
miêu tả chương trình 

Chương trình giúp cho cha mẹ là người nhập cư giải  

quyết những thách thức của vai trò làm cha mẹ trong  

một đất nước và một môi trường văn hóa mới mẻ.  
 

nội dung chương trình 

• lớp học cho cha mẹ có con từ  
0-6 tuổi 

• lớp học cho cha mẹ có con ở tuổi “teen”  
• hỗ trợ về kỹ năng làm cha mẹ cho từng cá nhân 
• các lớp học theo nhu cầu học viên và lớp bổ trợ  

cho các bậc làm cha. 
• tìm hiểu về những sự mong muốn trong xã hội 

Canada 
• hội thảo đào tạo có người hướng dẫn dành cho  

nhân viên tư vấn làm việc với các gia đình nhập 

cư.  

đối tượng của chương trình 

Chương trình dành cho mọi đối tượng nhập cư là 

cha  

mẹ, ông bà, bao gồm cả những công dân Canada có  

khó khăn về ngôn ngữ và các rào cản văn hóa. 
 

contact information 

 

               

               

 

Chương Trình Kỹ Năng Làm Cha Mẹ Trong Môi 

Trường Đa Văn Hóa 

             có dịch vụ trông trẻ miễn phí. 

                        

Chương Trình Kỹ Năng Làm Cha Mẹ Trong Môi 

Trường Đa Văn Hóa 

• một lớp học kỹ năng làm cha mẹ được thực  

hiện trong 5 tuần (hai buổi học kéo dài hai tiếng  

mỗi tuần) 
• chương trình khuyến khích các phụ huynh là  

ông bà tham dự 
• cha mẹ sẽ học cách kết nối các giá trị văn hóa của  

mình với những mong muốn trong xã hội Canada 
• chương trình được thực hiện tại nhiều địa điểm  

tại Calgary 
• tài liệu chương trình được cung cấp bằng các ngôn 

ngữ: U-đu, A-rập, tiếng Hoa giản lược, Tây Ban Nha,  
Dinka, Hàn Quốc và Việt Nam 

• học viên có thể được giới thiệu tới các chương trình 

khác của CIWA để có thể tham gia những dịch vụ hỗ  

trợ thêm. 

được tài trợ bởi: 

 

     có hỗ trợ bằng ngôn ngữ mẹ đẻ 

 

w

www.ciwa-online.com 
 


