
 

 

 

Trung tâm kế hoạch hóa gia đình BALANCE trân trọng kính mời quý vị 

tới dự buổi nói chuyện trực tuyến 

 

Thuyết trình về chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ Việt đang mang thai và  
làm mẹ tại Berlin 

  
Thứ Tư, ngày 3 tháng 11 năm 2021 từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối  

 

Buổi nói chuyện diễn ra trực tuyến. Đây là diễn đàn trao đổi thông tin và ý kiến về các chủ đề khác nhau. 

Trong buổi trò chuyện sắp tới chúng tôi sẽ thảo luận về các chủ đề liên quan đến các dịch vụ tư vấn và 

chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai tại Berlin.  Đối tượng tham gia: các chuyên gia trong ngành và 

phụ nữ trẻ làm mẹ hoặc đang mang thai. 

 
 
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH: 
 
„Các báo cáo thực tế liên quan đến Cuốn sách hướng dẫn song ngữ về chủ đề sức khỏe trẻ em“ 
 
Hanh Nguyen-Schwanke là nhà sáng lập nhà xuất bản Horami và đồng thời cũng là tác giả sách thiếu nhi. 
Bảy năm trước, cô đã thành lập HORAMI. Đây là nhà xuất bản sách thiếu nhi song ngữ Đức-Việt đầu tiên 
trên thế giới. Trong buổi trò chuyện tại buổi nói chuyện lần này, cô sẽ trình bày về cuốn sách song ngữ Đức-
Việt đầu tiên về chủ đề sức khỏe trẻ em. Cuốn sách được thực hiện với sự hợp tác chặt chẽ cùng ban cố vấn 
y tế. Một mặt, cuốn sách cung cấp những trợ giúp và hình ảnh minh họa thiết thực khi đi khám bác sĩ nhi 
khoa. Mặt khác, cuốn sách cũng đưa ra những lời khuyên thiết thực và những câu trả lời cho các thắc mắc 
xung quanh chủ đề mang thai, khám sức khỏe dự phòng, các tình huống khẩn cấp và hơn thế nữa. 
 
„Phụ nữ Việt Nam tại Berlin: cơ hội và thách thức khi hội nhập“ 

 
Nozomi Spennemann làm việc  tại Hiệp hội Công tác Liên văn hóa (VIA), Regionalverband Berlin / 
Brandenburg e.V., trong lĩnh vực tư vấn và nâng cao trình độ cho các tổ chức di cư từ năm 2005. 
Cô cũng là người điều phối Mạng lưới Sức khỏe Tâm thần cho Người di cư Việt Nam từ năm 2013. 
Số người Việt sống ở Berlin đang tăng khoảng 1.000 người mỗi năm, chủ yếu liên quan đến nhóm  phụ nữ 
trẻ * có xu hướng mang thai và sinh nở. Trong buổi nói chuyện sắp tới, cô sẽ trình bày các giúp đỡ hiện có 
cho nhóm đối tượng này. Sau đó, chúng ta có thể cùng nhau thảo luận cách tiếp cận và thái độ  khi làm việc 
cùng các gia đình có phụ nữ trẻ đang mang bầu. Chúng tôi cũng rất mong muốn sự có mặt và đóng góp ý 
kiến của các phụ nữ đang mang thai hoặc làm mẹ, trình bày các nhu cầu và nguyện vọng của mình để việc 



 

giúp đỡ, hỗ trợ đạt hiệu quả tốt hơn. 
 
Thảo luận MỞ 
Chúng tôi rất mong buổi nói chuyện sôi nổi với tất cả các bên tham gia sự kiện. 
 
DỊCH THUẬT 
Chúng tôi có giấy mời bằng tiếng Việt. Nếu quý vị có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ với Linh Vũ, số điện 
thoại 0176 35213760, hoặc qua email vu@fpz-berlin.de 
 
DẪN CHƯƠNG TRÌNH 
Swantje Lüthge & Katrin Summa, Nhóm chuyên đề di cư & tị nạn, Thuộc trung tâm kế hoạch hóa gia đình 
BALANCE  
 

 
 
ĐĂNG KÝ & LỆ PHÍ THAM GIA 
Để lên kế hoạch tốt cho buổi nói chuyện, xin vui lòng đăng ký với chúng tôi trước trước ngày 29 tháng 10 

năm 2021, kèm theo chi tiết liên hệ của bạn, qua e-mail tới veranstaltungen@fpz-berlin.de 

Lệ phí tham gia: đóng góp tự nguyện. 
 
MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA:  
Sự kiện diễn ra trên nền tảng Zoom. Những người tham gia sẽ được nhận trước một link để tham gia sự 
kiện trực tuyến, cũng như các thông tin khác liên quan đến kỹ thuật khác. 
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