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충청북도 다문화가족소식지

다양한 색상의 옷감이 모여
하나의 옷이 되는 것처럼 서로 다른 나라 사람들이
모두 하나로 통합함을 의미합니다.

충북 영동군 용화초등학교 2학년 양은혜 어린이가 외가인 베트남에 가서 즐거운
시간을 보낸 것을 추억하며 그린 그림입니다.
Đây là bức tranh vẽ hồi tưởng lại ký ức về nhủng giây phút vui vẻ khi được
về thăm quê ngoại ở Việt Nam của bé Yang Eun Hye học sinh lớp 2 trường
tiểu học Yong Hwa.
这幅绘画作品是龙华小学2年级学生扬恩惠在去越南外婆家探亲游玩时留下
的美好回忆。
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다문화가족 여러분~ 안녕하십니까?

Xin gửi lời chào đến tất cả mọi người gia đình đa văn hóa!

Greetings, everyone from the multi-cultural community!

cờ tôi được di cư đến nước Peru – Một đất nước vô cùng

the opportunity to move to a totally unfamiliar country,

Dương Nam Mỹ đối ngược với địa cầu.

the South African Paciﬁc Coast.

Hiện tại người đi du lịch nước ngoài ngày càng nhiều nên

As there are a lot of people traveling foreign countries

Tôi làm việc mậu dịch từ năm 1999 và nhờ có cơ hội tình

저는 충주에 살고 있는 최진구입니다.
1999년 무역업을 하던 저는 우연한 기회에 아주 생소한 나라, 지구의 정반대
남아프리카 태평양 연안에 위치한 페루(PERU)라는 나라에 이주하게 되었습
니다.
지금은 해외 여행하는 사람이 많아져서 마추픽추가 있는 나라로 조금은 익숙하지
만 그 당시에 누구에게도 물어 보아도 아는 사람이 없는 우리에겐 아주 생소한 나라
였습니다.
저는 그 곳에서 맑고 커다란 눈망울의 아리따운 아가씨, 세상에 그 무엇과도 바꿀 수 없는 사랑하는 나의 딸 보라와
아들 승욱이의 엄마이자 즐거울 때 같이 웃어 주고 슬플 때 같이 울어 주는 저의 반쪽인 사랑스런 나의 아내 까린 아
끼노 휴뇨를 만나게 되었습니다.
그 곳에서의 저는 어설픈 말투에, 적응하기 힘겨워 지쳐 있는 그들과 다른 모습의 외국인이었습니다. 모든 것이 낯
설고 어설픈 나에게 오래된 친구처럼 다정하게 다가와 친절을 베풀어주던 그녀는 외국생활을 적응해 나가는 나에겐
커다란 위로와 힘이 되었습니다. 이제 한국으로 와 함께 생활하게 되어 저는 편하지만 아내가 얼마나 힘들지 늘 생
각하고 도우려 합니다. 자랑스러운 한국인으로 살고자 끝없는 노력과 도전을 하는 나의 사랑스런 아내에게 예전에
그녀가 내게 베풀어 주었던 친절과 봉사를 이제 다시 그녀에게 되돌려주려 합니다. 색동저고리에 저의 마음을 담아

mới mẻ, có vị trí nằm ở vùng duyên hải bờ biển Thái Bình

2017년 2월의 마지막 날
한국을 너무 많이 사랑하는 이주여성 까린 아끼노의 신랑 최 진 구

nowadays, Peru has become a familiar country, famous

vô cùng mới mẻ vì hỏi ai cũng không một ai biết gì về đất

very unfamiliar country which no one knew about.

nhắc đến nhưng lúc ấy đối với chúng tôi đó là đất nước

nước ấy.

충청북도 다문화가족소식지

다양한
다양한색상의
색상의옷감이
옷감이 모여
하나의
옷이
되는
것처럼
서로서로
다른다른
나라 사람들이
사람들이
화려한
옷이
되는
것처럼
모두
하나로통합함을
통합함을의미합니다.
의미합니다.
모두
하나로

 
 




































 
 

02 여는 글
최진구(까린 아끼노의 신랑)

24 맛있게 만들어요
홈 고르곤졸라 만들기 | 월남쌈

04 기획특집
다문화 예비학교

12 이주여성 채용 우수기업 탐방
|주|원앤씨

26 지역 다문화가족지원센터 소식
괴산군다문화지원센터
영동군다문화지원센터
청원다문화지원센터
옥천군다문화지원센터
제천시다문화지원센터
청주시다문화지원센터

18 함께해요
마음으로 전하는 편지

30 알아두면 좋아요
청주출입국관리사무소 체류업무 사전방문예약제

09 카툰
베트남에서 온 프엉씨의 이야기
<표지설명> 페루 출신의 까린 아
끼노 부부가 아이들과 함께 충주
세계무술공원에서 환한 웃음을
짓고 있다
Vợ chồng Karin Akano đến tù
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for Machu Picchu. However, back in those days, it was a

There, I met the most beautiful woman I had ever seen

Ở nơi đó tôi đã gặp một cô gái có đôi mắt to tròn xoe và

in my life, who is now the mother of my endearing daugh-

những tình yêu mà không gì có thể thay thế được của tôi.

became the closest partner of my life, who laughed with

trong sáng, là mẹ của con trai Sungok và con gái Bora

Tôi đã được gặp Karin Aquino Juno , người vợ đáng yêu
của tôi và luôn cùng tôi chia sẻ những niềm vui nỗi buồn

trong cuộc sống.

Ở nơi đó so với họ tôi chỉ là một người ngoại quốc có

ngôn ngữ chưa thành thạo và đang gặp khó khăn vất vả

xa lạ nhưng cô ấy đã giúp đỡ thân thiện tận tình như một

ter, Bora, and son, Seung-uk. My wife, Karin Akino Juño,

me during the happy days and cried with me during the
sad days.

There, I was nothing more than a foreigner who had be-

come tired of the language barrier and the diﬀerent
lifestyle. However, Karin approached me as though she

was an old friend of mine and supported me with her

kindness, which was greatly helpful for me to adjust to

người bạn tri kỷ và với tôi cô ấy trở thành niềm động viên

my life in a foreign country. Now, as we live together in

đây chúng tôi cùng sinh sống ở Hàn Quốc, tôi thì thoải

However, I am always thinking of how diﬃcult it will be

trong việc thích nghi cuộc sống ở đây nên muốn giúp cô

is a lovely woman who endlessly endeavors to live as a

an ủi lớn trong việc thích ứng sinh hoạt ở nước ngoài. Giờ
mái nhưng tôi luôn nghĩ vợ tôi sẽ vất vả biết bao nhiêu
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Peru, which was located on the other side of the Earth, in

đất nước có địa danh Machu Picchu cũng được nghe

để thích nghi với cuộc sống. Tất cả mọi thứ đối với tôi đều

아내에게 전달할 수 있어서 매우 기쁩니다. 여러분 모두 항상 행복하세요!

In 1999, while engaging in a trading business, I was given

Korea, life has become much more convenient for me.

for her and trying to help her in every possible way. She

ấy. Tôi sẽ đền đáp lại cho cô ấy- Người vợ đáng yêu không

proud Korean, and I would like to return the favor and

hào như những gì cô ấy đã dành cho tôi. Tôi vô cùng vui

cannot be happier to have the opportunity to get across

ngừng nỗ lực để sống như người Hàn Quốc một cách tự

kindness I had received from her when we lived in Peru. I

sướng khi có thể gửi gắm tâm tư của mình đến người vợ

my feelings for her in a Saekdong Jeogori (Korean tradi-

mọi người luôn được hạnh phúc.

wish for everyone’
s happiness!

của tôi thông qua tập chí Dải lụa ngũ sắc này. Chúc tất cả
Ngày cuối cùng của tháng 2 năm 2017

Choi Jin Gu- Người chồng của chị Karin Aquino một
người phụ nữ nhập cư rất yêu thích Hàn Quốc

tional jacket with colorful patchworking.) I would like to
On the last day of February 2017

From Choi Jin-gu, the husband of Karin Akino, the
migrant woman who is entirely in love with Korea
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중도입국 다문화 학생을 위한 공교육 내 디딤돌과정

다문화 예비학교

Thực hiện toàn diện hệ thống hẹn trước lịch ghé thăm
công việc liên quan đến cư trú ở văn phòng quản lý xuất
nhập cảnh Cheongju

다문화 예비학교란?
중도입국한 다문화 학생의 경우, 부족한 한국어 실력 등의 이유로 바로 일반학교로 진학하여 학교생
활을 하는 데 어려움을 겪을 수 있으며, 한국에서 태어난 자녀라도 부모 중 한 명 이상이 외국인일
경우 한국어능력과 한국문화적응에 어려움을 겪는 경우가 있습니다. 따라서 이러한 다문화 학생들
의 학교적응을 돕기 위해 한국어와 한국문화를 집중교육하는 “예비학교”를 운영하고 있습니다.
[관련법령] 초중등교육법 시행령 제19조, 제28조

다문화 예비학교에는 어떤 학생들이 갈 수 있나요?
한국어가 서툴거나 언어적 문제로 학교적응이 어려운 중도입국 다문화 학생
은 물론 외국인가정 자녀, 탈북학생 등 공교육 내 예비교육과정을 희망하는 다
문화 학생은 교육받을 수 있습니다.

다문화 예비학교에서는 어떤 내용을 배우게 되나요?
예비학교는 수준별 한국어교육과정(KSL)과 한국문화이해, 학교적응 프로그

학교는 우리 청소년들을 기다리고 있습니다.
중도입국한 다문화청소년들은 낯선 환경에 적응하기도 전에 심한 부담감
을 가지게 됩니다. 언어에 대한 장벽에 부딫히고 앞으로 어떻게 살아가야
할지 막막해 합니다. 이런 청소년을 위해 학교에서는 맞춤형 적응 프로
그램과 다양한 교육지원을 하고 있습니다.

램, 학생 수준별 통합 수업 등을 진행하며, 각 예비학교마다 별도의 교육지원
프로그램을 운영하고 있습니다.

다문화 예비학교는 언제 까지 다닐 수 있나요?
예비학교는 입학한 날로부터 6개월(1학기)을 기본으로 하고 있습니다. 6개월 이후에는
학교에서 예비학교운영위원회를 통해 원적학교(급)으로 복귀하거나 예비학교에서 추가 교
육을 받을 수 있습니다. 추가교육기간은 최대 1년이나 학교에서 정한 바에 따라 다를 수 있습니다.

청주
한벌초등학교

청주
경덕중학교

충북 청주시 흥덕구
흥덕로 16
T.043)267-7973

충북 청주시 흥덕구
풍년로79번길 7-2
T.043)235-2703

충주
충주중앙중학교

제천
남당초등학교

음성
대소초등학교

충북 충주시 대흥1길 27
T.043)857-1966

충북 제천시 청풍호로
2길 4-5
T.043)643-2291

충북 음성군 대소명
오태로 110-12
T.043)881-7009

다문화
예비학교 현황
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다문화 예비학교에서 받은 수업은 인정되나요?
현재 충북에서 운영중인 예비학교는 전부 공교육 내에 있는 학교들입니다. 따라서 입학과 동시에 학
적이 구성되어 수업받은 내용은 전부 인정받을 수 있습니다. 단, 학교에 열심히 출석해야 하는 것은
학생 본인의 몫이겠죠??

다문화 예비학교에 입학하려면 어떻게 해야 하나요?
편입학 절차
01
편입학 결정

편입학의 경우 거주지에 있는 학교 또는 교육지원청, 도교육청을
찾아가서 입학상담을 먼저 하는 것이 좋습니다. 그 후에 편입하고
자 하는 학교로 직접 서류를 제출하여 입학을 진행합니다.
편입학시 필요한 서류는 크게 “학력확인 및 인정에 관한 증명서류”

02
해당 거주지 학교 문의
03
편입학 시 필요서류 구비
04
편입학 학교에 관련서류 제출
05
편입학 신청 및 심사진행

와 “출입국 확인 및 거주사실에 관한 증명서류”로 나눌 수 있습니
다.
- 학력확인 및 인정에 관한 증명서류
⇒ 졸업(재학)증명서, 성적증명서 중 1부
- 출입국확인 및 거주사실에 관한 증명서류
⇒ 출입국사실증명서, 국내거주사실확인서, 학생·학부모 외국인
등록증, 기본증명서 중 1부
※ 국외서류는 아포스티유(Apostille) 확인 후 한국어로 번역·공증하여 제
출. 아포스티유 미가입국의 경우 출신국가에서 원본과 번역본(한국
어)을 공증받아 출신국가의 한국영사관 소인 후 제출

06
편입학 등록

충청북도교육청 공교육 진입 안내
☏ 043-290-2228

Trường đang chờ đợi các thanh thiếu niên chúng ta.

Các thanh thiếu niên đa văn hóa nhập cảnh giữa chừng sẽ cảm thấy gánh nặng lớn trước khi
thích ứng với môi trường xa lạ. Các em sẽ gặp trở ngại về ngôn ngữ và hoang mang không
biết sau này phải sống như thế nào.

Trường học hiện đang tổ chức chương trình thích ứng dành cho từng học sinh và các chương
trình hỗ trợ đào tạo đa dạng dành cho các thanh thiếu niên này.

Tình hình trường học dự bị đa văn hóa
Khu vực

Cheongju
Cheongju
Chungju

Tên trường

Trường tiểu học Hanbol
Trường trung học cơ sở
Gyeongdeok
Trường trung học cơ sở
trung ương Chungju

Jecheon

Trường tiểu học Namdang

Eumseong

Trường tiểu học Daeso

Đia chỉ

Điện thoại

16 Heungdeok-ro, Heungdeok-gu, Cheongju,
Chungcheongbuk-do

043)267-7973

27 Daeheung 1-gil, Cheongju,
Chungcheongbuk-do

043)857-1966

7-2 Pungnyeon-ro 79beon-gil, Heungdeok-gu,
Cheongju, Chungcheongbuk-do
4-5 Cheongpungho-ro 2-gil, Jecheon,
Chungcheongbuk-do

110-12 Otae-ro, Daeso-myeon, Eumseong,
Chungcheongbuk-do

043)235-2703

043)643-2291
043)881-7009

Trường học dự bị là gì?

Trường hợp là học sinh đa văn hóa nhập cảnh giữa chừng, có
thể gặp khó khăn khi nhập học ngay vào trường học thông
thường và khi sinh hoạt tại trường do hạn chế về năng lực
tiếng Hàn, cũng có trường hợp cho dù là trẻ sinh ra tại
Hàn Quốc nhưng trên 1 người trong bố mẹ là người
nước ngoài thì vẫn gặp khó khăn trong năng lực tiếng

Hàn và thích ứng với văn hóa Hàn Quốc. Do đó, để hỗ

trợ quá trình thích ứng với trường học của các học sinh

đa văn hóa này,
“trường học dự bị”
được tổ chức để đào tạo
tập trung về tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc.

[Quy định pháp luật liên quan] Điều 19, điều 28 lệnh thi

hành Luật giáo dục tiểu học và trung học

Những học sinh nào có thể đến trường học dự bị?

Các học sinh đa văn hóa nhập cảnh giữa chừng nói tiếng Hàn chưa tốt hoặc khó thích ứng trường

học vì vấn đề ngôn ngữ, và các học sinh đa văn hóa mong muốn tham gia chương trình đào tạo
dự bị như trẻ em gia đình người nước ngoài, học sinh trốn khỏi Bác Hàn đều có thể tham gia

chương trình đào tạo này.
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기획특집 | Trình ñaëc bieät

베트남에서 온

프엉씨의 이야기

Câu chuyện của Phương đến từ Việt Nam

Học sinh được học nội dung gì ở trường học dự bị?

Trường học dự bị tổ chức chương trình đào tạo tiếng Hàn theo từng trình độ (KSL), tìm hiểu văn hóa Hàn
Quốc, chương trình thích ứng trường học, lớp học tổng hợp theo từng trình độ học sinh, và tổ chức chương

한국에 입국한지 1일 된 프엉 씨~
Phương mới sang Hàn Quốc được 1 ngày.

trình hỗ trợ đào tạo riêng ở mỗi trường học dự bị.

Trường học dự bị có thể đi học đến khi nào?

Trường học dự bị về cơ bản là 6 tháng (1 học kỳ) kể từ ngày nhập học. Sau 6 tháng có thể quay về (cấp)

trường học nơi thường trú thông qua ủy ban quản lý trường học dự bị ở trường hoặc có thể phải đào tạo

thêm ở trường học dự bị. Thời gian đào tạo thêm tối đa là 1 năm những có thể khác nhau tùy theo quy định
ở trường học.

Giờ học ở trường học dự bị có được công nhận không

Trường học dự bị đang được điều hành ở Chungcheongbuk-do là các trường nằm trong hệ thống giáo dục

công lập. Do đó, danh sách học sinh của trường được hình thành khi nhập học, tất cả nội dung giảng day
đều có thể được công nhận. Tuy nhiên, việc đi học chăm chỉ ở trường học là bổn phận của chính học sinh

đúng không?

Nếu muốn nhập học vào trường học dự bị thì phải làm gì?

Thủ tục chuyển trường
01

Quyết định chuyển trường

02

Hỏi trường học nơi cư trú
tương ứng

03

Chuẩn bị hồ sơ cần thiết
khi chuyển trường

04

Nộp hồ sơ cho trường học
chuyển đến

05

Đề nghị chuyển trường và tiến
hành thẩm tra

06

Đăng ký chuyển trường

Trong trường hợp chuyển trường, trước hết hãy tìm đến trường học, văn
phòng hỗ trợ giáo dục, văn hóa giáo dục địa phương tại nơi cư trú để xin tư

vấn nhập học. Sau đó nộp hồ sơ trực tiếp cho trường muốn chuyển trường
để tiến hành nhập học.

Hồ sơ cần thiết khi chuyển trường có thể chia thành
“Hồ sơ chứng minh liên
quan đến xác minh và công nhận học lực”
và
“Hồ sơ chứng minh liên quan

đến xác nhận xuất nhập cảnh và cư trú”
.

- Hồ sơ chứng minh liên quan đến xác minh và công nhận học lự

⇒ 1 trong số giấy tờ như chứng nhận tốt nghiệp (đang theo học), chứng
nhận kết quả học tập

- Hồ sơ chứng minh liên quan đến xác nhận xuất nhập cảnh và cư trú

⇒ 1 trong số giấy tờ như chứng nhận xuất nhập cảnh, xác nhận cư trú
trong nước, thẻ đăng ký người nước ngoài của học sinh/phụ huynh,
chứng nhận cơ bản 1 bộ

※ Hồ sơ nước ngoài xác thực Apostille sau đó dịch sang tiếng Hàn, công chứng
rồi nộp. Trong trường hợp Apostille, xin công chứng bản gốc và bản dịch (tiếng
Hàn) ở nước xuất thân rồi xin dấu ở lãnh sự quán Hàn Quốc ở nước xuất thân

và nộp.

Hướng dẫn nhập học trường công văn phòng giáo dục tỉnh Chungcheongbuk-do
☏ 043-290-2228
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회사와 함께 성장…
일할 수 있어서 좋아요
CHÚNG TÔI RẤT VUI VÌ CÓ THỂ CÙNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN

|주|원앤씨
글_김미정 중부매일 기자
사진_서근원 사진작가
Người viết : nhà báo Kim Mijung
tòa báo Chungbuk mỗi ngày
Ảnh : thợ ảnh Seo Geunwon

2012년부터 채용…현재 이주여성 8명 근무
친정 나들이 지원·끈끈한 동료애 ‘돋보여’

Tuyển dụng từ năm 2012 ... hiện tại công ty có 8 phụ nữ nhập cư.

Hỗ trợ về thăm quê hương, cái nhìn rõ hơn về tình đồng nghiệp gắn bó keo sơn.

최근 중국수출이 늘면서 가파르게 성장하고 있는 청주시 옥산면 (주)원앤씨 오
창공장에는 이주여성 8명이 일하고 있다. 회사의 성장과 함께하면서 그녀들도
‘성장’하고 있다.
바쁘게 돌아가는 공장 업무에도 이주여성 직원을 배려한 복지와 끈끈한 동료애
가 돋보이는 (주)원앤씨 오창공장을 다녀왔다. / 편집자
Gần đây việc xuất khẩu sang Trung Quốc nhiều và tăng đột biến của Công ty Ochang

One & C xã Oksan thành phố Cheongju có 8 phụ nữ nhập cư đang làm việc. Sự phát
triển cùng công ty cũng là sự trưởng thành của các cô ấy.

“다른 회사에 다녀보니까 여기 동료들이 참 좋다는 걸 알

했다. 이주여성 직원들 중 최고참이자 맏언니답게 이주여

게 됐어요. 일이 힘들어도 마음이 편한 곳에서 일하자는 생

성 후배들이 입사하면 회사생활하는 법도 알려주고 적극

각에 다시 돌아왔어요.”(최은화·중국)

적으로 챙겨주고 있다.
“처음에 회사 다닐 때 한국말을 잘 못해서 어려웠거든요.

“평소에 제가 쓰는 화장품을 제 손으로 만드니까 더 좋아

그래서 이주여성들이 회사에 들어오면 고민이나 어려움을

요. 페이스북에 내가 만든 화장품들이라고 자랑했더니 아

들어주면서 도와주려고 노력해요.”

는 동생이 우리 회사 오고 싶다고 부러워해요.”(오혜진·필

몽골출신 알탄게렐 에르헴 체첵(39세)씨는 오창공장 전 직

리핀)

원 90명 가운데 가장 일찍 출근한다. 그녀는 오전 7시면
사무실에 도착해 하루일과를 시작한다.

Tôi đã đến thăm công ty Ochang One & C thấy rõ tình đồng nghiệp gắn bó dù công

원앤씨 오창공장은 'LG생활건강'의 ‘후’, ‘오휘’, ‘수려한’,

"한국사람들도 일자리가 없어서 힘들어하는 데 우린 일이

nhân viên phụ nữ nhập cư .

‘sum’ 등의 화장품 임가공, 'LG생활건강'의 샴푸, 린스, 바

많아서 오히려 좋아요. 하지만 일주일에 한번은 잔업이 없

디워시 등 OEM 생산을 맡고 있다.

었으면 좋겠어요.“

1984년 (주)럭키원락스로 설립된 원앤씨는 2011년 4월 오

에르헴은 초등학교 이중언어 강사, 청주다문화센터 강사

창공장 문을 열 당시 직원 6명으로 시작했지만 6년이 지난

등으로 활동했었다. 아는 이주여성 언니가 원앤씨를 추천

지금은 160명으로 늘었다. 지난 2월에는 최고 매출(21억

해줘서 같이 면접을 봤는데 언니는 탈락하고 에르헴만 채

원)을 찍는 '기쁨'을 안기도 했다. 특히 최근 2년 전부터 중

용이 됐다.

việc công ty bận rộn nhưng vẫn chăm sóc quan tâm đến chế độ phúc lợi dành cho

국 수출이 크게 늘면서 쉼없이 공장이 돌아가고 있다. 평
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일에는 매일 밤 9시까지 잔업을 하고, 몇 달 전부터는 토

중국 연길이 고향인 최은화(36세)씨는 원앤씨를 그만둔뒤

요일 근무까지 강행하고 있다. 회사가 급성장하고 있다는

1년만에 재입사한 케이스다. 다른 회사를 다녀보니 원앤씨

증거다.

가 좋다는 걸 크게 느꼈단다.

원앤씨에서 이주여성을 처음 채용한 건 2012년. 캄보디아

필리핀에서 시집온 오혜진(34세)씨는 한국 정착 12년만에

출신의 콘숙언 테리(44세)씨가 ‘1호’ 직원이다. 그때부터 한

첫 직장생활을 시작했다. 입사 한달차의 ‘새내기 직원’인

두 명씩 늘려간 것이 지금은 8명이 됐다. 캄보디아 3명, 중

그녀는 아이 셋을 키워놓고 늦깎이로 시작한 회사생활에

국 2명, 몽골과 베트남, 필리핀 각 1명 등 국적도 다양하다.

설레임과 기대감이 크다.

테리씨는 충북여성새로일하기지원본부 추천을 받아 입사

원앤씨는 이주여성들만을 위한 특별한 지원정책이 있는 건
2016 Winter
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아니다. 하지만 이주여성을 배려한 복지제도와 끈끈한 동

“다른 회사는 계약직이 많은데 원앤씨는 3개월 후 정식 직

료애가 이주여성들을 끌어당기고 있다.

원으로 해준다고 해서 선택했어요. 즐겁게 일하고 있고,

이주여성들의 친정 나들이를 적극 보장해주는 점이 눈길

앞으로도 열심히 일할 거에요.”

을 끈다. 이주여성들은 1년에 1~2번 친정에 다녀오는데 2

회사와 함께 성장하고 있는 이주여성, 그녀들의 역할이 커

주에서 한달, 최대 두달까지 휴가를 받을 수 있다. 장기 휴

지고 있다.

nhập cư khi vấp phải khó khăn, lo lắng ở

Chị Choe Eunhwa đến từ Trung Quốc nói
“ Tôi đã làm việc ở rất

Chị Altan Gerel El hen Chechek(39t)

가가 쉽지 않은 일반 회사들과는 다른 모습이다.
“이주여성들이 친정에 간다고 하면 원하는 기간만큼 휴가
를 넉넉히 줘요. 한달이든 두달이든! 테리의 경우 캄보디
아 공항에서 버스로 9시간을 가야 한다고 하더라고요.”(김
용진 오창공장장)

원앤씨는 이런 점들을 인정받아 여성가족부장관 표창
(2017년), 청주시 고용선도기업 인증(2017년), 충북여성새
로일하기지원본부 표창(2016년) 등을 수상했다.
한국에 온지 10년 된 캄보디아 출신의 나오친다(33세)씨는
3년간 한국존슨을 다니다가 옮겼다.
“청주에 사는데 오창 회사까지 통근버스가 있어서 좋아요.
상여금도 있고요.”
입사 한달차인 중국출신 박영매(40세)씨는 청주고용지원
센터 모집공고를 보고 지원해 당당히 합격했다. 중국어 방
문교사 6년 경력을 바탕으로 지금은 회사내 중국인 아르바
이트생 통역업무를 병행하고 있다.

nhiều công ty nhưng đến đây tôi mới cảm nhận được sự quan

tâm của đồng nghiệp. Cái suy nghĩ làm ở một nơi tuy công việc

vất vả nhưng tinh thần thoải mái đã quay trở lại.

Chị OHyejin người Philippin nói
“Tôi thích hơn khi mỹ phẩm

mình dùng hàng ngày do chính tay tôi làm. Tôi khoe mỹ phẩm

mình làm trên facebook khi đó mọi người đều ghen tỵ muốn

được làm ở công ty.”

Công ty Ochang One & C 'đang nhận sản xuất OEM như sữa

tắm, dầu xả, dầu gội của
‘sản phẩm sức khỏe gia đình LG’
, ủy

thác sản xuất sản phẩm của
‘Sum’
‘Sooryehan’
,
‘Ohui’
, ‘Whoo’
,
công
ty sức khỏe gia đình LG'.

Năm 1984 công ty One & C thành lập từ công ty The Lucky One

đến tháng 4 năm 2011 bắt đầu mở công ty ở Okchang với 6

nhân viên, qua 6 năm sau giờ đây nhân viên đã lên tới 160

người. Tháng 2 vừa qua, công ty hân hoan niềm vui đánh dấu
mức xuất khẩu cao nhất(2tỷ1triệu won). Đặc biệt việc xuất khẩu

sang Trung Quốc tăng lên đáng kể trong hai năm gần đây làm

cho công việc sản xuất ở công ty không ngừng nghỉ. Ngày
thường thì làm thêm đến 9h tối, bắt đầu từ vài tháng

trước thúc đẩy làm việc cả thứ 7. Đó là minh chứng
cho sự phát triển đột biến của công ty.

Năm 2012 lần đầu tiên công ty One & C tuyển

dụng phụ nữ nhập cư. Chị Con Sukeon Terry đến

từ Campuchia(44t) là nhân viên đầu tiên. Từ đó

tăng dần đến nay được 8 người. Đến từ các nước

như Campuchia 3 người, Trung Quốc 2 người,

Mông Cổ Việt Nam Philippin mỗi nước 1 người.

Chị Terry vào công ty qua sự giới thiệu của Bộ Hỗ

Trợ Việc Làm Mới Phụ Nữ Chungbuk. Trong số nhân

viên phụ nữ nhập cư chị vừa là nhân viên ưu tú vừa với

vai trò của chị cả luôn nhiệt tình giúp đỡ và hướng dẫn

những chị em vào sau các quy tắc của công ty.
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“Lúc mới vào công ty do không biết tiếng Hàn tôi
gặp rất nhiều khó khăn. Thế nên tôi luôn lắng

nghe và cố gắng giúp đỡ các chị em phụ nữ

công ty

đến từ Mông Cổ là người đi làm sớm

nhất trong số 90 nhân viên của tổng

công ty Okchang. Chị ấy bắt đầu một

ngày làm việc ở văn phòng từ 7giờ

sáng.

Chị ấy nói
“Người Hàn Quốc cũng mệt mỏi

vì không kiếm được việc làm ngược lại

chúng tôi vui vì có nhiều việc để làm. Nhưng

trong 1 tuần có 1 ngày không phải tăng ca thì tốt
biết mấy”
.

Chị Gerel El Hen đã từng làm giáo viên song ngữ ở trường

tiểu học, trung tâm đa văn hóa Cheongju. Qua sự giới thiệu của

của chị Terry phải mất 9 tiếng để đi từ sân bay về nhà”
.

C nhưng chị kia bị loại còn chị Gerel El Hen trúng tuyển.

nữ(năm 2017), được công nhận của Doanh Nghiệp Lao Động

ở công ty sau 1 năm thôi việc. Chị đã cảm nhận được điểm tốt

), bằng khen của Bộ Hỗ Trợ Việc Làm Mới Phụ Nữ Chung

người chị quen biết cùng nhau đi phỏng vấn vào công ty One &

Chị Choe Eunhwa(36t) đến từ Yanji Trung Quốc trở lại làm việc

Công ty One & C được nhận bằng khen của Bộ Gia đình Phụ

Tiên Phong thành phố Cheongju(năm 2017

của công ty One & C so với các công ty khác.

Buk(năm 2016) cùng nhiều bằng khen khác về vấn đề này,

cư ở Hàn Quốc. Chị là nhân viên mới, chị vào công ty được 1

Chị NaOChinda(33t) người Campuchia đến Hàn Quốc được 10

Oh Hyejin (34t) đến từ Philippin bắt đầu đi làm sau 12năm định

tháng, chị rất kỳ vọng và hồi hộp khi bắt đầu công việc công ty
muộn màng sau khi nuôi ba đứa con.

One & C không phải là công ty có chính sách hỗ trợ đặc biệt

năm đến công ty sau 3 năm làm việc tại công ty Johnson Korea

nói‘Tôi
: sống Cheongju mà công ty ở Okchang nhưng có xe đưa
đón nên tôi rất thích. Lại còn có cả tiền thưởng nữa’
.

Chị Pack YeongMea(40t) đến từ Trung Quốc vào công ty cách

dành cho phụ nữ nhập cư. Nhưng công ty đang thu hút phụ nữ

chị NaOchinda 1 tháng đã trúng tuyển một cách hãnh diện khi

đồng nghiệp keo sơn gắn bó. Công ty đã gây được sự chú ý về

Việc Làm Cheongju. Từ kinh nghiệm 6 năm làm giáo viên dạy

nhập cư với chế độ phúc lợi quan tâm phụ nữ nhập cư và tình

vấn đề bảo đảm tích cực cho việc thăm quê hương của phụ nữ
nhập cư. Phụ nữ nhập cư có thể nhận được kỳ nghỉ phép 2 tuần

nhìn tờ giấy thông báo tìm kiếm việc làm tại Trung Tâm Hỗ Trợ
tiếng Trung Quốc, bây giờ chị đảm nhận công việc thông dịch
cho du học sinh người Trung Quốc làm tạm thời tại công ty.

đến 1 tháng hoặc tối đa 2 tháng khi về thăm quê hương 1 năm

Chị nói
“ Đa phần các công ty chỉ nhận làm hợp đồng nhưng

việc nghỉ phép dài hạn.

tôi đã lựa chọn công ty này. Tôi rất thích công việc mình đang

phép về quê,công ty luôn cho phép nghỉ thoải mái theo thời

Những người phụ nữ nhập cư có vai trò rất lớn cùng công ty

1~2 lần. Đây là điểm khác nhau so với những công ty khác trong

Trưởng công xưởng Kim Yongjin nói
“Phụ nữ nhập cư muốn nghỉ

gian yêu cầu. 1 tháng hay 2 tháng cũng được. Như trường hợp

One & C đã nhận làm công nhân chính thức chỉ sau 3 tháng nên

làm , sau này cũng vậy tôi sẽ luôn luôn cố gắng .”
phát triển.
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‘이주여성 채용’ 성공적이었다
성실함·긍정 마인드 긍정 평가
김용진 오창공장장

Trưởng công xưởng
Kim Yongjin
“솔직히, 처음에는 선뜻
‘오케이’가 안 되더라고요.
충북여성새로일하기지원본부에서
이주여성 채용을 추천을 받고
몇 차례 거절했다가
채용을 해봤는데 이주여성들이
일을 참 잘하더라고요.”

“‘Tuyển dụng phụ nữ nhập cư’thành công”
원앤씨 김용진(64세) 오창공장장은 "이주여성 채용은 성공했다고 생각한다"며
기분 좋은 웃음을 지어 보였다. 이주여성 채용 확대 계획도 내비쳤다.
"이주여성들이 한국사람들보다 일할 때 더 밝고 긍정적이에요. 우리나라 사

게 도와주고 싶습니다."
김용진 공장장은 동료로서, 리더로서 오늘도 이주여성 직원들의

알겠습니다"라며 뭐든 열심히 하더라고요."

어려움을 세심히 살피고 있다.

김 공장장은 이주여성 직원들의 성실함과 긍정 마인드를 높이 샀다.
"이주여성만을 위한 지원은 따로 없어요. 역차별 대우일 수 있어서 한국직
원들이랑 똑같이 대우해요.“

“이주여성을 위한 회사 차원의 특별한 지원책은 없지만, 김 공장장

은 개인적으로, 물심양면으로 챙겨주고 있다. 친정에 간
다고 하면 사비를 털어 여행경비를 조금씩 보태주
관심을 갖고 마음을 써왔다.
이주여성들과 함께 일하면서 문화차
이도 느끼고 있다. 베트남 출신 이유
진 사원은 입사 첫 해 회사 야유회
에 하이힐과 미니스커트를 입고
등장해 동료들을 놀라게 했던 일
화를 소개했다.
"야유회 개념을 몰라서 그런가
생각했는데 얘기를 들어보니 사
람들과 같이 버스 타고 관광을
간 게 처음이라고 하더라고요. 옷
을 어떻게 입어야 할지 몰라서 평
소 차림으로 입었다고…. 그날 이벤
트 선물을 많이 준비해갔는데 이유진
사원에게 다 몰아줬어요."
앞으로는 이주여성들의 생일을 챙겨줄 생
각을 갖고 있다.
"이주여성들이 경계를 많이 해요. 자신들이 차별
대우 받는 건 아닐까, 한국사람들이 편견을 갖고 바라보

충청북도 다문화가족소식지

파심을 접고 어려움 없이 일할 수 있

람들은 일을 시키면 "왜?"가 먼저 나오고 불만이 많은데 이주여성들은 "네,

고 있고, 혹여 회사생활에 어려움이 있을까 늘
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는 건 아닐까 경계를 하는 데 그런 노

Nói thật ngay từ đầu tôi không thể ok được ngay. Sau vài lần từ chối tuyển dụng phụ nữ nhập cư từ sự giới thiệu Bộ Hỗ
Trợ Việc Làm Mới Phụ Nữ Chungbuk, nhưng s au khi tuyển dụng tôi thấy họ làm việc rất tốt”.

Trưởng công xưởng Kim Yongjin(64t) tười cười nói“ Đã thành công trong việc tuyển dụng phụ nữ nhập cư ”.Ông có kế

hoạch mở rộng tuyển dụng phụ nữ nhập cư.

“Khi làm việc so với người Hàn Quốc, phụ nữ nhập cư rất vui vẻ và tích cực. Khi điều hành người Hàn làm việc thì câu
nói đầu tiên đầy bất mãn‘tại sao’,còn với phụ nữ nhập cư thì luôn chăm chỉ làm bất cứ việc gì với câu nói‘vâng, tôi

biết rồi ạ’”.

Trưởng công xưởng Kim đánh giá cao tư duy tích cực và sự thành thật của phụ nữ nhập cư.
Công ty không có chính sách hỗ trợ đặc biệt riêng cho phụ nữ nhập cư nhưng Trưởng công xưởng Kim với tính chất cá

nhân luôn giúp đỡ cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. Ông sẽ chi tiền cá nhân để thêm lộ phí nếu có ai muốn về thăm

quê. Ông luôn quan tâm đến việc nhân viên có gặp khó khăn trong công việc hay không.

Tôi cảm nhận được sự khác biệt về văn hóa khi làm việc cùng phụ nữ nhập cư. Nhân viên Lee YooJin đến từ Việt Nam
kể với tôi rằng buổi dã ngoại đầu tiên sau khi vào công ty cô ấy đã mặc váy ngắn và đi giày cao gót làm cho đồng nghiệp

hết sức ngạc nhiên.

“Tôi nghĩ cô ấy vì không biết khái niệm đi giã ngoại nên mới như thế nhưng sau khi nghe cô ấy kể lại thì tôi mới biết rằng

đó là lần đầu tiên cô ấy đi du lịch. Cô ấy bảo không biết mặc quần áo như thế nào nên trang phục mặc như mọi ngày...
Hôm đó đã chuẩn bị rất nhiều món quà nhưng tất cả đều gom lại cho Lee YooJin.”

“Phụ nữ kết hôn nhập cư rất đề phòng. Liệu mình có bị phân biệt đối xử hay không. đề phòng liệu mình có bị cái nhìn

định kiến của người Hàn Quốc hay không. Tôi muốn giúp họ gạt bỏ những lo lắng ấy để có thể làm việc hiệu quả hơn”.

Trưởng công xưởng Kim YongJin với vai trò đồng nghiệp cũng như vai trò lãnh đạo luôn quan tâm chặt chẽ đến những

khó khăn của nhân viên là phụ nữ kết hôn.
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함께해요 | 마음으로 전하는 편지 | Đông Hành-Thư chứa đứng tình cảm
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세상에서 둘도 없는 사랑하는 우리 엄마에게
Gửi đến mẹ kính yêu của con ~ tình yêu có một không hai trên thế
gian này!

사랑하는 우리 엄마! 제가 한국에 온지 벌써 10년이나 지났어요. 하지만 엄마가 멀리 떨어져서 살
고 계시는 것이 아직 익숙하지 않아요. 날마다 영상 통화하지만 항상 보고 싶고 안아주고 싶어요. 옆
에서 자주 뵙고 재미있는 수다도 떨고 맛있는 것도 같이
해먹고 사먹고 이렇게 하고 싶은데,,.
엄마... 시집을 가고 아이를 낳고 엄마가 얼마나 힘들게
나를 낳으셨는지 기르셨는지 이제야 알게 됐어요.
작년에 엄마가 직장암을 진단 받아서 저는 정말 막
막하고 슬프고 충격이었어요. 정말 왜 엄마에게 이런
일이 일어나는지 너무 억울했어요. 엄마 수술하실 때
한 달 밖에 도와드리지 못해서 늘 미안해요. 당당하
게 암과 싸우시는 모습을 보여주시니까 엄마 너무 고
맙고 미안해요. 엄마랑 멀리 떨어져있는 동안 저도
엄마도 건강하고 행복하게 잘 살고 있기로 해요. 가
까운 곳이 아니라 자주는 못 가지만 그래도 최대한
자주 가도록 노력 해 볼게요.
너무너무 보고 싶어요
사랑하는 엄마, 늘 감사하고 너무너무 사랑해요.
-조옐레나
Mẹ kính yêu của con! Vậy là Con đến Hàn quốc đã
được hợn 10 năm rồi. Nhưng cuộc sống cách xa
mẹ con vẫn chưa thích ứng được. Gọi video mỗi ngày
cho mẹ nhưng con vẫn thấy nhớ , vẫn muốn được ở trong vòng tay của
mẹ. Con muốn được gặp mẹ thường xuyên, muốn được tán gẫu những câu chuyện vui
cùng mẹ, cùng mẹ nấu và mua những món ăn ngon.
Mẹ ơi... lấy chồng sinh con, con mới hiểu được mẹ đã vất vả sinh con ra và nuôi dưỡng con như thế nào.
Năm ngoái mẹ được chuẩn đoán mắc bệnh ung thu trực tràng, lúc đó con rất buồn, vô vọng và choáng
váng. Con cảm thấy cuộc đời thật bất công, tại sao chuyện này lại đến với mẹ. Con luôn cảm thấy có lỗi
với mẹ, lúc mẹ phẫu thuật con chỉ ở bên mẹ được có một tháng. Con rất cám ơn mẹ và càng cảm thấy
có lỗi với mẹ hơn khi thấy mẹ kiên cường chống chọi với bệnh tật. Trong thời gian mẹ con mình sống
xa nhau, con và mẹ chúng ta cùng giữ gìn sức khỏe và cố gắng sống tốt nhé Mẹ. Tuy không gần nhau,
không thể gặp mẹ được thường xuyên nhưng con sẽ cố gắng hết sức để có về thể về thăm mẹ , Con nhớ
mẹ rất nhiều.
Con rất cám ơn và yêu mẹ rất nhiều !Mẹ kính yêu của con~
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베트남에 도착한 첫 날, 베트남의 온도
를 느끼자마자, 차를 타고 집에 도착하
여 외가댁 가족들과 반갑게 인사를 하
였어요. 할머니랑 할아버지랑 이모가
저와 오빠, 엄마를 반갑게 맞아주시고
꼭 안아주셨어요. 우리를 위해 저녁밥을
준비해 주셨어요. 저녁밥을 먹을 때와 씻
을 때, 모기장을 치고 잠을 잘 때, 우리 한
국 집과 다른 점이 많아서 신기했어요. 손
에 물린 모기 때문에 모기약과 옷을 사러
간 베트남 전통 시장에서 사람들이 옷을
파는 장면이 우리나라의 시장 아줌마들과
많이 비슷해 보였어요. 그리고 크리스마스 날
을 기념하여 온 가족이 오토바이를 타고 시
내로 나갔어요. 오토바이를 타고 도로를 달리
며 도로에 꽉 차있는 오토바이를 보고 참 신기
하다는 생각을 했어요. 시내에 도착하자 크
리스마스 노래를 부르고 춤을 추거나 연극을 하
는 사람들이 아주 많았어요. 우리 가족 모두 함
께 춤을 추고 노래를 부르며 크리스마스를 보냈어요. 엄마와 오빠와 함께한 외가댁 방문은 모든 것이
기억에 남고 즐거웠어요. 헤어질 때는 슬펐지만 꼭 다시 오기로 약속했어요. 엄마랑 아빠랑 오빠랑
비행기 타고 꼭 다시 갈거에요.
- 양은혜

03
비행기를 타고 엄마 고향 베트남으로 갔다. 외할아버지와 외할머니를 만나
니 너무 반가웠다. 첫째 날은 예쁜 해변에 가서 구경을 했고 둘째 날은 옛날
왕의 무덤을 보았다. 셋째 날이 가장 재미있었던 날인데 바나랜드라는 놀
이공원에 가서 눈이 돌아갈 정도로 힘든 유리미로, 공룡마을, 놀이기구를 체험
했다. 외할아버지와 아빠와 함께 타니 더 재미있었다. 마지막으로 엄마의
진짜 고향인 타이빈에 있는 절에 갔다. 너무 조용해서 나도 조용히 구경만 했
다. 그리고 아빠, 엄마의 결혼기념일이라서 베트남 전통 옷을 입고 기념사진
도 찍었다. 베트남은 너무 재미있는 것이 많이 있다. 그래서 다음에 꼭 다시
가고 싶다.
- 이승현
Tôi đã đi máy bay về Việt Nam quê hương mẹ . Tôi rất vui sướng khi được gặp
ông bà ngoại. Ngày đầu tiên tôi đã được ngắm bãi biển xinh đẹp, ngày thứ hai
đi thăm các ngôi mộ của các vị vua cổ đại. Ngày thứ ba là ngày thú vị nhất vì tôi
được đi đến công viên giải trí Banarland, Ở khu giải trí đó tôi đã trải nghiệm các
trò chơi, làng khủng long và mê cung bằng kính đến mức chóng mặt. Tôi cảm
thấy vui vẻ hơn khi được đi cùng với bố và ông ngoại. Buổi cuối cùng tôi được
viếng thăm ngôi chùa ở Thái Bình thuộc quê hương mẹ. Ở đấy không gian yên
tĩnh thế nên tôi chỉ im lặng để ngắm, và Nhân dịp kỷ niệm ngày cưới của bố
mẹ, gia đình tôi đã mặc áo truyền thống Việt Nam và chụp ảnh kỷ niệm. Ở Việt
Nam có rất nhiều thú vị thế nên nhất định lần sau tôi sẽ về.
- Lee seung Hyun

Ngày đầu tiên đặt chân tới Việt Nam, cháu cảm nhận được ngay nhiệt độ ở nơi đây, gia đình cháu đi xe
về tới nhà, mọi người bên ngoại đều vui mừng ra chào đón. Ông bà ngoại cùng các dì đã rất vui mừng
ôm hôn chào đón cháu, anh cháu và mẹ cháu. Mọi người đã chuẩn bị bữa tối cho gia đình cháu. Khi ăn
cơm tối và khi tắm rửa, khi mắc màn đi ngủ, cháu đều thấy rất lạ vì có nhiều điểm khác biệt với sinh hoạt
ở Hàn Quốc. Vì bị muỗi đốt vào tay nên cháu đi mua thuốc muỗi và quần áo, cháu thấy quang cành mọi
người bán quần áo ở chợ truyền thống Việt Nam rất giống với các bác bán hàng ở chợ Hàn Quốc. Vào
ngày kỉ niệm lễ giáng sinh, mọi người trong gia đinh cháu đã đi xe máy vào nội thành. Ngồi trên xe máy
chạy trên đường, cháu thấy thật kì lạ khi ngoài đường chật kín xe máy. Đi vào tới nội thành, nhiều người
hát bài chúc mừng giáng sinh và nhảy múa, hay đóng kịch. Mọi người trong gia đinh cháu đều cùng
nhau nhảy múa và ca hát chào đón lễ giáng sinh. Tất cả mọi việc trong chuyến về thăm quê ngoại của
cháu cùng với mẹ và anh đã rất thú vị và để lại nhiều kỉ niệm. Cháu rất buồn khi chia tay với mọi người
nhưng cháu hứa nhất định sẽ lại về. Cháu sẽ lại đi máy bay cùng bố mẹ và anh về thăm quê ngoại.
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어릴 때부터 선생님이 되고 싶은 꿈이 있었다. 그런데 인생
은 사람의 뜻대로 되는 것이 아니다. 이 아쉬움을 품고 결혼
생활을 시작했다. 평생 다시 이 꿈을 언급하지 못하고 생
각만 하던 내가 의외로 한국에 와서 이 꿈을 다시 찾게
되었다 .
2013년 1월, 가족들과 친구의 도움을 받아서 한국방송통
신대학교에 입학하게 되었다. 전공은 바로 중어중문학과
이다. 꿈을 향해서 첫 걸음을 내딛었다. 그런데 만사는
시작이 가장 어렵다. 시작하자마자 한국어 때문에 큰
지장이 되었다. 중국어 전공이지만 대부분 교재는 다 한
국어로 만들었다. 두껍고 한글은 빽빽하게 쓰여져 있는 교
재를 보면 뒤로 물러나고 싶었다. 시작하기도 전에 벌써 걱정이 태산이 되었다. 그런데
이 기회가 나한테 얼마나 중요한지 확실히 알고 있었다. 만약에 중국에 있었다면 40대 되는 주부
가 절대 대학교에 갈 수 없다. 게다가 이 기회는 선생님이 되는 유일한 경로이다. 그래서 아무리 어
려워도 나의 꿈을 실현하기 위해서 다시 용기를 내고 교과서를 펴게 되었다.
대학 1학년 때가 제일 힘든 시기이다. 모르는 단어가 너무 많기 때문에 공부할 때 항상 옆에 사전
을 두고 했다. 한 페이지 내용을 남들은 몇 분 동안 다 읽을 수 있는데, 나는 몇 시간이 걸렸다. 과제물
을 작성할 때 항상 밤새고 새벽까지 했다. 책을 한 번 보고 이해 못하면 다시 두 번, 세 번, 네 번
계속 봤다. 특히 시험을 보기 전에 더 열심히 공부하고, 신경을 많이 쓰기 때문에 코피까지 흘렸다. 어
떤 사람은 대충대충 합격해서 졸업해도 된다고 말하지만 나는 절대로 그렇게 생각하지 않다. 비록
힘들지만 내가 선택했기 때문에 열심히 최선을 다해야 한다고 생각했다. 이런 태도를 가지고 장
학금을 타면서 4년 대학을 잘 마치게 되었다. 올해 2월 25일 졸업식이 열린 날에 졸업증서와 성적
우수상을 받았다. 그 순간에 제일 감사하고 싶은 사람은 우리 가족들이다. 남편과 시부모님의 격려
와 지지가 없었다면 이런 영광 또한 없었을 것이다. 만약에 이 글을 보고 대학교에 다니고 싶은 친
구가 있다면, 망설이지 말고, 두려움이나 걱정에서 벗어나,‘나는 할 수 있다.’ ‘열심히 하면 된다’
이런 생각을 가지라고 말씀을 드리고 싶다. 내 자신이 얼마나 훌륭한지 자기조차도 모른다.
대학 공부를 통해서 중국어 전공 수준이 많이 늘어났을 뿐만 아니라 한국어 실력도 향상되었다. 특히
독해와 쓰기가 향상되어 이제는 한국 책을 읽는 게 그다지 어렵지 않고, 쓰기도 별로 힘들지 않다. 제
일 중요한 것은 엄마로서 매일 열심히 공부하는 모습을 보여주고, 자식들 앞에 모범이 되고, 지금 초등학
생인 아들한테 도움이 된다는 것이다. 대학 생활을 하면서 다문화강사로서 각 초등학교나 유치원
에 가서 중국 전통 문화 수업을 하고 있고, 장애인 복지관에서 봉사활동으로 중국어 수업을 하고 있고,
작년부터는 중국어 과외 수업을 시작했다. 이제 내 목표는 중국어 학원을 차리는 것이다. 개성이 있
고, 남다르고, 특색이 있는 학원을 만들고 싶다. 이 목표를 위해서 열심히 준비하고 있다. 더 훌륭한 중
국어 선생님이 되도록 아자아자 파이팅! 꿈을 향하여.
- 중국에서 시집 온 최선아
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Từ nhỏ tôi đã có ước mơ làm giáo viên. Nhưng cuộc sống
không như mình mong đợi. Tôi ngậm ngùi từ bỏ giấc mơ để
bắt đầu cuộc sống sinh hoạt hôn nhân. Tôi nghĩ suốt đời tôi
không thể thực hiện được ước mơ này. Nhưng khi đến Hàn
Quốc tôi đã tìm được lại giấc mơ ngoài sự tưởng tượng của
mình.
Tháng 1 năm 2013, nhờ sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè, tôi
đã nhập học vào trường đại học thông tin truyền thông Hàn
Quốc chuyên nghành tiếng Trung. Tôi đặt những bước chân
đầu tiên hướng theo giấc mơ của mình. Tuy nhiên mọi việc
bắt đầu đều rất khó khăn. Mới bắt đầu tôi đã gặp chướng ngại
lớn bởi tiếng hàn . Tuy là chuyên nghành tiếng Trung nhưng
đại đa số tài liệu học đều là tiếng Hàn. Nhìn sách vừa dày lại
nhiều chữ đã khiến tôi cảm thấy nản trí. Trước khi bắt đầu mà nỗi lo của tôi như núi
Thái Sơn. Tuy nhiên, tôi biết rõ cơ hội này rất quan trọng đối với tôi. Giả sử, nếu ở Trung Quốc thì chắc
chắn một người nội trợ 40 tuổi như tôi sẽ không thể vào học đại học được. Hơn nữa cơ hội này là con
đường duy nhất để trở thành giáo viên. Vì thế, dù có khó khăn đến đâu để hiện thực giấc mơ của mình
một lần nữa tôi lấy dũng khí mở lại trang sách.
Thời gian khó khăn nhất là khi tôi học đại học năm thứ nhất. Vì có rất nhiều từ vựng tôi không biết, khi
học tôi luôn để cuốn từ điển ở bên cạnh. Đối với người khác một trang họ chỉ đọc có vài phút còn tôi
mất hàng mấy giờ. Khi làm bài tập tôi phải làm thâu đêm. Mỗi lần đọc sách không hiểu tôi phải đọc lại
nhiều lần. Đặc biệt, trước khi thi tôi càng chăm chỉ học hơn, vì lo nghĩ nhiều nên tôi đã bị chảy cả máu
mũi. Có người nói chỉ cần học đại khái để tốt nghiệp là được nhưng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ như
vậy. Cho dù đã lựa chọn thì phải cố gắng hết mình. Với thái độ học tập đó, tôi đã nhận được học bổng
và hoàn thành tốt 4 năm đại học. Vào buổi lễ tốt nghiệp ngày 25 tháng 2 năm nay, Tôi đã nhận được
bằng tốt nghiệp và phần thưởng với thành tích xuất sắc. Khoảnh khắc đó, người tôi muốn cảm ơn nhất
đó là gia đình tôi. Nếu không có chồng và mẹ chồng tôi động viên khích lệ và ủng hộ thì sẽ không có
niềm vinh dự này. Nếu có bạn nào muốn học đại học mà đọc được bài viết này thì tôi muốn nói với các
bạn rằng đừng do dự, hãy bỏ qua mọi lo lắng
“ Tôi có thể làm được.”
“Nếu cố gắng sẽ được.”
. Đến bản thân
cũng không biết được lòng tự tin của mình cao đến chừng nào.
Qua việc học đại học này không những tiêu chuẩn tiếng Trung của tôi được nâng cao mà năng lực tiếng
hàn của tôi cũng khá hơn nhiều. Đặc biệt khả năng đọc hiểu và viết, bây giờ việc đọc sách tiếng Hàn
không còn khó đối với tôi, việc viết cũng không còn làm tôi thấy khó khăn nữa. Điều quan trọng nhất với
vai trò là một người mẹ tôi muốn tạo nên hình ảnh mẫu mực hàng ngày luôn chăm chỉ học hành trước
mặt các con, bây giờ tôi thấy có vẻ đã giúp đỡ rất nhiều cho con trai đang học tiểu học của tôi. Vừa học
đại học tôi cũng vừa hoạt động với vai trò giáo viên đa văn hóa đi đến các trường tiểu học và mẫu giáo
để dạy về văn hóa truyền thống Trung Quốc. Tôi cũng dạy từ thiện tiếng Trung ở Cơ quan phúc lợi người
tàn tật. Tôi bắt đầu dạy thêm tiếng Trung ngoài giờ từ năm ngoái. Giờ đây mục tiêu của tôi là lập nên
trung tâm đào tạo tiếng Trung. Tôi muốn lập một trung tâm có cá tính, có sự khác biệt, là một trung tâm
có đặc trưng riêng. Tôi đang nỗ lực chuẩn bị vì mục tiêu này. Tôi sẽ cố gắng để trở thành một giáo viên
tiếng Trung giỏi chà ! chà ! cố lên ! Hướng đến giấc mơ.
Chị CHoi sun a đến từ trung quốc
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맛있게 만들어요 | Naáu aên ngon

Cook
1

홈 고르곤졸라 만들기

Làm pizza Gorgonzola tại nhà
출출한 오후에 우리 아이들을 위한 초간단 간식을 만들어볼까요?
오븐이 없어도 아이와 함께 5분이면 피자를 완성할 수 있어요.
재료 : 또띠아 1장, 피자치즈 1그릇, 꿀 조금.
만들기
1. 빈 프라이팬에 또띠아를 올려놓고 그 위에 피
자치즈를 듬뿍 뿌린다.
2. 뚜껑을 닫고 약한 불로 치즈를 녹이며 지
글지글 소리가 들리면 초간단 고르곤졸라
피자가 완성된다.
3. 접시에 옮겨 담아 아이들이 먹기 좋은
크기로 세모로 잘라 꿀을 찍어 맛있게 먹
으면 끝~~
※ 기호에 따라 위에 견과류를 뿌려 먹어도 좋
습니다. 위 재료를 한 번 구입하면 열 번 나눠 만
들 수 있습니다.

Chúng ta thử làm đồ ăn nhẹ đơn giản cho bọn trẻ vào
đầu giờ chiều đói bụng nhé. Chỉ trong vòng 5 phút không cần
sử dụng máy nướng bạn cũng có thể cùng bé làm món pizza .

Nguyên liệu
1 miếng tortillas , 1 bát phô mai pizza, 1 ít mật ong.

Cách làm
1. Cho miếng tortillas lên chảo sau đó rắc đều phô mai lên trên.
2. Đóng nắp chảo lại để lửa nhỏ sau khi nghe thấy tiếng phô mai sôi sèo sèo là hoàn thành món pizza Gorgonzola đơn giản nhất.
3. Đặt bánh lên đĩa cắt miếng cho bé dễ ăn ,chấm mật ong rồi thưởng thức là xong.

Cook
2

월남쌈

Làm pizza Gorgonzola tại nhà

입맛 없을 때에는 월남쌈을 만들어 보세요~
이제 베트남에 안 가셔도 집에서 간단하게 월남쌈을 만들
수 있어요. 몸에 좋은 채소들을 많이 먹을 수 있어서 건강
식인데다가 다이어트에도 효과가 있어요.
재료 준비
1. 돼지고기(앞다리살 또는 삼겹살) 600g, 새우 1판
2. 오이 2개, 부추 200g, 당근 1개, 상추 20장, 깻잎 20장, 사과 1개,
양배추 1쪽, 고수 등 (본인 취향 맞게 채소를 선택)
3. 라이스페이퍼 1봉지, 베트남 국수 1봉지
4. 소스 양념 : 물 2T, 설탕 1T, 레몬즙 1T, 마늘 3통, 베트남고추(또
는 청양고추) 3개, 베트남 간장(또는 새우젓) 2T

Thử làm bánh tráng cuốn khi ăn uống không ngon miệng

Bạn không cần đi Việt Nam cũng có thể tự làm bánh tráng
cuốn đơn giản tại nhà. Nguyên liệu chủ yếu là rau củ quả
vừa tốt cho sức khỏe vừa hữu ích cho việc giảm cân.
Chuẩn bị nguyên liệu :
1. Thịt lợn (thịt chân trước hoặc thịt 3 chỉ) 600g, 1 khay tôm.
2. 2 quả dưa chuột (dưa leo), 200g hẹ, 1 củ cà rốt, 20 lá rau
diếp, 1 quả táo đỏ, 1 góc bắp cải, rau mùi (
) chọn
những loại rau củ quả theo sở thích riêng
3. 1 gói bánh tráng , 1 gói bún tươi
4. Nguyên liệu làm nước chấm : 2T nước, 1T đường, 1T nước
cốt chanh, 3 nhánh tỏi, 3 quả ớt tiêu Việt Nam (hoặc ớt cay
Hàn), 2T nước mắm Việt (hoặc nước mắm Hàn).

월남쌈 소스 만드는 법
1. 마늘과 고추는 칼로 곱게 다진다.
2. 물, 설탕, 레몬즙, 다진 고추, 다진 마늘, 간장을 모두 넣고
섞는다.

Cách làm nước chấm :
1. Dùng dao băm nhỏ tỏi và ớt
2. Trộn đều tất cả nguyện liệu như nước, đường, nước cốt
chanh, ớt băm, tỏi băm, nước mắm.

만들기
1. 쌀국수는 끓는 물에 삶은 뒤 찬물로 씻어 물기를 뺀다.
2. 채소는 깨끗이 씻어 놓는다.
3. 오이, 당근, 양배추, 사과, 양파는 곱게 채 썬다.
4. 부추와 고수는 5cm 길이로 썬다.
5. 돼지고기는 삶은 후 얇게 썬다.
6. 새우는 찐 후 껍질 제거하고 얇게 썬다.
7. 라이스페이퍼를 더운물에 살짝 적셔준 후 접시 위에 펼치
고 그 위에 고기, 새우, 채소를 골고루 얹어 돌돌 말아준다.
8. 간장 소스에 찍어 먹으면 된다.

Cách làm
1. Bún thả vào nồi nước sôi luộc chín sau đó rửa lại bằng nước
lạnh để ráo.
2. Rửa sạch tất cả rau củ quả
3. Thái sợi dưa chuột, cà rốt, bắp cải, táo, hành tây
4. Hẹ và rau mùi thái khúc 5cm
5. Thịt lợn sau khi luộc chín thái mỏng
6. Tôm sau khi hấp chín bóc vỏ thái mỏng
7. Bánh tráng nhúng qua nước ấm cho ẩm rồi đặt lên đĩa sau
đó cho thịt , tôm , rau lên trên rồi cuộn lại.
8. Bánh tráng cuộn xong chấm nước mắm rồi thưởng thức ^^

※Tùy theo khẩu vị có thể rắc thêm hoa quả khô. Nguyên liệu 1 lần mua có thể chia ra làm bánh được khoảng 10 lần.
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News
괴산군다문화지원센터
2017년 행복한 가정이루기 합동결혼식 사업

Lớp học nấu ăn gia đình Hàn quốc「Món ăn trong gia
đình cùng cô giáo Woo」

•행사일시 : 2017년 02월 25일(토요일) 10:00~12:30
Thời gian tổ chức: 10:00~12:00 thứ 7 ngày25 tháng02 năm 2017
•행사장소 : 괴산군문화예술회관
Địa điểm : Tòa nhà văn hóa nghệ thuật huyện Goesan
괴산군 다문화가족지원센터에서는 결혼식을 하지 못한 3가정의 다문
화가정 합동결혼식을 진행하였다.
Trung tâm gia đình đa văn hóa huyện Goesan đã tổ chức lễ cưới
tập thể cho 3 gia đình đa văn hóa chưa có điều kiện tổ chức cưới.
국제결혼을 한 가정들이 합동결혼식을 통하여 가족원이라는 마음과 행
복한 가정을 이루는 계기를 마련하고, 지역민들에게 다문화 가정들이 주
민들의 이웃임을 알리는 뜻깊은 시간이었다.

다문화가족지원센터 소식
TIN TỨC CỦA TRUNG TÂM GIA ĐÌNH ĐA VĂN HÓA

국적 취득에 대해 막막했던 결혼이주여성들에게 국적 신청에 대한 행
정 절차 및 기출문제를 통한 모의 면접 등의 교육을 통해 국적취득에 대
해 체계적으로 준비할 수 있는 기회가 될 것이다.
Từ thứ 4 ngày 15/2 ~ thứ 6 ngày 10/3 vào ngày thứ 4, 6 hàng tuần
gồm 8 buổi, ở trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa huyện Yeongdong (giám đốc TT Kang Su Seong) đã tiến hành chương trình
“Lớp
dự bị thi quốc tịch”
cho các đối tượng là phụ nữ kết hôn nhập cư có
mong muốn nhập quốc tịch.
“Lớp dự bị thi quốc tịch”
lần này dự định sẽ tiến hành
Chương trình
cung cấp thông tin và phỏng vấn thử về nội dung nhập quốc tịch
cho 14 người phụ nữ kết hôn nhập cư đã đăng ký tham gia.
Thông qua lớp dạy phỏng vấn thử qua câu hỏi đề cương và thủ tục
hành chính về việc đăng ký quốc tịch cho các phụ nữ kết hôn nhập
cư đang hoang mang, đã tạo cơ hội cho các phụ nữ kết hôn nhập
cư có thể chuẩn bị nội dung phỏng vấn có tính hệ thống.

국적취득대비반 실시

Tiến hành lớp dự bị thi quốc tịch
영동군다문화가족지원센터(센터장 강수성)에서는 2017년 2월 15일(수)
부터 3월 10일(금)까지 (매주 수, 금 / 8회기) 국적취득을 희망하는 결혼
이주여성들을 대상으로 ‘국적 취득 대비반’프로그램을 운영한다.
이번 ‘국적 취득 대비반’ 프로그램은 참여를 신청한 14명의 결혼이주여
성들에게 국적 취득에 대한 정보제공 및 모의면접 등의 프로그램을 진
행할 예정이다.
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옥천군다문화지원센터
헤어미용·요양보호사 자격증취득반

Lớp học thi chứng chỉ làm đầu , chứng chỉ nhân viên
điều dưỡng

청원다문화지원센터

제천시다문화지원센터
이중언어 환경조성

Tên dự án : Tạo môi trường song ngữ
•기간 : 2017년 3월 13일 ~ 2017년 12월 중
•장소 : 제천시건강가정·다문화가족지원센터 내 교육장
•대상 : 영유아기 자녀를 둔 다문화가족(예비부모 및 미취학 자녀를 둔
다문화가족 포함)
•내용 : 자녀발달과정에 따른 양육방법과 오감발달 놀이방법, 자녀의
모국어 교육방법
•접수기간 : 3월 ~ 12월 (수시로 모집)
•접수방법 : 전화 또는 방문 신청
•접수문의: 043-643-0050/보티터엉/제천시건강가정·다문화가족지
원센터
•Thời gian : Từ ngày 13 tháng 3~ tháng 12 năm 2017
•Địa điểm : Tại lớp học của trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa‧gia đình
lành mạnh thành phố Jecheon

•Đối tượng: Gia đình đa văn hóa có trẻ nhỏ (Bao hàm cả gia đình đa văn
hóa có con chưa nhập học và bố mẹ dự bị)

한국가정 요리교실 「우선생 집밥요리」

•Nội dung : Giáo dục con bằng tiếng mẹ đẻ, với các trò chơi phát triển

Lớp học nấu ăn gia đình Hàn quốc「Món ăn trong gia
đình cùng cô giáo Woo」

năm giác quan và các phương pháp giáo dục khác trong quá trình phát
triển của trẻ.

•Thời hạn đăng ký : tháng 3~ tháng 12(nhận đăng ký thường xuyên)
•Cách đăng ký : Đăng ký qua điện thoại hoặc viếng thăm
•Xin liên hệ : 043-643-0050/Vũ Thị Thoảng/Trung tâm hỗ trợ gia đình đa
văn hóa‧ gia đình lành mạnh thành phố JECHOEN

Các gia đình kết hôn quốc tế thông qua lễ cưới tập thể này những
thành viên trong gia đình sẽ thấu hiểu nhau hơn và là cơ hội để xây
dựng một gia đình hạnh phúc, đây là khoảnh khắc sâu sắc nhằm
giới thiệu về những gia đình đa văn hóa tới những người dân trong
khu vực sẽ trở thành láng giềng của nhau.

영동군다문화지원센터

đơn giản, tiện lợi và khắc phục khó khăn về cách nấu món Hàn
Quốc thông qua thực hành và hướng dẫn cách chế biến.
Lớp học nấu ăn dự định sẽ tiến hành vào thứ 3 hàng tuần được bắt
đầu từ tháng 4 năm 2017. Dự định nhằm nâng cao sự hiểu biết về
văn hóa ẩm thực Hàn quốc thông qua thực hành và hướng dẫn
cách nấu ăn, trung tâm đã tăng thêm số buổi học là 20 buổi theo
yêu cầu phản ánh của những người kết hôn nhập cư đã tham gia
lớp học nấu ăn vào năm ngoái.

청원다문화가족지원센터에서는 결혼이민자들의 한국음식 조리법에 대
한 어려움을 해소하고자 한국가정 요리교실을 운영하고 있으며, 2016년
에는 총 10회기에 걸쳐 조리법과 요리실습으로 한국음식 조리법에 대한
어려움을 극복하고 간편하고 손쉬운 방법으로 가정요리에 접근할 수 있
도록 지원하였다.
2017년에도 4월부터 매주 화요일에 요리교실이 진행될 예정이며, 작년
에 참여했던 결혼이민자들의 요구를 반영하여 20회기로 늘려 조리법 안
내와 요리실습으로 한국음식 문화에 대한 이해를 높일 예정이다.
Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa Cheongwon đang tiến hành
lớp học nấu ăn Hàn quốc, nhằm khắc phục khó khăn trong việc
nội trợ cho những người kết hôn nhập cư. Năm 2016 vừa qua, trung
tâm đã hỗ trợ tổ chức 10 buổi học giúp những người kết hôn nhập
cư có thể làm quen với các món ăn gia đình bằng cách chế biến

•기 간 : 2016. 4월 ~ 10월
•장 소 : 옥천군 다문화아카데미
•대 상 : 헤어미용자격증, 요양보호사자격증 취득을 희망하는 결혼이
민자여성
•내 용 : 취·창업 경재활동을 위한 기술능력 개발 및 자격증 취득 등
•접수기간 : 상시
•접수방법 : 센터 방문 또는 유선접수
•접수문의 : 733-1915/옥천군다문화가족지원센터/전인실
•Thời hạn: Tháng 4 ~ tháng 10 năm 2016
•Địa điểm: Học viện đa văn hóa huyện Okcheon
•Đối tượng: Những phụ nữ kết hôn nhập cư có hy vọng thi chứng
chỉ làm đầu , chứng chỉ nhân viên điều dưỡng
•Nội dung: Thi lấy chứng chỉ và sáng tạo năng lực kỹ thuật nhằm
nâng cao hoạt động kinh tế để khởi nghiệp
- Thời hạn đăng ký: mọi lúc
- Phương pháp đăng ký: gọi điện thoại hoặc trực tiếp đến trung
tâm đăng ký
- Hỏi đáp: 733-1915/Trung tâm hỗ trợ GĐĐVH huyện OKcheon/
Jeon-insil

청주시다문화지원센터
다문화가족 요리열전

cuộc thi ẩm thực gia đình đa văn hóa
•기간 : 5월중
•장소 : 충주시다문화가족지원센터 옆 어린이공원
•대상 : 다문화가족
•내용 : 다문화 가족이 어울려 펼치는 다문화 요리 대잔치
•접수기간 : 2017년 5월 20일까지
•접수방법 : 043)238-8028
•Tên chương trình : cuộc thi ẩm thực gia đình đa văn hóa
•Thời gian : trong tháng 5
•Địa điểm : công viên thiếu nhi bên cạnh trung tâm gia đình đa hóa.
•Đối tượng : gia đình đa văn hóa
•Nội dung: lể hội ẩm thực mở rộng việc hòa nhập cho gia đình đa
văn hóa.
•Thời gian đăng ký: đến ngày 20 tháng 5 năm 2017.
•Cách đăng ký : 043)238-8028
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News
2017년 청주시 가정의 달 및 부부의 날 기념행사
「제9회 가족사랑한마당」

Năm 2017 thành phố Cheongju tổ chức chương trình kỷ
niệm ngày lễ vợ chồng và tháng của gia đình「SÂN CHƠI
TÌNH YÊU GIA ĐÌNH LẦN THỨ 9」

다문화가족지원센터 소식
TIN TỨC CỦA TRUNG TÂM GIA ĐÌNH ĐA VĂN HÓA

• Ban tổ chức : Thành phố Cheongchu
• Ban quản lý : Trung tâm hỗ trợ sức khỏe gia đình· gia đình đa
văn hóa thành phố Cheongju
• Nội dung chính :
- Lễ kỷ niệm ngày lễ vợ chồng và tháng của gia đình ( trao bằng
khen)
- Hoạt động nhiều gian hàng trải nghiệm
- Sân chơi hòa nhập gia đình ( biểu diễn văn nghệ và chời trò
chơi)

2017년 모두가족봉사단 발대식

LỄ GẶP MẶT RA QUÂN CỦA HỘI TÌNH NGUYỆN CẢ GIA ĐÌNH
NĂM 2017
2017년 5월 가정의 달을 맞이하여 “You&I, Together”라는 주제로 「제9
회 가족사랑한마당」행사를 실시하고자 합니다. 본 행사는 청주시가 주
최하고 청주시건강가정다문화가족지원센터가 주관하는 행사로 청주시
민이라면 누구나 참여할 수 있습니다. 많은 관심과 참여 바랍니다.
•사 업 명 : 가정의 달 및 부부의 날 기념행사 「제9회 가족사랑한마당」
•주 제 : “You&I, Together” (가족의 구분 없이 모두가 함께 즐기면서
참여할 수 있는 행사를 의미)
•일 시 : 2017년 5월 20일(토) 13:00-16:30
•장 소 : 청주시 무심천 체육공원 (롤러스케이트장)
•사업 대상 : 청주시민 2,000명 이상
•주 최 : 청주시
•주 관 : 청주시건강가정다문화가족지원센터
•주요 내용
- 가정의 달 및 부부의 날 기념식 (유공자 시상)
- 다양한 체험부스 운영
- 가족어울마당 (공연 및 게임 등)
Tháng 5 năm 2017 nhân tháng của gia đình, với tiêu đề
“You&I, Together”
sẽ tiến hành chương trình「SÂN CHƠI TÌNH YÊU GIA ĐÌNH
LẦN THỨ 9」. Chương trình được đăng cai tổ chức bởi thành phố
Cheongju và dưới sự quản lý của Trung tâm hỗ trợ sức khỏe gia
đình· gia đình đa văn hóa thành phố Cheongju nên tất cả công
dân thành phố Cheongju mọi người, mọi nhà, mọi tầng lớp đều có
thể tham gia được. Rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ .
• Tên dự án : Chương trình kỷ niệm ngày lễ vợ chồng và tháng của
gia đình 「SÂN CHƠI TÌNH YÊU GIA ĐÌNH LẦN THỨ 9」
• Chủ đề“You&I,
:
Together”
( Bạn và tôi, không phân biệt Gia đình,
tất cả cùng nhau vui chơi )
• Thời gian : 20/5/2017 thứ 7 (13:00~ 16:30)
• Địa điểm : Công viên thể thao Musimchon
• Người tham gia : Công dân thành phố Cheongchu trên 2000
người
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청주시건강가정다문화가족지원센터 2관에서 4월15일(토) 모두가족봉사
단 발대식이 이루어졌습니다.
모두가족봉사단은 건강가정 가족봉사단이며 다문화가족지원센터 활동
했던 나눔봉사단과 함께 통합하여 두 봉사단을 하나로 통합해서 운영합
니다.
모두가족봉사단은 간담회, 자조모임, 연계기관 봉사활동으로 이루어지
며 성덕원은 상당구 산성로에 위치한 노숙인 재활시설로 원만한 대인관
계 형성을 위한 사회성 프로그램으로 이루어지며 소망원은 상당구 미원
면에 위치한 중증장애인 시설로 노력봉사와 근거리 산책 등의 프로그램
으로 활동이 계획되어 있습니다.
• 사 업 명 : 모두가족봉사단 발대식
• 내 용 : 모두가족봉사단 사업소개 및 활동계획
모두모두가족봉사단 위촉장 수여 및 선언문 낭독 등
• 일 시 : 2017년 4월 15일(토) 13:30-14:30
• 장 소 : 청주시건강정다문화가족지원센터 2관 1강의실
• 대 상 : 청주시건강가정다문화가족지원센터 소속 모두가족봉사단
10가족
• 주요 내용
- 성덕원, 소망원 연계 봉사활동
- 모두가족봉사단 자조모임
- 모두가족봉사단 간담회
Trung tâm đã tiến hành buổi họp mặt Hội
“Cả gia đình tham gia tình

nguyện”
vào thứ 7 ngày 15 tháng 4 vừa qua tại trụ sở 2 của trung
tâm.
Các thành viên trong Hội tình nguyên cả gia đình vừa là tình
nguyện viên của trung tâm sức khỏe gia đình vừa là tình nguyện
viên đã từng tham gia các hoạt động tình nguyện của trung tâm
hỗ trợ gia đình đa văn hóa. Tất cả cùng hợp tác, chia sẻ, cùng góp
phần tạo dựng tập thể tình nguyện viên vững mạnh. Các tình
nguyện viên sẽ tham gia các buổi nói chuyện, họp mặt, liên kết với
các tổ chức tình nguyện khác để hoạt động tình nguyện. Tổ chức
các chương trình xã hội mang tính hòa nhập giúp những người vô
gia cư trong trung tâm có cái nhìn mới về cuộc sống tại Trung tâm
Songtok ở quận Sangdang. Và tại trung tâm Somang nơi tập trung
những người tàn tật thì hội sẽ tổ chức những chương trình như đi
daọ. Các tình nguyện viên cố gắng giúp những người tàn tật có cơ
hội đi dạo trong khu vực .
• Dự án : LỄ GẶP MẶT RA QUÂN CỦA HỘI TÌNH NGUYỆN CẢ GIA
ĐÌNH
• Nội dung : Giới thiệu dự án và kế hoạch hoạt động của Hội.
Đọc bản tuyên bố và trao bản ủy nhiệm
• Thời gian : 13:30~ 14:30 Thứ 7 ngày 15/4/2017
• Địa điểm : Phòng học số 1 trụ sở 2 trung tâm hỗ sức khỏe gia
đinh ·gia đình đa văn hóa
• Người tham gia :10 gia đình Hội tình nguyện cả gia đình.
• Nội dung chính :
- Liên kết với trung tâm Somang, Songtok thực hiện các hoạt
động tình nguyện
- Tổ chức những buổi họp mặt
- Tham gia các buổi nói chuyên

2017년 결혼이민자 한국어 강사 양성교육

KHÓA ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TIẾNG HÀN DÀNH CHO PHỤ
NỮ KẾT HÔN NHẬP CƯ NĂM 2017

청주시건강가정다문화가족지원센터는 국제로타리 3740지구 청주중앙
로타리클럽(회장 류흥렬)을 중심으로 한국, 태국, 대만, 일본 4개국의 로
타리클럽에서 지원하는 글로벌 사업인 결혼이민자 한국어 강사 양성교
육을 시작하게 되었습니다. 결혼이민자를 한국어 교육 유급 활동가로 양
성하고 이들에게 취업의 기회를 제공함과 동시에 다문화가족 자녀의 학

습 지원과 다문화 가정지지 체계 형성 지원을 목적으로 첫 발을 내딛습
니다.
• 사 업 명 : 모두가족봉사단 발대식
• 사 업 명 : 결혼이민자 한국어 강사 양성교육
•일
시 : 2017년 4월 11일(화) ~ 2017년 8월 3일(목) 9:30~12:30
소 : 청주시건강가정다문화가족지원센터 2관 1강의실
•장
• 사업 대상 : 결혼이민자 29명
•주
최 : 청주중앙로타리클럽
•주
관 : 청주시건강가정다문화가족지원센터
• 주요 내용
- 효과적인 의사소통 기술
- 초기 대면 및 관계 형성 기술
- 아동 복지 및 아동 상담
- 한국어 교수법 : 읽기, 듣기, 말하기, 쓰기 등
- 문화 정서 : 북아트, 학습 코칭, 동화책 읽기, 구연동화, 일기 지도
- 인지 영역 : 위인전 읽기, 구연동화, 논술 지도
Trung tâm đã tiến hành buổi họp Trung tâm sức khỏe gia đình·GĐ
ĐVH bắt đầu tiến hành khóa đào tạo để giảng dạy tiếng Hàn dành
cho người kết hôn nhập cư, đây là dự án toàn cầu được hỗ trợ bởi
câu lạc bộ quốc tế Rotary 3740, Câu lạc bộ quốc tế Rotary với chi
nhánh tại 4 quốc gia : Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan và Nhật Bản,
sẽ lấy chi nhánh tại Hàn Quốc là câu lạc bộ Rotary thành phố
Cheongju làm trọng tâm để hỗ trợ dự án này. Dự án này nhằm mục
đích đào tạo người kết hôn nhập cư để giảng dạy tiếng Hàn có thu
nhập, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm đồng thời hỗ trợ việc học tập
cho con em các gia đình đa văn hóa cũng như hỗ trợ hình thành
hệ thống giúp đỡ các gia đình đa văn hóa.
•Tên dự án : Khoá đào tạo giáo viên tiếng Hàn dành cho phụ nữ
kết hôn nhập cư
•Thời gian : Từ 9:30~12:30 vào thứ 3-5 hàng tuần từ 11/4/2017
~3/8/2017
• Địa điểm : Phòng học số 1 trụ sở 2
• Người tham gia : Phụ nữ kết hôn nhập cư 29 người
• Ban tổ chức : Câu lạc bộ Rotary thành phố Cheongju
• Ban quản lý : Trung tâm hỗ trợ sức khỏe gia đình· gia đình đa
văn hóa thành phố Cheongju
• Nội dung chính :
- Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
- Kỹ năng hình thành mối quan hệ cũng như cách gặp mặt lần đầu
- Phúc lợi trẻ em và tư vấn trẻ em
- Phương pháp giảng dạy tiếng Hàn : đọc, nghe, nói, viết ....
- Lĩnh vực văn hóa : Sách nghệ thuật, học tập huấn luyện, đọc
chuyện tranh, chuyện kể, bản đồ thời tiết
- Sự nhận biết chuyên môn : Đọc tiểu sử, kể chuyện, tiểu luận
bản đồ.
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청주출입국관리사무소 체류업무 사전 방문예약제 전면 시행

Thực hiện toàn diện hệ thống hẹn trước lịch ghé thăm
công việc liên quan đến cư trú ở văn phòng quản lý xuất nhập cảnh Cheongju
Full implementation of Online Pre-booked Visits System
1. 시행 개요
관내 거주하는 등록외국인들이 체류 업무를 보기 위해 장시간 대기하는 불편을 해소하고, 보다 쾌적한 환
경에서 체류업무 신청 등을 받을 수 있도록 2017년 4월 10일부터 사전 방문예약제를 전면 시행 합니다.
- 방문예약제란 체류업무를 신청하기 위해서 미리 온라인으로 방문일자 및 시간대를 예약한 이후에 출
입국관리사무소를 방문하는 것으로,
- 사전에 온라인으로 예약하지 않고, 출입국관리사무소를 방문하면 당일 업무 처리가 안될 수 있습니다.
※ 사증발급인정서 신청, 영주자격‧국적신청, 등록․거소신고업무, 외국인등록증 수령, 각종 증명서 발
급업무는 예약없이 업무처리 가능
2. 사전 방문예약 대상
- 충북지역 출입국관리사무소 관할 등록외국인 및 거소자격 소지자
3. 사전 방문예약 방법
인터넷 사이트 하이코리아 (www.hikorea.go.kr)에서 “방문예약”후 예약증을 소지하고 사무소를 방문하면
방문예약 1층 체류창구에서 예약 시간에 민원 처리 가능 (＊순서대기표 필요 없음)
4. 방문예약 문의 : ☎(국번없이)1345
5. 시행 일자 : 2017. 4. 10.(월)
2017. 2. 20.

청주출입국관리사무소장

1. Thông tin chung về quá trình thực hiện
Từ ngày 10 tháng 4 năm 2017, hệ thống hẹn trước lịch ghé thăm sẽ được thực hiện toàn diện
nhằm loại bỏ bất tiện cho người nước ngoài đăng ký trực thuộc văn phòng phải chờ đợi trong
thời gian dài để được giải quyết công việc liên quan đến cư trú, và để có thể đăng ký công việc
cư trú trong môi trường thoải mái hơn.
– Hẹn trước lịch ghé thăm là việc đến trực tiếp văn phòng quản lý xuất nhập cảnh sau khi đặt
lịch hẹn trước ngày tháng và thời gian ghé thăm online để đăng ký xử lý công việc liên quan
đến cư trú
– Nếu không hẹn trước online mà tới trực tiếp văn phòng quản lý xuất nhập cảnh thì sẽ không
được xử lý công việc trong ngày hôm đó.
※ Các công việc như đăng ký giấy chứng nhận cấp thị thực, đăng ký quốc tịch, giấy phép cư
trú vĩnh viễn, nhận thẻ đăng ký người nước ngoài, cấp các loại giấy chứng nhận có thể giải
quyết mà không cần hẹn trước
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2. Đối tượng hẹn trước lịch ghé thăm
– Người nước ngoài đăng ký trực thuộc văn phòng quản lý xuất nhập cảnh khu vực Chungbuk

3. Cách hẹn trước ghé thăm trực tiếp
Vào mục
“Hẹn trước lịch ghé thăm”
ở trang Hi Korea (www.hikorea.go.kr) để lấy chứng nhận hẹn
trước, sau đó đến văn phòng là được giải quyết công việc vào thời gian hẹn trước taị cổng cư
trú tầng 1 đã hẹn trước lịch ghé thăm
4. Thắc mắc về hẹn trước lịch ghé thăm : ☎ (không cần mã vùng)1345
5. Ngày thực hiện: 10/4/2017 (thứ 2)

20/2/2017

Trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh Cheongju

1. Introduction
We announce that the Online Pre-booked Visits System will be fully implemented from April
10, 2017 in order to reduce wait time and create a pleasant and convenient environment for
visitors seeking advice on immigration-related aﬀairs in Cheongju Immigration oﬃce
- Through Online Pre-booked Visits System, a civil petitioner wishing to apply for his/her sojourn books a date and time for his/her visit in advance
- Without a reservation, any application and/or request for a consultation is not accepted
(※No online-reservation is required to pick up an Alien Registration Card or to issue any type
of immigration certiﬁcate).
2. Eligible visitors
(visitor)Foreigners who registered their residence or who have status of stay with Cheongju
Immigration

3. How to make an online reservation?
Visit our website Hikorea at www.hikorea.go.kr and complete“RESERVE VISIT form”.With the
conﬁrmation of the reservation, you can go to the counter of“RESERVE VISIT”on the date and
time your reserved. (＊no need to take a number & wait)
4. Inquiry : Immigration call center ☎(without a regional code)1345
5. Eﬀective Date : April 10, 2017

February 20, 2017

Chief of Cheongju Immigration Oﬃce
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