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충청북도 다문화가족소식지

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

에너지를 아껴주세요! Hãy tiết kiệm năng lượng!

옥천군 삼양초등학교 1학년 유혜진 어린이가 생활하면서 할 수 있는 에너지 절약에 대해
알아보고 지구를 아끼는 마음으로 그린 에너지 절약 포스터입니다.
Đây là tiểu phẩm poster tiết kiệm năng lượng của em Yoo Hye Jin học sinh lớp 1
trường tiểu học Samyang huyện Okcheon được vẽ ra từ tấm lòng gìn giữ bảo vệ địa
cầu khi em tìm hiểu về việc có thể tiết kiệm năng lượng trong sinh hoạt hàng ngày.
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카툰으로 보는 문화차이

18 한국 정착 성공 이주여성

서로를 ‘이해’하고 ‘공감’하는 끈,

사랑하는 다문화가족 여러분!

『색동저고리』

올 여름은 유난히 더워 우리를 힘들게 했습니다.
이제 풍성한 가을을 만나는가 싶더니 어느덧 추
운 겨울의 길목에 와 있습니다.

『Dải Lụa Ngũ Sắc』,

sợi dây
‘ Đồng cảm’và
‘ Thấu
hiểu’
nhau

쌀국수집 4호점 낸 베트남 이주여성 웬역용씨

나의 한국생활 정착기-쩐티홍

30 함께해요

시대를 뛰어넘어 동서고금 사랑받는 논어는 ‘인
(仁)’과 함께 ‘서(恕)’를 핵심 가치로 가르치고 있습
니다. 서(恕)는 ‘같이’라는 뜻의 여(如)와 ‘마음’ 심
(心)이 합쳐져서 생긴 말입니다. ‘상대와 같은 마
음이 된다’는 뜻입니다. 바로 공감(共感)입니다.

마음으로 전하는 편지

42 맛있게 만들어요
콩국수, 수박화채

44 충북다문화가족·건강가정지원센터협의회 소식

48 지역 다문화가족지원센터 소식
55 알아두면 좋아요

청주출입국·외국인사무소 체류업무 사전 방문예약 필수 !

<표지설명>
베트남 이주여성 자녀 김보영 김규민, 중국 이주여성 자녀
박종혁 박종은 남매들이 청주시건강가정·다문화가족지원
센터에서 각자 어머니나라 전통의상을 입고 환하게 웃고
있다.
Con của người phụ nữ kết hôn nhập cư Việt Nam cháu
Kim Bo Young, cháu Kim Kyu Min Con của người phụ nữ
nhập cư Trung Quốc cháu Park Jong Hyok, cháu Park
Jong Eun Tại trung tâm SKGĐ-GĐĐVH thành phố
Cheongju các cháu mặc trang phục truyền thống của
đất nước mẹ mình với nụ cười tươi tắn.
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이런 즈음에 서른세 번째 맞는 충북 다문화가족
소식지 ‘색동저고리’를 발간하게 되어 무척 반갑
고 기쁘게 생각합니다. 여러분과 함께 소통하고
공감한지도 벌써 9년째를 맞고 있습니다.

박현순 충청북도 여성정책관

공감은 나와 남을 이어주는 든든한 끈입니다. 서
로를 이해하고 존중해 주는 통로입니다. 충북다
문화가족 소식지 ‘색동저고리’는 충북을 대표하
는 공감 모범사례라고 생각합니다. 여기에는 나
와 너, 그리고 우리의 진솔한 이야기가 있고, 눈
물과 기쁨의 흔적이 있으며, 잔잔한 감동이 스며
있습니다.
충북의 작은 지구촌인 ‘색동저고리’는 다르지만
같고, 같지만 다른 우리 서로를 공감하고 이어주
는 매개체로서 큰 역할을 해오고 있습니다. 또
앞으로도 충북 ‘공감’의 아이콘으로 사랑받을 것
입니다.
다시 한번 서른세 번째 다문화가족소식지 ‘색동
저고리’ 발간을 진심으로 축하드리며 함께 참여
해주신 모든 분들께 머리 숙여 감사를 드립니다.
감사합니다.

Xin gửi lời chào đến tất cả gia đình đa văn hóa thân
thương!

Mùa hè năm nay đã làm chúng ta mệt mỏi với cái
nóng bất thường. Bây giờ cứ nghĩ là sẽ chào đón một
mùa thu hưng thịnh nhưng không ngờ mới đó mà
cánh cửa của mùa đông lạnh giá lại đến rồi.

Đến thời điểm này tôi rất hân hoan và vui mừng khi
tạp chí‘Dải lụa ngũ sắc’đã được phát hành đến lần
thứ 33. Tôi và các bạn cùng đồng cảm và thông hiểu
đồng hành cùng nhau mới đó mà cũng được 9 năm
rồi.

Luận ngữ được nhận nhiều tình cảm trong thời Đông
Tây Kim Cổ vượt qua mọi thời đại đang dạy cho chúng
ta hiểu được giá trị trọng tâm giữa Nhân ái(仁 ) và Tha
thứ (恕 ). Tha thứ (恕 ) là kết hợp của hai từ Như( 如 )
nghĩa là‘Giống nhau’và từ Tâm(心) tạo thành. Nghĩa
là‘Đồng lòng với đối phương’.Và đó chính là đồng
cảm.

Đồng cảm là sợi dây kết chặt giữa ta và người. Đồng
cảm là đường lối giúp chúng ta hiểu và tôn trọng lẫn
nhau. Tôi nghĩ tạp chí‘Dải lụa ngũ sắc’của gia đình
đa văn hóa Chungbuk là một ví dụ gương mẫu tiêu
biểu ở Chungbuk này về sự đồng cảm. Ở đây chứa
đựng những câu chuyện thật, những dấu ấn về niềm
vui và nước mắt, những cảm động nhẹ nhàng sâu sắc
của chúng ta, của bạn và của tôi.

‘Dải lụa ngũ sắc’như một hành tinh nhỏ của Chungbuk đang làm vai trò trung gian gắn kết sự đồng cảm
cho những người tuy khác mà giống, giống mà khác
như chúng ta. Hơn nữa sau này Chungbuk sẽ nhận
được nhiều sự ưu ái với biểu tượng của sự đồng cảm.

Một lần nữa tôi xin chân thành chúc mừng việc phát
hành tạp chí‘Dải lụa ngũ sắc’lần thứ 33 của gia đình
đa văn hóa và xin cám ơn đến tất cả mọi người đã tham
gia đóng góp cho quyển tạp chí này. Xin cám ơn.
2018 + vol.33
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대한민국은 이제 단일민족 국가가 아니다.

지난 2006년 375명이던 충북지역 다문화 학생

이주민 200만 명 시대에 접어들며 다문화 사

은 꾸준히 증가해 2017년 4천568명으로 12배

회로 급격히 변하고 있다.

이상 증가했다. 교육 현장도 달라지고 있다. 다

다문화사회란 한 국가나 한 사회 속에 다른

문화 교육은 시대적 흐름이며 사명이 되고 있

인종·민족·계급 등 여러 집단이 지닌 문화가

다.

함께 존재하는 사회를 의미한다.
세계 203개국에서 온 외국인들이 거주하는
대한한국은 오는 2050년 인구 10명당 1명이

함께 행복한 글로벌 인재 육성

외국인일 정도로 다양한 문화가 공존하는 국

‘다문화 교육의 산실(産室)’
충청북도국제교육원 다문화 교육지원센터를 가다

가로 바뀌고 있다.

Giáo dục nhân tài toàn cầu cùng hạnh phúc

‘Chiếc nôi của nền giáo dục đa văn hóa’

Đến thăm trung tâm hỗ trợ giáo dục đa văn hóa Viện giáo dục quốc tế

tỉnh Chungbuk

글_ 안순자 충북일보 기자 사진_ 서근원 사진작가
Người viết _ nhà báo An Sunja tòa báo Chungbuk mỗi ngày Ảnh_ thợ ảnh Seo Geunwon
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인종, 민족, 언어, 종교, 계층, 성(性), 장애 등
서로의 다름을 인정하고 차별하지 않는 사회,
다양한 문화가 함께 조화를 이루며 살아가는
것을 배울 수 있는 다문화 교육의 중요성은 날
로 커지고 있다.
다문화 교육뿐 아니라 다문화 학생들의 한국생
활 정착을 돕고 공교육 진입을 위해 징검다리
역할을 하는 특별한 곳이 충북에도 생겼다.

충청북도국제교육원 다문화 교육지원센터
(청주시 서원구 흥덕로53)
이곳은 다문화·탈북학생 교육지원을 위해 지난
4월 12일 문을 열었다.
옛 충북체육고등학교를 리모델링한 센터는 본
관 지상 5층(840㎡), 별관 지상 2층(701㎡)로
구성됐다.
본관은 다문화 이해교육실, 한국어·이중언어교
실, 문화체험실(공예실, 무용실 등) 등 37실을
갖추고 있고 별관은 다문화 교육전시체험관,
식문화체험관으로 꾸며졌다.
이곳에서는 ‘더불어 잘 사는 다문화·탈북학생
2018 + vol.33
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교육'을 목표로 ‘모든 학생을 위한 다문화인식개선’, ‘다문화학생을 위한 맞춤형 교육지원’, ‘이중

다양한 언어를 쉽고 재미있게 무료로 배울 수도 있다.

언어(제2외국어) 교육과정’ 등 다양한 교육프로그램이 운영되고 있다.

이중언어과정에서는 중국, 일본, 베트남, 러시아를 교육한다. 다문화에 대한 편견과 인식을 개

맞춤형 교육지원으로는 공교육 진입 원스톱 서비스, 찾아가는 예비학교 지원, 한국어교육과정

선하기 위해 다문화 학생뿐만 아니라 일반 학생도 참여할 수 있다.

(KSL: Korean as a Second Language)등이 있다.

센터는 교원을 대상으로 한 다문화 이해교육 및 탈북학생 담당자 교육, 학부모와 학생을 대상으

KSL은 중도 입국한 중·고등학생의 한국생활과 학교생활을 돕는 교육과정이다. KSL 과정을 통

로 한 다문화가정학부모교육 특강도 운영하고 있다.

해 중도입국 학생들은 기본적인 생활 한국어 능력을 키울 수 있다.

다문화 교육전시체험관에서는 다양한 시청각 자료를 통해 다양한 나라의 문화를 알아보고 서로

센터는 학업 수행과 교과 적응 등 원활한 학교 적응을 돕는 디딤돌 역할도 하고 있어 중도입국

존중할 수 있는 태도를 배울 수 있다.

학생들의 한국생활 정착에 큰 도움이 되고 있다.

다문화 관련 도서 읽기 및 세계 의상체험 등 다양한 체험도 할 수 있다. 식문화체험관에서는 여

중도입국 학생은 외국에서 태어나 성장하다가 부모를 따라 입국한 학생을 말한다.

러 나라를 대표하는 음식을 만들며 그 나라의 식문화를 몸소 체험할 수 있다.

주 5회(월~금요일) 오후 1~4시 운영되고 있고 중·고등학교 진입을 준비하고 있는 다문화 학생

전화 ☏043-210-2800, 홈페이지 http://mc.cbe.go.kr/

이라면 연중 누구나 이 과정에 참여할 수 있다.
3~4개월가량 KSL 과정을 밟은 학생들은 도내 초 · 중 · 고등학교에 취학 · 편입학 할 수 있다.
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Hàn Quốc bây giờ không còn là quốc gia một dân tộc nữa.
Xã hội đang dần thay đổi nhanh chóng khi số lượng người dân nhập cư chạm tới mức 2 triệu người.
Một xã hội đa văn hóa là trong một đất nước hay một xã hội có các nền văn hóa thuộc các nhóm khác
nhau như chủng tộc, dân tộc và các tầng lớp cùng tồn tại.
Người nước ngoài đến từ 203 quốc gia trên thế giới cư trú ở Hàn Quốc tính đến năm 2050 cứ 10 người
thì lại có 1 người nước ngoài và Hàn Quốc đang dần trở thành một đất nước có các nền văn hóa đa
dạng cùng tồn tại,
Số lượng học sinh sinh viên đa văn hóa ở Chungbuk năm 2006 là 375 em nhưng con số đó đã được
tăng đều đặn hơn gấp 12 lần với 4.868 em vào năm 2017.
Hiện trạng giáo dục cũng đang dần thay đổi. Giáo dục đa văn hóa là một xu hướng và là một nhiệm
vụ trong thời đại.
Tầm quan trọng của giáo dục đa văn hóa ngày càng tăng, để có thể học được cách sống hòa hợp với sự
đa dạng của văn hóa và xã hội thì nên công nhận và không phân biệt đối xử với nhau về chủng tộc, sắc
tộc, ngôn ngữ, tôn giáo, phân cấp, giới tính và khuyết tật.
Không chỉ giáo dục đa văn hóa, mà còn giúp các em học sinh đa văn hóa định cư tại Hàn Quốc, ngoài
ra Chungbuk cũng thành lập một nơi đặc biệt, đóng vai trò chiếc cầu nối để giúp các em bước vào nền
giáo dục chung.
ông qua khóa học KSL, học sinh Trung tâm hỗ trợ giáo dục đa văn hóa Viện giáo dục quốc tế tỉnh
Chungbuk(Chungcheongbuk-do international education institute multicultural education support
center) 53, Heungdeok-ro, Seowon -gu, Cheongju-si
Ngaỳ 12 tháng 4 vừa qua trung tâm đã khánh thành để hỗ trợ giáo dục cho học sinh Bắc Hàn( Triều
Tiên) và học sinh đa văn hóa.
Trung tâm là nơi đã được sửa sang lại từ trường trung học phổ thông thể thao tỉnh Chungbuk với tòa
nhà chính có 5 tầng (840㎡) và một tòa nhà phụ (701㎡).
Tòa nhà chính có 37 phòng bao gồm phòng giáo dục đa văn hóa, phòng học tiếng Hàn / Song ngữ và
Phòng Trải nghiệm Văn hóa (phòng thủ công, phòng khiêu vũ, vv ..).Tòa nhà phụ được trang trí làm

phòng triển lãm giáo dục đa văn hóa và phòng trải nghiệm văn hóa ẩm thực.
Tại đây với mục tiêu hướng tới ‘Giáo dục học sinh đa văn hóa- Bắc Hàn ( Triều Tiên) cùng hòa nhập’nên
có rất nhiều chương trình giáo dục đang được hoạt động như ‘Nâng cao nhận thức đa văn hóa cho tất
cả học sinh’, ‘Hỗ trợ giáo dục phù hợp cho học sinh đa văn hóa’, khóa học giáo dục song ngữ (ngôn ngữ
thứ hai), vv..
Hỗ trợ giáo dục tùy chỉnh bao gồm dịch vụ bước vào giáo dục chung, hỗ trợ tìm trường, khóa học
tiếng hàn(KSL: Korean as a Second Language)vv..
KSL là một chương trình giảng dạy giúp cuộc sống hàng ngày và sinh hoạt học đường của các em học
sinh nhập cảnh theo cha mẹ ở độ tuổi cấp II và cấp III khi nhập cư vào Hàn Quốc.
Học sinh nhập cảnh theo cha mẹ là học sinh được sinh ra và lớn lên ở nước ngoài sau đó theo cha mẹ
nhập cảnh vào Hàn Quốc.
nhập cảnh theo cha mẹ có thể phát triển các năng lực tiếng Hàn trong sinh hoạt cơ bản.
Trung tâm đóng vai trò như một nấc thang đầu tiên để giúp các em thích ứng với trường học, chẳng
hạn như thực hiện việc học tập và thích nghi với các môn học. Là một trợ giúp lớn giúp các em có
cuộc sống định cư tốt tại Hàn Quốc.
Lớp học tuần 5 buổi( từ thứ 2 đến thứ 6) từ 1h~4h chiều. Nếu là học sinh đa văn hóa đang chuẩn bị
bước vào cấp II và cấp III thì đều có thể tham gia vào khóa học này trong suốt cả năm.
Học sinh có thể đi học·chuyển trường vào các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông
trong thành phố khi đã tham gia khóa học KSL trong 3~4 tháng.
Có thể học miễn phí nhiều ngôn ngữ một cách dễ dàng và thú vị.
Các khóa học song ngữ bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và Nga. Để nâng cao nhận thức và
giảm thành kiến về đa văn hóa, không chỉ các học sinh đa văn hóa mà cả học sinh Hàn cũng có thể
tham gia.
Trung tâm cũng tiến hành chương trình giáo dục cho cán bộ giáo viên và cán bộ phụ trách học sinh
Bắc Hàn( Triều Tiên) về đa văn hóa, bên cạnh đó cũng có các buổi học đặc biết về vai trò của phụ
huynh trong các gia đình đa văn hóa dành cho phụ huynh và học sinh.
Ở hội trường triển lãm về giáo dục đa văn hóa, có thể tìm hiểu các nền văn hóa của các quốc gia khác
nhau thông qua các tài liệu nghe nhìn khác nhau, từ đó có thể học được cách tôn trọng lẫn nhau.
Ngoài ra, còn có thể trải nghiệm được nhiều thứ khác nhau đọc sách liên quan đến đa văn hóa hay trải
nghiệm trang phục các nước vv..
Trong hội trường trải nghiệm văn hóa ẩm thực, chúng ta có thể trải nghiệm văn hóa ẩm thực của các
quốc gia bằng cách làm trực tiếp các món ăn đại diện của các quốc gia đó.

Số điện thoại ☏ 043-210-2800, trang wed: http://mc.cbe.go.kr/
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궁 금 해 요
interview

Q. 전국에서 벤치마킹하러 온다고 들었습니다. 그 이유가 궁금합니다.
A. 센터는 도내 모든 학생 대상 다문화 교육을 위한 허브 역할을 수행
하기 위해 다양한 프로그램을 활발하게 운영하고 있습니다. 특히 문
화 다양성에 대한 존중과 인식 개선을 위한 전시체험관이 인기가 있
어 도내 및 타 시·도에서 연간 3천500명의 학생, 학부모, 교원이 방
문하고 있습니다. 전시 체험관은 세계 각국의 문화를 직접 체험하고
타국의 문화를 존중할 수 있는 태도를 배우며, 다문화 관련 도서 읽기
및 세계 의상체험 등 재미있는 활동이 가득하기 때문이라고 봅니다.
Q. 주로 어떤 학생들이 방문하나요?
A. 센터는 도내 다문화 및 탈북학생을 포함해 모든 학생을 대상으로 교
육을 지원하는 기관입니다. 센터 프로그램을 유형별로 나눠 보자면
첫째, 학교 단위 센터 방문 프로그램은 도내 초 · 중학교 학생 연간
3천 명(51기 운영)을 대상으로 문화 다양성 교육을 합니다. 둘째, 방
과 후 프로그램은 한국어, 이중언어교실 및 교과학습실이 있습니다.
한국어와 기초교과학습실은 다문화 및 탈북학생들의 한국어 집중교
육, 수학 등 교과보충학습이 이뤄지고, 이중언어교실은 다문화학생
의 모국어 능력을 키워주기 위해 베트남어, 중국어, 러시아어, 일본
어 회화과정이 있으며, 일반 학생들도 제2외국어로서 다문화학생들
과 통합해 수업에 참여하고 있습니다. 셋째, 방학 특별 프로그램은

정상미
다문화 교육지원센터장

Giám đốc trung
tâm hỗ trợ giáo dục
đa văn hóa

Jeong Sang Mi
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다문화가정 자녀와 부모가 함께 다른 가정과 어울리고 문화 체험을
하면서 ‘소통을 통한 행복한 가정 만들기’를 목적으로 운영할 예정입
니다.
Q. 센터 운영의 기본 운영방침은 무엇입니까?
A. 센터 운영목표는 ‘더불어 잘사는 맞춤형 다문화·탈북학생교육’입니
다. 중점과제로는 다문화·탈북학생 학교적응, 정체성 확립 및 삶의
질 향상, 센터별 다문화 이중언어 및 특수외국어 맞춤형 지원을 위
해 본 센터를 주축으로 충주, 북부, 남부, 진천 본원에서 프로그램을
운영하고 있습니다.
2018 + vol.33 2016 Winter + vol.28
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Q. 도내 다문화 가족들에게 한 말씀해 주세요.

giáo khoa. Phòng học song ngữ và ngôn ngữ tiếng Hàn được bổ sung thêm

A. 센터는 도내 다문화 및 탈북학생 맞춤형 교육지원 및 모든

các lớp học bổ trợ như giáo dục chuyên sâu và toán học tiếng Hàn cho học

학생, 학부모, 교원 및 일반인을 대상으로 다양한 프로그

sinh đa văn hóa và Bắc Hàn, lớp học song ngữ có các khóa học đàm thoại

램을 운영하고 있습니다. 도내 다문화 및 탈북학생들에게

tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Nga và tiếng Nhật để nâng cao khả năng tiếng

꼭 필요한 맞춤형 교육지원을 위해 언제나 여러분의 의견을

mẹ đẻ của học sinh đa văn hóa, học sinh thường cũng tham gia các lớp học

경청하고 수용하는 태도로 일하겠습니다. 저희 센터 운영에

như một ngoại ngữ thứ hai, tích hợp với các học sinh đa văn hóa. ứ ba,

많은 관심을 가져 주시고, 앞으로 충북 다문화 교육을 최선을 다해

chương trình đặc biệt nhân dịp nghỉ hè sẽ được triển khai với mục đích 'tạo

운영해 가는 모습을 지켜봐 주시기 바랍니다. 감사합니다.

ra một ngôi nhà hạnh phúc thông qua giao tiếp' dành cho con em của các

Q. Tôi nghe nói rằng đa số phần đông trên cả nước đã đến trung
tâm để học hỏi. Xin bà cho biết lý do gì lại khiến nhiều người

đến với trung tâm như thế ạ?

A. Trung tâm đang tích cực tổ chức các chương trình khác nhau để phục vụ

gia đình đa văn hóa cùng cha mẹ để đi chơi và trải nghiệm văn hóa với các
gia đình khác.
Q. Chính sách hoạt động cơ bản của hoạt động trung tâm là gì?

A. Mục tiêu của trung tâm là ‘giáo dục học sinh đa văn hóa- Bắc Hàn (

cho tất cả các học sinh đa văn hóa trong tỉnh. Đặc biệt, hội trường triển lãm

Triều Tiên) cùng hòa nhập. Nên trung tâm đã tập trung vào vấn đề

đa văn hóa rất có ấn tượng vì có sự cải thiện nhận thức và tôn trọng về tính

trọng điểm là giúp các em học sinh đa văn hóa- Bắc Hàn thích ứng

đa dạng của văn hóa nên hàng năm có khoảng 3.500 học sinh, phụ huynh,

với trường học, thiết lập bản sắc và nâng cao chất lượng cuộc sống,

giáo viên trong thành phố và các tỉnh lân cận tới thăm. Tại hội trường triễn

đối với chương trình hỗ trợ giáo dục song ngữ và giáo dục ngoại ngữ

lãm đa văn hóa, có thể trực tiếp trải nghiệm văn hóa các nước, qua đó học

phù hợp với đặc tính thì trung tâm điều hành triển khai ở các điểm

hỏi được thái độ tôn trọng văn hóa của các nước, ngoài ra còn có nhiều trải

như Chungju, phía bắc, phía nam và Jincheon.

nghiệm vui thú vị như đọc sách hay trải nghiệm trang phục của các quốc
gia trên thế giới..vv

Q. Xin bà hãy gửi lời nhắn nhủ đến các gia đình đa văn hóa đang
sinh sống trong tỉnh.

Q. Đến thăm trung tâm chủ yếu là những học sinh nào ạ?

A. Trung tâm là nơi hỗ trợ giáo dục cho các học sinh đa văn hóa và học sinh

những học sinh đa văn hóa và học sinh Triều Tiên trong tỉnh.

phụ huynh, giáo viên và công dân Hàn. Để hỗ trợ giáo dục phù hợp với đặc

Chương trình trung tâm được chia thành các loại sau: ứ nhất,

tính cần thiết cho học sinh đa văn hóa và Bắc hàn trong thành phố chúng

chương trình thăm trung tâm tại trường cung cấp giáo dục đa

tôi sẽ luôn luôn lắng nghe và tiếp thu ý kiến của các bạn. Hãy chú ý quan

dạng văn hóa cho 3.000 học sinh ở các trường tiểu học và trung

tâm nhiều đến hoạt động của trung tâm. Chúng tôi hứa sẽ làm hết sức mình

học cơ sở trong tỉnh. ứ hai, các chương trình sau giờ học bao gồm

để trung tâm trở thành nơi có nền giáo dục đa văn hóa tốt nhất ở Chungbuk.

các lớp học tiếng Hàn, song ngữ và các phòng học chương trình sách

Xin chân thành cảm ơn.

A. Trung tâm là một tổ chức hỗ trợ giáo dục cho tất cả học sinh, kể cả
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Bắc Hàn, cũng có rất nhiều chương trình đa dạng khác cho tất cả học sinh,

2018 + vol.33 2016 Winter + vol.28

13

03

카툰으로 보는 문화차이

베트남며느리 란씨 한국문화 적응기
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한국 정착 성공 이주여성
interview

쌀국수집 4호점 낸
베트남 이주여성 웬역용씨

“맛있는 베트남음식
맛보게 하고 싶었던
‘꿈’ 이뤘어요”

진천·청주·대구·평택에 이름 내건 '역용쌀국수' 운영
6년 연애끝 2002년 결혼…진천서 다섯가족 오손도손
힘들어도 웃으며 극복…“열심히 하면 좋은 결과 있겠죠”
" Phở Ngọc Dung" được mở ở 4 địa điểm Jincheon . Cheongju . Teku . Phyeongthek

Sau 6 năm yêu nhau, năm 2002 chị kết hôn và cả gia đình(5 người) về Jincheon sinh sống
Chị luôn lấy nụ cười để khắc phục khó khăn "Nếu sống chăm chỉ thì sẽ đạt được kết quả
tốt thôi."

글_ 김미정 중부매일 기자 사진_ 서근원 사진작가
Người viết _ Nhà báo Kim Ｍi Jeong tòa báo Jungbumeil Ảnh_ thợ ảnh Seo Geunwon

베트남 이주여성 웬역용(42)씨는 청주의 최대 번화가인 성안길에서 베트남쌀국수집 ‘역용쌀국수’
를 운영하고 있다. 베트남 현지 레시피로 맛을 낸 그야말로 ‘원조’ 베트남쌀국수집이다. 2년 반만에
진천, 대구, 평택 등 전국에 4개 지점을 잇따라 열었다. 청주점은 3호점으로 올해 1월에 오픈했다.
“베트남음식 중에 맛있는 음식이 많다는 걸 보여주고 싶어요. 제 이름 ‘역용’을 걸고 하는 거니까 잘
하고 싶어요.”
주방을 도맡고 있는 역용씨는 바쁘지만 행복하다고, 바빠서 좋다고 했다.
“‘역용쌀국수’가 5곳이면 좋겠다고 생각했는데 지금 4곳이에요. 바쁘지만, 오히려 기분이 좋아서 힘
든줄 몰라요.”
그녀는 쌀국수 한 그릇에도 베트남 문화를 담아내기 위해 공을 들이고 있다. '역용쌀국수'만의 맛의
비결은 소고기가 진하게 우러나 달작지근하기까지 한 국물에 있다. 여기에 부드러운 소고기 몇 점,
송송 썰어 듬뿍 넣은 쪽파, 아삭아삭한 양파가 감칠맛을 더한다. 면발은 우리의 칼국수면처럼 얇고
넓어 부드러우면서도 씹는 맛이 있다.
“역용쌀국수의 특징은 ‘원료’에 있어요. 육수를 내는 뼈는 한우, 그중 수소(남자소) 사골부위만 써
요, 쌀국수 면도 생면만 사용하고요."
각종 야채도 친분이 있는 베트남출신 언니가 직접 진천군 문백에서 농사지은 것을 공급받아 싱싱
하다.
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“1월에 개업했는데 3개월간은 힘들었어
요. 손님이 없어서요. 성안길에 베트남 이
주여성이 운영하는 쌀국수집이 3곳 있었
는데 2곳이 문을 닫고 1곳만 남았어요. 제

Chị Nguyễn Ngọc Dung - Chủ của 4 chi nhánh cửa hàng phở ở Hàn Quốc
"Tôi đã thực hiện được
‘Ước mơ’
cho mọi người thưởng thức món ngon của
Việt Nam "

가 4번째로 문을 연 거예요.”
청주점은 70명 동시 수용이 가능할 만큼
널찍하다. 면적이 50평에 달한다. 1층 이외에 지하는 베트남친구들만을 위한 공간으로 꾸몄다.
"베트남 친구들이 모이면 시끄러워요. 한국사람들이 싫어할 수 있어서 지하에 따로 베트남 친구들
을 위한 공간을 마련했어요. 한국 사람들도 베트남음식을 맛있게 먹을 수 있고, 베트남 친구들도 편
안하게 놀 수 있는 공간이 되면 좋겠어요."
역용씨는 2016년 1월 진천시외버스터미널 옆 메가박스 건물 1층에서 13평으로 처음 쌀국수집을 시
작했다. 남편 김영호(43)씨가 부동산중개업을 접고 역용씨를 도왔다. 역용씨는 주방담당, 남편은 서
빙담당이었다. 지금은 청주점을 역용씨가, 진천점을 남편이 각 맡고 있다. 요즘은 장사가 잘돼서 인
력 2명씩을 쓰고 있다.
지금은 베트남 친정엄마와 여동생도 가게 일손을 보태고 있다. 여동생인 웬티김언(31)씨는 7년 전
한국으로 시집와 현재 청주에서 살고 있다. 먼저 정착한 언니의 영향이 컸다. 성안길 가게는 여동
생과 함께 운영하고 있다.
“1년 전에 아빠가 돌아가셔서 혼자 베트남에 계신 엄마를 7월에 모셔왔어요. 2주 됐어요. 엄마를 모
시고 함께 살고 싶어요.”
역용씨는 1996년 남편 영호씨를 처음 만나 6년간 연애끝에 2002년 결혼했다. 베트남계 한국 섬유
공장에서 역용씨는 직원, 남편은 대학생 아르바이트생이었다. 연애기간 6년중 4년은 역용씨가 베
트남에 가있어서 국경을 넘는 러브레터를 주고받으며 사랑을 키워갔다.
“옛날에는 핸드폰도 없어서 공중전화로 서로 연락하고 그랬죠. 인연이었나 봐요.”
하지만 부부가 처음 만났던 90년대만 해도 국제결혼이 생소해 양가 부모의 반대가 심했다. 그럼에
도 둘의 사랑은 흔들리지 않았다. 지금은 진천군 덕산면에 보금자리를 마련해 16살과 14살 아들과
8살 딸과 함께 오손도손 살고 있다.
“‘역용쌀국수’는 제 인생의 전부에요. 제 인생에서 가장 신경 쓰고 있고, 제가 더 열심히 살고 있는
이유입니다. 열심히 살면 좋은 결과가 있겠죠.”
아침 9시에 집에서 나와 저녁 9시가 돼야 퇴근한다는 그녀는 쉬는 날도 없이 쌀국수를 만들어 내고
있다. 그래도 힘들어도 웃는다고, 그래서 힘들지 않다는 그녀는 오늘도 환하게 웃는다.
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Chị Nguyễn Ngọc Dung(42t) phụ nữ kết hôn nhập cư nguời Việt Nam. Chị là người mở quán

phở Việt Nam tên‘Phở Ngọc Dung’tại khu phố có nhiều biến đổi gần đây phố Seongangil ở
Cheongju. Chị dùng bí quyết nấu phở của người Việt nói đúng hơn đây là quán phở đậm đà

hương vị Việt Nam. Trong vòng hai năm rưỡi chị đã mở được 4 chi nhánh ở 4 địa điểm khác

nhau trên toàn quốc như Jincheon, Teku, Phyeongthek. Vào tháng 1 năm nay chị đã mở quán

thứ 3 tại Cheongju.

Tôi muốn cho mọi người biết rằng Việt Nam có rất nhiều món ăn ngon. Những món ăn đó có

gắn liền với tên của tôi nên tôi muốn phải làm thật tốt".

Dù rất bận rộn vì đảm nhiệm hết công việc trong nhà bếp nhưng chị vẫn cảm thấy hạnh phúc và
vui vẻ.

“Tôi nghĩ là sẽ mở 5 chi nhánh‘Phở Ngọc Dung’nhưng bây giờ đã được 4 chi nhánh rồi. Dù
bận rộn nhưng tôi cảm thấy rất vui nên tôi không thấy mệt mỏi.”

Bát phở của chị chứa đựng cả nét văn hóa Việt Nam trong đó. Bí quyết làm nên hương vị "Phở

Ngọc Dung" đó là nước dùng từ thịt bò được ninh nhừ ngon ngọt. Thêm vào đó là những miếng

thịt bò tơi thái lát, hành hoa, hành tây thái mỏng để trên giúp cho bát phở thêm đậm đà hơn.

Sợi phở giống như sợi phở của Hàn Quốc dẹp và mỏng nên rất mềm và ngon.

“Phở Ngọc Dung có sự đặc biệt là ở‘nguyên liệu’.Nước dùng được nấu từ xương bò, trong đó
xương được lấy từ gióng chân xương bò đực. Sợi phở là sợi phở tươi.”

Tất cả các loại rau tươi chị lấy của người Việt Nam quen làm nông ở Munbeak cung cấp.

“Quán mở cửa từ tháng 1 nhưng đã vất vả mất 3 tháng vì không có khách. Ở phố Seongangil
có 3 quán phở do người Việt Nam mở nhưng đã có 2 quán đóng cửa và chỉ còn lại 1 quán vẫn

bán bình thường. Quán của tôi là quán thứ 4 mở ở đây ạ.”Chi nhánh ở Cheongju rất rộng có

thể phục vụ được 70 khách cùng lúc. Với diện tích 50phyeong (1650㎡) Ngoài tầng 1 ra còn có
tầng hầm được trang trí dành riêng cho khách là người Việt Nam.
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Hiện nay có mẹ ruột và em gái chị
phụ giúp việc ở quán. Em gái chị là

chị Nguyễn Kim Ngân(31t) sang hàn

quốc bằng viza kết hôn được 7 năm
và hiện tại đang sinh sống ở

Cheongju. Chị Ngân có lẽ có sự ảnh

hưởng rất lớn từ chị gái. Nhà hàng ở

Seongangil là do hai chị em chị cùng

đứng ra điều hành.

“Một năm về trước cha của tôi đã qua
đời nên tháng 7 vừa rồi tôi đã đón mẹ

sang. Mẹ sang được 2 tuần rồi. Tôi

muốn phụng dưỡng mẹ lúc tuổi già.”
Chị dung gặp chồng chị năm 1996 họ

đã có thời gian tìm hiểu 6 năm đến

năm 2002 thì họ đã tổ chức kết hôn.

Chị Ngọc Dung là công nhân làm trong một nhà máy chỉ của Hàn Quốc, Chồng chị là học sinh
làm thêm theo thời gian ở đó. Trong 6 năm yêu nhau chị Ngọc Dung về Việt Nam sống 4 năm

hai người vun đắp tình yêu của mình qua những bức thư tình vượt biên giới.

“Ngày xưa, điện thoại di động không có nên chúng tôi liên lạc với nhau bằng điện thoại công
“Khách Việt Nam khi đến quán ăn thì có thể gây tiếng ồn. Người Hàn có thể sẽ thấy không thoải
mái nên tôi đã giành riêng không gian dưới tầng hầm cho khách Việt. Tôi mong muốn khách

cộng. Có lẽ chúng tôi có duyên nợ với nhau”

Những ngày đầu mới quen nhau, hai người bị gia đình hai bên phản đối kịch liệt vì khi đó là
đầu những năm 90 khi mà kết hôn quốc tế vẫn là vấn đề mới mẻ ở Hàn Quốc. Nhưng tình yêu

người Hàn Quốc có thể ăn ngon miệng và các bạn Việt Nam cũng có không gian chơi thoải

của hai người không hề thay đổi. Bây giờ gia đình chị sống hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ ở xã

Chị Ngọc Dung mở quán phở đầu tiên vào tháng 1 năm 2016 tại tầng 1 tòa nhà Megabox bên

“‘Phở Ngọc Dung’là cả cuộc đời của tôi. Trong cuộc đời tôi, tôi lo lắng về nó nhiều nhất, và đó

KimYeongHo(43t) đã nghỉ nghề bất động sản để phụ chị việc buôn bán. Chị đảm nhiệm việc

Sáng 9 giờ đi ra khỏi nhà và hơn 9 giờ tối chị về nhà. Hàng ngày công việc của chị là làm phở và

mái.

cạnh bến xe buýt huyện Jincheon với diện tích là 13phyeong(42,9㎡ ). Chồng chị là anh

nhà bếp còn anh đảm nhiệm công việc phục vụ ở ngoài. Bây giờ chị phụ trách ở chi nhánh

Cheongju, chồng chị phụ trách ở chi nhánh Jincheon. Dạo này do công việc bận rộn nên chị
có thuê thêm 2 người làm phụ.
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Toksan huyện Jincheon cùng với hai con trai 16t,14t và đứa con gái 8t.

cũng là lý do tôi sống chăm chỉ hơn. Nếu sống chăm chỉ thì sẽ đạt được kết quả tốt thôi.”

chị không có cho mình một ngày nghỉ nào. Dù có vất vả nhưng chị vẫn cười, vì vậy mà đến ngày
hôm nay chị vẫn nở nụ cười trước công việc mệt nhọc của mình.
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충북 이주민리더십아카데미에서
‘나의 한국생활 정착기’란 주제로 강의를 한
쩐티홍씨의 이야기를 들어보자!
글_쩐티홍(충주시청 근무)
Người viết _ Trần Thị Hồng( Làm việc tại ủy ban Chungju)

베트남 하롱베이에서 태어난 나 쩐티홍은 현재 충주시
청에서 기간제 근로자로 다문화가족지원을 위해 일하
고 있는 유일한 외국인이다.
부모님은 고기 잡는 어부 이고, 2남2녀 중에 큰 딸이며

남편의 진심을 알고 나는 한국 말, 음식, 문화 모든 것이 낯설고 두려웠지만 충주시다문화가족센터

맏이이다. 어려운 가정형편에 고등학교를 중퇴하고 아

를 다니면서 한국어를 공부 시작하였고 정말 열심히 공부했다. 오전에는 다문화가족지원센터에서

침 7시부터 밤 10시까지 식당에서 서빙 하면서 한 달 월

공부하고, 오후에는 식당에서 아르바이트를 하고, 저녁에는 검정고시 공부하였다. 그렇게 5년 동안

급 10만원으로 생활 했었다.

정말 열심히 공부를 하였다.

우연히 동네 언니가 한국 남자와 결혼 진행 중 이였는

현재 한국어능력시험 5급이다. 고등검정고시를 졸업한 후 한국에서 고등학교 학력으로는 취직하기

데 맞선 장소에 같이 가자고 해서 갔다가 지금의 남편

가 힘들다는 사실을 알게 되어 현재 방송통신대학교 행정학과 1학년에 다니고 있다.

을 보고 마음에 들어서 결혼하게 되었다. 2012년 10월

검정고시를 시작할까 말까 망설일 때 시어머니께서 도움을 주셨다. 어머니는 나를 불러서 아직 나

19일 한국에 도착하여 시댁식구들 봤을 때 너무 낯설고

이가 어리니 검정고시부터 시작하는 게 어떨까라고 내 생각을 물어봐 주셨다. 그래서 바로 검정고

말도 통하지 않아 그저 웃기만 하였다. 막상 한국에 도

시학원에 접수하고 바로 초등 과정부터 시작했다. 교과서랑 기출문제 책을 받고 보니 “너무 어렵

착하니 많이 두려웠고 가족이 너무 보고 싶고 베트남

다! 내가 할 수 있을까! 모르는 단어가 너무 많은데? 어떻게 공부해야 하지! 무슨 말인지 모르겠는

음식이 너무 그리웠다.

데...” 고민이 되었다. 하지만 항상 옆에서 도와주는 남편이 있어서 자신감을 가지고 시작할 수 있

한국에 온지 얼마 안 되어 친정아빠가 갑자기 심장마비

었다. 초등과정 시험을 합격하고 바로 중등과정에 도전하였다. 시험 중 가장 어려웠던 부분은 고등

로 돌아가셨다는 연락을 받고 하늘에 무너질 것 같았다. 마음이 많이 아팠지만 남편 덕분에 아빠

과정이었다. 많은 고급 단어와 한국의 역사, 사회에 대해서 아무것도 모르는 내가 어떻게 공부해야

장례식을 잘 마무리 하였고 그 때부터 남편한테 내 마음의 문을 열게 되었다.

합격 할 수 있을까 고민을 하니 옆에 앉은 남편이 하는 말이 ‘모르면 그냥 외워’라고 했다. 그래서 3

친정아빠가 돌아가시고 베트남 친정은 경제 사정이 나빠져서 남편에게 취업을 해야겠다고 며칠 내

개월 동안 역사와 사회 과목은 정말 열심히 외웠다. 아르바이트를 하면서 짧은 3개월 안에 고등과

내 떼를 썼다. 그런데 남편은 오히려 나를 설득했다. “공장이나 식당일은 언제든지 나이에 상관없

정까지 합격할 수 있다는 게 나한테는 정말 쉽지는 않았다.

이 할 수 있고, 지금 부터 열심히 공부하면 더 좋은 직장을 가질 수 있다”고 한국말을 잘해야 아기

처음에는 두렵고 긴장 되었지만 한 번 해보면 ‘아! 나도 할 수 있다’는 것을 깨달았다.

를 낳아도 제대로 공부 시킬 수 있으니 힘들어도 공부를 하라고 했다.

나는 실패를 했을 때 좌절하지 않고 그 자리에서 최선의 방법을 찾는 편이다. 예를 들어 2017년 11
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월에 한국어능력시험을 5급을 따고 싶었지만 말처럼 쉽지 않았다. 시험을 보기 전에 잠도 제대로
못 자고 정말 열심히 공부를 했는데 발표하는 날 결과를 보니 4급을 나왔다. 그 점수를 보면서 정
말 많이 울었다. ‘내가 좀 더 노력을 했더라면 좋은 결과를 나왔을 텐데...’ 라는 생각을 했고 그날
집에 가서 바로 다음 시험을 접수했다. 쓰기가 많이 약해서 쓰기만 집중해서 공부하고 시험을 보러
갔다. 11월 달에 38점 나왔던 쓰기가 1월에는 54점을 나왔다. 성공이다!.
그리고 나서 충주시청에서 다문화가족 지원 기간제 근로자를 뽑는다는 소식을 듣고 원서를 접수했
다. 다행히도 운이 좋아서 합격했고 지금은 충주시 여성청소년과에서 5개월째 근무를 하고 있다.
첫 출근 날, 시청 내 외국인 직원이 나 혼자라는 생각이 들어서 문득 처음 시집왔을 때가 생각이 났
다. 낯선 사람들과 익숙하지 않았고 행정 용어들이 너무 두려웠지만, 6년 동안 충주에서 잘 살고 있
듯이 잘 해낼 수 있을 것이라고 용기를 냈다.
시청에서 근무하면서 우리 이민자들이 받을 수 있는 행정서비스가 정말 많다는 사실에 놀랐다. 시
민대상으로 한 무료교육은 물론, 아이를 키우는데 필요한 정보와 건강에 대한 상담, 소소하게 즐길
수 있는 체험활동 등 우리가 시청에 조금만 관심을 가지면 많은 혜택을 누리며 살 수 있다는 걸 알
게 되었고, 친구들에게도 알려주면 좋겠다고 생각했다.
앞으로 나는 충주시청에서 제공하는 공공서비스를 여러 이민자들에게 연결해주는 역할을 할 것이
고, 더 열심히 공부해서 우리 결혼이주여성들을 위해서 조금이라도 도움이 될 수 있도록 노력하려
고 한다. 혹시라도 나의 도움이 필요하다면 언제든지 연락해 주기를 부탁드린다. 다른 여러 이민자
들도 크든 작든 원하는 꿈들을 이루었으면 좋겠다.
힘들겠지만 모두들 힘을 좀 더 내고 파이팅 하기를 빈다!.
마지막으로 이주민리더십아카데미를 통해 여러 이민자들 앞에서 내 경험을 이야기 할 수 있는 기
회를 주신 충주시다문화가족지원센터, 충북다문화가족·건강가정지원센터협의회와, 충북다문화가
족지원거점센터에 감사하다고 말씀드리고 싶다.

Hãy lắng nghe câu chuyện của chị Trần Thị Hồng với chủ đề bài giảng
‘Cuộc sống ổn định trong sinh hoạt Hàn Quốc của tôi’
tại buổi học về vai
trò lãnh đạo của người nhập cư Chungbuk
Tôi tên là Trần Thị Hồng, tôi được sinh ra ở Vịnh Hạ Long Việt Nam. Hiện tại tôi là người nước

làm việc ở quán ăn từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối với đồng lương 100 nghìn won/Tháng.

Tình cờ tôi đi cùng với người chị gần nhà đang tiến hành việc kết hôn với người Hàn Quốc lại

địa điểm hẹn gặp mặt và tôi thấy chồng tôi cũng là người tốt nên đã đồng ý kết hôn với anh ấy.

Ngày 19 tháng 10 năm 2012 tối đến Hàn Quốc khi gặp người thân bên gia đình chồng tôi chỉ

biết đứng cười vì không hiểu được ngôn ngữ và thấy xa lạ quá. Đến khi đến Hàn Quốc rồi thì tôi
lại lo sợ nhiều hơn cảm thấy nhớ gia đình và nhớ những món ăn của Việt Nam hơn nữa.

Sang Hàn Quốc chưa được bao lâu mọi thứ xung quanh tôi dường như đang sụp đổ khi nghe
tin cha tôi đã qua đời vì bị nhồi máu cơ tim. Tôi đã rất đau lòng nhưng cũng nhờ chồng tôi mà

việc tang lễ của cha được kết thúc rất chu đáo và từ đó tôi đã mở cửa lòng mình với chồng tôi.

Cha tôi qua đời cuộc sống của gia đình ở Việt Nam càng trở khó khăn hơn nên suốt mấy ngày
liền tôi cứ nói với chồng là phải tôi đi làm mới được. Thế nhưng ngược lại chồng tôi đã thuyết

phục được tôi. Anh ấy nói rằng‘Việc làm ở công ty hay ở quán ăn thì lúc nào cũng có thể làm

mà không phân biệt tuổi tác, nếu bây giờ em cố gắng học em sẽ tìm được công việc tốt hơn’,

giỏi tiếng Hàn khi có con mình có thể cho con học hành tử tế tuy vất vả nhưng em hãy cố gắng

vào việc học của mình.

Hiểu được thành ý của chồng, tôi đến trung tâm hỗ trợ SKGĐ-GĐĐVH thành phố Chungju rồi

bắt đầu học tiếng Hàn và thật sự đã học rất chăm chỉ. Buổi sáng tôi học ở trung tâm chiều về
tôi làm thêm ở quán ăn còn buổi tối thì tôi học bổ túc. Cứ như thế tôi đã thật sự cố gắng học
suốt 5 năm liền.

Hiện tại tôi có chứng chỉ năng lực tiếng Hàn Quốc cấp 5. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 qua bổ túc

tôi cũng hiểu rằng với trình độ cấp 3 mà tìm việc làm thì rất khó nên hiện giờ tôi đang theo học
trường đại học Mở(Korean National Open University) khoa hành chính năm thứ nhất.

Mẹ chồng tôi đã giúp tôi rất nhiều khi tôi vẫn còn đang do dự có nên bắt đầu học bổ túc hay

không. Mẹ chồng tôi gọi tôi đến và hỏi suy nghĩ của tôi khi bà ấy khuyên tôi đăng ký học bổ túc.

Thế nên tôi đã đăng ký ngay và bắt đầu vào học chương trình tiểu học. Khi tôi nhận sách giáo

khoa và câu hỏi dự định để học thì bắt đầu cảm thấy lo lắng“Khó quá! Mình có làm được không

nhỉ! Có nhiều từ chẳng hiểu là gì? Học như thế nào đây? Không biết là nói cái gì nữa...”Nhưng
chồng tôi luôn bên cạnh và giúp đỡ tôi khiến tôi có tự tin để có thể bắt đầu được việc học của

mình. Tôi đã thử thách với chương trình học bổ túc cấp 2 sau khi đậu kỳ thi bổ túc cấp 1. Phần

ngoài duy nhất đang làm việc theo chế độ có thời hạn tại ủy ban thành phố Chungju nhằm hỗ

thi khó nhất đó là chương trình bổ túc cấp 3. Tôi không biết là mình phải học như thế nào để

gái lớn và là chị cả trong gia đình. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn tôi phải nghỉ học ở cấp 3 và

một cái gì về xã hội , lịch sử của Hàn Quốc. Lúc ấy chồng tôi ở bên cạnh và bảo rằng‘Em cứ

trợ cho GĐĐVH. Cha mẹ tôi làm nghề đánh bắt cá, trong số 4 người con 2 trai 2 gái thì tôi là con
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học thuộc lòng nếu em không hiểu’.Thế nên trông suốt 3 tháng tôi thật sự đã cố gắng học

thuộc phần lịch sử và xã hội. Vừa làm thêm vừa học trong 3 tháng ngắn ngủi ấy mà tôi có thể

Tôi là người không dễ nản lòng khi gặp phải thất bại mà tôi luôn tìm cách tốt nhất để khắc

phục điều đó. Ví dụ như lần thi chứng chỉ tiếng Hàn tháng 11 năm 2017, tôi muốn đậu cấp 5

thông qua được kỳ thi bổ túc cấp 3 này đối với tôi thật sự nó chẳng dễ dàng chút nào.

nhưng nó không dễ như lời đã nói. Truoc khi thi tôi không ngủ yên thật sự đã cố gắng học rất

cũng có thể làm được.’

mình thi. Tôi thiết nghĩ‘Nếu mình cố gắng thếm chút nữa biết đâu đã có được một kết quả tốt

Tuy lúc đầu tôi căng thẳng và lo sợ nhưng khi làm được 1 lần thì tôi hiểu ra rằng‘À! Thì ra mình

nhiều nhưng khi xem kết quả chỉ đạt được cấp 4. Tôi đã khóc rất nhiều khi nhìn thấy điểm số

rồi’và tôi về nhà đăng ký ngay kỳ thi sắp tới. Phần thi viết tôi bị yếu nên tập trung học phần ấy
để đi thi. Điểm thi viết tháng 11 là 38 điểm thì điểm số lần thi tháng 1 này được 54 điểm. Thành
công rồi!

Và sau đó tôi đã nộp hồ sơ xin việc khi nghe tin ở ủy ban thành phố Chungju tuyển người làm

theo chế độ có thời hạn để hỗ trợ cho GĐĐVH. Nhờ may mắn tôi được tuyển vào làm tại bộ
phận thanh thiếu niên phụ nữ thành phố Chungju 5 tháng nay.

Ngày đầu tiên đi làm, chỉ có mình là nhân viên người nước ngoài bất chợt tôi nhớ đến lúc vừa

mới sang Hàn Quốc. Tuy không quen khi tiếp xúc với người lạ và lo sợ về những từ ngữ hành

chính chuyên môn nhưng tôi có lòng tin là mình sẽ làm tốt cũng giống như mình sống ở
Chungju trong 6 năm qua.

Làm việc ở ủy ban thành phố tôi ngạc nhiên khi biết được những người nhập cư như chúng tôi

cũng có thể nhận được nhiều dịch vụ hành chính. Tôi hiểu ra nếu như chúng ta chỉ cần quan

tâm một chút về thông tin ở ủy ban thì có thể tẩn hưởng nhiều ưu đãi như giáo dục miễn phí
cho đối tượng là người dân, tư vấn về sức khỏe , thông tin cần thiết trong vấn đề nuôi dưỡng

con cái. hoạt động trải nghiệm có thể góp phần mang lại niềm vui nho nhỏ cho cuộc sống v.v.
Tôi nghĩ nếu cho bạn bè biết sẽ giúp ích cho các bạn ấy rất nhiều.

Sau này tôi sẽ đóng vai trò liên kết cho những người kết hôn nhập cư dịch vụ công cộng nhà

nước tại ủy ban thành phố Chungju cung cấp, Cố gắng học hỏi hơn nữa để có thể giúp ích được

phần nào cho nhứng người phụ nữ kết hôn nhập cư chúng ta. Tôi mong các bạn hãy liên lạc

nếu cần sự giúp đỡ của tôi. Kể cả những người nhập cư khác dù cao to hay bé nhỏ cũng mong

충주시청에서 제공하는
제공하는 공공서비스를
공공서비스를 여러
여러 이민자들에게
이민자들에게 연결해주는
연결해주는 역할을
역할을 할
할 것이고,
것이고, 더
더
충주시청에서
열심히 공부해서
공부해서 우리
우리 결혼이주여성들을
결혼이주여성들을 위해서
위해서 조금이라도
조금이라도 도움이
도움이 될
될수
수 있도록
있도록 노력하려
노력하려
열심히
열심히
공부해서
우리
결혼이주여성들을
위해서
조금이라도
도움이
될
수
있도록
노력하려
고 한다.
한다. 혹시라도
혹시라도 나의
나의 도움이
도움이 필요하다면
필요하다면 언제든지
언제든지 연락해
연락해 주기를
주기를 부탁드린다.
부탁드린다. 다른
다른 여러
여러
고
고
한다.
혹시라도
나의
도움이
필요하다면
언제든지
연락해
주기를
부탁드린다.
다른
여러
이민자들도 크든
크든 작든
작든 원하는
원하는 꿈들을
꿈들을 이루었으면
이루었으면 좋겠다.
좋겠다.
이민자들도
이민자들도
크든
작든
원하는
꿈들을
이루었으면
좋겠다.
”쩐티홍씨의 한국생활 적응에 멘토 역할을 해주시는 이정윤 선생님과 함께...”
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các bạn ấy thực hiện được ước mơ của mình. Tuy là sẽ vất vả nhưng hy vọng tất cả sẽ cố gắng

hơn nữa.

Cuối cùng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến trung tâm cư điểm hỗ trợ GĐĐVH Chungbuk và

hiệp hội trung tâm hỗ trợ SKGĐ-GĐĐVH Chungbuk, trung tâm hỗ trợ GĐĐVH thành phố

Chungju đã cho tôi cơ hội có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình trước những người nhập cư

thông qua buổi học về vai trò lãnh đạo của người nhập cư.
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함께해요

마음으로
전하는 편지

한글문해력 교육 강사 활동 소감

Cảm nghĩ về việc hoạt động giảng dạy học tiếng Hàn
韩语读写能力教育讲师活动感言
박연자

엄마 사랑해요
CON YÊU MẸ

한글문해력 강사 양성교육을 받고 아이들을 가르치는 일을 시작하게 된지 1
년이 다 되어 간다. 괜찮은 내용의 프로그램인 것 같아서 얼떨결에 신청하고
교육을 받게 되었는데 교육을 받으면서 신청하길 너무 잘했다는 생각이 들

황규리 Hwang Kyu Ri

CON YÊU MẸ

었다. 선생님이 되어 누군가를 가르치고 도움을 줄 수 있다는 것은 참 좋은
직업인 것 같다. 이렇게 좋은 기회를 주신 로타리클럽과 청주시건강가정·
다문화가족지원센터에 참 감사하다는 생각이 든다.
6개월 정도 교육을 받고 또 6개월 동안 아이들을 가르치고 함께 하면서 다

Người viết: Hwang Kyu Ri

문화 가정의 어려움에 대해 더 많이 느끼게 되었다. 한국어 능력이 부족해

Cơn gió xuân thổi đến nhè nhẹ.

서 혹은 그 때문에 공부를 잘 하지 못해서 겪는 어려움보다 가정에서의 문

Con và mẹ nắm tay đi cạnh nhau.

제 때문에 아이들이 겪는 정서적인 외로움, 우울함, 소외됨이 더 심각한

Nằm trên cánh đồng ngắm bầu trời trong xanh.

것 같다.

Mẹ con to lớn hơn cả bầu trời

조금만 관심을 보였을 뿐인데 기대보다 더 많이 좋아지는 아이들을 보면서 이 착하고 순수한 아이들

Con yêu mẹ hơn bất cứ ai.

을 위해서라도 이런 좋은 기회들이 많아졌으면 하는 바람이다. 공부를 잘 가르쳐 주는 선생님이 아니
라 아이들의 마음을 잘 알아주는 선생님이 되기 위해 앞으로도 더 많이 노력할 것이다.

Kính gửi mẹ

Con lúc nào cũng yêu mẹ.

我参加韩语读写能力讲师培训后，教导孩子们将近1年了，一开始感觉是个不错的课

của con dành cho mẹ lúc nào cũng luôn tràn

师，教导学生，能给他们帮助，是个很好的职业，非常感谢环岛俱乐部和清州市健康

程就稀里糊涂申请了，在接受培训的过程中，我觉得真的申请对了。我认为成为老

Dù mẹ có la mắng con như thế nào thì tình yêu

家庭多文化家庭支援中心提供了这么好的机会。

đầy.

通过6个月的培训，6个月教导孩子们，和他们在一起的时间，我更多的感受到了多

Con cảm ơn mẹ đã sinh con ra và nuôi dưỡng

文化家庭的困难,比起韩语能力不足或因此学习不好经历的困难，因家庭问题，孩子

mà không bỏ rơi con.

们精神上的孤独感，忧郁感，被排斥感等问题更严重。

Con mong mẹ luôn luôn khỏe mạnh và lúc nào

cũng yêu thương con là con thích lắm rồi.

Con yêu mẹ và cầu mong cho mẹ lúc nào cũng khỏe mạnh.

Kyu Ri kính gửi.
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哪怕是给他们一点点关心，他们就会变的比想象的要好，为了这些善良，单纯的孩子

们，希望能有更多这样好的机会。我会努力成为理解孩子们的老师，而不仅仅是教导
孩子们学习的老师。
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행복한 나의 생활

CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC CỦA TÔI
我的幸福生活
장보윤 张普渝

시간이 흐르는 물처럼 참으로 빨리 지나갔다. 나도 대부분 결혼이민자들이 그렇듯이 한국에 처음 왔을 때
언어가 통하지 않고, 문화가 달라 많이 힘들었다.
친구나 가족이 곁에 없어 혼자일 때 정말 많이 외롭고 무기력 느낌이었지만 내 인생에 있어 사전에 ‘포기’란
단어는 없다는 생각을 하면서 이겨냈다. 나는 게으름을 피우지 않고 매일 한국어와 한국문화를 공부했다.
한국은 따사롭고 문화생활이 잘 되어있는 나라이다. 다문화센터는 나처럼 먼 나라로 시집 온 결혼이민자
가 빨리 가족과 소통할 수 있도록 한국어와 한국문화에 대한 다양한 학습기회를 제공하면서 도움을 주는
친정 같은 편안한 곳이었다.
한국은 편리한 의료기관 뿐 아니라 교통질서와 공공안전이 잘 되어있다. 한국 사람들은 보편적으로 매우
높은 문화생활을 즐기고 있어 내가 그러한 한국의 한 사람이라는 사실이 무척 자랑스러웠다.
지금 나에게는 귀여운 아들과 사랑하는 남편이 있다. 나는 여기에서 다양한 취미생활을 즐기고 있다. 또
한 다문화센터 지원으로 커피바리스타 자격증도 취득했고, ‘아라리오 봉사단’에서 우리 춤을 배워 여러
기관에 가서 공연을 하는 등 봉사활동도 열심히 하고 있다. 군의 평생학습관에서는 요리
와 우쿨렐레 등을 배우고 있다. 열심히 공부해서
고등 검정고시도 합격하였다.
이제는 남편의 응원으로 대학의 졸업장을 취득하
려고 도전하고 있다.
한국에서 다채롭고 행복한 인생이 될 수 있도록 노
력하고 있으니 한국에서의 내 인생은 찬란한 햇살
의 해바라기 꽃처럼 아주 예쁘게 피었다. 한국은 제
2의 고향~ 나의 영원한 고향~ 우리 모두 ‘대한민국
만세 사랑합니다’ 라고 큰 소리로 외치고 싶다.

时间像流水一样过的飞快！我像大部分结婚移民者一样，刚来韩国的时候，因语言不通，

文化不同，很辛苦。

身边没有朋友，没有家人，感觉自己很孤独，很无力，但在我的词典中，没有
“放弃”
这两个

字，我坚持了下来。我不偷懒，每天学习韩语和韩国文化。

韩国是一个很温暖，文化生活发达的国家。多文化中心是一个像娘家一样安心的地方，帮助

像我一样远嫁到这的结婚移民者，提供各种学习韩语和韩国文化的机会，使大家能尽快和

家人沟通。

韩国不仅有便利的医疗机构，交通秩序，公共安全方面也都很好。韩国人普遍都享受着各种

文化生活，我能成为其中的一员，感到很自豪。

现在我的身边，有可爱的儿子和亲爱的丈夫。我在这里享受着各种各样的兴趣生活，通过多

文化中心的支援，取得了咖啡师资格证，在阿拉丽奥志愿团学习舞蹈，去各个机关，努力

参加志愿演出活动，现在在平生学习馆学习料理和尤克里里，并努力学习通过了高中审定

考试，现在在丈夫的支持下，挑战大学毕业。

为了在韩国能有绚丽多彩，幸福的人生，我会不断的努力，我的人生将会像盛开的太阳花

一样灿烂。韩国是我的第二故乡，我永远的家乡，我们要大声喊
‘韩国万岁，我爱你’
!
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사랑하는 엄마

Mẹ yêu quý của con
나디샤 张普渝

사랑하는 엄마
엄마~ 잘 지내고 있지요?
저도 그럭저럭 잘 지내고 있어요. 엄마 곁에 꼭 붙어 있었던 말괄량이 큰 딸
이 결혼하고 한국으로 시집 온지도 4년이 다 되어가요.
시간이 참 빨라요. 엄마가 해주신 맛있는 밥 먹고 마음대로 놀며
편하게 살았던 그때가 그리워요. 잠깐이라도 옛날의 그때로
돌아갈 수 있으면 좋겠어요.
아기를 낳고 아기 키우면서 엄마의 사랑과 희생을 깨
달았어요.
지금은 새 집으로 이사 와서 가족들과 아기와 함께 잘 살
고 있어요.
4년 전에 세상을 떠난 우리 아빠가 첫 손주를 보셨으면 얼마나 기
뻐하셨을까? 정말 많이 행복해 하셨을 것 같아요. 아빠가 손주를 보
지 못하고 하늘나라로 가신 것이 많이 아쉬워요.
아빠한테는 세상에서 제일 귀하고 사랑스러운 손주였을 텐데, 아마 하늘나라
에서 다 보고 계실 거라 믿어요. 엄마와 아빠의 축복이 항상 우리를 지켜줘요.
저는 요즘 토픽시험 준비를 하고 있고 남편도 많이 도와줘요.
아들도 돌봐주고 집안일도 하면서 공부도 열심히 해서 우리 가족에게 자랑스러운 직업을 갖고 싶어요.
엄마, 아빠가 편찮으셨을 때 나랑 여동생을 키우느라고 고생이 많으셨어요.
공부 다 끝나고 방학 때 아기랑 엄마 뵈러 갈게요. 엄마도 시간 있을 때 동생 같이 우리 집에 오세요.
자주 통화하는데도 옛날 생각이 많이 나서 편지를 쓰게 되었어요.
그럼 이만 쓸게요.
우리 엄마 항상 건강하시고 오래오래 사세요.
하늘만큼 땅만큼 많이 사랑해요. 신의 가호가 있기를 바라요.

항상 엄마를 그리워하는 큰 딸 나디샤 드림
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Mẹ kính yêu!

사랑하는 엄마!

Mẹ ơi, con là Thảo đây. Mẹ có khỏe không ạ? Con sống xa nhà đã lâu quá rồi.

Mẹ kính yêu!

Trong suốt thời gian sống bên Hàn, con đã rất buồn vì nhớ mẹ nhiều lắm.
프엉타오 Phương Thảo

사랑하는 엄마.
한국에 있는 동안 엄마 생각이 너무 많이 나서 가슴이 아팠어요.
지금은 밖에서 비가 내려요 내일까지 내릴 것 같아요. 엄마 너무 많이
보고 싶어요.
엄마 요즘 건강하시죠? 진지는 많이 드시지요? 엄마 혼자 사니 조심
하세요.
엄마 저는 지금 한국에 오래오래 살면서 적응할 수 있었어요.
한국 음식도 먹으면 먹을수록 더 맛있어요. 한국 문화도 익숙해졌어요.
저는 남편하고 행복하게 살고 딸이 하나 있어요.
제가 아기를 낳던 때가 가장 행복했지만 힘들었어요. 그래서 엄마도 그때 저
를 낳을 때 얼마나 힘들었을까 생각했어요. 그러니까 앞으로 엄마한테 많이 효도하
고 더 사랑할게요.
저는 어릴 때처럼 엄마하고 같이 살고 싶어요.
저는 엄마한테 매일 짜증만 내고 말 잘 안 듣고, 개구리로 동생을 울렸었어요. 엄마 미안해요^^
지금은 아기를 보면서 한국어로 말을 잘 하도록 한국어 열심히 공부하고 있어요.
한국 사람들하고 대화해요. 한국어는 공부하면 공부할수록 더 재미있어요.
한국 친구도 많이 있고 친구하고 같이 여행도 했어요. 한국 경치가 얼마나 예쁜지 몰라요.
부산 해운대, 제주도, 서울 문화유산 경복궁 엄청 예뻐요 엄마. 언젠가 엄마 초청할께요.
엄마 한 번 한국에 오세요. 한국의 예쁜 경치를 엄마한테 보여주고 싶어요.
엄마 건강하세요. 진지 많이 드세요.
내년 설날에 우리 남편과 딸이랑 베트남 고향집에 한 번 찾아뵐게요. 걱정하지 마세요. 엄마.
한국에서 기다리고 엄마를 사랑하는 프엉 타오가.
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Dạo này sức khỏe của mẹ thế nào ạ? Mẹ có ăn được nhiều không ạ? Mẹ sống một
mình nên phải cẩn thận mẹ nhé.

엄마 저 타오에요. 엄마 잘 지내세요? 집과 떨어져 산지 오래되었어요.

36

Bây giờ ở bên ngoài trời đang mưa, có lẽ trời sẽ mưa đến tận ngày mai. Con cảm thấy

rất nhớ mẹ.

Mẹ ơi, con sống ở bên Hàn lâu rồi nên bây giờ con có thể thích nghi được với cuộc
sống rồi ạ.

Các món ăn Hàn Quốc càng ăn con càng cảm thấy ngon. Con cũng quen dần với văn
hóa Hàn Quốc rồi ạ.

Con đang sống rất hạnh phúc với chồng và con gái của con.

Con thấy rất hạnh phúc khi sinh con nhưng cũng thấy thật vất vả.

Vì thế con nghĩ mẹ cũng đã rất vất vả khi sinh ra con. Nên con hứa sau này sẽ kính
yêu và hiếu đạo với mẹ nhiều hơn nữa ạ.

Con muốn sống cùng với mẹ như hồi con còn nhỏ.

Hàng ngày con đã hay bực mìnhl với mẹ và không nghe lời mẹ. Con còn dọa ếch làm
em khóc. Con xin lỗi mẹ ^^

Bây giờ con đang vừa trông con vừa học tiếng Hàn chăm chỉ để có thể nói giỏi tiếng.
Con hay nói chuyện với người Hàn. Con càng học tiếng Hàn càng cảm thấy thú vị.

Con cũng có rất nhiều bạn người Hàn và đã đi du lịch cùng các bạn ấy. Mẹ không thể
biết được quang cảnh Hàn Quốc đẹp như thế nào đâu ạ.

Bãi biển Heunte Busan, đảo Jeju, Cung Kyeongbuk di sản văn hóa Seoul thật là đẹp
mẹ ạ. Lúc nào đó con sẽ mời mẹ sang chơi.

Mẹ hãy thử đến thăm đất nước Hàn Quốc một lần đi ạ. Con sẽ dắt mẹ đi ngắm cảnh

đẹp ở Hàn Quốc.

Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe và ăn uống điều độ mẹ nhé.

Tết sang năm, con cùng chồng và con gái sẽ về thăm mẹ và quê hương Việt Nam. Mẹ

đừng lo lắng mẹ nhé.

Phương Thảo yêu và đợi mẹ ở Hàn Quốc.
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친정방문기-필리핀 마리아페

Maria Fe Philippin-Chuyến về thăm gia đình
Hometown Visit(Maria Fe-Philippines)
마리아페 Maria Fe

딸과 함께 6월 25일부터 6월 30일 까지 필리핀 마닐라에 있는 오빠 집으로 여행을 다녀왔습니다. 작은
언니가 오빠 집에 한 번도 가보지 않았고, 또 작은언니의 큰 아들이 교육 때문에 1년 동안 볼 수 없었기 때
문에 처음으로 모든 형제자매 조카들이 모두 모일 수 있어서 하루하루 소중한 날이었습니다. 작은오빠 아
들이 땅과 배를 샀는데 친척들이 모인자리에 코코넛과 그 날 잡은 물고기를 모두 가져와 가족들과 요리를
해서 먹은 일도 참 즐거웠습니다. 오빠는 식당을 하는데 우리 가족들을 위해 식당 문을 하루 닫고 온 가족
이 따가이따이로 여행을 다녀오기도 했습니다. 같은 필리핀에 있지만 모두 다른 섬에 살고 있어서 못 만
났는데 처음으로 다함께 모여서 서로 사는 모습을 보기도 하고 이야기도 나눌 수 있어서 기쁨이 더 큰 여
행이었습니다.

Ngày 25 đến ngày 30 tháng 6 vừa qua tôi đã
cùng con gái tôi du lịch về thăm nhà anh

trai ở Manila Philippin. Chị gái tôi cũng chưa

1 lần nào đến nhà anh trai và vì con trai lớn

của chị phải học nên một năm qua đã không

thể gặp được nhau, vì vậy đó là những ngày

quý giá để tất cả anh chị eｍ cùng các cháu họp ｍ

ặt và có thời gia vui vẻ bên nhau. Con trai của anh trai

mua đất và ｔàu nên đem dừa và cá bắt được hôm đó lại nơi
mọi người họp ｍặt để cùng nhau nấu ăn thật vui vẻ. Vì

chúng tôi mà anh trai đã đóng cửa quán ăn để cả gia

đình cùng nhau du lịch đến Tagaytay. Mặc dù cùng sống
tại Philippin nhưng đều ở những hòn đảo khác nhau

nên không thể gặp nhau được, đây là lần đầu tiên cả gia

đình họp mặt lại cùng nhau chia sẻ trò chuyện nên đối

với tôi đây là một niềm vui, một chuyến du lịch ý nghĩa lớn.
I together with my daughter visited my brother's house in Manila,

Philippines from June 25th to June 30th. My elder sister has never been to my brother 's house.

Also, my elder sister's eldest son didn’
t see each other for
a year due to his training.

For the ﬁrst time, all my brothers and sisters could gather together, so it was a great vacation

for me. My little brother's son bought the land with banana and coconut trees. He has also a

ﬁshing boat. So he brought coconuts, bananas and the ﬁsh he caught the day before in the

place where we gathered. We enjoyed cooking with my family. My brother has a restaurant,

but his family closed the restaurant for one day and the whole family went on a trip to Tagaytay.
All of them live in the same country Philippines but all of them live on diﬀerent islands. For so
long a time, we can see each other and share stories about our past, it was a very joyous
journey.
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함께해요

솜씨자랑

필리핀 처가에 보내는 편지

Thư ｇửi cho gia đình vợ Philippines
양승옥 Yang seun ok

완재는 평소 동물을 사랑하는 마음이 큰 친구입니다.
Woan Jae là người bạn thường có tấm lòng yêu thương
động vật rất cao.

박완재 초6 Park Woan Jae-Học lớp 6

얼마 전 장인어른이 돌아가실 때 가지 못해서 많이 슬퍼하고 힘들어 했던 우리 애기엄마. 친정에 형제를 만나는

그 마음이 그림에 고스란히

순간 어디에서도 보기 힘든 행복해 하는 모습을 보며, 앞으로 좀 더 잘해 주어야겠다는 생각이 들었습니다. 28시

표현되어 다양하고 생동감

간을 걸려 도착해서인지 너무 힘들어 음식은 먹는 둥 마는 둥 스르르 잠이 들었습니다. 다음날부터 등, 팔, 얼굴

넘치는 그림이 완성 되었습

등이 새까맣게 타는 것도 모를 정도로 해수욕장, 동물원 등을 다니며 아이들과 즐거운 시간을 보냈습니다. 아이

니다. 우리 친구의 멋진 그림

들이 즐거워 보였는데도 한국의 인터넷이 그리웠는지 막내에게 다음에 외갓집에 또 놀러올까 물어 봤는데 오기

감상해보세요^^

싫다고 했습니다. 왜냐고 물으니 와이파이가 안되니까 불편해서랍니다. 우리가 머무는 동안 일도 못하시고 함께
여행하고 음식 준비해주시고 고생하신 처형, 처남 내외의 고마움을 뒤로하고 우리는 귀국 하였지만, 이번 처가
나들이는 아내도 행복해 했지만 저도 평생 잊지 못할 제 생에 추억으로 남을 것 같습니다.

Cách đây không lâu khi hay tin ba vợ qua đời vợ tôi rất đau buồn vì không thể về được. Nhìn thấy

Với tấm lòng ấy bạn đã hoàn thành bức tranh vẽ với đầy nét thể hiện sinh động đa
dạng mà vẫn giữ được nét riêng của bức tranh.

Hãy cảm nhận bức tranh vẽ tuyệt vời do người bạn của chúng ta vẽ nào.

vợ hạnh phúc khi ｇặp lại anh chị em tôi nghĩ từ đây về sau phải đối xử tốt với vợ hơn nữa．Phải

mất 28 giờ để đến nơi vì quá mệt mỏi đến ăn cũng không muốn ăn ｍà ngủ đi mất．Đến ngày hô

ｍ sau lưng, tay, khuônｍặt của tôi bị cháy nắng đến nổi không thể nhận ra vì đã cùng các con đi

tắm biển, đi vườn bách thú và đã có thời gian vui vẻ bêｎ nhau.Nhìn thấy các con vui vẻ nhưng

hình như chúng nó nhớ việc dùng internet ở Hàn nên khi tôi hỏi sau này có muốn về nhà ngoại

chơi lần nữa

không thì con trai út nói là

không thích vì thấy bất tiện khi nhà ngoài
không có wiﬁ. Trong tｈời gian ở đấy tôi rất

biết ơn chị và em trai vợ đã vất vả vì chúng

tôi mà không đi làm để chuẩn bị thức ăn và

cùng nhau đi du lịch .Chuyến du lịch thăm gia

đình vợ lần này không những vợ tôi cảm thấy

hạnh phúc mà đồi với tôi là những kỷ niệm mà

tôi sẽ không bao giờ quên.

40

충청북도
02 다문화가족소식지

2018 + vol.33 2016 Winter + vol.28

41

03

맛있게 만들어요

더운 여름 무더위를 이기는 데는
시원한 음식만큼 좋은 게 없죠~~

콩국수 만들기
Món mì lạnh
재료 준비(2인분 기준)
검은 콩 1컵, 소면 2인분, 오이1/3개, 삶은 계란 1개, 방울토마토
2개, 잣1.5T, 통깨1.5T(T는 밥숟가락 종이컵 200ML 기준)

만들기
-검은콩은 2~3시간 정도 불린다.
-오이는 채 썰고 방울토마토는 반으로 잘라주고 삶은 계란도
반으로 잘라요.
- 불린 검은콩은 냄비에 넣고 물 4컵을 넣어서 15분 동안 삶아
요. 삶아진 콩은 찬물에 헹구어준 후 껍질을 벗겨요.
-믹서기에 삶은 콩, 통깨, 잣도 같이 넣고 물 3컵을 넣어서 곱
게 갈고 나서 고운체로 걸러서 그릇에 담아서 냉장고에서 차
게 식혀두어요.
-소면을 끓인 물에 넣고 삶아서 물기를 잘 빼고 그릇에 담아요.
-시원한 콩국을 가장자리로 돌려 부어준 후 오이, 토마토, 계란
을 올려주면 완성이 됩니다. 더 차갑게
드시려면 얼음을 넣고 드세요~~

Không gì sảng khoái hơn việc đánh
tan cái nóng mùa hè với những
món ăn tươi mát~~

Nguyên liệu(tiêu chuẩn 2 người)
1 ly(cốc) đậu đen, mì khoảng 2 người ăn, 1/3 trái dưa leo, 1
hột(quả) trứng gà luộc, 2 trái cà chua bi, 1.5 muỗng(thìa) hạt
thông, 1.5 muỗng(thìa) hạt mè ( Tiêu chuẩn theo
muỗng(thìa) ăn cơm và ly(cốc) giấy 200ml)
Hỗn hợp gia vị

- Ngâm đậu đen khoảng 2~3 giờ.

- Dưa leo thái sợi, cà chua bi và trứng cắt làm đôi.

- Đậu được ngâm cho vào nồi với 4 ly(cốc) nước rồi nấu trong
vòng 15 phút. Sau đó vớt đậu ra rửa lại bằng nước lạnh và

bỏ đi lớp vỏ đậu.

- Cho đậu, hạt thông, hạt mè với 3 ly(cốc) nước vào máy xay
sinh tố xay nhuyễn. Dùng rây lượt lấy nước đậu rồi để vào
tủ lạnh để làm lạnh.

- Cho mì vào nồi nước đang đun sôi luộc. Sau đó vớt mì ra
để ráo nước rồi cho vào tô(bát).

- Cho nước đậu đã được làm lạnh vào tô(bát) mì sau đó
trang trí dưa leo, cà chua bi và trứng gà đã chuẩn bị

lên trên bề mặt là hoàn thành xong tô(bát) mì
lạnh tuyệt vời. Nếu muốn ăn lạnh hơn hãy
cho 1 ít nước đá vào nhé~~

수박화채 만들기

Cách làm đồ uống từ dưa hấu
재료 준비
수박, 사이다, 연유, 우유, 생과일 (블루베리, 바나나, 키위 등)

만들기
- 수박을 먹기 좋은 크기로 잘라서 큰 그릇에 담아주세요.(원하
는 모양은 자유롭게 잘라 두셔도 좋아요)
- 수박에 사이다를 자작자작 수박이 잠길 정도로 부어주세요.
그 다음에 우유도 적당한 양으로 부어주고 연유 양도 취향에
따라 넣고 잘 섞어주세요.
- 다른 생과일( 블루베리, 바나나, 키위 등)을 넣으면 더욱더 풍
성해지고 영양도 섭취할 수 있어요.
- 마지막에 얼음을 넣어서 완전 시원하고 달콤한 수박화채를
드실 수 있어요.
★ 수박화채 및 콩국수로 한여름 무더위를 날리세요~~

작성자_ 웬태휴 진천군건강가정·다문화가족지원센터 통번역사
Người viết _ Nguyễn Thái Hiểu- Thông phiên dịch viên trung tâm SKGĐ-GĐĐVH huyện Jincheon
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Nguyên liệu
Nước có ga Saida, sữa tươi, sữa đặc, trái cây tươi (Blueberry,
chuối, Kiwi v.v.)
Hỗn hợp gia vị

- Cắt miếng dưa hấu vừa phải rồi cho vào tô(bát) to.(Có thể
cắt dưa hấu với hình dạng ưa thích tự do).

- Cho nước có ga Saida vào vừa ngập dưa hấu. Sau đó cho
sữa tươi và sữa đặc với lượng vừa phải theo ý thích rồi đảo
đều.

- Cho trái cây tươi (Blueberry, chuối, Kiwi v.v.) vào cùng sẽ
làm phong phú và có thể hấp thụ được thêm nhiều dinh
dưỡng.

- Sau cùng cho đá vào để có thể thưởng thức một tô(bát) đồ
uống từ dưa hấu tươi mát và ngọt ngào.

★ Hãy đập tan cái nóng mùa hè với mì lạnh và đồ uống từ
dưa hấu~~
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충북다문화가족
지원센터 소식
Tổ chức diễn đàn đa văn
hóa· di trú tỉnh Chungbuk

글_조수정 충북다문화가족·건강가정지원센터협의회
사무국장

Người viết_Cho Su Jeong (Trưởng phụ trách
văn phòng hành chính hiệp hội trung tâm hỗ
trợ SKGĐ ․ GĐĐVH tỉnh ChungBuk)
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충북다문화가족․건강가정지원센터협의회(이하
충다건협, 협의회장 손광영)에서는 충북도내 결
혼이주여성 145명을 대상으로 5회기에 걸쳐 충
청북도 공모사업의 일환으로 이주민리더십아카
데미를 열었다. 리더십 역량강화를 위해 다문화
한국사회의 이해 및 리더십함양 교육을 실시하
였고, 이주민의 정착 성공 사례로 ‘나의 이주 정
착기’를 4명의 이주여성들이 강사로 참여 정착
사례를 발표하여 참석자들의 공감대를 이끌어
냈다. 또한 마지막 날에 기관 탐방으로 서울글
로벌센터와 인근 고궁박물관, 경복궁, 민속박물
관등을 견학하여 이주민 관련 사업에 대한 이해
와 한국 역사와 문화에 대한 이해를 넓혔다. 충
다건협 손광영 협의회장은 “이주민들이 리더십
교육을 통해 지역내 선배 정착민들과의 유대감
형성을 통한 네트워크 협력체계의 구축으로 안
정적으로 한국사회에 정착하기를 기원하며, 또
한 이주민 리더를 발굴하고 이들의 지속적 역량
계발을 위해 본 사업이 지속될 수 있기를 희망
한다.”고 말하였다.

Ở hiệp hội trung tâm hỗ trợ SKGĐ ․ GĐĐVH tỉnh ChungBuk(Gọi tắt Hiệp Sức Đa Chung, giám đốc
hiệp hội Son Gwang Yeong) đã mở lớp học về vai trò lãnh đạo cho người nhập cư với một phần
của dự án tuyển chọn công khai của tỉnh Chungcheongbukdo, qua 5 buổi học dành cho 145
đối tượng là phụ nữ kết hôn nhập cư đang sinh sống ở tỉnh Chungbuk. Tỉnh đã tiến hành giáo
dục nuôi dưỡng tính lãnh đạo và sự hiểu biết về xã hội Hàn Quốc cho gia đình ĐVH nhằm thúc
đẩy phát triển năng lực lãnh đạo, với ví dụ điển hình về việc định cư thành công của người nhập
cư là 4 người phụ nữ kết hôn nhập cư đã tham gia giảng dạy và phát biểu về
‘Câu chuyện ổn định
cuộc sống nhập cư của tôi’
đã khiến mọi người đều đồng cảm. Hơn nữa, mọi người đã được đi
thăm cơ quan thực tế như trung tâm toàn cầu Seoul và viện bảo tàng cố cung, cung Gyeongbok,
viện bảo tàng dân tộc ở khu vực lân cận vào ngày cuối cùng, để mở rộng tầm hiểu biết về văn
hóa và lịch sử Hàn Quốc, hiểu thêm về dự án liên quan tới người nhập cư. Ông Son Gwang Yeong
(Giám đốc hiệp hội Hiệp Sức Đa Chung) nói rằng:
“Các phụ nữ kết hôn nhập cư thông qua chương
trình giáo dục tài lãnh đạo đều mong muốn ổn định cuộc sống trong xã hội Hàn Quốc bằng việc
xây dựng hệ thống hiệp lực toàn quốc qua việc hình thành mối quan hệ thân thiết với các phụ
nữ ổn định cuộc sống từ trước trong khu vực. Hơn nữa, tôi hy vọng dự án này có thể tiếp tục
phát triển để liên tục khai thác năng lực của mọi người và tìm ra tài lãnh đạo của người nhập cư”
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충북 다문화가족지원 관계기관 합동연수

Khóa học nghiệp vụ các cơ quan hỗ trợ gia đình ĐVH tỉnh Chungbuk

충북 다문화가족 한마음 축제

•기

간 : 2018. 9. 6.(목) ~ 7.(금) 1박 2일

Lễ hội đồng lòng gia đình đa văn hóa
Chungbuk

•장

소 : 상당산성휴양림 (충북 청주시 청원구 내수읍 덕암2길 위치)

•기

간 : 2018. 10. 6.(토)

•대

상 : 충북 다문화가족지원센터, 건강가정·다문화가족지원 센터 종사자 및 유관기관 관계자, 관계공무원 등

•장

소 : 제천시 체육관(제천시 숭의로 85)

•내

용 : 특강(일·가정양립관련교육 및 성인지감수성교육), 힐링 한마당(마음 들여다보기), 화합한마당 등

•대

상 : 충북 다문화가족지원센터 이용 회원, 관련 종사자 및 유관기관 관계자, 관계공무원 등

•수행기관 : 청주시건강가정·다문화가족지원센터

•내

용 : 개회식, 다문화가족지원 관련 유공자표창, 화합한마당 등

•협력기관 : 충북도내 11개시·군다문화가족지원센터 및 건강가정·다문화가족지원센터, 충북다문화가족·건강

•협력기관 : 충북도내 11개시·군 다문화가족지원센터 및 건강가정·다문화가족지원센터, 충북다문화가족·건강가정

가정지원센터협의회, 충북거점센터, 충청북도, 청주시 등

•Thời gian : thứ 5 ngày 6.9.2018. ~ thứ 6 ngày 7.9.2018 (1đêm 2ngày)

•Địa điểm : khu sinh thái Sangdangsanseong (충북 청주시 청원구 내수읍 덕암2길 위치)

•Đối tượng : tất cả nhân viên của trung tâm hỗ trợ GĐĐVH tỉnh Chungbuk, trung tâm hỗ trợ SKGĐ·GĐĐVH tỉnh
ChungBuk và các cấp lãnh đạo của cơ quan hữu quan, và các công viên chức nhà nước...

지원센터협의회, 충북거점센터, 충청북도, 제천시 등

•Thời gian : thứ 7 ngày 6. 10. 2018

•Địa điểm : nhà thi đấu thành phố Jecheon(제천시 숭의로 85)

•Đối tượng : tất cả hội viên sử dụng trung tâm hỗ trợ GĐĐVH tỉnh Chungbuk, các cấp lãnh đạo và nhân viên của
cơ quan hữu quan, các nhân viên trung tâm...

•Nội dung : bài giảng đặc biệt (Giáo dục song song công việc và gia đình, giáo dục sự nhạy cảm về nhận thức

•Nội dung : lễ khai mạc, trao bằng khen cho người có công liên quan việc hỗ trợ cho các GĐĐVH, sân chơi hòa

•Cơ quan điều hành : trung tâm hỗ trợ SKGĐ·GĐĐVH thành phố Cheongju

•Cơ quan hợp tác : 11 trung tâm hỗ trợ SKGĐ·GĐĐVH trong tỉnh ChungBuk, hiệp hội trung tâm hỗ trợ

giới tính), sân chơi hòa hợp lành mạnh (Nhìn vào tâm hồn), sân chơi hòa hợp...

•Cơ quan hợp tác : 11 trung tâm hỗ trợ SKGĐ·GĐĐVH trong tỉnh ChungBuk, hiệp hội trung tâm hỗ trợ SKGĐ ․
GĐĐVH tỉnh ChungBuk, trung tâm cứ điểm tỉnh Chungbuk, tỉnh Chungcheongbukdo, thành phố Cheongju...
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hợp...

SKGĐ·GĐĐVH tỉnh ChungBuk, trung tâm cứ điểm tỉnh Chungbuk, tỉnh Chungcheongbukdo, thành phố
Jecheon...
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✿ 청주시
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결혼이민자 메이크업 교실

Lớp học trang điểm giành cho người kết hôn
nhập cư

•기간 : 2018.4~6월
•장소 : 청주시건강가정·다문화가족지원센터 및 외부교육장
•대상 : 결혼이주여성 85명
•내용 : 탄탄한 피부 및 메이크업 기초 다지기
•연계기관 : 오휘 오창점
•Thời gian : tháng 4- tháng 6. 2018
•Địa điểm : học ở ngoài hoặc tại hỗ trợ SKGĐ-GĐĐVH
thành phố Cheongju
•Đối tượng : phụ nữ hết hôn nhập cư 85 người
•Nội dung : quản lý da và trang điểm cơ bản.
•Cơ quan hợp tác : Ohui chi nhánh Ochang

결혼이민자 생활이미용 컷트 및 플라워리더 교육
Lớp dạy cắt tóc cơ bản và lớp dạy cắm hoa

•기간 : 2018.4~6월
•장소 : 굿모닝뷰티아
카데미, 그린플라워
교육장
•대상 : 결혼이주여성
12명
•내용 : 생활 이미용 컷트 교육 및 꽃꽂이 교육
•연계기관 : 청주시여성단체협의회
•Thời gian : tháng 4- tháng 6. 2018
•Địa điểm : Goodmorning Beauty Academy, Phòng học ở
Green Flower
•Đối tượng : phụ nữ kết hôn nhập cư 12 người
•Nội dung : dạy cắt tóc cơ bản và dạy cắm hoa
•Cơ quan hợp tác : hiệp hội phụ nữ thành phố Cheongju

다문화 자녀 미술체험활동 프로그램

Chương trình làm quen với mỹ thuật giành cho
con em gia đình đa văn hóa
•기간 : 2018.07.11.~2018.11. (월 1회, 총 4회)
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다문화가족지원센터 소식
Tin tức trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa
•장소 : 라폼므현대미술관
•대상 : 봉명초등학교에 다니는 중도입국자녀 43명
•내용 : 다문화 자녀 대상 미술체험활동
•연계기관 : 라폼므현대미술관
•Thời gian : 11.7.2018-11.2018( 1 tháng 1 lần, tất cả 4 lần)
•Địa điểm : 라폼므현대미술관
•Đối tượng : Các cháu nhập cảnh giữa trừng đang học tại
trường tiểu học 봉명초등학교 43 người
•Nội dung : Hoạt động vẽ mỹ thuật cùng với con em gia
đình đa văn hóa
•Cơ quan hợp tác : 라폼므현대미술관

✿ 청원

___________________________________________________________________________

청원다문화가족지원센터에서는 5월 1일~12일까지 진행되었
던 ‘IPC청주세계양궁선수권대회’에 ‘아라리오’ 봉사단이 공연
에 참여하였다.
아라리오 봉사단은 우리춤과 베트남춤을 배운 결혼이민자들
9명으로 구성되어 있는 팀으로 1년간 열심히 배운 공연을 지
역 유관기관이나 다양한 공연에 재능기부를 하고 있다.
이번 IPC청주세계양궁선수권대회 폐막식에도 아름다운 아오
자이를 입고 베트남춤을 선보였다. 이를 통해 다문화센터도
홍보하고 지역 큰 축제에 참여하여 결혼이민자들의 자부심을
높일 수 있는 기회가 되었다.
‘Đại hội bắn cung thế giới ở Cheongju IPC’được tổ chức từ
ngày 1 đến ngày 12 tháng 5 vừa qua, nhóm múa từ thiện
‘ARADIO ’của trung tâm hỗ trợ GĐĐVH Cheongwon đã
tham gia biểu diễn văn nghệ
Nhóm múa từ thiện Aradio được thành lập bởi 9 thành viên
đều là phụ nữ kết hôn nhập cư tập múa truyền thống Hàn
Quốc và truyền thống Việt Nam, các thành viên chăm chỉ học
múa và hiện đang đi biểu diễn từ thiện tại nhiều nơi diễn đa
dạng và các cơ quan hữu quan tại khu vực trong vòng 1 năm
nay.
Tại buổi lễ bế mạc đại hội bắn cung thế giới tại Cheongju IPC
lần này, đội múa được mời tham gia và đã trình diễn tiết mục
múa truyền thống Việt Nam với tà áo dài mền mại thướt tha.
Thông qua buổi biểu diễn này co thể trở thành cơ hội để
nâng cao lòng tự tin cho những người kết hôn nhập cư khi

tham gia lễ hội lớn tại khu vực và đồng thời quảng bá về
trung tâm đa văn hóa.

행복한 IT교실

Lớp học thông tin hạnh phúc

•사 업 명 : 행복한 IT교실
•기간 : 2018년 8월말부터 2018년 12월까지 총 10회기
•장소 : 청원다문화가족지원센터 직업훈련실
•대상 : 청주시 상당·청원구에 거주하는 결혼이민자
•내용 : 결혼이민자의 컴퓨터 자격증(ITQ자격증) 취득 및
취업지원
•Tên dự án : Lớp học thông tin hạnh phúc
•Thời gian : từ cuối tháng 8 đến tháng 12 năm 2018, tổng
10 buổi
•Địa điểm: Phòng huấn luyện nghề tại trung tâm
hỗ trợ GĐĐVH Cheongwon
•Đối tượng: kết hôn nhập cư sống tại quận Cheongwon và
quận Sangdang
•Nội dụng : nhận bằng chứng chỉ máy tính (Bằng chứng chỉ
ITQ) và hỗ trợ tìm việc làm cho phụ nữ kết hôn nhập cư

✿ 충주시

____________________________________________________________________

아빠와 함께하는 세상 – 꿈꾸는 Cooking Time

Thế giới của con và cha - Giây phút nấu ăn mơ ước

•사업내용 : 2018년도
양성평등기금 지원
사업으로 아버지와
자녀가 함께 요리를
해보는 경험을 통해
요리를 만드는 즐거
움과 성역할에 대해서 생각해보는 시간을 갖음
•사업기간 : 6월 2일 ~ 7월 14일(총 5회기)
•대상자 : 다문화가정 및 일반가정 아버지와 자녀
•후원 : 충청북도청
•Nội dung dự án: với dự án hỗ trợ quỹ bình đẳng giới tính
thông qua kinh nghiệm nấu ăn của con cùng với cha,
chương trình đã đem lại những giây phút suy ngẫm về vai
tro giới tính và niềm vui khi làm các món ăn
•Thời gian dự án: từ ngày 2 tháng 6 ~ ngày 14 tháng 7 (Tổng
5 buổi)
•Đối tượng: cha và con gia đình người Hàn và gia đình đa
văn hóa
•Tài trợ: Uỷ ban nhân dân tỉnh Chungbuk

2018년 인문도시 프로그램 ‘인문도시 충주’

Chương trình thành phố nhân văn‘Chungju
thành phố nhân văn’

•기간 : 2018년 9월 ~ 2019년 3월 예정
•장소 : 야외
•대상 : 다문화가족
•내용 : 건국대학교 지식콘텐츠연구소와 함께하는 인문도
시 충주 만들기 사업. 다문화가족이 충주의 인문학적 가
치를 알고 충주시민으로서의 자부심을 갖기위한 사업임
• Thời gian : dự định từ tháng 9 năm 2018 ~ tháng 3 năm
2019
•Địa điểm: ngoài trời
•Đối tượng : gia đình đa văn hóa
•Nội dung : dự án tạo nên Chungju thành phố nhân văn
cùng với viện nghiên cứu thông tin tri thức trường đaị học
Konkuk. Dự án này nhằm giúp cho gia đình đa văn hóa
hiểu biết thêm giá trị nhân văn của Chungju và tạo thêm
niềm tự hào là người dân của thành phố Chungju

✿ 제천시

_____________________________________________________________________

제천시건강가정٠다문화
가족지원센터는 6월 18
일부터 7월 30일까지 매
주 월요일 영유아기 자녀
를 양육하고 있는 결혼이
민자 10명을 대상으로 영
유아기 부모교육 ‘행복한 육아교실’을 진행하였다. 총 7회
기 중 4회기는 그림책을 활용해서 자녀와 함께할 수 있는
놀이를 배우는 시간으로 진행되며 나머지 3회기에는 천연
DIY 베이비 용품을 만드는 시간으로 운영된다.
평소 접하기 힘든 내용으로 교육을 계획하여 한국에서 자
녀를 양육하는데 어려움을 겪고 있는 결혼이민자들에게 긍
정적인 도움이 될 것이며 해당 사업을 계기로 자녀의 건강
한 성장에 부모로서 올바른 역할을 수행할 수 있기를 기대
한다.
Vào thứ 2 hàng tuần từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 30 tháng 7
vừa qua trung tâm hỗ trợ SKGĐ-GĐĐVH thành phố Jecheon
đã tiến hành‘Lớp học chăm sóc bé hạnh phúc’dành cho
10 người kết hôn nhập cư đang nuôi dạy trẻ trong thời kỳ sơ
sinh và cho con bú. Lớp học có tất cả 7 buổi, trong đó 4 buổi
là khoảng thời gian sử dụng sách chuyện tranh để học cách
chơi cùng với bé, còn lại 3 buổi sẽ làm đồ cho bé bằng
nguyên liêu thiên nhiên DIY.
Lập kế hoạch với nội dung mà thông thường khó tiếp cận
2018 + vol.33 2016 Winter + vol.28
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trong giáo dục để chương trình có thể giúp đỡ tích cực cho
những phụ nữ nhập cư đang gặp khó khăn trong việc nuôi
dạy con cái ở Hàn Quốc và hy vọng đây sẽ là một dự án đóng
vai trò quan trọng giúp phụ huynh trong việc nuôi dạy con
cái một cách lành mạnh.

자녀성장지원사업 '꿈의 날개를 달자'

Dự án hỗ trợ sự tăng trưởng ở trẻ‘ Chắp cánh ước mơ’

•기간 : 2018년 5월 ~ 11월
•장소 : 센터 1층 강당
•대상 : 다문화 학령기 자녀
•내용 : 다문화 학령기 자녀 및 가족을 대상으로 사회성
발달 · 미래설계프로그램, 심리상담, 잡월드 체험학습,부
모자녀 체육활동, 가족캠프를 운영하여 또래관계 향상
및 진로발달, 가족관계향상의 계기 마련
•Thời gian : từ tháng 5~11 năm 2018
•Địa điểm : tầng 1 hội trường trung tâm
•Đối tượng : trẻ em đa văn hóa lứa tuổi đi học
•Nội dung : trẻ em trong độ tuổi đi học và gia đình đa văn
hóa được khuyến khích phát triển quan hệ xã hội, các
chương trình thiết kế tương lai, tư vấn tâm lý, học hỏi kinh
nghiệm thế giới, hoạt động thể chất của cha mẹ và cắm
trại gia đình để làm động lực nâng cao cải thiện quan hệ
gia đình, phát triển tương lai và quan hệ bình đẳng cùng
độ tuổi.

✿ 보은군

người) tham gia, họ đã có thời gian để tạo nên sự đồng cảm
và giao tiếp giữa cha mẹ và con cái thông qua trải nghiệm
bắt sò ốc, buổi hòa nhạc gia đình, săn tìm kho báu v.v..... Đặc
biệt việc trải nghiệm bắt sò ốc có thể là thời gian tạo nên kỷ
niệm tốt đẹp giữa cha mẹ và con cái trong việc hợp tác tập
trung với mục đích chung là ｂắt ốc.

마음과 마음의 에너지하우스 교실

Ｌớp học năng lượng của trái tim và tâm tư

•일시 : 매주 화 19:00~21:00
•장소 : 다문화센터 교육실
•대상 및 인원 : 결혼이민자 및 자녀 20명
•내용 : 통합예술(미술, 음악, 영화, 공예 등)로 참여자들 간의
상호작용을 촉진시키며, 특히 미술매체 및 선율악기 핸드벨
& 밤벨 연주를 통해 ‘공감과 소통’을 아름다운 하모니로 이
루어 내는 활동
•Thời gian : thứ ba hàng tuần từ 19ｈ～21ｈ
•Địa điểm : phòng giáo dục trung tâm đa văn hóa
•Đối tượng và số người : phụ nữ kết hôn và trẻ em 20 người
•Nội dung : thúc đẩy sự tương tác giữa những người tham
gia thông qua nghệ thuật tổng hợp (Mỹ thuật, âm nhạc,
phim, thủ công, vv), đặc biệt thông qua biểu diễn giai điệu
nhạc cụ bằng tay handbell , bambell và thông tin mỹ thuật
tạo nên những hoạt động hòa âm tuyệt vời trong việc
“Đồng cảm và thôngｈiểu nhau”.

한국 무용으로 열어가는 다문화지역사회

_____________________________________________________________________

부모와 함께하는 ‘오감발달 놀이캠프’

Cùng cha me “Cắm trại phát triển các giác quan”

6월 9일~10일 1박2일 태안 몽
산포해수욕장에서 가족관계향
상을 위해 부모와 함께하는 오
감발달 놀이캠프를 진행했다.
다문화가족 13가정(총 46명)이
참여해 갯벌생태체험, 가족음악
회, 보물찾기 등 부모와 자녀 간
의 소통과 공감 형성의 시간을 가졌다. 특히 갯벌생태체험
에서 가족이 공통된 목표(맛조개 잡기 등)를 향해 집중 및
협동하는 모습에서 부모와 자녀간의 좋은 추억을 간직할 수
있는 시간이었다.
Từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 6(1 đêm và 2 ngày), chúng tôi
đã tổ chức cắm trại vui chơi phát triển giác quan cho các
em cùng cha mẹ để cải thiện quan hệ gia đình tại ｂãi biển
Mongsanpo Taean. Có 13 gia đình đa văn hóa (Tổng cộng 46
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다문화가족지원센터 소식
Tin tức trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa

충청북도
02 다문화가족소식지

Cộng đồng đa văn hóa mở ｌớp học điệu múa
Hàn Quốc

•일시 : 매주 목 10:00~12:00
•장소 : 보은청소년문화의집
•대상 및 인원 : 결혼이민자 10명
•내용 : 한국 무용을 습득하여 지역사회 공연 봉사활동
•Thời gian : thứ năｍ hàng tuần từ 10h đến 12h
•Địa điểm: nhà văn hóa thanh thiếu niên Boeun
•Đối tượng và số người: 10 phụ nữ kết hôn nhập cư
•Nội dung : học điệu múa Hàn Quốc và thực hiện các buổi
biểu diễn tình nguyện tại khu vực cộng đồng

✿ 옥천군

____________________________________________________________________

행복한 가정 만들기 ‘동행(同行)’

Tạo nên một gia đình hạnh phúc 'Đồng hành(同行)’
옥천군다문화가족지원센터에서는 지난 6월 22일(금) 다문화

가정 30명을 대상으로 속리산 법주사에서 행복한 다문화 가
정 만들기 ‘동행(同行)’ 프로그램을 실시했다. 충북 남부 3군
(옥천·보은·영동)경찰서에서 주관한 행복한 다문화가정 만들
기 ‘동행(同行)’ 프로그램은 사회적 약자보호와 다문화가정에
게 힐링과 소통의 기회를 마련했다.
간단한 사찰 생활의 소개와 템플스테이, 사찰음식 체험을 통
해 한국의 불교문화를 이해하고 속리산 세조 길을 산책하며
한국생활의 적응 스트레스를 해소할 수 있는 계기가 되었다.
안정적 한국생활의 정착 지원과 행복한 다문화가정 만들기
‘동행(同行)’ 프로그램은 몸과 마음을 편안하게 만들어주는 힐
링의 시간이었다.
Thứ sáu ngày 22 tháng 6 vừa qua, trung tâm hỗ trợ GĐĐVH
huyện Okcheon đã tổ chức chương trình‘ đồng hành(同行)’
tạo nên một gia đình ĐVH hạnh phúc cùng với sự tham gia
của 30 người thuộc diện đa văn hóa tại chùa ở núi Songni.
Dưới sự chủ quản của sở cảnh sát 3 huyện phía nam tỉnh
Chungbuk như (Okcheon, Boeun, Yeongdong), chương trình
này là một cơ hội trong việc giao tiếp và thông hiểu nhau
đối với gia đình ĐVH và bảo vệ người yếu thế trong xã hội.
Thông qua việc trải nghiệm ẩm thực, giới thiệu ngắn về cuộc
sống của chùa, tạo cho mọi người hiểu thêm về văn hóa Phật
giáo của Hàn Quốc, đi dạo trên con đường SeJo của núi
Songni là cơ hội giải tỏa được căng thẳng áp lực trong việc
thích ứng cuộc sống ở Hàn Quốc. 'Chương trình đồng
hành(同行)' là một thời điểm thư giãn tâm trí và thân thể để
xây dựng gia đình đa văn hóa hạnh phúc, hỗ trợ cuộc sống
ổn định Hàn Quốc.

•Mục tiêu: Gia đình đa văn hóa ở huyện Okcheon và cư dân
địa phương
•Nội dung: Lễ hội đa văn hóa (chương trình tài năng và giải trí)

✿ 영동군

____________________________________________________________________

행복충전 - 아버지 학교

Nạp năng lượng hạnh phúc – Trường học của cha

영동군다문화가족지원센터(센터장 강수성)는 6월 17일부터 7
월 15일까지(매주 일요일 / 10:00~13:00 / 총 5회기) 다문화가
족 남편들의 건강한 가족관계 증진을 위한 「행복충전-아버지
학교」프로그램을 여성회관(영동군 성안길) 소회의실에서 진행
하였다. 이번 「행복충전-아버지 학교」는 다문화가족 남편들
에게 배우자와의 관계형성 및 올바른 남편역할에 대한 이해
등에 대한 교육을 통해 건강한 가족 만들기에 도움을 제공하
고자 함에 있다.
이번 교육에 참여한 다문화가정 남편들이 배우자 및 가족의
소중함에 대해 다시 한 번 생각 해 보며, 행복한 가족문화를
조성해 나가는데 좋은 기회가 될 것으로 보인다.
Từ ngày 17/6 đến ngày 15/7, chủ nhật hàng tuần từ 10h~13h/
tổng số 5 buổi. Ở trung tâm hỗ trợ GĐĐVH huyện Yeongdong(Giám đốc TT Kang Su Seong) đã tiến hành chương
trình 「Nạp năng lượng hạnh phúc - Trường học của cha」
nhằm thúc đẩy mối quan hệ gia đình lành mạnh cho những
người chồng gia đình đa văn hóa tại phòng họp của hội quán
phụ nữ (Đường Seong An huyện Yeongdong)
Chương trình 「Nạp năng lượng hạnh phúc - Trường học của
cha」 lần này muốn cung cấp việc hỗ trợ xây dựng gia đình
lành mạnh qua buổi học giáo dục về sự hiểu biết vai trò đúng
đắn của người chồng và hình thành mối quan hệ giữa các
người chồng của gia đình đa văn hóa và người bạn đời.
Buổi giáo dục lần này đã cho thấy là cơ hội tốt cho những
người chồng của gia đình đa văn hóa thử suy nghĩ lại một lần
nữa về tầm quan trọng của gia đình và bạn đời, chương trình
là cơ hội tốt cho việc hình thành văn hóa gia đình hạnh phúc.

제4회 옥천군 다문화 한마당 축제

Lễ hội đa văn hóa ở Okcheon lần thứ 4

•기간 : 2018. 10. 27(토)
•장소 : 옥천체육센터
•대상 : 옥천군 관내 다문화가족 및 지역주민
•내용 : 다문화 한마당 축제(장기자랑 및 레크리에이션)
•Thời gian: ngày 27 tháng 10 năm 2018 (Thứ Bảy)
•Địa điểm: Trung tâm Thể thao Okcheon
2018 + vol.33 2016 Winter + vol.28
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문화 탐방

Trải nghiệm văn hóa

•기간 : 2018년 8월 14일
•장소 : 경기도 이천 일원
•대상 : 영동군 다문화가정 초등학생자녀
•내용 : 문화탐방을 통한 우리나라 문화와 역사에 대한 바른
이해와 자긍심 향상
•Thời gian : ngày 14 tháng 8 năm 2018
•Địa điểm : thành phố Icheon tỉnh Gyeonggi
•Đối tượng : học sinh tiểu học là con em gia đình ĐVH ở
huyện Yeongdong
•Nội dung : nâng cao lòng tự hào và hiểu biết đúng về lịch
sử và văn hóa đất nước ta qua chương trình trải nghiệm
văn hóa

✿ 증평군

____________________________________________________________________

증평군건강가정·다문화가족지원센터(센터장연제일)에서는 6월
23일부터 24일까지 1박2일 동안 다문화가족 11가족(45명)이 참
여한 가운데 충남서천 국립생태원에서 가족캠프를 실시했다.
가족캠프는 교.통.정.리(교감하고 소통하여 정말 행복한 우리
가족)라는 주제로 긍정적인 가족 관계를 형성하기 위하여 마
련되었다.
가족캠프 일정은 ▴국립생태원 생태해설 ▴4D영상관람 ▴가
족레크레이션 ▴가족 장기자랑 ▴장항스카이워크 전망대 관
람 등 가족이 함께 서로 교감하고 소통하여 행복한 추억을 만
들 수 있는 시간이 되도록 진행되었다.
가족캠프에 참여한 필리핀자녀 박은정(증평초 5년)은 “가족이
함께 여행할 수 있어서 기쁘고, 친구들과 친해질 수 있는 계기
가 되어서 좋았다.”며 즐거움을 표현했다.
한편, 증평군건강가정·다문화가족지원센터 관계자는 “우리지
역에 거주하는 다문화가족이 안정적으로 정착할 수 있는 프
로그램을 다양하게 마련하겠다.”고 전했다.
Từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 6 vừa qua, trung tâm hỗ trợ
SKGĐ-GĐĐVH huyện Jeungpyeong (Giám đốc trung tâm
Yeon Je Il) đã tiến hành tổ chức cắm trại gia đình 1 đêm 2
ngày tại viện sinh thái quốc gia ở Seocheon Chungnam và

다문화가족지원센터 소식
Tin tức trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa
đã có 11 gia đình đa văn hóa (tổng 45 ngườ)i tham gia.
Với chủ đề Giao cảm . Thấu hiểu . Thật sự . Gia đình(Gia đình
tôi thật sự hạnh phúc khi giao tiếp và giao cảm với nhau)
cuộc cắm trại gia đình tạo cơ hội hình thành mối quan hệ
gia đình mang tính khẳng định viên trong gia đình.
Lịch trình cắm trại gia đình được thực hiện như ▴ Giải thích
về sinh thái tại viện sinh thái quốc gia ▴ Xem giải trí 4 nội dung
video ▴ Giờ giải trí của gia đình ▴ Chương trình tài năng gia
đình quan sát đài Janghang Skywalk vv... Đây là thời gian để
các gia đình giao tiếp và tương tác với nhau để tạo nên
những ký ức hạnh phúc.
Con của người đến từ Philippin-Em Park Eun-jung học sinh
lớp 5 trường tiểu học Jeungpyeong đã tham gia cuộc cắm
trại gia đình cho biết ’Em rất vui mừng vì có thể đi du lịch
cùng gia đình và có cơ hội để làm quen với bạn bè’.
Bên cạnh đó, người phụ trách của Trung tâm hỗ trợ SKGĐGĐĐVH huyện Jeungpyeong đã phát biểu rằng“Chúng tôi
sẽ tạo thêm nhiều chương trình đa dạng để cho các gia đình
đa văn hóa cư trú trong khu vực có thể định cư ổn định hơn”

가족행복 더하기+

Tăng thêm hạnh phúc của gia đình

•기간 : 2018. 9. 13 ~ 11. 8 / (목) 13:00~15:00(총 8회기)
•장소 : 증평군건강가정·다문화가족지원센터 교육실
•대상 : 학령기 학부모 20명
•내용 : 감정코칭을 통한 부모-자녀 사랑의 대화법, 스트레
스 관리를 통해 긍정적인 자아상이 생길 수 있도록 부모의
감정 다루기, 학령기아동의 발달에 따른 양육방법과 부모역
할에 대한 이해 증진 등
•Thời gian : 13:00 ~ 15:00 thứ 5, ngày 13 / 9 ~ 8/ 11 năm 2018
(Tổng cộng 8 buổi)
•Địa điểm : trung tâm hỗ trợ SKGĐ-GĐĐVH huyện Jeungpyeong
•Mục tiêu : 20 phụ huynh có con ở độ tuổi đi học
•Nội dung : cách giao tiếp về tình yêu thươn giữa cha mẹ
và con cái thông qua chỉ đạo cảm xúc, điều khiển cảm xúc
của cha mẹ để có thể tạo ra cái tôi tích cực thông qua việc
quản lý về những áp lực, nâng cao hiểu biết về vai trò của
cha mẹ và phương pháp nuôi dạy con cái theo sự phát
triển của trẻ ở từng độ tuổi đi học.

✿ 진천군

____________________________________________________________________

다문화가족 자녀성장지원프로그램(부모·자녀관
계향상)“살아있는 갯벌 이야기”
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Chương trình hỗ trợ phát triển con cái GĐĐVH
(Nâng cao quan hệ giữa cha mẹ và con cái)“Câu
chuyện về việc bắt sò trên bãi lầy đầy sức sống”

•일시 : 2018. 6. 9 (토)
•장소 : 충남 서천군 장항읍
•대상 : 학령기 자녀를 둔 다문화가족
•내용 : 국립해양생물자원관람, 장항스카이워크, 갯벌체험 등
•Thời gian: thứ 7 ngày 9 tháng 6 năm 2018
• Địa điểm: Chungnam Seocheon-gun Janghang-eup
•Đối tượng: GĐĐVH có con đi học cấp 1 trở lên
•Nội dung: tham quan viện tài nguyên sinh vật biển quốc
dân, Janghang Skywalk, trải nghiệm bắt sò v.v.

)

다문화 이해교육 ‘이웃나라와 친구해요’

Giáo dục tìm hiểu về đa văn hóa‘ Hãy làm bạn
cùng với các nước láng giềng’

•기간 : 9~11월
•장소 : 관내 유치원 및 초등학교
•대상 : 관내 유치원 및 초등학교
•내용 : 나라별 이해교육 및 체험활동
•Thời gian: tháng 9 ~ 11
•Địa điểm: trường mẫu giáo và trường tiểu học trong huyện
•Đối tượng: Trường mẫu giáo và trường tiểu học trong
huyện
•Nội dung: giáo dục tìm hiểu về các nước và hoạt động trải
nghiệm

✿ 괴산군

본 교육은 한국어를 배우고 싶은 욕구는 매우 크지만 직장일
로 인해 학습기회가 적은 결혼 이주여성과 외국인 근로자를
대상으로 진행되었으며, 기초 한국어 문법과 어휘를 토대로
하여 사회에서 쓰이는 생활언어까지 총 3주간 주5회 15회기
(30시간)에 걸쳐 12시부터 2시까지 매일 2시간씩 진행하였다.
수년간 괴산군의 다문화가족을 물심양면으로 지원해 주고 있
는 미미식품 이한배 대표님의 배려와 점심시간까지 반납해 가
며 한국어 교육에 참여하는 학생들의 열정이 시너지 효과를
일으켜 괴산군 건강가정·다문화가족지원센터의 이번 교육이
이들에게 한국어능력 향상과 사회생활 적응에 도움을 줄 뿐
아니라 최종적으로 국적취득에까지 도전 할 수 있는 밑거름
이 될 것이다.
Ｎgày 9 tháng 7(Thứ hai), trung tâm hỗ trợ SKGĐ · GĐĐVH
huyện Goesan(Giám đốc trung tâm Chang Seok Soo) đã
mở lớp học tiếng Hàn(dành cho người đi làm)là phụ nữ nhập
cư và người nước ngoài và tổng cộng có 14 người thaｍ gia
Khóa giáo dục này được tiếng hành cho những đối tượng là
phụ nữ kết hôn nhập cư và những người lao động nước
ngoài muốn học tiếng Hàn nhưng có ít cơ hội học tập vì phải
đi làm. lớp học được tiến hành trong 3 tuần, ｍỗi tuần 5buổi(
tổng 30 tiếng), ｍỗi buổi 2 tiếng từ 12h đến 14h. với nội dung
học về ngữ pháp tiếng Hàn cơ bản, từ vựng và những ngôn
ngữ sinh hoạt dùng trong xã hội. Ông Lee Han Bae người đại
diện công ty thực phẩm MiMi đã luôn quan tâm và hỗ trợ về
vật chất lẫn tin thần cho GĐĐVH huyện Geosan trong nhiều
năm qua, để tạo nên hiệu quả cho sự nhiệt huyết của những
học sinh học tiếng Hàn, trung tâm hỗ trợ SKGĐ · GĐĐVH
không những sẽ giúp cho họ thích nghi được sinh hoạt xã
hội và nâng cao năng lực tiếng Hàn và còn là nền tảng để
họ có thể thử thách về việc thi quốc tịch.

____________________________________________________________________

찾아가는 한국어 교실!! 한국어 실력 레벨업!!

Lớp học tiếng Hàn Quốc !! Nâng cao năng lực
tiếng Hàn Quốc !!

괴산군건강가정·다문화가족지원센터(센터장 한석수)에서는 7
월9일(월) 괴산군 관내기업체(미미식품대표 이한배)에 근무 중
인 결혼이주여성과 외국인근로자 14명이 참여한 가운데 ‘찾아
가는 한국어교실(직장인반)’을 개강하였다.

2018 다문화페스티벌 (2018 괴산고추축제행사)
Lễ hội đa văn hóa 2018 (Lễ hội ớt Goesan)
•기간 : 2018.09.01.(토) 16:00~18:00
•장소 : 괴산군 고추축제 행사장 주무대
•대상 : 결혼이주여성
•내용 : 결혼이주여성들의 장기자랑 경연대회
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News
•Thời gian: (Thứ 7) 16h ~ 18h ngày 1 tháng 9 năｍ 2018
•Địa điểm: sân khấu chính lễ hội ớt huyện Goesan
•Đối tượng: phụ kết hôn nhập cư
•Nội dung: cuộc thi tài năng của phụ nữ kết hôn nhập cư

✿ 음성군

____________________________________________________________________

음성군건강가정·다문화가족지원센터에서는 6월23일부터 8월
4일까지 학령기 다문화가족 자녀 및 부모·자녀 관계향상 프로
그램인 ‘다문화가족 자녀성장 지원사업’을 진행하였다.
지난해에 이어 두 번째 진행되는 이번 프로그램은 한국문화
체험을 시작으로 다양한 나라 언어배우기, 직업체험 및 봉사
활동으로 12회기 마무리를 하였다.
Ngày 23 tháng 6 đến ngày 4 tháng 8 vừa qua, trung tâm
SKGĐ-GĐĐVH đã tổ chức chương trình dành cho con em gia
đình đa văn hóa với nội dung hổ trợ sự phát triển và cải thiện
mối quan hệ giữa con trẻ và cha mẹ trong gia đình đa văn
hóa ở độ tuổi đi học.
Cũng giống như năm rồi chương trình được tổ chức lần hai
đã hoàn thành trong 12 buổi học với việc trải nghiệm văn
hóa hàn quốc, học nhiều ngôn ngữ khác nhau của các nước,
và trải nghiệm về công việc, hoạt động từ thiện ...

음성군다문화가족한마음축제

Lễ hội chung một tấm lòng dành cho gia đình đa
văn hóa huyện Eumseong.

•기간 : 10월 28일
•장소 : 음성군실내체육관
•대상 : 다문화가족 및 지역민
•내용 : 나라별 전통춤, 패션쇼, 장기자랑, 레크리에이션 등
•Thời gian : ngày 28 tháng 10
•Địa điểm : nhà thể dục thể thao huyện Eumseong
•Đối tượng : gia đình đa văn hóa và người dân địa phương
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충청북도
02 다문화가족소식지

다문화가족지원센터 소식
Tin tức trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa
•Nội dung: vũ điệu truyền thống các nước, trình diễn thời
trang, thi tài năng ca hát, giải trí...

✿ 단양군

____________________________________________________________________

단양군다문화가족지원센터는 지난 5월24일부터 27일까지 개
최된 제36회 소백산 철쭉제 행사중 베트남 음식체험과 놀이
체험 의상체험등을 위한 체험부스를 운영하였다. 의상체험과
놀이체험은 아이들과 어른 모두의 사랑속에 지치는줄 모르고
놀이를 하였으며, 다문화 음식체험으로 진행된 월남쌈은 다문
화가정은 물론 축제장에 참가한 모든 사람들로부터 엄청남 인
기를 얻었다. 또한 무더위에도 센터를 위해 먼길 마다않고 달
려와서 월남쌈을 만들어 주신 우리 이주여성에게 정말 고마
운 마음을 전하며, 이런 다양한 체험 부스를 통해 우리 다문화
의 올바른 이해와 입지에 많은 도움이 될 것이라 생각된다.
hóa ở độNgày 24 đến 27 tháng 5 trung tâm hỗ trợ gia đình
đa văn hóa huyện Danyang đã tổ chức một gian hàng trải
nghiệm ẩm thực Việt Nam, trò chơi, trang phục truyền thống
các nước, tại lễ hội hoa Đỗ Quyên ở núi Sobeak lần thứ
36.Trải nghiệm trò chơi và trang phục truyền thống thu hút
đượcsự quan tâm của trẻ em và người lớn.Gỏi cuốn Việt
Nam là một trải nghiệm thực phẩm đa văn hóa đã nhận
được sự chú ý từ những người tham gia lễ hội cũng như các
gia đình đa văn hóa. Ngoài ra, chúng tôi muốn bày tỏ lòng
biết ơn của chúng tôi đến những người phụ nữ kết hôn
nhập cư đã không ngại đường xa giữa cái nắng ôi bức đến
giúp đỡ cho trung tâm. Chúng tôi nghĩ rằng thông qua gian
hàng trải nghiệm như thế sẽ giúp ích nhiều hơn về vị trí và có
cái nhìn đúng đắn về đa văn hóa.

청주출입국·외국인사무소 체류업무
사전 방문예약 필수 !

Bắt buộc phải đặt lịch hẹn trước về những việc liên quan đến
cư trú ở văn phòng quản lý XNC Cheongju

1 시행 개요
관내 거주하는 등록외국인들이 체류 업
무를 보기 위해 장시간 대기하는 불편을
해소하고, 보다 쾌적한 환경에서 체류업
무 신청 등을 받을 수 있도록 2017년 4
월부터 사전 방문예약제를 시행하였습
니다.
- 방문예약제란 체류업무를 신청하기
위해서 미리 온라인으로 방문일자 및
시간대를 예약한 이후에 출입국․외국
인사무소를 방문하는 것으로,
- 사전에 온라인으로 예약하지 않고, 출
입국․외국인사무소를 방문하면 당일
업무 처리가 안 될 수 있습니다.
※ 사증발급인정서 신청, 영주자격‧국
적신청, 등록․거소 신고업무, 외국
인등록증 수령, 각종 증명서 발급
업무는 예약 없이 업무처리 가능
2 사전 방문예약 대상
- 충북지역 출입국․외국인사무소 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 처
리 가능 (*순서대기표 필요 없음)
※ 2017년 10월부터 모바일로도 가능합니다

4 방문예약 문의 : ☎(국번없이)1345

1 Khái niệm tổng quát quá trình thực hiện
Bắt đầu vào tháng 4 năm 2017 hệ thống đặt lịch hẹn trước
đã được thực hiện nhằm loại bỏ bất tiện cho người nước
ngoài khi đến đăng ký phải chờ đợi trong thời gian dài để
được giải quyết công việc liên quan đến cư trú , để tạo môi
trường thoải mái hơn khi đến nộp đơn xin giấy phép cư trú.
Hệ thống đặt lịch hẹn trước là việc đến văn phòng quản lý
XNC sau khi đăng ký đặt lịch hẹn trước ngày tháng thời gian
trên trực tuyến online.

Nếu không đăng ký online đặt lịch hẹn trước mà đến trực
tiếp văn phòng quản lý xuất nhập cảnh thì có thể sẽ không
được xử lý công việc trong ngày hôm đó.
※ Các công việc như đăng ký chứng nhận cấp thị thực,
đăng ký quốc tịch· Tư cách cư trú vĩnh viễn, việc khai
báo đăng ký· Nơi cư trú, nhận thẻ đăng ký cư trú người
nước ngoài, việc cấp các loại giấy chứng nhận khác thì
có thể được giải quyết mà không cần hẹn trước.
2 Đối tượng đặt lịch hẹn trước
- Người nước ngoài đăng ký cư trú trực thuộc văn phòng
xuất nhập cảnh khu vực Chungbuk.

3 Cách đặt lịch hẹn trước
Vào trang web Internet Hikorea (www.hikorea.go.kr) đặt lịch
hẹn trước và lấy giấy chứng nhận lịch hẹn sau đó đến văn
phòng XNC ở tầng 1 để giải quyết công việc vào thời gian
đã đặt lịch hẹn trước. (Không cần bóc phiếu chờ đến lượt).
※ Bắt đầu tháng 10 năm 2017 có thể đăng ký bằng thiết bị
di động
4 Hỏi đáp về việc đặt lịch hẹn trước ☎ (Không cần
mã vùng) 1345

★ 예약대기시간이 1~2달 소요되므로, 방문예약은 미리미리 !!
★ Thời gian chờ đặt lịch trước, có thể mất từ 1~2 tháng. Hãy đăng ký đặt lịch hẹn trước sớm nhé!
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