Bạn có muốn đồng hành
cùng chúng tôi không?

［Giới thiệu tổ chức］

◾ Trở thành hội viên

Hãy trở thành hội viên để được đồng hành
cùng chúng tôi trong mọi hoạt động!
◾ Quyên góp
Sự đóng góp của bạn chính là sự hỗ
trợ đến những bà mẹ đang nuôi con
tại Nhật Bản.
◾ Trở thành tình nguyện viên
Hãy tham gia cùng với chúng tôi và bắt đầu
từ những điều bạn có thể!
◾ Ủng hộ bằng cách mua những
sản phẩm của chúng tôi.
Hãy ủng hộ bằng cách mua những sản phẩm
đầy dễ thương và tiên lợi của chúng tôi !

Nội dung cụ thể hãy xem tại đây.
HP https://mothers-tree-japan.org
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070-8597-2340
HP https://mothers-tree-japan.org

Chúng tôi là một tổ chức
phi lợi nhuận hoạt động hỗ
trợ sinh sản và nuôi dạy
con cho phụ nữ nước
ngoài đang sinh sống tại
Nhât Bản. Đồng thời,
chúng tôi cũng muốn
chung tay tạo nên 1 công
đồng nuôi dạy con dựa
trên sự thấu hiểu lẫn nhau
và tôn trọng văn hóa của
mỗi quốc gia

Nội dung hoạt

活動内容

Hãy liên lạc với chúng tôi để trao đổi về những vấn đề tâm
sinh lí, những lo lắng trong thời kì mang thai, thời kì hậu
sản, những vấn đề về nuôi con hoặc những thủ tục liên
quan khác.

Trao đổi trực tiếp hoặc online về những vấn
đề liên quan đến thai sản, hậu sản, nuôi con.

Những điều quan trọng
đổi với chúng tôi.
★Đón nhận sự khác biệt
★Tận hưởng sự khác biệt
★Và cùng nhau vượt qua sự khác biệt đó!

Ở Mother’s Tree Japan, chúng tôi lắng
nghe những lo lắng của bạn, chúng tôi
tôn trọng sự khác biệt về văn hóa và
hơn hết chúng tôi mong muốn bạn sẽ
có thể yên tâm và có một kì thai sản an
toàn tại Nhật.
Một người mẹ tự tin sẽ mang đến sự
phát triển lành mạnh và toàn diện cho
những đứa trẻ.
Dựa trên sự thấu hiểu khác biệt văn
hóa của mỗi quốc gia, tôi mong rằng tổ
chức của chúng tôi sẽ trở thành nơi
gắn kết và mang đến sự an tâm cho
những bà mẹ người nước ngoài đang
sinh sống tại Nhật.

◆Trao đổi trực tiếp
○Địa điểm IKE Biz Toshima Sangyo Shinkou Plaza
○Thời gian khoảng 60 phút
(Hãy đăt lịch hẹn trước với chúng tôi nhé)
＊Bạn hãy xem lịch trên Website của chúng tôi để biết
những ngày nào có phiên dịch.
◆Trao đổi online
○Trao đổi qua LINE
(nếu bạn cần Phiên dịch hãy nói với chúng tôi)
○Trao đổi online thông qua ZOOM, LINE, Messenger
(Hãy đặt lịch hẹn trước với chúng tôi nhé)

Chúng tôi sẽ đi cùng bạn đến những tổ chức y tế, tổ
chức cộng đồng, nhóm nuôi dạy trẻ hay nhà trẻ.

Dịch vụ đồng hành

Chúng tôi sẽ hỗ trợ để bạn có 1 kì thai sản
an toàn và theo đúng với phong tục của
đất nước bạn ngay tại Nhật Bản.

Lớp học Chuẩn bị làm mẹ được tổ
chức bằng tiếng mẹ đẻ.

◆Lớp học dự kiến sẽ mở định kì tại khu
vực Toshima
Các bạn hãy xem lịch mở lớp trên Website nhé.

◆Lớp học tại chính nơi của bạn
Nếu như nhận được yêu cầu từ tổ chức
hoặc cá nhân thì chúng tôi sẽ mở lớp với
số người tham gia từ 3 bạn trở lên.
(Nếu như bạn ở xa, hãy liên lạc trao đổi
với chúng tôi.)

Nuôi dạy con cái đa văn hóa
Chúng tôi sẽ tổ chức những buổi giao lưu
mang đến cho bạn những kiến thức về
nuôi dạy trẻ từ nhiều quốc gia khác nhau
để từ đó bạn có thế nuôi dạy con theo

cách riêng của mình
◆Đồng hành trực tiếp trong khu vực nội thành
(Hãy đặt lịch hẹn trước với chúng tôi nhé)
＊Chúng tôi mong rằng bạn sẽ trả chi phí đi lại cho
Những thông tin hữu ích
tình nguyện viên của chúng tôi và đóng góp tùy
tâm.
Bạn có thể xem những thông
◆ Đồng hành Online
tin hữu ích về sinh sản trên
(Hãy đặt lịch hẹn trước với chúng tôi nhé)

Chúng tôi sẽ đồng hành và hỗ trợ bạn thông qua
Smartphone hoặc máy tính bảng.

trang YouTube, Website,
Facebook, …

