Telefonberatung zu Erziehungsfragen (Vietnamesisch)

Tư vấn giáo dục cho Cha Mẹ qua điện thoại b
Tư vấn giáo dục cho Cha Mẹ qua điện thoại bằng tiếng Việt
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trong tình hình đặc biệt hiện nay, chúng tôi muốn hỗ trợ cha mẹ qua phương thức
tư vấn trên điện thoại.

trong tình hình đặc biệt hiện nay, chúng tôi muốn hỗ trợ cha
Các cha mẹ không phải đơn độc đối diện một mình với giai đoạn khó khăn này.
tư
vấn trên điện thoại.
Những chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm sẽ giúp đỡ các bậc phụ huynh trong

việc giáo dục con và các mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống gia đình, khi mà
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cả nhà cùng ở với nhau trong một khoảng không có hạn. Ngay cả khi gia đình
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các
thể nhận tư vấn của chúng tôi.
việc giáo dục con và các mâu thuẫn phát sinh trong cuộc
cả nhà cùng ở với nhau trong một khoảng không có hạn.
không có những khó khăn liên quan tới đại dịch Corona, c

Để nhận tư vấn bằng tiếng Việt, các cha mẹ
thể nhận tư vấn của chúng tôi.
hãy gọi cho chi Hạnh Nguyễn theo số sau
0176 34 67 03 43 vào các ngày sau
Thứ 2, 4, 6 từ 10-12 giờ

Để
nhận
tư
vấn
bằng
tiếng
Việt,
cá
Thứ 4 từ 15-17 giờ
hãy gọi cho chi Hạnh Nguyễn th
0176 34 67 03 43 vào các ngày sa

Tạm thời chúng tôi nhận tư vấn qua điện thoại theo khung giờ trên đến hết ngày
17.04.2020

Thứ 2, 4, 6 từ 10-12 giờ
Thứ 4 từ 15-17 giờ
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