tế, lớp học tiếng 
Trung Quốc, lớp học tiếng Nhật – lớp học 
do giảng viên gia đình đa văn hóa đảm 
nhiệm, hướng dẫn lại cho nhân cư trong 
vùng. Đây là cơ hội để người dân Hàn 
Quốc và gia đình đa văn hóa cùng chia sẻ 
văn hóa, học tiếng và kết nối với nhau.

“Gia đình dã ngoài DuruDuru”

Chương trình dã ngoại dành cho 
gia đình đa văn hóa, là cơ hội giúp 
thanh thiếu niên trò chuyện, chia sẻ 
cùng các thành viên trong gia đình.

“Buổi tọa  đàm bất thường”, 
hướng dẫn Đa văn hóa

Các sinh viên Hàn Quốc đóng vai 
trò là người dẫn dắt, cùng kiến 
tạo các hoạt động trải nghiệm văn 
hóa  như đi dã ngoại để giúp các 
thanh thiếu niên gia đình đa văn 
hóa trải nghiệm đời sống. Những 
chương trình các em đã tham gia 
như tham quan khu phố đa văn 
hóa, đến thăm khu vui chơi giải 
trí Iceworld ở thành phố Bucheon.

Chương trình tư vấn 
“thủ thỉ”

Chương trình tư vấn được thực 
hiện dưới dạng là buổi trò chuyện 
mở, có các hoạt động mỹ thuật, 
chương trình cải thiện quan hệ 
xã hội; đây là cầu nối giúp thanh 
thiếu niên nhận ra tầm quan trọng, 
tình thương yêu của gia đình và 
học cách đồng cảm, quan tâm tới 
người khác.

Cùng nuôi dưỡng ước mơ/ 
Câu lạc bộ nhảy, làm rô bốt, 

học ảo thuật
Trung tâm ký cam kết hợp tác với 
các trung tâm nổi tiếng trong khu 
vực Suwon để cung cấp cho thanh 
thiếu niên gia đình đa văn hóa cơ hội 
trải nghiệm văn hóa mới như lớp học 
làm bánh, câu lạc bộ dạy nhảy, dạy 
làm rô bốt, dạy ảo thuật.

Xem biểu diễn, trải nghiệm văn 
hóa “Xem, nghe, thưởng thức”

Các chương trình trải nghiệm văn 
hóa trung tâm đã thực hiện như: Tổ 
chức đi xem công diễn K-pop vào 
tháng 6; buổi biểu diễn âm nhạc tại 
Học viện âm nhạc cổ điện Suwon; 
xem biểu diễn ảo thuật tại trung tâm 
ảo thuật MagicGet vào tháng 9. Đây 
là cơ hội giúp người dân Hàn Quốc 
và gia đình văn hóa cùng trải nghiệm, 
chia sẻ và giao lưu với nhau.
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Đội tình nguyện có sự kết hợp của thanh thiếu niên Hàn Quốc và thanh thiếu 
niên gia đình đa văn hóa, gặp mặt định kỳ và làm công tác tình nguyện vào 
thứ bảy tuần thứ 2 và thứ 4 hang tuần. Đội tình nguyện làm đồ ăn và trực tiếp 
đi phát đồ ăn, trò chuyện cùng những người già neo đơn trong thành phố.

“Tình nguyện TÂM”- Trung 
tâm tình nguyện tổng hợp 

của thanh thiếu niên 
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Lớp học dự bị có các môn: Tiếng Hàn, tiếng Anh, Toán, Thể dục, Diễn kịch, Ảo 
thuật, Kỹ thuật, Máy tính dành cho các em gia đình đa văn hóa, thanh thiếu niên 
đa văn hóa nhập cảnh giữa chừng vào Hàn Quốc; đây là bước đệm giúp các 
em chuẩn bị kiến thức để hòa nhập với chế độ giáo dục của Hàn Quốc

Lớp học dự bị 36.5°C 

Lớp học nâng cao sau 
giờ học chính quy

Dựa trên nguyện vọng muốn bổ sung kiến thức ở môn học nào do các 
học sinh gia đình đa văn hóa tự đề nghị, các lớp học về tiếng Hàn, tiếng 
Anh, toán, lịch sử Hàn Quốc, âm nhạc được tổ chức sau giờ học chính 
quy, giúp các em nâng cao kiến thức.

Chương trình hướng nghiệp “Hãy tìm lại chính ta”

Chương trình trải nghiệm và tư vấn hướng nghiệp dành cho 
thanh thiếu niên đa văn hóa độ tuổi từ 15 trở lên, được tổ chức 2 
lần 1 tháng; giúp các em nhìn lại năng khiếu, năng lực bản thân; 
trải nghiệm và tìm hiểu các nghề nghiệp xung quanh nhằm có 
hướng đi đúng đắn cho tương lai sau này.

Trải nghiệm nghề 
“Thế gian rộng và có rất nhiều nghề!”

Chương trình trải nghiệm các loại hình nghề nghiệp khác nhau 
giúp các em mở rộng tầm nhìn về cuộc sống, xác định được sở 
thích, năng khiếu, năng lực hiện tại của bản thân.

Trại hè, trường học dự bị 36.5°C

Tổ chức trại hè 2 ngày 1 đêm, là cơ hội giúp học sinh đa văn hóa 
vừa trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc, vừa tìm hiểu về quy tắc khi 
sinh hoạt tập thể ở Hàn Quốc, là cơ hội giúp các em giao lưu với 
các bạn cùng khóa.

Tổ chức trải nghiệm thực tế, 
trường hợp dự bị 36.5°C

Tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa tại Hàn Quốc để giúp 
học sinh và giáo viên có cơ hội giao lưu, chia sẻ và tâm sự với 
nhau nhiều hơn.

“Trại hướng nghiệp ước mơ” 
Giúp hướng nghiệp và nâng cao sự tự tin

Trại hè hướng nghiệp tổ chức ở đảo Daebu, Ansan trong 2 ngày 
1 đêm do trung tâm tổ chức với mong muốn giúp các em có cái 
nhìn khái quát về tương lai, giá trị nhân sinh quan lành lạnh. Các 
động đi kèm như làm thuyền tương lai, cưỡi ngựa sẽ giúp các 
em hiểu về việc thiết lập mục tiêu, phố hợp cùng tập thể để hoàn 
thành công việc.

Hỗ trợ thi lấy bằng chứng chỉ năng lực 
“Tôi cũng là chuyên gia”

Chương trình hỗ trợ các em thanh thiếu niên đa văn hóa có ý 
định muốn xin việc làm bằng cách tổ chức các lớp học thi TOPIK, 
lớp học dạy pha chế cà phê, lớp học dạy làm bánh.

Ước mơ thành sự thật khi mọi người cùng chung tay
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Đồng hành 
cùng xã hội 
năm 2016

Dự án quảng bá và cải thiện nhận thức

Kiến tạo các dự án có sự tham gia của thanh niên 
và các thành viên trong gia đình, các quầy quảng 
bá giúp người dân Hàn Quốc trong vùng thay đổi 
nhận thức và có cái nhìn tích cực về gia đình đa 
văn hóa. 

Ban điều hành

Sáng lập ban điều hành có bao gồm chuyên gia của từng 
lĩnh vực xã hội, người đại diện cho thanh thiếu niên gia 
đình đa văn hóa đề cùng nghiên cứu phát triển các dự án 
có hiệu quả trong thực tế.

Dự án thiết lập mạng lưới Network

Hợp tác chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức xã hội 
trong thành phố để tổ chức các chương trình hỗ 
trợ tổng hợp về tâm lý, tình cảm, giáo dục, tự lập, 
sức khỏe cho thanh niên gia đình đa văn hóa. Ký 
kết giao ước hợp tác MOU với các cơ quan, tổ 
chức hợp tác.

Họp phụ huynh gia đình đa văn hóa và 
Giới thiệu dự án giáo viên tư vấn

Tổ chức các buổi họp và hướng dẫn dành cho phụ 
huynh gia đình đa văn hóa cùng các giáo viên tư vấn 
giúp các phụ huynh nắm rõ các hoạt động và cùng 
tham gia vào các dự án của trung tâm. Dựa vào các 
kết quả điều tra, phản ánh qua các hoạt động này, 
trung tâm sẽ thiết lập nhiều chương trình thiết thực 
hơn nữa.

Trải nghiệm thực tế, mơ ước tương lai

Các chương trình trải nghiệm thực tế hàng tuần có mời 
các chuyên gia đến nói chuyện, trao đổi với thanh thiếu 
niên gia đình đa văn hóa về những khó khăn của các 
em, giúp các em nâng cao năng lực giao tiếp với xã hội

Buổi họp có sự tham gia của nhân 
dân, cơ quan và doanh nghiệp tại 

Trung tâm ước mơ thanh thiếu niên 
toàn cầu Suwon

Để thành lập Trung tâm ước mơ thanh 
thiếu niên toàn cầu Suwon, từ tháng 1 năm 
2015 đến tháng 5 năm 2016 các tổ chức 
dân sự, cơ quan, doanh nghiệp đã tiến 
hành 47 cuộc họp để bàn bạc về đường 
hướng phát triển, kiến trúc, thiết kế trung 
tâm.

Ước mơ thành sự thật khi mọi người cùng chung tay
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Lễ hội 
“Gia đình toàn cầu” 
We are the one

Chúng ta là một! Xin mời đến với Lễ hội gia đình toàn 

cầu

Vào ngày 20 tháng 11 năm 2016 (Chủ Nhật) đã có hơn 

200 người dân thành phố tham dự Lễ hội gia đình toàn 

cầu. Lễ hội được tổ chức với mục đích tạo cầu nối chia 

sẻ, giao lưu giữa các gia đình Hàn Quốc và gia đình 

đa văn hóa cư trú tại thành phố Suwwon, có rất nhiều 

hoạt động trải nghiệm thú vị liên quan tới “Văn hóa đa 

dạng”, đúng với tinh thần “Chúng ta là một” của lễ hội.. 

Mầm chia sẻ, 
Quả phước lành

Từ khi trung tâm được khánh thành ngày 10 tháng 5 năm 2016, đến nay đã 

được 6 tháng. Thời gian qua đã có rát nhiều cá nhân và tổ chức đóng góp 

tài năng, công sức, thời gian cho các hoạt động của công ty. Xin được giới 

thiệu những gương mặt đã giúp đỡ trung tâm trong thời gian qua

Danh sách người tham gia tình nguyện (Cá nhân)

Tổ chức tình nguyện

Tài trợ (cá nhân) Tổ chức tài trợ Các tổ chức đặt hòm quyên góp

강미애

강승현

김숙희

남은혜

박재현

안상섭

윤현미

이수현

이준석

정유민

조서형

홍성진

강민재

강민지

김승언

류혜리

박정민

안소진

윤혜민

이승화

이진주

정은령

조현성

홍소망

강정은

강지수

김용민

문사란

박정숙

안양진

이광예

이영한

이태경

정인지

채봉석

홍은희

김가영

공인성

김유진

박규하

박정현

안현준

이강훈

이예원

이천안

정시온

최순락

황현주

김규수

구형완

김은재

박시후

박혜영

안효정

이다영

이예은

이현화

정예림

최재원

김두남

김남경

김주영

박아영

방나래

양현수

이대현

이아현

임서연

정재헌

최진성

김문호

김도연

김지혜

박아영

백은열

양혜민

이바회라

이영재

임정훈

정하민

최효수

김석용

김보래

김태환

박예슬

손형구

윌리엄강

이상원

이재은

장병준

정현구

허재혁

김윤정

김성희

김필섭

박예지

서지혜

우희운

이서호

이재희

전건혁

정현수

한아름

김윤태

김소현

김혜련

박유나

신문철

유동일

이성민

이재은

전택수

조대희

한주희

김경희

김수영

김홍정

박자랑

안도영

윤영우

이소영

이정현

전혜진

조보윤

현정민

경기대학교 키보

이지로봇과학학원

현대자동차 연구원 조신우 외 3명

김경애

삼성전기(주)

(주)하우텍 C&R 건설

(주)모던디자인

경기다문화뉴스

수원농협

수원시약사회

신풍루

진미통닭

화성옥

화성냉면

자원네트워크센터

솔문고

우만재가노인지원서비스센터

신우메디컬약국

성지내과이빈후과

과일가게

러블리커피

수원중앙병원

신세계 축산

온누리약국

마리네일

커피하우스

농협중앙회(도청점)

기업은행 수원시청점

현대그린마트

광이나라

화성냉면

서그네 멸치·우동

카나호프

두부고을

세류3동 주민센터

기업은행 동수원지점

광교횟집

올리브그린부대찌개

삼성전기(주)

참치

로봇동아리팀

삼성전기(주) 다섯손가락 봉사단

댄스 무브 매직캣 삼성반도체 그루터기

Bánh nhân 
mực của Nhật

Bốc thăm trúng 
thưởng

Khu chụp ảnh

Gia đình cùng 
giải đố

Biểu diễn ảo 
thuật và nhảy

Cùng làm 
vòng tay

Cùng trang trí 
ba loại cây 

Ẩm thực 
Phillippins

Ẩm thực  
Trung Quốc

Làm xà 
pòng

Cùng làm 
búp bê Nhật 

Bản

Cùng trang 
trí búp bê 

Nga

Vẽ tranh 
cát

Gian hàng ẩm thực

Trải nghiệm các trò 
chơi đa văn hóa

Sự tham gia khu 

Sự kiện

Gian hàng ẩm thực Cùng trang trí ba loại câyTrải nghiệm các trò chơi đa 
văn hóa

Biểu diễn ảo thuật và nhảy

Bắt đầu

Lễ hội gia đình toàn 
cầu năm 2016
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