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충청북도 다문화가족소식지

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

여는 글 | Lời mở đầu

색동저고리 가족여러분

다. 그 글과 노래 속에서 베트남에 살았

안녕하십니까.

던 어린 시절로 돌아가 부모님을 만나

저는 충주에 살고 있는 레티타인투

기도 했고, 친구들과 추억을 쌓기도

이입니다.

했습니다. 글을 쓰고 노래를 부르는

가족을 꾸려 충주에 정착한지 벌써

것은 일상의 활력이 되었고 자매들과

4년째가 됩니다. 제2의 고향인 충

만나서 이야기하는 것 자체가 즐거움

주는 어느덧 꽃잎이 지고 초록의

이었습니다.

계절이 되었네요.

앞으로도 글을 쓰며 제 자신 그리고

고향을 떠나 타국에서 지내는 것이

주변에 대해 더 많이 생각하며 살고

즐겁기만 한 것은 아니었습니다.

싶고 저희의 글을 색동저고리 가족분

기본적인 것들을 잘 몰라 겪었던 어

들 모두와 나누며 공감하고 싶습니다.

려운 일들도 있었고 부모님과 친구들

색동저고리 가족분들 중에 한국생활이

이 너무 그리워서 힘들었던 나날도 있

힘들다고 느끼시는 분들에게 힘이 되고 싶

었습니다. 물론 남편과 아이들과 알콩달콩

고, 앞으로의 추억도 함께 쌓아가고 싶습니다.

살며 행복했던 일들도 많지요.

한국에서 아이들을 키우는 것도 처음에는 어려웠지만 지

이렇게 한국생활을 하며 여러 가지 생각하고 느낀 점들

금은 아이들이 2개의 언어를 쓰고 엄마나라의 문화와 아

을 글로 쓰고 싶다는 생각이 들었고 작년 6월부터 12월

빠나라의 역사를 배우며 올바르게 자라나는 것을 보니

까지 우리 자매 6명(모임 이름: ‘어우렁더우렁’)이 모여

자랑스럽습니다.

서 자서전「엄마에게 부르는 노래, 너는 나의 행복 너는

색동저고리 가족분들 모두 정체성을 잃지 않고 꿋꿋하게

나의 사랑, 내 두 번째 고향, 가람의 운, 내 인생 나의 이

살아나가기를 바랍니다. 저의 글을 읽어주셔서 감사합니

야기, 사랑한 기억이야기」을 발간하게 되었습니다. 그리

다. 모두 행복하세요.

고 고향을 그리워하는 마음을 가사로 지어 작곡가 선생

레티타인투이

님이 곡을 만들어주셨고 노래로 불러 CD도 만들었습니
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Xin gửi lời chào đến mọi người
gia đình tạp chí Dải lụa ngũ sắc!
Tôi tên là Lê Thị Thanh Thùy và
hiện tôi đang sống ở Chungju.
Tôi lập gia đình và sống ở Chungju
thắm thoát mà đã được 4 năm rồi .
Chungju quê hương thứ 2 của tôi đã bỏ lại
những cánh hoa rơi rụng mùa xuân để chào
đón mùa của màu xanh lá cây lúc nào không biết
nữa.

Việc rời xa quê hương để sinh sống nơi đất khách không phải
chỉ có những điều tốt đẹp mà cũng có nhiều vấn đề khó khăn
vất vả gặp phải vì không biết rõ những cái cơ bản nơi xứ người
và cũng có những ngày mệt mỏi vì nỗi nhớ thương cha mẹ và
bạn bè. Dĩ nhiên tôi cũng không quên mình cũng có những giây
phút hạnh phúc sống yêu thương cùng chồng và các con của
tôi nữa.
Với cuộc sống sinh hoạt Hàn Quốc như thế và nghĩ đến nhiều
vấn đề khác nữa tôi đã có suy nghĩ muốn dùng lời văn để thể
hiện những cảm nhận của mình nên từ tháng 6 đến tháng 12
năm ngoái chị em chúng tôi (Tên nhóm: Owooreong thewooreong- Hòa hợp) họp lại với nhau và đã phát hành quyển tự
truyện 「 Bài hát dành cho mẹ, Bạn là hạnh phúc là tình yêu
của tôi, Quê hương thứ 2 của tôi, Vận may của Karam, Câu
chuyện về cuộc đời tôi, Câu chuyện ký ức tình yêu」. Và chúng
tôi gửi gắm tâm tư thương nhớ quê hương qua lời văn được cô
giáo sáng tác nhạc làm thành bài hát và đã cho in ra đĩa CD.
Greetings, members of the Saekdongjeogori Family! This is Letitantui, living in Chungju.

It has been already 4 years since I started my family in Chungju.
Chungju, which has become my 2nd hometown, is welcoming
the season of greenness after ﬂowers have bloomed.

It has not always been a good experience to live in a foreign
country, away from my hometown. There were many days
where I had diﬃculties with basic necessities, and sometimes
I missed my family and friends too much. Yet, there were also
many days where I was so happy with my husband and my children.

One day, I came to feel that I wanted to write my thoughts and
feelings after living in Korea, and with 5 of my other friends
(From a group named“Eoureong Deoureong”), we were able
to publish“Song for the Mother, You Are My Happiness and My
Love, My Second Hometown, A Temple’s Luck, My Life and My
Story, Story of My Love”from June to December of last year.
Also, a songwriter turned“Missing My Hometown”into a song
and made a CD of the song. In those songs and letters, I was

Thông qua lời bài hát chúng tôi
được quay trở lại thời thơ ấu sống
ở Việt Nam được gặp người thân
và cùng bạn bè tạo nên những ký
ức ngọt ngào. Việc viết lời bài hát và
hát đã là nguồn động lực giúp ích rất
nhiều trong cuộc sống, chị em gặp
nhau trò chuyện cũng đã là một niềm vui
khó tả

Sau này tôi cũng sẽ viết văn và sẽ sống với cách suy nghĩ
về bản thân tôi và mọi người xung quanh nhiều hơn nữa. Chúng
tôi chia sẻ câu chuyện của chúng tôi với mọi người trong gia đình
tập chí Dải lụa ngũ sắc và muốn nhận được sự đồng cảm của các
bạn. Không những thế chúng tôi cũng muốn trở thành động lực
cho những bạn gặp khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt Hàn
Quốc và muốn cùng các bạn tạo ký ức của tương lai.
Tuy thời gian đầu tôi cảm thấy khó khăn trong việc nuôi dạy
con cái ở Hàn Quốc nhưng giờ đây thấy các con mình nói được
hai thứ tiếng, học lịch sử của đất nước người cha và văn hóa
của đất nước người mẹ tôi cảm thấy tự hào khi nhìn thấy con
mình lớn lên theo con đường đúng đắn.

Kính chúc cho tất cả mọi người trong gia đình tập chí Dải lụa
ngũ sắc luôn duy trì phát huy được bản sắc của mình và có một
cuộc sống vững vàng hơn. Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết
của mình. Chúc tất cả các bạn luôn gặp nhiều hạnh phúc.
Lê Thị Thanh Thùy

able to go back to my childhood and meet my parents in Vietnam and make memories with my friends. Writing and singing
became the motivation for my life and talking with my friends
from the group was so much fun.

Even from now on, I would like to write and live while thinking
more about myself and my surroundings, and share and relate
to every member of Saekdongjeogori. I would like to be the one
to motivate the people from Saekdongjeogori who are currently having diﬃculties with living in Korea and make memories with them.
Even though raising my children in Korea was hard in the beginning, they can now speak 2 languages, and it pleases me to
look at them growing up while learning the cultures from their
mother’s country and father’s country.
I hope that everyone from Saekdongjeogori will be able to hold
onto their own identity. Thank you for reading. I will pray for
your happiness.
Le Thi Thanh Thuy
2017 summer + vol.30
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충북다문화가족·건강가정지원센터협의회

이주종사자 베트남 워크숍
Việt Nam 2017 Root Hiệp Hội Sức Khỏe Đa Văn Hóa Chungbuk
(Healing with thử nghiệm văn hóa quê hương phụ nữ kết hôn nhập cư)

글 · 사진_ 충북다문화가족·건강가정지원센터협의회 간사 조수정

Người viết · Ảnh_Cho Su Jeong / Trung tâm HTGĐSK-GĐĐVH huyện Eumseong.
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충북다문화가족지원센터협의회가 충북지역의 다문화가족지원센터와 건강가정지
원센터를 통합하여 운영하는 통합센터가 늘어나면서 단체 명칭을 충북다문화가
족‧건강가정지원센터협의회(이하 충다건협)로 변경하였다. 명칭 변경 후 첫 사업
으로 이주종사자워크숍을 ‘충다건협 Root2017베트남(이주민나라의 문화체험 with
힐링)’이라는 제목으로 실시하였다.

지난 5월 29일부터 6월 2일까지 3박 5일에 걸쳐 실시된 이주종사자 워크숍은 결혼이주민
이면서 다문화가족지원센터에서 통번역사와, 이중언어코치로 활동하는 다문화가족지원센
터 직원들이 대상이다. 출신국이 아닌 다른 나라의 문화 혹은 잘 알지 못하는 자국문화에
대한 이해를 돕기 위해 기획하였다. 이번 워크숍을 통해 다문화에 대한 이해를 넓혀 열린
생각과 마음으로 업무를 수행함은 물론 생활에 지친 몸과 마음의 힐링을 주제로 총 24명이
참여하였다.
방문지 중 대표적인 몇 군데를 소개하고자 한다. 제일 먼저 방문한 옌뜨국립공원은 10여개
의 사찰과 수백 개의 사리탑이 곳곳에 있는 베트남의 오랜 전통을 지닌 성지이다. 엄숙하고
신비로운 분위기의 옌뜨산은 세 명의 왕이 부처가 되어 산을 지킨다는 전설이 전해지는 베
트남 북부의 명승지 중의 하나이다. 케이블카를 타고 산 중턱에 있는 화안사를 방문하여 각
기 자국의 불상 등과 비슷하면서도 다른 불상들과 사찰의 건축양식들에 감탄을 하였다. 그
곳에서 이번 워크숍이 무사히 마칠 수 있도록 기도를 하였다.
두 번째로 방문한 하롱베이에는 약 1,969개의 크고 작은 섬들이 있다. 석회암 기둥들로 이
루어진 바다경치가 장관이며 유네스코가 지정한 세계 7대 자연유산이다. 바닷물의 침식에
의해 만들어진 각각의 섬들은 독특한 매력을 뽐내고 있었다. 그 섬들 중 하나인 티톱섬을
방문하였다. 베트남 독립에 많은 도움을 준 러시아 우주비행사인 티톱의 이름을 따서 이름
을 지었다고 한다.

2017 summer + vol.30

05

기획특집 | Kế hoạch đặc biệt

그리고 호안 키암 호수는 역사적 사실에 기초한 전설을 지니
고 있어서 더욱 유명하다. 15세기 중국 명나라 군사가 쳐들
어 왔을 때 ‘레노이’라는 어부가 하늘에 이들을 물리쳐 달라
고 호소하며 고기를 잡았는데 그물에 걸린 고기의 하나하나
가 번쩍이는 신비로운 칼이었다고 한다. ‘레노이’는 이 칼은
하늘이 내린 것이라 생각하였으며 명군을 물리치고 영웅이
되어 레 왕조를 건설하여 황제에 올랐고 그 후 감사의 마음으
로 호수에 예를 올리던 어느 날 천둥이 치면서 호수에서 거북
이가 나와 칼집을 낚아채 호수 속으로 들어갔다는 전설이 전
해진다고 한다. 그래서 하노이 시민들은 이 호수를 외세로부
터 자신들을 지켜주는 영적인 대상이라고 여긴다고 한다.
하노이의 중심 바딘광장은 베트남의 독립이 선언된 곳이기도
하며 지금은 국회의사당과 공산당 본부 건물 등 행정 건물이
모여 있는 지역이다. 호치민 묘가 국회의사당 맞은편에 위치
하고 있으며 그 주위로 호치민 생가와 박물관, 그리고 일주
사(한기둥 사원)가 있어서 짧은 이동으로 둘러볼 수는 있으
나 다소 늦게 도착하는 바람에 호치민의 묘가 있는 건물 안에
들어갈 수가 없어서 아쉬웠다. 그래도 베트남 국민들이 존경
하는 호치민의 생애와 업적에 대해 배울 수 있는 시간이었다.
또한 베트남 직장인들의 퇴근시간에 볼 수 있는 기나긴 오토
바이 행렬은 베트남의 역동성을 느끼게 해주었다. 베트남이
라고 하면 농업국가의 이미지가 컸는데 도심 속 빌딩숲은 여
기가 베트남인가 할 정도로 번화하였으며, 고령화와 저출산
문제로 고심하는 한국과 달리 젊은 나라 베트남을 곳곳에서
느낄 수 있었다. 최근 베트남이 투자가치가 높은 나라로 떠
오르고 있는 것을 보아 앞으로 베트남의 경제적 발전이 가속
화 될 것이다.
이외에도 베트남의 전통시장에 방문하고, 초고층 빌딩 전망대에서 베트남 하노이의 야경도 보았는
데 마치 베트남의 과거와 현재를 보는 듯하였다. 또한 베트남이 출신국이 아닌 몽골, 중국, 필리핀
등의 이주종사자들은 말로만 듣던 베트남의 문화와 역사에 대해 알게 되어서 뜻 깊었다는 소감을 말
하였다. 베트남출신 이주종사자들도 정작 베트남에 거주할 때 여러 가지 형편상 베트남 여행을 할
기회가 없었는데 이번 워크숍이 베트남을 알 수 있는 좋은 기회였다고 하였다. 짧게만 느껴졌던 워
크숍 일정은 무사히 마무리되었고 가슴속에는 뜻 깊은 추억들이 남았다. 이주종사자들이 다시 일상
으로 돌아가 열린 마음과 생각으로 다문화가족을 대면할 수 있기를 바란다. 이주종사자들 각자 적지
않은 비용을 부담하여 참여한 첫 해외 워크숍이었다. 가능하다면 내년에는 이주종사자의 비용부담
을 줄여 편안하게 다녀올 수 있기를 그래서 다문화가족지원센터 종사자로서, 출신국 이민자들에게
선이민자로서의 역할을 다할 수 있기를 기대해 본다.
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Trung tâm hỗ trợ GĐĐVH tỉnh ChungBuk đã liên kết với các trung tâm hỗ trợ GĐĐVH của khu
vực trong tỉnh và trung tâm hỗ trợ GĐSK để thành lập và điều hành thêm trung tâm thống

nhất. Và đã đổi tên của trung tâm thống nhất là hiệp hội trung tâm hỗ trợ GĐSK·GĐĐVH
Chungbuk (dưới đây sẽ gọi là Hiệp hội sức khỏe ĐVH ChunBuk). Dự án đầu tiên sau khi đổi

tên trung tâm thống nhất là đã tổ chức chuyến hội thảo cho các nhân viên PNNC về Việt Nam
với chủ đề là’
Việt Nam 2017 Root Hiệp hội sức khỏe đa văn hóa Chungbuk(Healing with thử
nghiệm văn hóa quê hương phụ nữ kết hôn nhập cư)

Từ ngày 29.5 đến ngày 2.6 vừa qua, trong vòng 3 đêm 5 ngày chuyến hội thảo cho nhân viên phụ
nữ nhập cư được tổ chức với đối tượng là những nhân viên đang làm việc trong trung tâm hỗ trợ
GĐĐVH như thông biên dịch viên, giáo viên song ngữ. Chương trình đã tạo nên cơ hội cho các

nhân viên thêm hiểu biết hơn về văn hóa của nước bạn. Chuyến hội thảo này có tổng số 24 nhân
viên tham gia với chủ đề tâm hồn và tinh thần thư giãn trong cuộc sống bộn bề, tất nhiên cũng
giúp cho cách giải quyết công việc với tinh thần và suy nghĩ mở rộng sự hiểu biết về đa văn hóa.

Trong số những địa danh thăm quan tôi muốn giới thiệu một vài nơi tiêu biểu. Nơi chúng tôi đến
đầu tiên là chùa Yên Tử, là vùng đất linh thiêng mang truyền thống lâu đời của Việt Nam ở khắp

nơi đều có hàng trăm am tháp lớn nhỏ và 10 ngôi chùa nhỏ. Với không khí trang nghiêm và linh
thiêng của chùa Yên Tử, ba vị vua đã khoác áo cà sa để tu hành thành phật. Là một trong những

địa danh nổi tiếng ở phía bắc Việt Nam được truyền thuyết lưu truyền rằng 3 vị vua đã giữ gìn ngọn
núi này. Chúng tôi đi cáp treo đến lưng chừng núi vào thăm chùa Hòa An, thấy nhiều bức tượng

giống với đất nước quê tôi. Tôi rất cảm phục với các mẫu kiến trúc của am tháp và tượng phật. Ở
nơi đó, tôi đã cầu nguyện cho chuyến hội thảo này được bình an.

Địa danh thứ 2 chúng tôi tới thăm là vịnh Hạ Long có khoảng 1,969 hòn đảo lớn nhỏ. Toàn cảnh
bãi biển được nối liền bởi các hang động được tạo lên từ núi đá vôi, vịnh Hạ Long là một trong 7

di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận. Những hòn đảo này được tạo từ sự mài mòn
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của nước biển, chính vì thế cảnh quan trở nên quyến rũ đặc biệt. Chúng tôi đã đến thăm đảo Titop

một trong những hòn đảo đó. Titop là nhà du hành vũ trụ người Nga đã góp phần lớn vào nền
độc lập của đất nước Việt Nam. Để biết ơn ông, người dân đã đặt tên hòn đảo là Titop.

Tiếp theo chúng tôi đến Hồ Hoàn Kiếm, hồ càng nổi tiếng hơn vì mang đậm truyền thuyết cơ bản
trong lịch sử. Truyền thuyết lưu rằng vào thế kỷ 15, các binh lính sau khi bị thất bại nhà Minh Trung

Quốc trở về, người ngư dân tên là
‘Lê Lợi’
được ông trời nhờ đi đánh giặc Minh, khi đánh cá trong
tất cả những lần quăng lưới đều mắc phải thanh kiếm thần kỳ
‘Lê
. Lợi’
đã nghĩ rằng đây là thanh
kiếm trời ban, sau khi đánh đuổi giặc Minh đã trở thành anh hùng lên ngôi hoàng đế đời nhà Lê.
Sau đó, vào một ngày vua đang làm lễ tạ ơn ở hồ, bỗng nhiên sấm chớp nổi dậy một con rùa vàng

xuất hiện giành lấy bảo kiếm và lặn xuống đáy hồ. Thế nên người dân Hà Nội cho rằng thần linh
đã che chở cho mình từ giặc ngoại xâm.

Quảng trường Ba Đình là nơi Bác Hồ tuyên ngôn độc lập. Là khu vực tập chung những tòa nhà
hành chính như tòa nhà quốc hội, tòa nhà chính của Đảng cộng sản. Lăng Hồ Chí Minh có vị trí đối

diện với tòa nhà quốc hội, xung quanh lăng Bác có viện bảo tàng, nhà sàn và chùa Một Cột. Tôi
cảm thấy tiếc vì đến muộn nên không thể vào trong lăng Bác. Vì thế, tôi đã có thời gian học hỏi

được lòng tôn kính của người Việt Nam về cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh. Hơn
nữa, tôi đã thấy những hàng xe máy dày đặc của người dân Việt Nam sau giờ tan ca. Khi nói đến
Việt Nam tôi luôn nghĩ tới hình ảnh đất nước nông nghiệp nhưng sau khi tận mắt thấy những tòa

nhà cao tầng giữa trung tâm thành phố thì suy nghĩ của tôi về Việt Nam đã thay đổi. Tôi cảm thấy
đất nước Việt Nam ở tất cả các nơi đều có nhiều người trẻ khác xa so với Hàn Quốc đang mắc phải

vấn đề già hóa và tỷ lệ sinh thấp. Gần đây Việt Nam là đất nước có giá trị đầu tư cao, sau này tốc
độ phát triển kinh tế càng gia tăng.

Ngoài ra, chúng tôi còn đi thăm chợ truyền thống ở Việt Nam. Trên đài quan sát ở tòa nhà cao

nhất, chúng tôi đã nhìn thấy toàn cảnh ban đêm của Hà Nội giống như đang nhìn thấy hiện tại và

quá khứ của Việt Nam. Hơn nữa, không chỉ riêng các nhân viên xuất thân từ nước Việt Nam mà

các nhân viên PNNC từ các nước Mông Cổ, Trung Quốc, Philippin....đều nói lên cảm nghĩ sâu sắc

khi được biết về văn hóa và lịch sử Việt Nam mà đã từng được nghe kể. Các nhân viên PNNC Việt

Nam khi còn sinh sống ở quê hương, cũng vì nhiều lý do hoàn cảnh cuộc sống mà không có cơ
hội đi du lịch Việt Nam. Nhưng qua chuyến hội thảo này đã tạo cơ hội tốt cho họ có thể tìm hiểu

về đất nước Việt Nam. Lịch trình chuyến hội thảo ngắn ngày đã kết thúc tốt đẹp và đã để lại trong

lòng tôi ký ức sâu sắc. Hy vọng các nhân viên PNNC sau chuyến đi quay trở lại cuộc sống đời
thường, tiếp cận với gia đình đa văn hóa với suy nghĩ và tâm hồn rộng mở. Đây là cuộc hội thảo

được tổ chức ở nước ngoài lần đầu tiên do các nhân viên PNNC đã chịu chi phí một phần không
nhỏ để tham gia. Hy vọng năm sau nếu có thể giảm bớt chi phí để nhân viên có thể thoải mái

tham gia. Vì thế với tư cách là người tiên phong cho chương trình hội thảo nước ngoài, tôi hy vọng
họ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
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시나리오_ 원정은 / 카툰 제작_ 신현경
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일할맛 나는 직장 ···
누구나 동등한 위치에서 일해요
Nơi làm việc đầy hứng thú ···
ai ai cũng làm ở nơi có vị trí bình đẳng.

“‘입술에 붙은 밥알도 무거울 정도로 덥다’는 삼복을 앞두고
닭고기 소비 특수를 준비하고 있는 진천군 이월면 ㈜체리부
글_김수미 충북일보 기자
사진_서근원 사진작가
Người viết _ nhà báo Kim Mijung tòa
báo Chungbuk mỗi ngày
Ảnh _ thợ ảnh Seo Geunwon
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로 본사에는 이주여성 12명이 근무하고 있다. 귀화한 13명의
직원까지 포함하면 모두 25명이다.
“Nặng như hạt cơm nóng dính trên môi”
Công ty Cherrybro tại
Iwol Jincheon đang chuẩn bị các sản phẩm đặc biệt của gà để
giành cho ba kì giải nhiệt (sambuk) . Hiện tại công ty có tất cả 25
nhân viên trong đó có 12 người là phụ nữ nhập cư và 13 người
đã nhập quốc tịch .

‘고객과 함께하는 최고의 식생활 문화 기업’을 경영이념으로 ‘고객을 위한
가치창출’을 최우선으로 여기는 닭고기 전문업체인만큼 이주여성이 일하기
좋은 직장 만들기에 많은 공을 들이고 있다. 최근 인력난에도 156시간 근무제
를 도입해 이주여성이 가사와 육아를 전담하면서 자신이 일할 수 있는 시간에
직장생활이 가능하도록 배려한 ㈜체리부로 본사를 다녀왔다.
Công ty với khẩu hiệu kinh doanh
“ Cùng chung văn hóa ẩm thực tốt nhất với khách hàng”
“
Tạo giá trị với khách hàng”
đây là ưu tiên hàng đầu của một công ty chuyên sản xuất
gà. Các phụ nữ nhập cư này đã có công làm nên môi trường làm việc tốt. Chúng

tôi đã tới thăm công ty Cherrybro một công ty luôn quan tâm tới phụ nữ di trú
với thời gian làm việc 156 tiếng, vừa làm việc nhà vừa nuôi con và có thể làm
việc theo khả năng của mình.

“회사에 오면 작업반
장이나 직원이나 누구나

특별한 자격을 두는 것이 아니라 함께 근무하고자 하는 이
주여성이면 언제나 채용이 가능하다.

똑같이 일을 한다는 게 좋아요.
반장이라고 해서 관리만 하고 잔소리만 하는 게 아니라 오

이주여성들이 친구 등 지인들을 추천해 함께 근무하는 경

히려 직원들보다 더 많이 힘든 일 도맡아 하는 걸 보면서

우도 많다.

참 본보기가 된다고 생각해요.”

태국에서 시집 온 박와라폰씨도 남편의 권유로 입사하게
된 사례다.

1991년 창립한 ㈜체리부로는 최고 품질의 닭고기 제품을

“결혼해서 남편이 먼저 회사에 다니고 있었는데 다니는 직

생산하기 위해 사료, 원종계, 종계, 부화, 사육, 생산, 유

장이 좋다고 이야기 하더라구요. 일하는데 크게 어려운 것

통·판매에 이르기까지 유기적으로 결합된 계열화사업 시

도 없고, 매월 정해진 날에 월급도 꼬박꼬박 들어오고 3개

스템을 구축해 지난 26년 동안 성장가도를 이어왔다.

월에 한번씩은 보너스 지급에 연차도 1년 간 15일을 쓸 수
있다는 것이 마음에 들었어요.”

창립당시 40명의 직원으로 시작해 현재 진천 본사에만
370여명이 근무하고 있다.

필리핀 출신인 저날린(31)씨는 자신이 일할 수 있는 시간

이주여성을 가족으로 맞은 것은 2004년 11월이다. 당시

에 출근해 근무할 수 있다는 것을 회사의 강점으로 꼽았다.

‘이주여성 1호 직원’은 태국 출신이었는데 전 직원들의 건

“2014년 3월에 입사했는데 아직 아이가 어려서 어린이집

강을 책임지는 구내식당에서 2014년 1월까지 10여 년
간 근무했다

에 보내고 난 다음 출근할 수 있다는 게 좋은
것 같아요. 그 다음은 시어머니가 아이를
봐 주시니까 직장일도 맘 놓고 할 수 있

현재 사내에는 ‘이주여성 2호 직원’인 CM부

고 한국 사람들과도 어려움 없이 지낼

분육파트 박와라폰(52·태국)씨가 있다.

수 있어 좋은 것 같아요.”

2007년 9월에 입사해 10년 동안 근무하고
있는 장기 근속자로서 뛰어난 업무능력을 인
정받고 있다.
체리부로에서 이주여성 채용은 매년 진행된다.

한국말을 한국사람 보다 더 구수하게
구사해내는 김영순(52·중국)씨는 한국
에 온지 10년째라고 했다.
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많이 해요. 물론 좋은 재료 아니면 쓰지도 않겠지만 작업
하는데도 옥의 티가 용납이 안돼요.”
이주여성이라고 차별하지 않는 직장 분위기, 일한 성과만
큼 더 받을 수 있는 인센티브제, 자기 계발 교육기회 부여
등 한국에서 한국인과 동등한 위치에서 일할 수 있는 기반
이 이주여성 근로자들에게 큰 힘이 되고 있다.
“Nặng như hạt cơm nóng dính trên môi”Công ty Cherrybro tại

Iwol Jincheon đang chuẩn bị các sản phẩm đặc biệt của gà để
giành cho ba kì giải nhiệt (sambuk) . Hiện tại công ty có tất cả

25 nhân viên trong đó có 12 người là phụ nữ nhập cư và 13
người đã nhập quốc tịch .

Công ty với khẩu hiệu kinh doanh“ Cùng chung văn hóa ẩm

지난해 9월 체리부로에 입사해 아직 1년이 채 안됐는데 일
도 적당하고 신랑과 함께 한국에 와 있어 의지도 되고 아
플 때나 개인적인 일이 생겼을 때 누구의 눈치를 볼 것도
없이 연차를 쓸 수 있다는 것이 좋다고 했다.
특히 구내식당의 밥맛을 최고로 꼽았다.
“10년 동안 한국에 와 여러 직장을 다녀봤지만 밥맛 좋기
로는 우리 회사가 최고일거예요. 위생은 말할 것도 없고 늘
맛있는 반찬을 푸짐하게 준비해 그야말로 일할맛 나게 만
드는 것 같아요.”
중국에서 온 류수제(36)씨는 작업장 안 기온이 낮은데 비
해 밖의 온도가 높아 감기에 걸리는 경우가 있는데 아플 때
언제든 연차를 쓸 수 있는 게 좋다고 했다.
또 타 회사에 다니는 친구들의 경우 월급이 3~4일씩 밀려
계획한 일을 제때 처리할 수 없는 경우가 종종 있는데
2015년 7월 입사해 아직까지 월급 문제에 대해 걱정해본

thực tốt nhất với khách hàng”
“ Tạo giá trị với khách hàng”đây

là ưu tiên hàng đầu của một công ty chuyên sản xuất gà. Các
phụ nữ nhập cư này đã có công làm nên môi trường làm việc

tốt. Chúng tôi đã tới thăm công ty Cherrybro một công ty luôn

quan tâm tới phụ nữ di trú với thời gian làm việc 156 tiếng, vừa
làm việc nhà vừa nuôi con và có thể làm việc theo khả năng
của mình.

“ Khi đến công ty lúc làm việc cảm thấy rất vui vì trưởng ca hay
nhân viên đều làm những công việc như nhau. Trưởng ca không

phải là quản lí và quát tháo mà trái lại so với nhân viên còn làm
nhiều công việc hơn giống như một tấm gương vậy. ”

Công ty Cổ Phần CHERRYBRO được thành lập năm 1991.
Chuyên sản xuất sản phẩm về gà có chất lượng cao qua từng

khâu thức ăn, giống gà , ấp trứng, chăm nuôi, sản xuất, vận
chuyển và bán ra thị trường, là cả một hệ thống kết hợp có quy

적이 없다고 했다.

mô được phát triển trong suốt 26 năm qua.

현재 체리부로에 몸담고 있는 이주여성 12명의 공통된 회

Khi mới thành lập bắt đầu từ 40 nhân viên nay trụ sở chính ở

사자랑이 있다.
먼저 작업복, 장갑, 개인 용품 등 위생과 직결된 물품이 잘
지급된다는 것이다.
“닭고기 전문 업체라 사내 구석구석 청결하지 않은 곳이
없어요. 특히 작업하면서 재료가 진짜 신선하다는 생각을
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Jincheon có tới 370 nhân viên đang làm việc. Tháng 11 năm

2004 bắt đầu tuyển dụng nhân viên là phụ nữ di trú . Khi đó

“Nhân viên là phụ nữ di trú số 1 ”là người Thái Lan. Chị làm

đến tháng 1 năm 2014 là vừa tròn 10 năm, có trách nhiệm đảm
bảo sức khỏe cho tất cả cách nhân viên khi nhận công việc
trong nhà ăn của công ty.

Hiện nay trong công ty“ Nhân viên di trú kết hôn số 2 ”là chị

làm việc thấp hơn so với nhiệt độ bên ngoài nên rất dễ bị ốm .

vào công ty tháng 9 năm 2007, trong 10 năm làm việc liên tục

trong trường hợp bị ốm.

BakOaLaPhon ( Thái lan .52t) làm bên bộ phận CM lọc thịt. Chị

chị được công nhận có năng lực làm việc vượt trội. Công ty
Cherrybro hàng năm đều tiến hành tuyển nhân viên là phụ nữ

di trú. Đặc biệt, không cần bằng cấp phụ nữ di trú có nguyện

vọng cùng làm việc thì khi nào công ty cũng sẵn sàng tuyển
dụng.

Có nhiều trường hợp phụ nữ di trú giới thiệu bạn hay người thân

của họ vào cùng làm việc. Trường hợp của chị BakOaLaPhon
người Thái Lan nhờ sự khuyên nhủ của chồng, chị đã vào công

Nhưng tôi cảm thấy vui vì có thể nghỉ phép vào bất cứ lúc nào
Thêm vào đó các bạn đi làm ở công ty khác trường hợp tiền

lương bị chậm 3-4 ngày sảy ra thường xuyên. Vào công ty từ
tháng 7 năm 2015 đến bây giờ chị chưa lo nghĩ gì về vấn đề tiền
lương.

Hiện tại có 12 phụ nữ di trú đang gắn bó với Cherrybro đó là
niềm tự hào chung của công ty.

Mới đầu được phân phát cho quần áo làm việc, gang tay, đồ
dùng cá nhân ... vấn đề vệ sinh và các dụng cụ có liên quan.

ty làm việc.“ Sau khi kết hôn chồng tôi vào công ty làm trước.

“Công ty chuyên về thịt gà nên mọi chỗ trong công ty đều sạch

lương hàng tháng vào đều, sau 3 tháng làm việc nhận được tiền

thực sự tươi ngon. Đương nhiên những nguyên liệu không được

Anh nói công ty rất tốt, công việc làm không vất vả cho lắm, tiền
thưởng và một năm được nghỉ 15 ngày phép nên tôi rất hài
lòng.”

Chị Jeanallin đến từ Philipin (31t) nói ưu điểm lớn nhất của
công ty là có thể đi làm theo thời gian mình mong muốn.

“ Tôi vào làm công ty từ tháng 3 năm 2014. Tôi rất hài lòng với

công việc, con của tôi còn nhỏ nên buổi sáng tôi đưa cháu đến
nhà trẻ sau đó vẫn có thể đi làm được. Buổi chiều, mẹ chồng
tôi trông các cháu cho nên tôi có thể thoải mái làm việc hơn .

Tôi cũng rất vui không gặp khó khăn khi tiếp xúc với người

sẽ. Đặc biệt khi làm việc tôi cũng có suy nghĩ những nguyên liệu

tốt chúng tôi cũng không sử dụng nếu có phát hiện khác chúng
tôi sẽ không bỏ qua.

Bầu không khí nơi làm việc không có phân biệt đối sử đối với
phụ nữ nhập cư. Nhờ có chế độ tiền thưởng chúng tôi được

nhận nhiều hơn so với thành quả làm việc của mình ,còn được
nhận giáo dục để phát triển bản thân...Ở Hàn Quốc có thể làm
việc binh đẳng cùng vị trí với người Hàn, đó là nên tảng giúp các
lao động phụ nữ nhập cư có sức mạnh hơn.

Hàn.”

Chị KimYeongSuk ( Trung quốc . 52t) tuy đến Hàn Quốc 10 năm

nhưng khả năng tiếng hàn của chị thành thạo hơn so với người
Hàn Quốc .

Vào công ty từ tháng 9 năm ngoái tới nay chưa được 1 năm.
Công việc vừa phải, chị cùng chồng đến hàn quốc ,cùng trông

cậy lẫn nhau mỗi khi đau ốm hay có công việc gì phát sinh chị
có thể sử dụng ngày nghỉ của mình mà không sợ người khác
nhòm ngó.

Đặc biệt, món ăn trong nhà ăn của công ty được đánh giá cao
nhất

“Tôi đến Hàn Quốc được 10 năm, đã đi làm ở nhiều nơi nhưng

công ty chúng tôi món ăn là ngon nhất. Vấn đề vệ sinh không

phải bàn tới, những món ăn ngon luôn được chuẩn bị đầy ắp,

đó là động lực để chúng tôi làm việc tốt hơn.

Chị RyuSuJe ( 36t) người Trung Quốc cho biết nhiệt độ ở nơi
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이주여성들과 ‘함께’라는
울타리 안에서 성장하고파

Muốn phát triển cùng những người phụ nữ nhập cư
với ý nghĩa trong cụm từ‘cùng nhau’

송명식 ㈜체리부로 대표이사는 이주여성이 일하기 좋은 직장 분위기 조성을 위해 다양한 제도를
만들었는데 비교적 만족도가 높은 것 같다고 운을 뗐다.
예를 들면 오전 10시에 출근해 오후 5시에 퇴근하는 156시간 근무제가 그것이다. 이주여성도 한
국인과 똑같이 1일 6시간 근무제를 시행하려고 출퇴근길 일일이 통근버스로 모신다.
“함께 일해 보면 이주여성분들이 성실해요. 현재 12명이지만 50명에서 100명으로 더 늘어났으면
좋겠어요. 업무특성상 특수기간에 일이 몰리는 것을 해결할 수 있는 돌파구이기 때문에 앞으로도
기회만 되면 더 많이 채용하고 싶습니다.”
업체 특성상 6~8월은 가장 일손이 바쁜 성수기다. 보통 때의 2배 이상 작업량이 증가하기 때문에
직원들이 야간작업을 해서라도 주문 물량을 맞춰야 한다.
그래서 이주여성 뿐 아니라 장애인, 외국인들과 친구가 될 수 있는 다양한 프로그램을 만들고 있
다. 연 매출 3천억 원을 달성할 수 있는 것도 이들의 도움이 있었기에 가능했다.
체리부로는 개인이 근무시간을 정할 수 있도록 했다. 1주일에 3일을 근무하던 며칠을 하던 원하는
시간으로 조정해 정식 직원으로 채용한다. 물론 4대 보험 등 회사가 지원할 수 있는 모든 지원을
다른 직원들과 동등하게 제공한다.
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‘공존·공영·상생’이라는 회사 경영이념 아래
아무리 어려워도 정직하면 살아날 수 있다는 진리

송명식 대표이사는 ‘공존·공영·상생’이라는 회사 경영이념 아래 아무리 어려워도 정직하면 살아날
수 있다는 진리를 배웠다고 했다.
“체리부로는 부부금실이 좋아지는 기운이 샘솟는 곳이기도 합니다. 결혼하고 몇 년간 아이가 없
던 이주여성이 입사해 바로 아이가 생기기도 했고 이주여성 퇴사자의 경우 대부분 출산소식으로
그만두는 경우여서 부부금실이 좋아지는 묘한 기운이 있지 않나 생각됩니다.”
그는 이주여성들이 한국에 정착할 수 있는 기반이 체리부로가 될 수 있도록 더 많은 지원과 배려
로 ‘함께’라는 큰 울타리 안에서 앞으로의 100년 성장가도를 달려갈 계획이다.
Ông SongMyeongSik Giám đốc điều hành công ty Cherrybro cho biết để có môi trường làm việc
tốt giành cho phụ nữ nhập cư ông đã làm ra nhiều chế độ làm việc và được đánh giá rất cao.

Ví dụ như chế độ làm việc 156 tiếng buổi sáng từ 10 giờ chiều 5 giờ. Phụ nữ nhập cư cũng giống
như người Hàn Quốc chế độ làm một ngày 6 tiếng có xe đưa đón.
“Cùng làm việc với các phụ nữ nhập cư tôi thấy họ rất trung thực. Hiện nay là 12 người nhưng
nếu có thêm 50 người hay 100 người thì tốt biết mấy. Nếu sau này có cơ hội chúng tôi muốn
tuyển dụng nhiều hơn vì có thể giải quyết được công việc một cách đột phá với tính chất đặc
biệt của công việc theo từng giai đoạn.
Thời điểm bận nhất của công ty là từ tháng 6-8. Bình thường lúc đó lượng công việc sẽ tăng gấp
đôi vì vậy nhân viên phải tăng ca để làm đủ số lượng hàng đã đặt.

Vì thế, ngoài phụ nữ nhập cư còn có nhiều chương trình giành cho người khuyết tật và người
nước ngoài. Để đạt được 300 tỷ won doanh thu hàng năm là nhờ vào sự giúp đỡ của họ .
Ở Công ty Cheerrrybro này, cá nhân có thể quyết định thời gian làm việc của mình . Công ty
tuyển dụng lao động theo nguyện vọng của người lao động như một tuần làm việc 3 ngày , mấy
ngày, hay nhân viên chính thức. Đương nhiên, công ty có thể tri viện 4 loại bảo hiểm và cung cấp
giống như tất cả các nhân viên trong công ty.

Ông SongMyeongSik Giám đốc điều hành
‘Cùng tồn tại và phát triển”
là khẩu hiệu kinh doanh
của công ty . Học được sự thật là dù có khó khăn ta sống trung thực thì sẽ tồn tại.
“ Cherrybro là nơi giúp cho mối quan hệ của các cặp vợ chồng trở nên tốt hơn. Kết hôn nhiều
năm chưa có con nhưng khi vào công ty làm việc chưa lâu hầu hết đều có tin vui. nhiều trường
hợp nghỉ làm đều vì lý do xin nghỉ sinh. ”
Cherrybro trở thành nên tảng giúp phụ nữ di trú có cuộc sống ổn định ở hàn quốc. Có nhiều
quan tâm và hỗ trợ
“ cùng nhau”
để xây dựng nên hàng rào vững chắc phát triển trong 100 năm
tới.”
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Gia đình yêu quý của em
Em đang sống cùng bà, bố, mẹ, chị, anh.
Em tên là Kim Hee Young 7 tuổi đang học mẫu giáo.
Bà em gọi em là’
cún con của bà’
Mẹ em gọi em là’
công chúa của mẹ’
anh chị thì gọi em ‘
là nhóc con’
.
Trong số đó em thích nhất được gọi là công chúa.
Nhà em làm nông nghiệp rất nhiều.
Bố em vừa làm nông vừa đi làm công ty
Mẹ em thì bị đau lưng nên phải đi bệnh viện.
Em chỉ mong bố mẹ không bị đau ốm
và bà em không còn vất vả nữa.
Tất cả thành viên trong gia đình đều quan trọng.
Em yêu gia đình cuả em nhiều

-Hee Young xinh gái viết.

소중한 우리 가족
나는 할머니, 아빠, 엄마, 언니, 오빠와
함께 살고 있어요!
그리고 저는 어린이집을 다니고 있는 7살 김희영입니다.
우리 할머니는 나를 ‘우리 강아지’ 라고 부르고
엄마 아빠는 ‘우리 공주님’ 이라고 부릅니다
언니 오빠는 ‘꼬맹이’ 라고 불러요
그중에 나는 공주님이 제일 좋아요
우리집은 농사도 많이 해요
아빠는 농사일도 하면서 회사도 다니고
엄마는 허리가 아파서 병원에 가요
엄마 아빠가 아프지 않았으면 좋겠어요
할머니도 힘들지 않았으면 좋겠어요
우리는 모두모두 소중한 가족이에요
우리 가족 사랑해요
-예쁜 희영 올림
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Iubita mia familie.

Bunica mia,tatal meu,mama mea,sora fratele meu si
eu sintem o familie. Eu ma numesc Kim Hi Young am 7
anisori si merg la gradinita.Bunica,tatal si mama mea
ma alinta printesa mica.Iar sora si fratele meu ma alinta piticuta mica.Darmie imi place mai mult sa ma
strige printesa mica.Parinti mei muncesc mult la cimp
iar tatal meu merge si la servici,mama mea are probleme cu sparele merge la doctor mereu . Eu le doresc
parintilor mei multa sanatate.Eu imi doresc sa ﬁm o
familie fericita.
Scumpa mea familie.
Va iubesc mult!

Cu drag Hi Young.

사랑하는 당신에게
태연이 아빠, 오늘은 우리가 결혼한 지 9년째 되는 날이야. 예
쁜 꽃다발 준비해줘서 너무 고마워^^ 우리가 결혼한 지 벌써
9년이나 됐고 만난 지는 15년이 넘었어. 시간이 너무 빨리 가
는 것 같아.
2002년 월드컵 때 한국, 중국도 아닌 머나먼 뉴질랜드, 그것
도 같은 하숙집에서 당신을 처음 만나고 6년 뒤 당신이 나의
남편이 될 줄은 정말 꿈에도 몰랐어. 그런데 당신이 그때 먼
저 한국으로 돌아가고 장거리 연애가 시작됐을 때 주변 친구
들은 시간이 가면 우린 자연스럽게 헤어질 거라고 생각했는
데 우리 둘만은 서로 믿고 사랑할거라는 자신이 있었지.
결국, 6년 뒤에 우리의 장거리 연애가 드디어 끝나고 내가
한국에 오고, 그해 5월에 우린 평생을 약속하며 결혼했지^^
그런데 결혼생활이 처음엔 그렇게 쉽지 않았어. 한국어도 모
르고, 아는 사람도 없어서 조금 외로웠었는데 당신은 그 짧은
회사 점심시간에도 항상 시간을 내서 집에 와 내가 심심할까
봐 나랑 같이 있어주고, 퇴근하곤 나랑 같이 한국어 공부도
하고, 같이 요리도 하고, 산책도 가고, 주말엔 여기저기 여행
도 다니고 캠핑도 가고... 그땐 또 당신이 빵 만드는 걸 좋아
해서 집에 빵이 많이 있어서 좋았어, 맛있기도 했고^^
그렇게 꿈같은 신혼생활도 정말 행복했지만, 어느새 우리 예
쁜 아이들이 태어났네^^ 우리 둘만 살았을 때보다는 좀 더 힘
들기도 하고 신경 쓸 것도 많아져서 스트레스도 많이 받기도 했지만, 아이들이 생기면 부부 싸움을 피할 수 없다는 얘기는 우
리한테 맞지 않는 말 같아. 특히 아이들한테 당신은 정말 좋은 아빠 같아. 언제나 나의 옆에서 항상 같이하는 당신에게 정말
고맙고 사랑해~ 우리 앞으로도 우리 가족 손 꼭 잡고 더 행복하게 살자.
-당신의 사랑하는 닝웨이가

Gửi anh~tình yêu của em!
Bố Tae Yeon à, hôm nay là ngày cưới tròn 9 năm của chúng mình. Cảm ơn anh vì đã dành tặng em bó hoa thật đẹp. Chúng
mình cưới nhau , vậy là đã được 9 năm, còn gặp nhau là được 15 năm rùi nhỉ. Thời gian trôi qua nhanh thật.
World Cup năm 2002, không phải ở Trung Quốc cũng chẳng phải ở Hàn Quốc mà lại là ở New Zeland. Cùng ở nhà trọ ấy,
em đã gặp anh lần đầu tiên, và sau 6 năm anh trở thành chồng em, có mơ em cũng không biết được điều này. Nhưng lúc
đó, anh trở về Hàn Quốc, chúng mình bắt đầu một tình yêu phương xa, lúc đó bạn bè xung quanh thường nói rằng tình yêu
của chúng mình sẽ phai nhạt dần theo thời gian, nhưng lúc đó chúng mình, hai đứa mình đã tin tưởng vào tình yêu dành
cho nhau anh nhỉ.
Nhưng cuộc sống hôn nhân ban đầu không hề đơn giản. Tiếng Hàn không biết, không có người thân quen nên em hơi cô
đơn, nhưng anh đã dành thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi ở công ty chạy về nhà với em, anh sợ em buồn, sau khi về nhà anh
lại cùng em học tiếng Hàn, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đi bộ, cuối tuần thường dẫn em đi đây đi đó, cả đi cắm trại nữa....
Lúc đó, anh thích làm bánh nên nhà lúc nào cũng nhiều bánh, em rất thích, bánh cũng ngon nữa.
Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng son của chúng mình hạnh phúc như trong mơ vậy, và rồi các con của chúng mình lần
lượt chào đời ^^. So với lúc chỉ có 2 đứa chúng mình thì có hơi chút khó khăn, có nhiều điều phải suy nghĩ nên bị strees
nhiều hơn. Nhưng câu nói có con rồi sẽ không tránh khỏi những cuộc cãi vã vợ chồng dường như không phù hợp với chúng
ta. Đặc biệt, đối với các con, anh là người cha thật tuyệt vời. Cám ơn anh, người luôn bên cạnh em bất cứ khi nào. Chúng ta
hãy cùng nắm tay nhau giữ gìn hạnh phúc gia đình và cùng sống tốt hơn nhé anh. Yêu anh nhiều~
- Tình yêu của anh: Ning wei
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보고싶은 아빠께 !
아빠! 그동안 잘지내셨어요? 할아버지와 할머니는
잘 계시지요? 벌써 한국에 온 지 2년이 되었고
아빠와 따로 산 지 11년이 넘었어요. 세월이
참 빠르네요. 아빠와 엄마가 헤어져서 같
이 못 살았어도 아빠가 잘못하거나 엄마
가 잘못한거 아니에요. 그러니 저와 동생
한테 미안한 마음을 갖고 계시지 마세요.
마음이 무거워질 거에요. 11년 동안 혼자
사셔서 많이 힘드시지요? 교통사고 났던
상처는 어떠세요? 날씨가 바뀔 때마다 아프
세요? 술을 많이 드시지 마시고 담배도 조금만
피우세요. 건강에 안좋대요. 제가 베트남에 있는 동안 아
빠께 잘 해드렸어야 했는데 그런 상황이 안되어서 너무 죄송했어요. 한국에
오기 전에 “행복하게 살자”라는 마음을 가지고 왔는데 막상 살아보니 뜻대로
안되는 것이 참 많아요. 그렇지만 저 결혼했던 날 아빠가 우시는 모습은 평생
잊지 못하겠어요. 그 모습 보고 꼭 행복하게 살아야 된다고 생각했어요. 그
생각처럼 저는 지금 행복하게 살고 있어요. 남편과 시댁가족들이 저한테 잘
해주고 많이 사랑해줘요. 그러니 앞으로 저 걱정안하셔도 돼요. 남편과 아기
랑 같이 행복하게 잘 살게요. 아빠 늘 건강하시고 잘 지내세요. 다음에 기회
가 되면 아빠를 뵈러 베트남에 갈게요. 그때까지 안녕히 계세요. 사랑해요.
-아빠의 큰 딸 당티뛰엣찐

Kính gửi bố thương nhớ!
Con chào bố! Bố dạo này vẫn khỏe chứ ạ? Bà và ông cũng khỏe chứ bố?
Thời gian thấm thoát trôi nhanh thật, thế là con đã sang Hàn Quốc được 2
năm và cuộc sống xa bố cũng đã hơn 11 năm rồi đấy. Cho dù bố và mẹ chia
tay không sống cùng nhau nhưng đó không phải là lỗi của bố hay mẹ. Thế
nên bố cũng đừng cảm thấy có lỗi với con và em. Để trong lòng như thế sẽ
càng mệt mỏi hơn. Bố sống một mình trong 11 năm chắc vất vả nhiều lắm
đúng không ạ? Vết thương do tai nạn đó thế nào rồi ạ? Bố hãy bớt hút thuốc
lá và uống rượu đi bố nhé, không tốt cho sức khỏe đâu ạ. Đáng nhẽ trong
thời gian ở Việt Nam con phải chăm sóc bố nhưng lúc đó hoàn cảnh không
cho phép, con thật sự xin lỗi bố. Trước khi sang đây con đã nghĩ trong lòng
rằng
“hãy sống hạnh phúc”
nhưng cuộc sống không như mình nghĩ, có nhiều
thứ không như mình mong muốn. Con không thể quên hình ảnh bố khóc
trong ngày cưới của con. Hình ảnh đó của bố làm cho con tự nhủ với lòng
mình là phải sống thật hạnh phúc. Với suy nghĩ đó, giờ đây con đang sống
rất hạnh phúc bên chồng và con. Thế nên bố cũng đừng lo lắng nhiều bố ạ.
Bố hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe, sau này có dịp con sẽ về thăm bố. Con yêu
bố của con nhiều
Kính thư
- Con gái của bố ĐẶNG THỊ TUYẾT CHINH
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충청북도 다문화가족소식지

Gửi SuYeon con gái của mẹ

내 딸 수연이에게
사랑하는 내 딸 수연아,
햇빛이 쨍쨍한 여름날에 태어난 우리 수연♥
그 순간부터 너는 엄마의 해님이었단다.
너가 웃으면 엄마도 기쁘고, 너가 울면 엄마도 슬퍼.
우리 수연이가 몸이 좀 약하고 자주 아파서 엄마가 많이 속상
해.
마음은 늘 너에게 더 잘해주고 싶은데 가끔씩 혼내기도 해서
미안해.
그래도 너는 엄마의 가장 소중한 보물이야! 알겠지?
엄마의 행복이 되어줘서 정말 고마워.
앞으로도 더욱 밝고 건강하고 씩씩하게 잘 커주길 바래 내 딸!
엄마도 너랑 오빠를 잘 지키고 짜증이 나더라도 조금 참고 혼
내지 않을게.
그럼 이만 쓸게 사랑해~

SuYeon con gái của mẹ ơi,
SuYeon của mẹ được sinh vào mùa hè nắng chói chang ♥
Từ giây phút đó, con đã trở thành mặt trời của mẹ. Khi con
cười mẹ rất vui, khi con khóc mẹ thật buồn
SuYeon của mẹ yếu ớt và hay đau ốm, nên mẹ đau lòng.
Mẹ xin lỗi vì thỉnh thoảng mẹ lại hay mắng con, nhưng trong
thâm tâm luôn muốn chăm sóc cho con tốt hơn.
Tuy nhiên con là báu vật quan trong nhất của mẹ! con biết
không?
Sau này, mẹ hy vọng con gái của mẹ lớn lên trong sáng hơn,
khỏe mạnh và mạnh mẽ hơn!
Mẹ sẽ chăm sóc tốt cho hai anh em con. Cho dù có bực bội
mẹ cũng sẽ nhẫn nại và không mắng các con.
Vậy mẹ dừng bút nhé, yêu con~

-Mẹ yêu của con

-사랑하는 엄마가

사랑하는 지은아빠께

Gửi ba JiEun yêu thương!

Thế là mùa hề ướt đẫm mồ hôi lại tới rồi.
땀이 뻘뻘 나는 여름철이 왔네요.
Anh yêu, anh đang một mình làm việc ở nơi xa xôi vì gia đình
내 여보, 우리 가족을 위해 멀리서 혼자 일하고 있네요. 벌써
chúng ta. Thấm thoát đã được 8 năm rồi.
이렇게 8년이 됐어요.
Mới sáng thức dậy, em cảm thấy rất có lỗi vì nghĩ đến anh
저는 아침마다 잠에서 깨면, 가족이 없는 곳에서 열심히 일
đang làm việc chăm chỉ ở nơi không có gia đình bên cạnh.
하는 우리 여보가 생각나서 너무 미안해요.
Việc em có thể giúp đỡ và chia sẻ cùng anh quá ít, nên
내가 도울 수 있는 것과 나눌 수 있는 것이 너무 적어서 여보
dường như một mình anh thêm mệt mỏi hơn. Em viết thư
가 혼자 힘든 것 같아요. 이렇게 편지를 쓰니까 내가 좀 쑥스
cho anh như này , tuy hơi ngượng ngùng, nhưng dường như
럽지만 여보에게 하고 싶은 말을 가득 채울 수 있을 것 같아
em muốn gửi tới anh nhiều điều muốn nói. Bức thư hôm nay
요. 오늘 편지로 여보에게 고마움과 사랑하는 마음을 전하고
em muốn gửi gắm tấm lòng cảm ơn và yêu thương tới anh.
싶어요.
Em luôn mong anh được mạnh khỏe để tạo dựng gia đình
여보와 함께 항상 건강하고 행복한 가족을 만들고 싶어요.
hạnh phúc. chồng yêu, cho dù anh làm việc xa nhà nhưng
내 여보, 떨어져 있어도 아무 걱정하시지 마시고 마음 편안
cũng đừng lo lắng, em mong anh luôn an tâm làm việc, chỉ
하게 지내시고 항상 좋은 생각만 하고 좋은 것만 먹고 늘 건
suy nghĩ những điều tốt đẹp và ăn những món ăn ngon để
강하셨으면 좋겠어요.
mạnh khỏe
우리 딸, 아들은 내가 잘 키울게요. 아프고 힘들어도 우리 여
Em sẽ nuôi dạy tốt con gái, con trai của chúng ta. Cho dù ốm
보랑 우리 가족이 최고에요! 편지가 좀 짧지만 제 진심을 담
đau, mệt mỏi, chồng của em và gia đình của chúng ta là số
았어요.
1! Bức thư tuy ngắn nhưng đã chứa đựng lòng thành của em.
올해 더더욱 건강하고 더 많이 행복하고 웃을 수 있길 바래
Em mong năm nay gia đình ta mạnh khỏe hơn, hạnh phúc
요.♥
nhiều hơn và cười nhiều hơn♥.
“ 늘 미안하고 고맙고 사랑해요~♥ ”
“ Em cảm ơn và xin lỗi vì không giúp được nhiều cho anh, yêu
그리고 우리가족도 너무너무 사랑해요~♥
anh ~❤ ”
-아내 드림
Và em cũng rất yêu gia đình chúng ta ~♥
-Vợ của anh!
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Kính gửi cô giáo KimGeumJu

김금주 선생님께
안녕하세요? 선생님 저 오연이예요.
시간이 이렇게 빨리 갈 줄 몰랐어요. 한국어 공부한지 벌써
일년이 되었네요. 처음에 한국에 왔을 때는 많이 힘들었어
요. 언어 때문에 나가지도 못하고 계속 집에만 있다가 작년
에 혁신 도시로 이사 가게 되었지요.
그러던 어느 날 연수 아빠랑 함께 다문화가족지원센터에 찾
아가서 선생님의 상담을 받고 그때부터 한국어를 배우기 시
작했는데 벌써 3단계를 마치고 4단계에 올라가게 되었네요.
다 선생님 덕분이에요. 일년동안 한국어를 잘 가르쳐 주셔서
이제는 밖에 나가도 무섭지 않아요. 혼자 이곳저곳 다닐 수
있어요. 그리고 착한 사람 되라고 좋은 말씀 많이 해주시고,
아이를 어떻게 키워야 하는 지도 알려주셔서 감사해요.
가장 기억에 남는 것은 핸드벨을 배운 것이에요. 처음 핸드
벨 소리를 들었을 때 정말 천사 소리 같았어요. 친구들과 함
께 핸드벨 연주를 할 수 있게 도와주셔서 우리는 무사히 공
연을 할 수 있었어요.
그리고 겨울 방학때 아이들과 함께 나오라고 하셔서 짜장면
도 함께 먹고, 윷놀이 하는 방법을 가르쳐주셔서 즐겁게 윷
놀이를 하고 선물도 주셨지요.
선생님은 저에게 정말 고마운 분이에요. 앞으로 공부 더 열
심히 할게요.
이렇게 좋은 선생님 만나게 되어 행복합니다. 그리고 좋은
친구들을 만나서 참 좋습니다. 선생님 사랑합니다.
사랑하는 제자 오연 올림

Em chào cô ạ, em là Oh Yeon đây ạ!
Em không nghĩ rằng thời gian lại trôi nhanh đến thế. Em học
tiếng Hàn đã được 1 năm rồi đấy ạ. Ban đầu cuộc sống Hàn
Quốc đối với em thật khó khăn. Vì không thông hiểu ngôn
ngữ nên em chẳng dám đi đâu , chỉ quanh quẩn ở nhà, thế
rồi đến năm ngoái nhà em mới chuyển nhà đến thành phố
Hecsin này.
Vào ngày nọ, bố Yeon Su dẫn em đến trung tâm đa văn hóa,
được cô tư vấn tận tình, kể từ đó em bắt đầu được học tiếng
Hàn, thế vậy mà em đã học xong hết lớp 3 và được lên lớp 4
rồi đấy ạ. Tất cả là nhờ cô đấy ạ. Trong suốt một năm trời ,
cô luôn dạy tiếng Hàn cho em một cách tận tình, bây giờ đi
đâu em cũng không còn lo sợ gì nữa. Em có thể một mình
đi đây đi đó, và để trở thành người tốt cô đã dạy em nói
những lời hay, cô dạy em cách nuôi con phải như thế nào.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất là lần học chuông nhạc. Lần đầu
nghe tiếng chuông đó em ngỡ như nghe tiếng của thiên
thần. Nhờ sự giúp đỡ của cô mà em có thể cùng các bạn
hoàn thành xuất sắc tiết mục của mình. Và mùa nghỉ đông
đó, cô bảo dẫn các con cùng đến, cùng ăn mỳ đen, cô dạy
cách chơi trò chơi Yoo-nori, nhờ đó mà em có thể chơi được
trò chơi một cách vui vẻ và còn được nhận quà nữa.
Đối với em cô là một người thật quan trọng. Em hứa sẽ chăm
chỉ học tập hơn. Em thật hạnh phúc vì đã gặp được một
người giáo viên như cô, và gặp được những người bạn tốt.
Em yêu cô giáo của em nhiều~
- Kính thư : Oh Yeon
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꿈에 그리던 하노이, 하노이...
지난 5월 29일부터 6월 2일까지 3
박5일 일정으로 하롱베이, 하노
이에 이주여성종사자워크숍
을 다녀왔다.
한국으로 시집와서 몇 번째
공항을 이용하지만 이번 여행
은 무척이나 설렜다. 베트남
호치민 끼엔짱이 고향인 난 베트
남 수도인 하노이를 한 번도 가 본적
이 없기에 설레는 맘에 떠나기 며칠 전부터 잠을 이루지 못하
였다.
도착한 이튿날은 베트남 북부의 숨은 보석 옌뜨 국립공원에
갔다. 그 곳은 지금 내가 살고 있는 천혜의 관광자원을 가진
단양의 아주 유명한 절 ‘구인사’에 처음 가보았을 때 크고 화
려하고 웅장함에 압도당했던 느낌과 비슷했다. 특히 바람결
에 느껴지는 편백나무 향기는 여행에 들뜬 나의 마음을 평온
하게 만들어 주며 “주연아, 이것이 네 나라의 향기야. 맘껏 마
시고 즐기다 가렴.”하고 유혹하는 듯하였다.
셋째 날에는 베트남의 가장 아름다운 섬 ‘하롱베이 탐방’에 나
섰다. 바다 위 천개 이상의 섬이 뿌려져 있는 듯한 모습과 아
름답고 화려한 경치는 내 표현력과 언어 실력으로는 표현하
기가 힘들었다. 그 중 가장 기억에 남는 것을 말하라면 ‘남녀
가 다녀가면 꼭 사랑이 이루어진다.’는 스토리를 담고 있는
‘종마이바위’가 가장 인상깊었다.
마지막 나흘째 날에는 하노이 속에 있는 민속마을을 방문했
는데, 베트남 옛 그대로의 원주민이 기거하면서 베트남 주민
들의 삶 그대로를 보여줬다. 이어 베트남의 영웅 호치민을 기
리는 광장, 박물관을 둘러보았다. 베트남 사람들에게 한국의
이순신 장군과 안중근 의사와 같은 민족적 영웅인 ‘호치민’ 동
상에 ‘베트남이여 영원하라’라는 글이 가슴을 뭉클하게 했다.
지금은 비록 고향을 떠나 한국으로 시집와서 한국국적을 취
득하여 한국인으로 살고 있지만 엄마, 아빠, 가족 그리고 친
구가 있는 베트남은 늘 그리움의 대상이었다. 다문화가족지
원센터의 직원으로서 다른 이주여성들을 대표하여 꿈에 그리
던 모국의 수도 하노이를 방문하리라고는 상상조차 해보지 못
한 나였기에 지금의 내가 무척이나 자랑스럽고, 베트남 통번
역사로 근무하면서 베트남과 한국 사이에서 무언가 내가 자
랑스러운 일을 하고 있다는 자부심을 가지게 되었다. 이번 베
트남 워크숍 통해 많이 배웠고 오래오래 기억에 남을 귀한 추
억이 되었다.
단양군다문화가족지원센터 통번역사 이주연

Có một giấc mơ mang tên Hà Nội...
EVừa qua tôi đã tham gia cuộc Hội thảo tại Vịnh Hạ Long Hà
Nội, lịch trình 5 ngày 3 đêm từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 2
tháng 6.
Chuyến đi lần này làm cho tôi mất ngủ tâm trạng hồi hộp
khó tả bởi vì chưa lần nào tôi đặt chân đến Thủ Đô Hà Nội.
Vì quê hương tôi ở tận Kiên Giang, thuộc miền nam của đất
nước.
Ở Việt Nam ngày thứ hai, tôi có cơ hội đến thăm chùa Yên
Tử, thuộc khu vực Đông Nam Bắc Việt Nam, tại đây phong
cảnh thiên nhiên thật tuyệt vời, quy mô rộng lớn, màu sắc
lộng lẫy, nổi lên sự uy nghi tráng lệ, giống như chùa Geoinsa
nơi tôi đang sinh sống. Đặc biệt, mùi hương thoang thoảng
của cây Bách Diệp, nó mang lại cho tôi cảm giác dễ chịu đến
tuyệt vời và như muốn nói với tôi rằng
“Ju Yeon à, đây là mùi
hương của quê hương đó, hãy thoải mái tận hưởng đi nha”
.
Ngày thứ ba,tôi đã đến với Vịnh Hạ Long, là cảnh quan thiên
nhiên nổi tiếng nhất Việt Nam với hơn nghìn hòn đảo lớn
nhỏ,thiên nhiên tạo nên cảnh quan nơi đây với vẻ đẹp kỳ vĩ ,
vẻ đẹp đó tôi không thể tả hết được qua lời văn của
mình .Điều để lại ấn tượng sâu đậm trong tôi nhất đó là khi
đi qua hòn Trống Mái, có hình nam nữ hôn nhau, truyền
thuyết kể lại rằng nam nữ cùng nhau đến đây thì tình yêu đó
sẽ trở thành hiện thực.
Ngày cuối cùng tôi đã đến thăm khu phố cổ trong lòng Hà
Nội, cuộc sống hiện tại bộn bề nhưng nơi đây vẫn giữ y
nguyên nét cổ kính vốn có của phố Cổ. Sau đó chúng tôi đến
thăm quảng trường Ba Đình lịch sử, viện bảo tàng Hồ Chí
Minh. Đối với người dân Việt Nam, Hồ Chí Mính là vị lãnh tụ ,
là anh hùng dân tộc, là người luôn sống mãi trong lòng nhân
dân Việt Nam, như người Hàn Quốc tôn vinh người anh hùng
Yi SunShin vậy.
Dẫu cho đã lấy chồng Hàn quốc, mang quốc tịch Hàn, phải
rời xa quê hương nhưng tôi vẫn luôn nhớ thương cha mẹ,
gia đình, bạn bè. Với vai trò là nhân viên TTHT GĐĐVH, đại
diên cho các chị em kết hôn nhập cư, tôi được về thăm thủ
đô Hà Nội, thật là một niềm vinh hạnh tự hào lớn đối với tôi.
Tôi cũng rất tự hào với công việc hiện tại làm thông biên dịch
của mình, qua chuyến đi công tác vừa qua, tôi đã học hỏi
được nhiều điều, để lại được nhiều ấn tượng, khắc ghi được
nhiều kỷ niệm đẹp.
- Thông biên dịch Lee Ju Yeon Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn
hóa Huyện Danyang

2017 summer + vol.30

23

맛있게 만들어요 | Khéo tay hay làm
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반새우
Bánh xèo

베트남 음식 중에서 반새우(BANH XEO)는 유명합니다. 베
트남 사람뿐만 아니라 외국 사람들도 좋아하는 음식이지
요. 게다가 재료를 쉽게 찾을 수 있고 만드는 방법도 간단
합니다. 오늘은 저와 함께 바삭바삭하고 고소한 반새우를
만들어 봅시다.
재료 준비
반새우 소스 : 간장 3T, 물 1/2T, 설탕 1T, 다진 고추 2개, 다진 마늘
1T, 레몬즙 1T.
반새우 껍질 : 쌀가루 200g, 물 250ml, 맥주 100ml, 코코넛 밀크, 소
금 1/2T, 강황가루 1/2T, 쪽파, 식용유.
반새우 속 : 돼지고기 200g, 새우 200g, 양파 1개, 숙주나물 100g,
생강, 후추

만들기
1. 간장 3T, 물 1/2T, 설탕 1T, 다진 고추 2개, 다진 마늘 1T, 레몬즙
1T 모두 넣고 섞으면 반새우 소스가 완성됨.
2. 쌀가루에 소금, 강황가루, 물과 맥주를 넣고 섞는다. 그 다음에 코
코넛 밀크를 넣고 섞어 반죽을 만든다.
쪽파는 깨끗이 씻어 4cm정도 잘라주고 식용유(조금)와 같이 반
죽에 넣는다. 30분정도 반죽을 숙성시킨다.
3. 채소는 깨끗이 씻고 양파는 채로 썰어준다.
새우는 깨끗이 씻어 주고 돼지고기는 얇게 썰어준다.
새우에 생강, 소금, 다진 마늘을 넣고 버무려 준다. 돼지고기에 식
용유, 다진 마늘, 소금, 후추를 넣어 버무린다.
4. 반새우 속 만드는 방법 : 프라이팬이 달구어지면 식용유를 넣고
양파와 소금을 볶는다. 새우를 넣어주고 새우가 익으면 돼지고기
를 넣고 볶는다.
5. 반새우 만드는 방법 : 프라이팬에 식용유를 두르고 팬이 뜨거워
지면 반죽을 얇게 펴가며 늘려준다. 프라이팬 뚜껑을 30초 정도
덮어준다. 그 다음 뚜껑을 열고 반새우 속과 숙주를 넣어주고 2
분 정도 덮어준다. 껍질이 바삭바삭할 때 껍질의 반을 접어 준다.
6. 먹는 방법 : 따뜻한 반새우는 상추 및 향채와 같이 싸서 소스에
찍어 먹으면 맛이 좋다.
※위 레시피와 같이 따라해 보시면 맛있는 베트남 반새우를 누구나 만
들 수 있습니다!
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Bánh xèo là một trong những món ăn nổi tiếng của Việt Nam,
được người dân Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế yêu thích.
Tuy nhiên cách làm bánh xèo lại tương đối đơn giản với
những nguyên liệu dễ tìm. Cùng học cách làm món bánh xèo
giòn rụm, thơm ngon nhé!

Chuẩn bị nguyên liệu :
Nước chấm: 3 thìa nước mắm, 1/2 thìa nước sôi, 1 thìa đường, 2
trái ớt băm nhuyễn, 1 thìa tỏi, 1 thìa nước cốt chanh
Vỏ bánh xèo: 200g bột gạo, 250ml nước, 100ml bia, 50ml nước
cốt dừa, ½ thìa café muối, 1/2 thìa café bột nghệ,
Hành lá, dầu ăn
Nhân bánh xèo: 200g thịt lợn, 200g tôm, 1 củ hành tây, 100g giá
đỗ, gừng, tiêu, gia vị,
Cách làm

1. Trộn đều 3 thìa nước mắm, 1/2 thìa nước sôi, 1 thìa đường, 1/2
thìa bột ngọt, 2 trái ớt băm nhuyễn, 1 thìa tỏi, 1 thìa chanh vào
sao cho vừa ăn và hợp khẩu vị.

2. Trộn đều bột gạo, muối, bột nghệ với nước và bia. Thêm nước
cốt dừa vào trộn đều đến khi thu được hỗn hợp bột lỏng, mịn.

– Cắt khúc hành lá 4cm rồi cho vào phần bột vừa trộn rồi thêm
một chút dầu ăn, để bột nghỉ khoảng 30 phút.

3. Rửa sạch các loại rau. Hành tây thái múi cau.
– Nhặt tôm, rửa sạch. Thịt lợn thái lát mỏng.

– Ướp tôm với gừng, gia vị, hành khô. Ướp thịt lợn với dầu ăn,
tỏi, gừng, gia vị, hạt tiêu.

4. Làm nóng chảo với dầu ăn, cho hành tây vào xào thơm với một

chút gia vị. Tiếp theo cho tôm vào đảo cùng. Khi tôm gần chín
thì cho thịt lợn vào, hỗn hợp nhân chín bạn múc ra để riêng.

5. Cho dầu ăn vào chảo, chờ dầu sôi. Đổ bột láng xung quanh
chảo cho thật mỏng, đậy vung khoảng nửa phút.

– Cho phần nhân và giá lên trên bánh, đậy vung thêm khoảng
2 phút.

– Gập đôi bánh, rán bánh đến khi bánh giòn, vàng đều 2 mặt.

6. Thưởng thức bánh xèo khi còn nóng kèm với rau sống cùng
rau thơm chấm nước mắm.

※Chúc các bạn thành công với cách làm bánh xèo này!

Cook
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과일빙수

Sinh tố trái cây

여름을 더욱 시원하게! 여름엔 얼음으로 만든 과일빙수가 최고지요!
집에서 손쉽게 만들 수 있는 과일 빙수를 소개해드리려 합니다.
재료(2인분)
•주재료 : 얼음 180g, 바나나 50g, 키위 20g, 딸기 100g, 망고 100g, 용과 50g
•부재료 : 연유 45ml, 우유 50ml
만들기
1. 딸기, 망고, 용과, 키위는 깨끗이 씻어 먹기 좋게 모양대로 자른다. 바나나는 껍질을 벗기고 2cm정도로 썬다.
2. 얼음은 빙수기나 믹서기로 갈아 그릇에 담는다.
3. 위의 얼음이 담긴 그릇에 자른 과일을 얹고 연유와 우유를 넣어 먹는다.
(기호 및 취향에 따라 재료를 바꿀 수 있음)

Để mùa hè càng thêm tươi mát ! Món hoa quả dầm đá là tuyệt vời
nhất. Xin giới thiệu đến các bạn công thức làm món hoa quả dầm
đơn giản nhất.

Nguyên liệu (2 ly)
•Nguyên liệu chủ yếu : đá 180gr, chuối 50gr, kiwi 20gr, dâu tây
100gr, xoài 100gr, thanh long 50g.
•Nguyên liệu phụ : sữa đặc 45ml, sữa tươi 50ml
Cách làm

1. Rửa sạch dâu tây, xoài, thanh long, kiwi rồi cắt miếng vừa ăn.

Chuối bỏ vỏ cắt khúc 2cm.

2. Cho đá và máy bào hoặc máy xay, sau khi đá mịn đựng vào ly.

3. Hoa quả chuẩn bị ở trên đặt lên trên ly đá đã xay, đổ sữa tươi và
sữa đặc lên trên.

(Bạn có thể thay đổi nguyên liệu tùy theo mùa hoặc sở thích)

작성자_ 음성군건강가정·다문화가족지원센터 통번역사 원정은

Người viết_Phiên dịch viên Won JungEun/ Trung tâm HTSKGĐ.GĐĐVH huyện Eumseong.
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News
청주시건강가정·다문화가족지원센터
함께해요 다문화 가족축제

Cùng nhau tham gia lễ hội gia đình đa văn hóa

가정의 달을 맞아 5월2일(화) 명장사에서 다문화 가족축제가 이루어졌다. 다문화
가족이 한자리에 모여 한국의 전통 등 만들기 체험활동과 공연 관람으로 진행되
었다. 다문화가족을 초청하여 자국의 춤과 노래를 듣고 공연을 감상하는 어울림
한마당을 통해 다문화가족이 서로의 문화에 대해 상호 소통과 이해의 폭을 넓히
는 시간이 되었다.
Nhân tháng gia đình, thứ 3 ngày 2 tháng 5 vừa qua đã diễn ra lễ hội GĐĐVH
tại chùa Minh Trang. Những GĐĐVH hội tụ về một nơi ,cùng nhau tham gia
trải nghiệm các hoạt động văn hóa truyền thống Hàn Quốc, và cùng nhau
thưởng thức các tiết mục văn nghệ. Giao lưu cùng các GĐĐVH khác qua
các ca khúc điệu nhảy của họ, thông qua buổi hòa nhạc, đã tạo nên những
giây phút văn hóa giao thoa và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các GĐĐVH.

2017 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 gia đình「SÂN CHƠI TÌNH
YÊU GIA ĐÌNH LẦN THỨ 9」

청주시청 여성가족과와 청주시건강가정·다문화가족지원센터에서는 2017년 5월
20일(토) 오후 1시부터 4시까지 청주 무심천체육공원에서 2017 청주시 가정의 달
및 부부의 날을 기념하여「제9회 가족사랑한마당」행사를 개최하였다.
올해로 아홉 번째로 개최된 이번 행사에서는 건강가정 유공자 표창, 가정의 달
및 부부의 날 기념식, 가족사랑 걷기대회, 가족체험부스 운영, 가족어울마당, 경
품추첨 등 시민들이 함께 참여할 수 있는 다채로운 프로그램이 마련되었다.
너와 나, 우리 함께(You&I, Together)라는 주제로 진행된 이번 행사는 지역사회
유관기관과 고등학생부터 대학생까지 자발적인 참여를 통해 보다 풍성한 행사로
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진행되었고, 시민들에게 가정과 사랑의 의미를 다시금 되새기고 가족 간의 소중
한 추억을 만들 수 있는 시간을 제공했다.
청주시 가족의 행복과 건강성을 위해 다양한 서비스를 제공 중인 청주시건강가
정·다문화가족지원센터에서는 이번 가족사랑한마당 행사 외에도 시민들을 위한
다양한 프로그램을 운영 중에 있다. 청주시건강가정·다문화가족지원센터 박미영
센터장은“앞으로도 청주시와의 협력을 통해 다양한 프로그램을 운영하면서 지역
사회에 기여하고 청주시에 거주하는 가족들의 행복을 증진하는데 이바지하겠다.”
고 밝혔다.
Từ 1h~4h chiều thứ 7 ngày 20.5.2017 vừa qua tại công viên thể thao Musimchon,nhân kỷ niệm ngày lễ vợ chồng và tháng của gia đình đã diễn ra
chương trình 「SÂN CHƠI TÌNH YÊU GIA ĐÌNH LẦN THỨ 9」dưới sự hỗ trợ
của ban phụ nữ &gia đình UBND thành phố Cheongchu kết hợp cùng trung
tâm HT SKGĐ-GĐ ĐVH thành phố Cheongchu.
Chương trình được tổ chức đến nay là lần thứ 9, sự kiện lần này được tổ
chức nhiều chương trình mà người dân có thể cùng tham gia được như lễ
trao danh hiệu sức khỏe gia đình, lễ kỷ niệm ngày lễ vợ chồng và tháng của
gia đình, hội đi bộ, cùng trải nghiệm tại các gian hàng hoạt động, sân chơi
hòa nhập, bốc thăm trúng thưởng...
Với chủ để Bạn và tôi, chúng ta cùng vui chơi((You&I, Together), sự kiện lần
này được mở rộng hơn qua sự tham gia tình nguyện của các tổ chức liên
quan và học sinh cấp 3 đến các sinh viên đại học. Dịp nhắc lại cho người
dân nhớ đến ý nghĩa của gia đình và tình yêu, giúp mọi người có không gian
tạo nên những kỷ niệm giữa những người thân trong gia đình
Trung tâm HTSK GĐ-GĐ ĐVH đã và đang hỗ trợ nhiều loại hình dịch vụ dành
dành cho các gia đình thành phố Cheongchu , lần này ngoài chương trình
sân chơi dành cho các gia đình, trung tâm còn tổ chức đa dạng nhiều
chương trình để phục vụ người dân. Hiệu trưởng trung tâm, bà Park
MiYeong nói“Chúng tôi sẽ kết hợp với thành ủy thành phố Cheongchu
nhiều hơn trong tương lai để nâng cao niềm hạnh phúc cho người dân cư
trú tại thành phố Cheongchu, góp phần vào sự phát triển của cộng đồng”.

청원다문화가족지원센터
나눔장터 「먹GO! 사GO! 즐기GO!」

SÂN CHƠI SẺ CHIA“Nào cùng ăn! Nào cùng mua! Nào
cùng thưởng thức!”

청원다문화가족지원센터에서는 2017년 처음으로 지역 내 다문화가족의 화합의
장 마련과 경제적인 어려움을 겪고 있는 다문화가정 자녀의 장학기금 마련을 위
해 나눔장터를 실시하였다.
5월 20일(토) 청주 무심천 체육공원에서 개최된 청주시 가족사랑 한마당 축제에
서 나눔장터를 진행하였으며 중고도서, 의류 및 생활용품 등을 판매하고 베트남
· 필리핀 · 몽골 · 중국 4개국의 결혼이민자들이 직접 만든 모국음식 및 수제 딸
기잼, 피클, 빵을 판매하여 수익금을 다시 기부하는 뜻깊은 활동에 동참하였다.
발생한 수익금은 6월 9일(금) 어려운 환경에 처해 있는 필리핀 · 중국 · 일본 · 태
국 4개국 다문화가정 자녀들에게 장학금으로 전달하였다.

다문화가족지원센터 소식
Tin tức trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa

Năm 2017, lần đầu tiên Trung tâm hỗ trợ GĐĐVH Cheongwon đã tổ chức
sân chơi sẻ chia nhằm xây dựng một sân chơi hòa hợp giữa các GĐĐVH
trong khu vực và gây quỹ học bổng cho con em các GĐĐVH đang gặp khó
khăn về vấn đề kinh tế.
Sân chơi sẻ chia được tiến hành tại Lễ hội tình yêu gia đình của thành phố
Cheongju diễn ra tại Công viên thể thao Musimcheon, thành phố Cheongju
vào ngày 20 tháng 5 (Thứ bảy) vừa qua với sự tham gia của các hoạt động
ý nghĩa như bán sách vở, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cũ và bán các món
ăn quê hương do những người phụ nữ nhập cư kết hôn của 4 quốc gia Việt
Nam, Philipin, Mông Cổ, Trung Quốc trực tiếp làm ra, mứt dâu, dưa chua,
bánh mì tự làm ở nhà rồi dùng tiền lãi để gây quỹ.
Lợi nhuận thu được đã được dùng làm học bổng cho con em của các
GĐĐVH thuộc 4 quốc gia Philipin, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan đang
gặp hoàn cảnh khó khăn vào ngày 09 tháng 06 (Thứ sáu).

제천시건강가정·다문화가족지원센터
2017 가족어울림마당
SÂN CHƠI HÒA HỢP

Vào ngày 13 tháng 5, nhóm hoạt động tình nguyện của trung tâm GĐĐVH
huyện Boeun(giám đốc Bak Yunsu) đã tham gia múa tình nguyện cho 'Hội
chung một tấm lòng báo hiếu lần thứ 76 của Boeun' được tổ chức tại trường
trung học phổ thông Công Nghiệp Đời Sống của huyện. Hai đội múa Việt
Nam và Trung Quốc biểu diễn với tinh thần nhiệt huyết đầy tự tin mang lại
niềm vui cho các cụ già cao tuổi.

한국어 교육 발표회

Buổi thuyết trình của lớp học tiếng Hàn
‘읽어요!함께해요!나누어요!’
Cùng nhau chia sẻ và cùng nhau đọc!

제천시건강가정٠다문화가족지원센터는 가정의 달 5월을 맞이하여 지역 내 다양
한 가족들과 만남의 기회를 마련하고자 지난 27일(토) 제천시어울림체육센터에
서 ‘2017 가족어울림마당’을 개최하였다. 행사는 명랑 운동회, 레크레이션, 다문
화전통춤공연, 행운권 추첨 등 가족 들이 함께할 수 있는 즐길거리와 볼거리로
구성되었으며 다문화, 한 부모, 맞벌이 가족 등 총 196명의 지역 내 가족들이 참
여하여 소통하고 화합할 수 있는 시간이 되었다.
Nhân dịp tháng 5-tháng của gia đình, thứ 7 ngày 27 vừa qua, trung tâm
HTSKGĐ․GĐĐVH Jecheon đã tổ chức“Sân chơi hòa hợp 2017”tại trung
tâm thể thao hòa hợp Jecheon nhằm tạo cơ hội cho các gia đình trong khu
vực gặp gỡ nhau. Chương trình này tạo nên các khu vui chơi và ngắm cảnh
cho các gia đình, để có thể cùng nhau tham gia hội thể dục thể thao lành
mạnh, trò chơi giải trí, múa truyền thống và bốc thăm trúng thưởng...Tham
gia chương trình gồm 196 thành viên trong khu vực như gia đình bố mẹ
đơn thân, gia đình vợ chồng cùng đi làm, họ đã có khoảng thời gian hòa
hợp và thêm hiểu nhau hơn.

보은군다문화가족지원센터
다문화공연 봉사활동

Hoạt động tình nguyện ca múa hát ĐVH
보은군다문화가족지원센터(박윤수센터장님) 나눔봉사단 지난 5월 13일 보은생명
산업고등학교에서 진행 된 ‘보은사랑 76회 효 한마음 잔치’에 함께 참여하여 봉
사활등을 하였다. 베트남과 중국 자국의 춤을 열정적으로 공연하여 어르신들께
잠시나마 기쁨을 드리는 시간을 가졌다.

보은군다문화가족지원센터(센터장 박윤수)에서는 지난 5월18일 가정의 달을 맞
아 한국어교육생들이 가족들에게 쓴 편지를 발표하는 ‘읽어요!함께해요!나누어
요!’행사를 가졌다.
이 행사는 한국어를 배우고 문화를 익혀 한국사회에 안정적으로 적응하려는 결
혼이민자들 스스로 서로 격려하고 자신감을 갖게 하고자 마련되었다.
한국어 1,2,3단계 교육생 22명이 오후2시부터 2시간 동안 가족에게 쓴 감동적인
편지를 발표했다.
한국어 1단계 학생들은 아직 한국어 쓰기와 읽기가 많이 서툴지만 열정을 가지고
열심히 공부하고 연습하여 편지의 의미와 내용을 잘 발표하였다. 2,3단계 교육생
들은 듣는 사람이 눈물을 흘릴 정도로 자신의 생각을 잘 표현해 발표하였다. 또
선배답게 자신감 있고 재미있게 동화 2편 ‘토끼의 간’과 ‘호랑이와 곶감’을 역할
을 나누어 구연하였다.
이 과정 전체를 지켜본 박윤수센터장은 가족을 생각하는 친구들의 마음이 가슴에
스며들어 젖어오는 감동을 받았으며 숨어있는 가능성을 발견하였다고 말하였다.
이번 발표회는 결혼이민자들의 한국어 발표 능력과 자신감을 향상시키고 한국어
교육에 대한 중요성을 인식하는 계기가 되었다.
Vào ngày 18 tháng 5, nhân dịp chào đón tháng của gia đình trung tâm
GĐĐVH huyện Boeun (giám đốc Bak Yunsu) đã tổ chức buổi đọc thư dành
cho học viên lớp học tiếng Hàn với chủ đề 'Cùng nhau chia sẻ và cùng nhau
đọc' để gửi đến cho gia đình.
Chương trình này tổ chức để cổ vũ tinh thần học tập đồng thời nâng cao sự
tự tin cho phụ nữ kết hôn nhập cư làm quen với văn hóa và thích nghi tốt
với xã hội Hàn Quốc .
Chương trình bắt đầu từ lúc 2 giờ chiều trong 2 tiếng đồng hồ, những học
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viên của lớp tiếng Hàn 1,2,3 đã đọc những lá thư với nội dung đầy cảm động
để gửi đến gia đình.
Học viên lớp 1 tuy còn yếu trong kỹ năng đọc và viết tiếng Hàn nhưng với
sự cố gắng siêng năng rèn luyện trong học tập đã truyền đạt được nội dung
và ý nghĩa của lá thư. Học sinh của lớp 2, 3 làm cho người nghe xúc động
với sự trình bày và truyền đạt cảm động về suy nghĩ của bản thân. Không
những vậy, học viên lớp 2,3 còn thể hiện sự tự tin của lớp người đến trước
phân chia nhân vật và thuật lại hai câu chuyên cổ tích' Sự dũng cảm của
chú thỏ','Con hổ và trái hồng khô' một cách đầy vui nhộn.
Giám đốc trung tâm Bak Yunsu khi tham gia chương trình đã cảm động
trước nhứng tâm tình của các học viên đối với gia đình. Giám đốc nói rằng
ông ấy đã nhìn thấy những tiềm năng ẩn đang giấu trong họ.
Chương trình lần này trở thành điều kiện để phụ nữ kết hôn nhập cư nhận
thức được tầm quan trọng của việc học tiếng và nâng cao năng lực sự tự
tin khi phát biểu bằng tiếng Hàn.

vấn cha mẹ
④ Địa điểm học : Học tại phòng học như quy định ở lớp học phát triển
ngôn ngữ của trung tâm hoặc ở các cơ quan bên ngoài như (nhà trẻ,
trường mần non và trường học)
(3)Hồ sơ chuẩn bị
①Đơn xin đăng ký học ②Hộ khẩu gia đình( Giấy chứng nhận quan hệ gia
đình, thẻ chứng minh thư người nước ngoài)
(4) Thời hạn đăng ký : nhận đăng ký thường xuyên (☎544-5422) giáo viên
Cheo Hee Sun phụ trách đào tạo phát triển ngôn ngữ cho trẻ em GĐĐVH
- Đối tượng có thể đăng ký : cha mẹ GĐĐVH, giáo viên phụ trách trẻ, giáo
viên trường tiểu học, giáo viên dạy tại nhà
- Địa chỉ: 4515, Nambu-ro, Gyosa-ri, Boeun-eup, Boeun-gun,
Chungcheongbuk-do, Republic of Korea
*Dự án hỗ trợ phát triển ngôn ngữ cho trẻ em GĐĐVH là dự án nhận được nhà
nước hỗ trợ nên không thu lệ phí.

2017 다문화가족 자녀 언어발달지원사업 안내

2017년 다문화가정 이중언어 환경조성 프로그램

다문화가족 자녀 언어발달지원사업은 다문화 가족 자녀의 성장단계별 언어발달
정도를 진단, 평가하여 수준별 언어 교육을 지원하는 프로그램입니다.
보은군 다문화가족지원센터에서는 언어교육이 필요한 다문화가족 자녀를 대상
으로 언어발달 교육을 지원합니다.

국가는 글로벌 인재로 키우기 위해 지원합니다.
지금 다문화가족지원센터의 문을 두드려주세요!!!

Hướng dẫn thông tin dự án hỗ trợ phát triển ngôn ngữ cho
trẻ em GĐĐVH năm 2017

◎사업내용
(1) 자녀언어발달테스트
① 발음,언어 이해와 표현 등의 언어발달 진단 ② 부모(주 양육자) 면담 → 언어
진단 및 놀이관찰 → 진단결과 상담 → 수업 실시여부 결정
(2) 자녀언어발달 교육
①대상 : 다문화가족 자녀(0~12세 이하)
②방법 : 언어발달 수업(주 2회 수업, 1회 40분) / 1:1 개별 수업
③교육내용 : 어휘, 구문 발달 촉진 / 대화, 의사소통 및 사회성 증진 / 부모상담
및 교육
④교육장소 : 센터 내 언어발달교실이 원칙이나 외부기간(유치원. 어린이집, 학
교)에서도 가능
(3)구비서류
①신청서 ②주민등록등본(가족관계 증명서, 외국인등록증)
(4)접수기간 : 수시 접수 (☎043-544-5422) 다문화언어발달지도사 최희선
-다문화가족부모, 보육시설 교사, 초등학교 교사, 방문지도사 신청 가능
-주소 : 충북 보은군 보은읍 남부로 4515 거상상가 2층
*다문화가족자녀 언어발달지원 사업은 국가지원 사업으로 무료입니다.
Dự án hỗ trợ phát triển ngôn ngữ cho trẻ em GĐĐVH là:
Có thể chuẩn đoán và đánh giá mức độ phát triển ngôn ngữ qua từng giai
đoạn phát triển của trẻ em GĐĐVH, đồng thời sẽ có những chương trình và
lớp học hỗ trợ phát triển ngôn ngữ đúng với tiêu chuẩn của trẻ
Trung tâm gia đình GĐĐVH huyện Boeun sẽ hỗ trợ giáo dục phát triển ngôn
ngữ cho trẻ em GĐĐVH đang cần được đào tạo để phát triển ngôn ngữ.

◎Nội dung dự án
(1) Kiểm tra khả năng phát triên ngôn ngữ của trẽ
① Chuẩn đoán khả năng phát triển ngôn ngữ như phát âm, khả năng hiểu
và thể hiện ngôn ngữ ② Gặp gở trao đổi với bố mẹ (người đang nuôi
dưỡng trẻ)→ chuẩn đoán ngôn ngữ, quan sát khi trẻ đang chơi → tư vấn
kết quả chuẩn đoán → xác định và tiến hành lớp học.
(2)Lớp học phát triên ngôn ngữ cho trẻ
① Đối tượng : trẻ em GĐĐVH(từ 0 đến dưới 12 tuổi)
② Cách thức : Lớp học phát triển ngôn ngữ ( 1 tuần 2 buổi, 1 buổi 40 phút)
/ Lớp hoc cá nhân 1:1
③Nội dụng giáo dục : Tự vựng, thúc đẩy sự phát triển cấu trúc câu. / Đối
thoại, phát triển khả năng giao tiếp mang tính xã hội / Giáo dục và tư
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Chương trình xây dựng môi trường song ngữ cho GĐĐVH
năm 2017

•프로그램 대상 : 만 0~7세 영유아 자녀를 둔 다문화가족
*예비부모 및 미취학 자녀 만12세 이하를 둔 다문화가족 포함
•신청 기간 : 7월17일 ~ 8월14일
•교육 일정 : 8월21일 ~ 11월30일 (화, 목) 10시 ~ 12시
•교육 장소 : 보은군다문화가족지원센터
•신청 방법 : 전화 및 센터 방문
•전화 문의 : 043-544-5422 / 담당자 엘레나
•교육 내용
- 부모 되기 교육과 이중언어 환경에서 부모의 역할
- 가정에서 활용할 수 있는 다양한 신체 활동 등 놀이 활동
- 상호작용 놀이수업을 위한 교구 만들기
- 가정 내 이중언어 사용 정보 공유
Nhà nước hỗ trợ để nuôi dạy con chúng ta thành một nhân tài toàn cầu
Hãy tìm đến và gõ cánh cửa của trung tâm gia đình đa văn hóa

Đối tượng tham gia: Các gia đình ĐVH có con từ 0~7tuổi
Bao gồm những GĐĐVH có con dưới 12 tuổi chưa đến độ tuổi đến trường
và những cha mẹ tương lai.
•Thời hạn đăng ký :17/7~14/8
•Thời gian học: 21/8~30/11(thứ ba, thứ 5) 10h~12h
•Địa điểm học: Trung tâm gia đình đa văn hóa huyện Boeun
•Cách thức đăng ký: điện thoại hoặc trực tiếp đến trung tâm đăng ký
•Điện thoại liên hệ: 043-544-5422/ Giáo viên Elrena
•Nội dung giáo dục
- Giáo dục khi trở thành cha mẹ và vai trò của cha mẹ trong môi trường
song ngữ
- Các trò chơi và hoạt động thân thể có thể ứng dụng tại nhà
- Hỗ trợ tương tác giữa chơi và học bằng cách làm dụng cụ học tập
- Truyền đạt thông tin về việc sử dụng song ngữ tại nhà

영동군다문화가족지원센터
「제10회 세계인의 날」기념행사

Lễ hội kỉ niệm「Ngày công dân quốc tế lần thứ 10」
영동군다문화가족지원센터(센터장 강수성)는 5월20일 과일나라테마공원(영동읍

다문화가족지원센터 소식
Tin tức trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa

산익길)에서 다문화가족, 유학생, 외국인 노동자, 지역주민들과 함께하는 화합과
어울림의 자리로 ‘제10회 세계인의 날’ 기념행사를 개최하였다.
제10회 세계인의 날 슬로건은「함께하는 다문화, 함께 누리는 행복! 희망찬 영동!」
으로 세계화 시대 다양한 문화의 차이를 존중하고, 함께 행복한 지역을 만들어
희망이 넘치는 영동을 건설하자는 의미를 가지고 있다.
이번 행사는 영동군이 주최하고 영동군다문화가족지원센터가 주관하는 행사로
기념식, 유공자 시상, 어울림한마당, 세계음식문화체험 및 각종 체험부스를 운영
하였다.
Ngày 20 tháng 5, trung tâm hỗ trợ GĐĐVH huyện Yeongdong (giám đốc :
Kang Su Seong) đã tổ chức lễ hội kỉ niệm‘Ngày công dân quốc tế lần thứ
10’với một sân chơi hòa hợp và đoàn kết cùng với các gia đình ĐVH, du
học sinh, người lao động nước ngoài, người dân trong khu vực ở Fruit Country Theme Park (đường Sanik, thị trấn Yeongdong).
Khẩu hiệu của lễ hội ngày công dân quốc tế lần thứ 10 là「Đồng hành đa
văn hóa, cùng nhau hưởng hạnh phúc! Yeongdong tràn ngập hy vọng」
mang y nghĩa xây dựng một Yeongdong tràn ngập hy vọng, cùng nhau tạo
nên một khu vục hạnh phúc, tôn trọng sự khác biệt văn hóa đa dạng của
thời đại tòan cầu hóa.
Lễ hội lần này do huyện Yeongdong đứng ra tổ chức và trung tâm hỗ trợ
gia đình ĐVH huyện Yeongdong chủ quản đã diễu hành lễ kỉ niệm, lễ khen
thưởng người có công, sân chơi hòa hợp, thử nghiệm văn hóa ẩm thực thế
giới và các loại gian hàng thử nghiệm.

괴산군다문화가족지원센터
결혼이주여성 소풍 체험

Tựa đề: Phụ nữ kết hôn nhập cư tham gia dã ngoại

지난 5월 8일 괴산군다문화가족지원센터에서는 한국어를 공부하는 결혼이주여
성들이 함께 관내 공원으로 소풍을 다녀왔다.
본인의 자녀들이 유치원 및 학교에서 참여하는 소풍이 어떤 것인지 궁금하다는
호기심에서 출발하였다.
이번 소풍에서는 전형적인 한국식 소풍을 체험하기 위해 수건돌리기, 007빵 등
다양한 놀이와 함께 소풍의 하이라이트인 보물찾기로 마무리 하였다.
결혼이주여성들의 일상 속 스트레스 해소는 물론 한국의 학교 소풍 문화도 체험
해보는 뜻깊은 시간이었다.
Nội dung: Ngày 8 tháng 5 vừa qua trung tâm GĐĐVH huyện Goesan đã cùng
các phụ nữ kết hôn nhập cư đang học tiếng Hàn đi dã ngoại ở công viên.
Xuất phát từ sự tò mò muốn biết các con mình tham gia dã ngoại ở nhà trẻ
và trường học như thế nào.
Dã ngoại lần này dành cho thực nghiệm dã ngoại điển hình theo kiểu Hàn
Quốc. Trong buổi dã ngoại đã tổ chức các trò chơi đa dạng như chạy tiếp
sức , 007pang và kết thúc bằng trò chơi tìm báu vật.
Buổi dã ngoại đã mang lại khoảnh khắc có ý nghĩa giúp phụ nữ kết hôn
nhập cư giải tỏa stress và được trải nghiệm văn hóa dã ngoại của trường
học ở Hàn Quốc.

단양군다문화가족지원센터

“따로 또 같이” 해피투게더 어울림학교

trường học hòa hợp happy together“Tách ra rồi hợp lại”
•기
간 : 2017년 5월~10월
•장
소 : 꿈이 있는 지역아동센터(영동읍 동정리)
•대
상 : 영동군 다문화가정 및 일반가정 60명
•내
용 : 집단프로그램, 페스티벌, 학부모 합창단 등
•접수기간 : 매월 첫째주 모집(5월~10월)
•접수방법 : 전화 및 방문 접수
•접수문의 : 043-745-8489/영동군다문화가족지원센터/여주현
•Thời gian : tháng 5~ tháng 10 năm 2017
•Địa điểm : trung tâm hỗ trợ trẻ em khu vực Giấc mơ (làng Dongjeong thị
trấn Yeongdong)
•Đối tượng: 60 người gia đình đa văn hóa huyện Yeongdong và gia đình
chung
•Nội dung : chương trình tập thể, lễ hội, đội hợp xướng phụ huynh học
sinh...
•Thời gian đăng ký : nhận đăng ký vào tuần đầu tiên hàng tháng (tháng
5~tháng 10)
•Cách đăng ký : gọi điện và tới trung tâm
•Hỏi đáp : 043-745-8489/trung tâm hỗ trợ GĐĐVH/Yeo Ju Hyeon

자녀친구맺어주기

Tên chương trình : chương trình gắn kết tình bạn cho con
•기
•장
•대
•내

간 : 2017년 8월
소 : 단양군다문화가족지원센터
상 : 다문화자녀,비다문화자녀
용 : 다문화자녀에게 또래 친구와 유대관계를
형성할 수 있는 계기마련
•접수기간 : 2017. 7. 3. ~ 7. 21.
•접수방법 : 전화접수 및 방문접수
•접수문의 : 043-421-6201 / 단양군다문화가족지원센터 / 김효정
•Thời gian : tháng 8 năm 2017
•Địa điểm : TTHTGĐ ĐVH huyện Danyang
•Đối tượng : Con em gia đình đa văn hóa, trẻ em Hàn
•Nội dung : là cơ hội cho các trẻ em cùng lứa tuổi hình thành mối quan
hệ bền chặt
•Cách đăng ký : điện thoại hoặc trực tiếp đến nơi để đăng ký
•Hỏi đáp : 043-421-6201 / trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa huyện
Danyang / cô Kim Hyo Jeong
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