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다양한 문화가 함께 어울려 행복을 빚어내는
다문화가족은 일곱 개의 빛깔이 모여 이루는 아름다운
무지개와 닮아 있습니다. <Rainbow+>는

Special Theme

다문화가족을 의미하는 Rainbow에 희망과 사랑을
더하고(+), 다문화가족이 우리 사회에서 살아가는데 꼭
필요한 정보를 더한다(+)는 의미를 담고 있습니다.
Gia đình đa văn hóa với các nền văn hóa đa dạng hòa hợp
với nhau tạo nên hạnh phúc giống như chiếc cầu vồng
với vẻ đẹp tạo nên bởi bảy sắc màu.
<Rain b ow+> mang ý nghĩa cầu vồng đại diện cho gia
đình đa văn hóa cộng thêm (+) niềm hy vọng và tình yêu
cũng như cộng thêm (+) thông tin cần thiết cho gia đình
đa văn hóa để sống trong xã hội của chúng ta.
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발행인

여성가족부장관 강은희

발행처

여성가족부

Special 2. Hướng dẫn đặc biệt

서울특별시 종로구 세종대로 209(세종로)

Hỗ trợ phù hợp cho thanh thiếu niên nhập cư giữa chừng

Tel. 02) 2100-6000
Fax. 02) 2100-6485
편집자문위원 성상환 교수(서울대학교 독어교육학과)
기획·제작
진행·디자인
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Special 3. 현장 Focus

장흔성 센터장(구미시다문화가족지원센터)

무지갯빛 꿈과 열정 ‘무지개Job아라’

한국건강가정진흥원

Special 3. Tâm điểm thực tế
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Nhiệt huyết và ước mơ của ánh sáng cầu vồng ‘Cầu Vồng Job Ara’
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사진

다뷰 스튜디오

번역감수

매경바이어스가이드

※ < R a inbow＋>는 한국어 병기 12개 언어(영어, 중국어, 베트남어,
타갈로그(필리핀)어, 크메르(캄보디아)어, 몽골어, 러시아어, 일본어,
태국어, 라오어, 우즈베크어, 네팔어)로 제작되어 무료로 배포되고
있습니다.
※
< R ainbow+> được biên tập song ngữ bằng tiếng Hàn
và 1 2 thứ tiếng (tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng
Khme r (Campuchia), tiếng Tagalog(Philiphin), tiếng Mông
Cổ, t iếng Nga, tiếng Nhật, tiếng Thái Lan, tiếng Lào, tiếng
Uzbekistan, tiếng Nepal) và được phát hành miễn phí.
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한국에 입국하게 된 청소년을 말한다. 그들은 한국 사회에서
정착하고 생활하는 데 있어 언어, 문화, 경제적으로 다양한
어려움을 겪고 있다. 무지개 색과 같이 다양한 배경을 지닌
중도입국청소년이 한국 사회에서 자신의 꿈을 마음껏 펼쳐
나갈 수 있도록 사회 전체의 노력이 필요하다. 이번 겨울호에서는
중도입국청소년을 위한 전문가 의견 및 지원 프로그램 등을
소개한다.

Những thanh thiếu niên nhập cư giữa chừng đa phần là nói đến
các em sống và lớn lên tại nước ngoài, trong thời kỳ thanh thiếu
niên đã nhập cảnh đến Hàn Quốc. Những em này gặp nhiều
khó khăn về các mặt ngôn ngữ, văn hóa, kinh tế trong thời gian
sống và sinh hoạt tại Hàn Quốc. Những em thanh thiếu niên
nhập cư giữa chừng có một môi trường sống khá đa dạng như
các màu sắc của cầu vồng, vì thế rất cần thiết có sự nỗ lực của
toàn thể xã hội để cho các em có thể thỏa mình vươn xa ước
mơ của mình trong xã hội Hàn Quốc. Trong kỳ mùa đông lần
này, chúng tôi xin giới thiệu ý kiến của chuyên gia cũng như
các chương trình hỗ trợ cho các thanh thiếu niên nhập cư giữa
chừng.

Special Theme 연재 순서 / Thứ tự đăng tải Special Theme qua các kỳ
봄호

다문화가족 자녀를 위한 진학 안내

Kỳ mùa xuân	Hướng dẫn nhập học cho trẻ em gia đình đa văn
hóa

여름호 다문화가족 자녀의 언어능력 육성

Kỳ mùa hè

가을호 다문화가족 자녀성장 프로그램

Kỳ mùa thu	Chương trình phát triển trẻ em dành cho trẻ em gia
đình đa văn hóa

겨울호 중도입국 청소년의 현주소와 지원 정책

Kỳ mùa đông

Rèn luyện khả năng ngôn ngữ của trẻ em gia đình
đa văn hóa

Chính sách hỗ trợ và tình hình hiện nay của thanh
thiếu niên nhập cư giữa chừng
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중도입국청소년의
건강한 성장을 바라며
Mong đợi vào trưởng thành và khỏe mạnh của thanh thiếu niên nhập cư giữa chừng

글 배상률 한국청소년정책연구원 부연구위원

중도입국청소년은 우리 사회와 정부가 특별히 관심을
쏟아야 할 대상이다. 굳이 UN아동권리협약을 들먹이며
아동·청소년 인권 보호라는 사회적 책무(social responsibility)
를 강조하지 않더라도 이들의 건강한 성장이 우리가
그토록 강조하는 ‘21세기 세계화 시대를 주도할 인재
양성’과도 맥을 같이 하는 것이기 때문이다. 사회의 인적
자원으로, 당당한 세계시민으로 이들이 가진 역량을
온전히 펼칠 수 있도록 우리 사회와 정부의 진지한 고민이
필요한 시점이다.
필자는 최근 중도입국청소년 자립지원 방안 연구의 일환
으로 전국의 중도입국청소년 약 600명과 현장전문가 50
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Thanh thiếu niên nhập cư giữa chừng là đối tượng mà
xã hội chúng ta và chính phủ phải dành sự quan tâm đặc
biệt. Vì không cần đề cập đến Công ước của Liên Hiệp
Quốc về quyền lợi trẻ em để nhấn mạnh trách nhiệm xã
hội(social responsibility) gọi là bảo vệ nhân quyền của
thiếu nhi·thanh thiếu niên, thì sự trưởng thành khỏe
mạnh của các em cùng một mạch với ‘ việc đào tạo nhận
tài chủ đạo trong thời đại thế giới hóa của thế kỷ 21’ mà
chúng ta luôn nhấn mạnh. Về mặt nguồn nhân lực của
xã hội, đây là thời điểm cần thiết để xem xét một cách
thật sự xã hội chúng ta và chính phủ để các em có thể
phát huy hết tất cả năng lực với vai trò là một thành viên
đường hoàng của thế giới.
Người viết đã tiến hành khảo sát điều tra với đối tượng
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Column

명가량을 대상으로 설문조사를 실시하였다. 그 결과
중도입국 청소년들의 3대 고민거리는 1위가 진로 문제,
2위가 경제적 어려움, 3위가 목표의식이나 꿈의 부재로
나타났다. 자신에게 필요한 프로그램 및 정책적 지원
으로는 1위 수준별 한국어 교육, 2위 직업기술훈련, 3위
학교수업 및 교과목 지도를 꼽았다.
중도입국청소년들의 효과적인 지원을 위해서는 이들의
실태를 정확하게 파악하는 것이 중요하다. 이들을
위한 자립지원 정책은 관련 부처 간 연계를 통해
효율성을 극대화해야 한다. 체류신분 관련 법적 체계,
한국어 지원 체계, 공교육 체계, 취업 지원 체계 등
다방면에서 개선의 노력이 요구된다. 청소년의 삶에
있어 부모의 역할이 매우 중요하다는 점에서 중도입국
청소년들의 부모를 대상으로 한 교육 및 정보 제공도
체계적으로 이루어져야 한다.
또한 중도입국청소년이 낯선 환경과 새로운 가정에서
생활하면서 받는 스트레스에 대처할 수 있도록 지속적인
상담이 필요하다. 상담은 가급적이면 이들의 모국어로
진행하는 것이 좋다. 아울러 중도입국청소년이 자신의
적성을 발견하고 미래를 꿈꿀 수 있도록 진로 탐색을
위한 다양한 기회와 프로그램을 지속적으로 제공해야
할 것이다.

là 50 nhà chuyên môn thực địa và khoảng 600 thanh
thiếu niên nhập cư giữa chừng trên toàn quốc với chuỗi
nghiên cứu phương án hỗ trợ tự lập cho các thanh thiếu
niên dạo gần đây. Kết quả cho thấy 3 việc mà các em
thanh thiếu niên nhập cư giữa chừng lo ngại, thứ 1 là vấn
đề tương lai, thứ 2 là khó khăn về kinh tế, thứ 3 là thiếu
ước mơ cũng như ý thức về mục tiêu. Về hỗ trợ chính
sách hay các chương trình cần thiết cho bản thân, các em
đã đưa ra việc thứ 1 là giáo dục tiếng Hàn theo từng mức
độ, thứ 2 là huấn luyện kỹ thuật nghề, thứ 3 là chỉ đạo các
môn học và giờ học tại trường.
Để hỗ trợ hiệu quả cho các thanh thiếu niên nhập cư giữa
chừng, việc quan trọng là chúng ta nắm bắt chính xác
tình hình thực tế của các em. Chính sách hỗ trợ tự lập cho
các em phải tối đa hóa tính hiệu quả thông qua việc liên
kết giữa các phòng ban. Đòi hỏi nỗ lực cải thiện trên các
mặt như chế độ hỗ trợ việc làm, chế độ giáo dục công,
chương trình hỗ trợ tiếng Hàn Quốc, hệ thống luật pháp
liên quan đến tình trạng lưu trú. Trong cuộc sống của
thanh thiếu niên, vai trò bố mẹ rất quan trọng, từ điều
này cho thấy phải có hệ thống cung cấp thông tin và giáo
dục với đối tượng là bố mẹ của các thanh thiếu niên nhập
cư giữa chừng.
Bên cạnh đó cần tư vấn nói chuyện xuyên suốt để có thể
giúp các thanh thiếu niên nhập cư giữa chừng đối phó
với căng thẳng khi sinh hoạt trong môi trường lạ lẫm và
gia đình mới. Nếu có thể thì việc tư vấn nên trò chuyện
bằng tiếng mẹ đẻ sẽ tốt hơn. Và phải cung cấp liên tục
các chương trình và nhiều cơ hội để tìm kiếm con đường
tương lai, giúp các thanh thiếu niên nhập cư giữa chừng
phát hiện được khả năng của mình và mơ ước về tương
lai.
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Rainbow+

Special
Theme

Special 2. 스페셜 가이드 │ Special 2. Hướng dẫn đặc biệt

중도입국청소년을 위한
맞춤형 지원
Hỗ trợ phù hợp cho thanh thiếu
niên nhập cư giữa chừng
한국에서 태어나 한국 공교육 제도 안에서 성장하는 다문화가족 자녀와 달리 중도입국청소년은 한국어를
거의 구사하지 못하는 상태에서 입국한다. 따라서 정상적인 학교 교육을 받는 데 어려움을 겪을 수밖에 없다.
중도입국청소년의 건강하고 밝은 미래를 위해 그들에게 용기와 희망을 선사해야 한다. 중도입국청소년을 위한
다양한 지원 내용을 알아본다.
Không giống như những đứa trẻ của các gia đình đa văn hóa ở Hàn Quốc được sinh ra tại Hàn Quốc và trưởng thành trong hệ
thống giáo dục công lập, thanh thiếu niên nhập cư giữa chừng hầu như nhập cảnh vào Hàn Quốc trong trạng thái không sử dụng
được tiếng Hàn. Do đó các em chỉ có thể gặp khó khăn khi được giáo dục tại các trường học thông thường. Vì một tương lai khỏe
mạnh và tươi sáng của thanh thiếu niên nhập cư giữa chừng, chúng ta phải mang lại cho các bé lòng can đảm và hy vọng. Hãy
cùng tìm hiểu các thông tin hỗ trợ đa dạng cho những thanh thiếu niên nhập cư giữa chừng.

중도입국청소년의 밝은 미래를 위해
외국에서 성장하다가 중도입국한 다문화가족 자녀가
지속적으로 증가하는 가운데, 국내성장 자녀에 비해 국내
생활 적응도가 낮고, 취업·직업훈련 등에 대한 수요가
높아 여성가족부·교육부·법무부 등이 협력하여 다양한
서비스를 제공하고 있다.
* 9~24세 다문화가족 자녀 중 39.2%가 외국에서 거주한 경험
이 있거나 외국에서 살다 입국한 외국성장 자녀임(’15년 전국다
문화가족실태조사, 여가부)

Vì tương lai tương sáng của các thanh thiếu niên
nhập cư giữa chừng
Trong tình hình liên tục gia tăng số con em gia đình đa văn
hóa nhập cư giữa chừng nhập cảnh vào Hàn Quốc trong lúc
trẻ đang lớn lên tại nước ngoài, độ thích nghi sinh hoạt trong
nước của các em thấp hơn so với các bé trưởng thành trong
nước, nhu cầu về đào tạo nghề·việc làm cao nên các Bộ gia
đình và phụ nữ·Bộ giáo dục·Bộ Tư pháp hợp tác cùng nhau và
cung cấp hàng loạt các dịch vụ.
* Trong số các trẻ em của các gia đình đa văn hóa từ 9-24 tuổi,
thì 39.2% trẻ em có kinh nghiệm cư trú tại nước ngoài hoặc là
trẻ nhập cảnh vào Hàn Quốc trong lúc trẻ đang lớn lên tại nước
ngoài.(Khảo sát thực tại gia đình đa văn hóa toàn quốc năm 2015,
Bộ gia đình và phụ nữ)

※더
 자세한 정보는 가까운 지역 다문화가족지원센터에서 확인하거나 다누리 포털(http://www.liveinkorea.kr)을 통하여 검색 가능하며, 다누리콜센터
(☎1577-1366)로 문의하면 안내받을 수 있다.
※ Các
 thông tin chi tiết hơn bạn có thể xác nhận tại các Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa khu vực gần đó, hoặc có thể kiểm tra qua cổng thông tin
Danuri(http://www.liveinkorea.kr), hoặc có thể gọi đến trung tâm Danuri Call (☎1577-1366) để nhận được hướng dẫn.
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진입 지원

Hỗ trợ nhập vào

▶ 입학절차·학교 정보 등을 내용으로 하는 ‘학교 안내’

▶ Biên soạn tài liệu ‘Hướng dẫn trường học’ với nội dung như

자료를 9개 언어로 제작하여 시·도교육청, 출입국
사무소 등에서 제공
▶ 학력 증빙이 곤란한 다문화학생의 편·입학 절차
지원을 위해 ‘학력심의위원회’ 운영
▶ 다문화 코디네이터를 통한 공교육 진입 상담

thông tin trường học·Trình tự nhập học thành 9 ngôn ngữ và
cung cấp cho các văn phòng xuất nhập cảnh, Sở giáo dục
Tỉnh·Thành phố
▶ Vận hành ‘Hội đồng thẩm định học lực’ để hỗ trợ trình tự nhập
học·chuyển trường của các học sinh con em đa văn hóa gặp
khó khăn khi chứng minh học lực
▶ Tư vấn nhập học giáo dục công thông qua các điều phối viên
đa văn hóa

Hỗ trợ học tập

학업 지원
▶ 레인보우스쿨(23개소)
- 한국어, 생활문화, 교우관계 등을 주제로 전일제(주
5일), 여름·겨울방학 주말 및 야간, 체험 프로그램
등 운영

▶ 다문화예비학교(110개소)
- 한국어·한국문화 등 집중 교육
- 기초법질서, 공동체 의식 등 함양을 위한 조기적응
프로그램 실시
- 학교 진입 후 적응 상황 모니터링을 실시하여 대학생

▶ Trường học Rainbow (23 địa điểm)
- Giáo dục tập trung tiếng Hàn Quốc·văn hóa Hàn
Quốc
▶ Trường dự bị đa văn hóa( 110 trường)
- Giáo dục tập trung tiếng Hàn Quốc·văn hóa Hàn
Quốc
- Thực thi chương trình thích ứng ban đầu vì giáo
dục ý thức cộng đồng, trật tự luật cơ bản
- Thực thi giám sát tình hình thích ứng sau khi nhập
học, hỗ trợ giáo dục tiếng Hàn sau khi cố vấn sinh
viên và sau giờ học
▶ Cung cấp dịch vụ giáo dục tiếng Hàn đến tận nhà

Hỗ trợ việc làm

멘토링 및 방과 후 한국어교육 등 지원
▶ 가정방문 한국어교육 서비스 제공

▶ Hỗ trợ cơ hội lựa chọn đường lối và tiến ra xã hội thông qua

취업 지원

*N
 hư Trung tâm thanh thiếu niên cầu vồng( Cầu vồng Job Ara), Quỹ

giáo dục kinh tế từng mức độ·phù hợp, tìm kiếm việc làm,
thực tập

▶ 단계별·맞춤형 경제교육, 직업탐색, 인턴십 등 교육을

hỗ trợ thanh thiếu niên có bối cảnh di trú(Nắm bắt ngày mai)

통해 진로선택 기회 및 사회진출 지원
*무
 지개청소년센터(무지개Job아라), 이주배경청소년지원재단(내
일을 잡아라) 등

7418

급증하는 중도입국 자녀 수
단위 : 명, 초·중·고·대안학교 등록자 기준
자료 : 교육부

Số con em nhập cảnh giữa
chừng đang tăng cao

6261
4288

4922

5602

Đơn vị : người, số liệu người đăng ký tại
trường tiểu học·trung học·phổ thông·đại học
Tài liệu: Bộ giáo dục

2012

2013

2014

2015

2016

Special
Theme

Special 3. 현장 Focus │ Special 3. Tâm điểm thực tế

중도입국청소년을 위한 진로지원 프로그램

무지갯빛 꿈과 열정 ‘무지개Job아라’
Chương trình hỗ trợ nghề nghiệp cho thanh thiếu niên
nhập cư giữa chừng

Nhiệt huyết và ước mơ của ánh sáng cầu vồng ‘Cầu
Vồng Job Ara’

‘무지개Job아라’는 무지개청소년센터에서 진행하는 중도입국청소년을 위한 진로지원 프로그램이다. 취업, 진학 등 미래를
고민하는 중도입국청소년에게 TOPIK(한국어능력시험) 취득, 컴퓨터 활용, 경제생활의 이해 등 다양한 진로교육을
지원하고 있다. 그 수업 현장을 찾아가 보았다.
‘Cầu Vồng Job Ara’ là một chương trình hỗ trợ nghề nghiệp cho những thanh thiếu niên nhập cư giữa chừng được tiến hành tại Trung tâm
thanh thiếu niên cầu vồng. Trung tâm hỗ trợ một loạt các giáo dục nghề nghiệp như sử dụng máy vi tính, hiểu biết về đời sống kinh tế, đạt
chứng chỉ TOPIK(cuộc thi năng lực tiếng Hàn) cho những đối tượng thanh thiếu niên nhập cư giữa chừng lo lắng về tương lai như việc làm,
giáo dục.Tôi đã ghé thăm hiện trường lớp học ấy.
글 김효정 사진 이동진
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경제도 배우고, 친구도 사귀고

Vừa học kinh tế, vừa kết thêm bạn

서울시 효자동 무지개센터 지하 1층 강의실이 시끌벅적하다.

Phòng học tầng hầm 1 của Trung tâm Cầu vồng Hyoja-dong
Seoul-si lốn nhốn khá đông học viên. Hiện trường mở ra lớp
học kinh tế, một trong các chương trình ‘Cầu Vồng Job Ara’.
12 học viên tuổi lẫn quốc tịch đều khác nhau, cùng ngồi chen
chúc đang rộn ràng để chuẩn bị cho giờ học.
"Tôi thấy giờ học kinh tế này trợ giúp khá nhiều trong cuộc
sống tại Hàn Quốc nên tôi đã đăng ký. Nội dung bài học thú vị,
nhưng tôi thích hơn cả là cùng học với các bạn. Có rất nhiều
bạn bè từ các nước khác nhau như Việt Nam, Philippines, Đài
Loan, Mexico vv. "
Hong Hak Geol(17) học sinh đến từ Trung Quốc khá giỏi tiếng
Hàn nên em nói không có khó khăn lắm trong việc tìm hiểu
các nội dung của giờ học. Được tìm hiểu về kinh tế lại còn được
gặp gỡ bạn bè nên giờ học này đối với học sinh Hong là giờ
học khá vui. Giờ học kinh tế giúp các em giải quyết hợp lý tình
hình kinh tế gặp phải của thanh thiếu niên nhập cư giữa chừng
trong khi sinh sống tại Hàn Quốc, và thiết kế riêng cho mình
sự độc lập kinh tế trong tương lai, và tìm hiểu những thói quen
kinh tế đúng đắn, là chương trình giúp đỡ cho các em sống
như một thành viên của xã hội Hàn Quốc. Chương trình giảng
dạy bao gồm thiết kế kế hoạch tài chính trong tương lai, đầu tư
và kinh tế, quản lý tài chính và tiền bạc, tín dụng và tiêu dùng.
"Những thanh thiếu niên nhập cư giữa chừng chưa thành thạo
tiếng Hàn Quốc sẽ được dạy tập trung để các em không bị mất
hứng thú trong giờ học. Bằng cách cho mỗi đội điểm số rồi
trao quà hay chơi trò chơi, chúng tôi không những truyền đạt
lý thuyết đơn giản để học mà còn trực tiếp ghi nhớ nội dung
bằng cơ thể. "
Giáo viên Kim Yeong Dae chịu trách nhiệm cho việc giảng dạy,
giáo viên nói đầu tiên đa số đều nói rằng khá khó khăn nhưng
thời gian càng trôi đi thì các em ngày càng quan tâm đến giờ học,
tôi cảm thấy vui nhất khi thấy các em siêng năng tham gia học.

‘무지개Job아라’ 프로그램 중 하나인 경제 수업이 열리는
현장. 나이도 국적도 다른 12명의 학생들이 옹기종기 모여
앉아 수업 준비에 한껏 들떠 있다.
“한국 생활하는 데 경제 수업이 많은 도움이 될 것 같아서
신청했어요. 수업 내용도 재미있지만 무엇보다 친구들과
함께 해서 좋아요. 베트남, 필리핀, 대만, 멕시코 등 다양한
나라에서 온 친구들이 많아요.”
중국에서 온 홍학걸(17) 학생은 다행히 한국어를 잘 하는
편이라 수업 내용을 이해하는 데에도 큰 어려움이 없다고
한다. 경제도 배우고 친구들도 만나는 이 시간이 홍 학생에게는
큰 기쁨이다.
경제 수업은 중도입국청소년이 한국에 거주하면서 부딪히는
경제 상황을 합리적으로 해결하고, 미래의 경제적 자립을
스스로 설계하며, 올바른 경제 습관을 익혀 한국 사회의
일원으로서 살아가도록 돕는 프로그램이다. 커리큘럼은
경제와 투자, 금융과 용돈 관리, 소비와 신용, 미래를 위한
재무설계로 구성되어 있다.
“한국어가 능숙하지 않은 중도입국청소년들이 일단 수업에
흥미를 잃지 않도록 하는 데 중점을 두고 있습니다. 팀별로
점수를 매겨서 상품을 주거나 게임을 하는 등 단순한 이론
전달이 아니라 직접 몸으로 내용을 익히고 배울 수 있도록
하고 있죠.”
수업을 담당하는 김영대 강사는 처음엔 다소 어려워하다가도
시간이 갈수록 수업에 관심을 보이고 열심히 참여하는
학생들을 볼 때가 제일 뿌듯하다고 말한다.

Special
Theme
“할 수 있다”는 자신감 생겨

Niềm tin “Mình có thể làm được” nảy sinh

중도입국청소년의 경우 언어 및 문화 등의 이질성으로

Đối với các thanh thiếu niên nhập cư giữa chừng do sự không
đồng nhất về văn hóa, ngôn ngữ nên có khả năng cao các em
không thích nghi vào trường học, sẽ dễ nghỉ học hay bỏ học
giữa chừng. Trong thời kỳ nhạy cảm với việc hình thành tính
chính thể của bản thân, trong tình huống các em không có
mục đích rõ ràng và thiếu hiểu biết về bản thân mình, tôi phán
đoán cần thiết có các giáo dục nghề nghiệp và các chương
trình hỗ trợ cho các em, vì thế tại Trung tâm thanh thiếu niên
Cầu vồng đã xây dựng chương trình ‘Cầu Vồng Job Ara’. Trưởng
nhóm Heo Su Gyeong lãnh đạo của Trung tâm thanh niên cầu
vồng cho biết thay đổi lớn nhất của các thanh thiếu niên tham
gia vào chương trình đó là ' sự tự tin'.
"Đầu tiên đó là sự tự tin về tiếng Hàn Quốc. Trong trường hợp
của học sinh yếu năng lực tiếng Hàn sẽ được học các lớp học
tiếng Hàn mục tiêu cấp 4 TOPIK (cuộc thi năng lực tiếng Hàn).
Khi các em cảm thấy tự hào năng lực tiếng Hàn của mình khá
hơn thì tự nhiên các em sẽ có thêm động cơ thúc đẩy. Thứ hai
là sự tự tin bên trong mình đã từng mơ hồ và không ổn định.
Sau khi tham gia chương trình các em đã tìm được sự bình an
trong quá trình suy nghĩ về tương lai của thiết lập các mục tiêu.
Đột nhiên một ngày nào đó các thanh thiếu niên nhập cư giữa
chừng sống trong một môi trường xa lạ với ngôn ngữ xa lạ.
Chúng ta có thể thấy những khoảng thời gian cảm thấy bức
bối khi mình không biết phải làm những gì đã một phần nào
đó được giải quyết thông qua chương trình ‘Cầu Vồng Job
Ara’. Ngoài ra các em còn có thêm tự tin"mình có thể làm được".
Những hình ảnh các học sinh trông vui hơn những ngày trước,
cũng như mức độ hài lòng của bố mẹ cũng rất cao. Những đứa
con không có sinh lực để bám trụ ở vùng đất xa lạ đã được học
để tìm ra con đường tương lai của bản thân, lại được kết thêm
bạn thì niềm vui của bố mẹ là chuyện hiển nhiên. Tôi mong
đợi vào những thay đổi nhỏ như thế này trong tương lai để các
thanh thiếu niên nhập cư giữa chừng có nguồn động lực sống
một cách đường hoàng tại xã hội Hàn Quốc.

인해 학교 부적응 가능성이 높아 학교 중퇴나 학업단절로
이어지기 쉽다. 자아정체성이 형성되는 예민한 시기에
뚜렷한 목표가 없고 자기 이해가 부족한 상황에서 그들에게
진로교육과 지원 프로그램이 필요하다고 판단되어 무지개
청소년센터에서는 ‘무지개Job아라’ 프로그램을 개발하게
되었다. 무지개청소년센터의 허수경 팀장은 프로그램에
참가한 청소년들의 가장 큰 변화를 ‘자신감’이라고 말한다.
“첫 번째로 한국어에 대한 자신감입니다. 한국어 실력이
부족한 학생의 경우 TOPIK(한국어능력시험) 4급을 목표로
한국어 수업을 듣습니다. 한국어 실력이 느는 것을 자랑으로
여기며 자연스럽게 동기부여가 되는 것 같습니다. 두 번째로
모호하고 불안했던 내면에 대한 자신감입니다. 프로그램
참여 후 자신의 미래에 대해 생각하고 목표를 설정해가는
과정 속에서 마음의 안정을 찾아가는 것 같습니다.”
어느 날 갑자기 낯선 환경에서 낯선 언어로 살게 된 중도
입국청소년들. 무엇을 해야 할지 몰라 답답했던 시간들이
‘무지개Job아라’ 프로그램을 통해 어느 정도 해소된 것으로
볼 수 있다. 더불어 “할 수 있다”는 자신감까지 생긴 것이다.
예전보다 밝아진 모습에 학생들 자신은 물론 부모들의
만족도도 매우 높다. 낯선 땅에서 정 붙일 곳 없이 무기력했던
자식들이 자신의 진로를 찾기 위해 교육을 받고 친구들까지
사귄다니 부모들의 기쁨은 당연지사. 이 같은 작은 변화가
앞으로 중도입국청소년들이 한국 사회에서 당당히 살아갈
수 있는 원동력이 되리라 기대한다.
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“한국 사회에서 당당히 일하고 싶어요”
신아드리아나(21/멕시코)
Sinarduriana(21/Mexico)

“Tôi muốn đường hoàng làm việc tại Hàn Quốc”
처음 한국에 왔을 땐 환경도 낯설고 한국어도 못해서
힘들었어요. 교육청을 통해 무지개청소년센터를
알게 되었고 여기서 한국어를 배우며 실력이 많이
늘었어요. 요즘 배우는 경제 수업도 실생활에
도움이 되어서 좋아요. 앞으로의 꿈은 모델이
되는 건데요, 꼭 성공해서 한국 사회에서 당당히
일하고 싶어요.

Khi tôi lần đầu tiên đến Hàn Quốc môi trường
xa lạ và tôi không nói tiếng Hàn được nên tôi rất
mệt mỏi. Tôi biết được Trung tâm thanh thiếu
niên Cầu vồng thông qua Bộ Giáo dục và tôi học
tiếng Hàn ở đây, năng lực của tôi khá hơn rất
nhiều. Những giờ học kinh tế dạo này có nhiều
hữu ích trong cuộc sống thực nên tôi thích lắm.
Ước mơ trong tương lai là trở thành một người
mẫu, tôi sẽ thành công và muốn làm việc đường
hoàng tại Hàn Quốc.

“자존감을 높일 수 있도록 응원해줘요”
“Mọi người hãy ủng hộ để các em tăng thêm lòng tự trọng”
학생들 대부분이 자존감이 낮아요. 낯선 땅에서
생활하는 것에 대한 두려움 때문이죠. 그래서
경제 수업이지만 경제 이외에도 학생들의 최대
장점인 이중언어 능력을 강조해줘요. 이중언어를
할 수 있다는 건 직업을 갖는 데 굉장한 경쟁력이
되거든요. 학생들이 스스로의 미래를 꿈꾸고
노력해 나가도록 아낌없는 응원과 조언을 해주고

김영대 강사, 국민은행 수석차장
Giáo viên Kim Yeong Dae,
Trưởng phòng cấp cao ngân hàng Kookmin

Hầu hết học sinh có lòng tự trọng khá thấp. Bởi
vì sợ hãi cuộc sống ở một đất nước xa lạ. Vì vậy,
là giờ học kinh tế, nhưng ngoài kinh tế tôi còn
nhấn mạnh cho học sinh những lợi ích của kỹ
năng song ngữ. Khả năng song ngữ có một lợi
thế cạnh tranh rất lớn để có một công việc. Tôi
luôn ủng hộ và khuyên các em cố gắng để ước
mơ về tương lai của chính các em.

있습니다.

‘무지개Job아라’ 프로그램 운영기관
Cơ quan thực hiện chương trình ‘Cầu Vồng Job Ara’
기관명
Tên cơ quan

지역
Khu vực

연락처
Điện thoại

무지개청소년센터
Trung tâm thanh thiếu niên Cầu Vồng

서울시 종로구
Jongro-gu, Seoul-si

02-722-2585

부산교육연구소
Viện nghiên cứu giáo dục Busan

부산시
Busan-si

051-556-6785

수원시청소년상담센터
Trung tâm tư vấn thanh thiếu niên Suwon-si

경기도 수원시
Suwon-si, Gyeonggi-do

031-242-1318

안산외국인노동자의 집
Ngôi nhà của người lao động nước ngoài Ansan

경기도 안산시
Ansan-si, Gyeonggi-do

031-495-2288

※ 운영기관은 매년 공모를 통해 선발합니다.
※ Các cơ quan thực hiện tiến hành tuyển lựa thông qua chiêu sinh hằng năm.
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가족은 나의 힘 │ Gia đình là sức mạnh của tôi

한국화 개인전을 개최한
한예진 씨 가족

믿음직스러운
울타리,

나의 가족
Gia đình Han Ye Jin mở buổi triển
lãm cá nhân về tranh Hàn Quốc

Bờ rào đáng tin tưởng, gia
đình của tôi

먹물을 머금은 붓으로 새하얀 도화지를
채우는 것은 마치 새로운 길을 찾아가는
모험과 같다. 한예진(28) 씨에게 있어 한국
생활은 백지 위에 새로 그리는 그림이다.
또한 그녀의 가족은 모험을 함께하는 든든한
동반자이다. 가족이라는 울타리에서 꿈을
실현하고 있는 한예진 씨 가족을 만났다.
Viết lên tấm giấy vẽ trắng tinh khiết với một cây
cọ thấm mực tàu như một cuộc phiêu lưu tìm
kiếm con đường mới. Chị Han Ye Jin(28) sinh
hoạt tại Hàn Quốc bằng những bức tranh vẽ
mới lên giấy trắng ấy. Ngoài ra, gia đình của chị
là người đồng hành vững chắc cho cuộc phiêu
lưu cùng nhau này. Tôi đã gặp gặp gia đình chị
Han Ye Yin, thực hiện ước mơ tại bờ rào mang
tên gia đình.
글 이연주 사진 송인혁
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꿈을 향해 차곡차곡 쌓아올린 희망

Hướng đến ước mơ rồi hy vọng ngày dần dâng cao

전남 목포에 터를 잡은 지 10년 차에 접어든 한예진 씨 가족.

Gia đình chị Han Ye Jin đến định cư 10 năm tại Mokpo ở tỉnh
Jeollanam. Đến thăm nhà chị thấy những bức tranh và các phụ
kiện nhỏ do con gái Kyeong Hee (9) và mẹ Ye Jin trực tiếp thực
hiện. Những công cụ đồ chơi hoàn hảo cho việc dành nhiều
thời gian cho gia đình được bày đặt gọn gàng. Tổ ấm chan hòa
khiến cho lòng tôi cảm thấy rất ấm áp.
"Dạo này tôi hay cằn nhằn bảo con học. Con cũng đôi lúc ngạc
nhiên vì bộ dạng của tôi, kiểm tra từng chút một xem bài tập
về nhà con đã làm chưa, trong khi con gái mình muốn chơi. "
Dù chị là người mẹ Hàn Quốc bình thường hay cằn nhằn đứa
con gái chín tuổi, nhưng chị Ye Jin cố gắng rất nhiều mà không
ai biết, để trở thành người mẹ đường hoàng. Chị Ye Jin không
được hưởng các ưu đãi giáo dục tại Campuchia nên chị đã tiếp
thu nền giáo dục ở Hàn Quốc khá nhanh giống như một miếng
bọt biển khô hấp thụ nước.
"Những cái khác tôi không rõ lắm nhưng tôi có một người vợ
có năng khiếu về ngôn ngữ. Tôi mà dạy cho là hiểu nhanh và
cảm thụ khá tốt. Vì vậy, tôi muốn thúc đẩy tính tự chủ như thế
trong cuộc sống ở Hàn Quốc. "
Anh chồng Bae Dae Sik(46) dõi theo chị Ye Jin, người có nhiệt
huyết học tập rất lớn. Sau giờ làm anh dành thời gian nghỉ
để dạy vợ từ Hangul, cách dùng máy vi tính, đến cách gửi thư
e-mail, và luôn tích cực giúp đỡ cô.
"Tôi cảm thấy sự thay đổi lớn nhất ở Hàn Quốc là điều tôi học
được nhiều cái, từ đó tầm nhìn thế giới được rộng lớn hơn.
Đôi khi có những lúc học cảm thấy ý chí bị yếu đi, luôn luôn có
chồng bên cạnh hỗ trợ nên tôi vững chắc hơn."

그녀의 집을 방문해보니 딸 경희(9)와 엄마 예진 씨가 함께
만든 그림과 작은 소품들이 가득하다. 가족끼리 단란한
시간을 보내기에 안성맞춤인 놀이도구도 가지런히 놓여있다.
따뜻함이 느껴지는 화목한 보금자리다.
“요새 자꾸 아이에게 공부하라고 잔소리를 하게 돼요. 놀고
싶어 하는 딸을 붙잡고 숙제했는지 일일이 검사하는 제 모습에
놀라곤 해요.”
아홉 살 딸에게 사소한 잔소리를 하는 평범한 한국 엄마지만
보다 당당한 엄마가 되기 위해 예진 씨는 남모를 노력을 많이
해왔다. 캄보디아에서 교육 혜택을 받지 못한 예진 씨는 마치
마른 스펀지가 물을 흡수하듯 한국에서의 교육을 빠르게
습득했다.
“다른 건 몰라도 아내가 워낙 언어에 소질이 있어요. 가르쳐주면
잘 이해하고 소화하더라고요. 이렇게나마 한국 생활에 대한
자립심을 키워주고 싶었어요.”
배움에 대한 열정이 컸던 예진 씨를 곁에서 바라보던 남편
배대식(46) 씨는 한글부터 컴퓨터 다루는 법, 이메일 쓰기
까지 퇴근 후의 시간을 아내에게 할애하며 그녀를 적극적으로
도왔다.
“여러 가지를 배우면서 세상을 보는 시야가 넓어진 점이
한국에서 느낀 가장 큰 변화예요. 공부하다 간혹 의지가
약해질 때면 언제나 남편이 도와줘서 든든했죠.”
그녀는 검정고시에 합격해 중·고등학교에 진학한 후 대학

Happy Together

입시에도 성공했다. 지금은 1년 장학생으로 당당히 세한
대학교 영어교육과에 진학했다. 한국 생활 적응과 자녀
교육을 위해서 시작한 공부는 어느덧 자신의 꿈과 사회를
향해 나아가는 발판을 마련했다.
“아이 교육을 위해서라도 스스로 힘을 키우는 게 필요하다고
생각했어요. 물론 남편도 이 점에서 같은 마음이었죠. 엄마가
당당한 모습을 보여줘야 아이도 자신감이 생기니까요.”
주말마다 딸 경희와 도서관을 찾는다는 한예진 씨 부부는
교육에 대한 열정이 남다르다. 하고 싶은 것도, 배우고 싶은
것도 많은 딸 경희의 모습은 무엇이든지 열심히 배우는
엄마 예진 씨와 똑 닮았다.

마음을 나누는 소통의 창, 한국화

Chị ấy đã thành công trong cuộc thi vào đại học sau khi đậu
kỳ thi kiểm tra chất lượng và vào nhập học trung học cơ sở và
trung học phổ thông. Bây giờ chị tự hào được học tại trường
đại học Saehan chuyên ngành đào tạo tiếng Anh với học bổng
một năm. Việc học của chị bắt đầu để giáo dục con cái và thích
nghi tại Hàn Quốc, đã giúp chị đạt được chỗ đứng hướng tới
những giấc mơ và xã hội.
"Tôi nghĩ rằng việc nuôi trẻ bằng chính sức của bản thân mình
vì giáo dục trẻ là cần thiết. Tất nhiên, chồng tôi cũng cùng suy
nghĩ trong vấn đề này. Mẹ phải cho thấy được hình ảnh chững
chạc của mình thì trẻ mới có sự tự tin. "
Nhiệt huyết giáo dục của cặp vợ chồng Han Ye Jin cùng con
gái Kyeong Hee đến thư viện vào mỗi cuối tuần thật khác với
những gia đình khác. Hình ảnh của cô con gái KyungHee nhiều
cái muốn làm, nhiều cái muốn học giống y chang mẹ Ye Jin
của mình, bất cứ cái gì cũng muốn học.

“고향에서는 그림을 접할 기회가 많지 않았어요. 중학교
2학년 때, 미술 수업을 하면서 처음 사군자를 배우게 됐고

Cánh cửa giao tiếp chia sẻ trái tim, hội họa Hàn Quốc

본격적으로 한국화 동아리 활동을 하기 시작했어요. 그것이

"Tôi không có nhiều cơ hội tiếp cận các bức tranh khi còn ở
quê. Khi tôi học lớp 8, trong giờ học mỹ thuật lần đầu tôi được
học về tứ quân tử, và tôi bắt đầu chính thức hoạt động hội
nhóm hội họa Hàn Quốc. Đó là một hoạt động nghệ thuật đầu
tiên của tôi. "
Nghệ thuật mà chị Ye Jin tìm đến để an ủi trái tim khi đến định
cự tại một vùng đất xa lạ được gọi là Hàn Quốc, trong số đó
chính hội họa Hàn Quốc. Nhờ giáo viên phát hiện ra tài năng
nghệ thuật của chị, mà chị đã tham gia các cuộc thi viết chữ

저의 첫 미술 활동이었죠.”
예진 씨가 한국이라는 낯선 땅에 정착하면서 마음을 위로
하기 위해 찾았던 것은 미술, 그중에서도 한국화였다. 그녀의
미술 재능을 발견한 스승 덕분에 2014년 모충휘호 대회에
참가해 국화 그림으로 우수상을 받기도 했다. 마음의 여유를
찾기 위해 시작한 미술은 그녀 인생에 굵직한 한 획을 그을
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중요한 전환점이 되었다.
“지도해주셨던 선생님께서 전시회를 권유하셨어요. 작품을
완성하는 데 꼬박 2년이 걸렸죠. 준비 과정이 쉽지 않았지만
이주여성으로서의 가능성과 자신감을 보여줄 기회라는
생각에 열심히 노력했어요.”
2015년 이주여성으로서 한국화 개인전을 열게 된 예진 씨는
가족과 지인을 비롯해 지역 사회로부터 많은 관심을 받았다.
뒤이어 개최된 캄보디아에서의 개인전은 친정 부모님과
가족들에게도 큰 자랑거리가 되었다. 그녀는 무엇보다도 다른
이주여성들에게 자신감과 용기를 줄 수 있었음이 가장 보람
됐다고 한다. 예진 씨에게 한국화는 예술을 뛰어넘어 자신의
마음을 나누는 소통의 창인 셈이다.
“앞으로는 국제 교류나 이주여성들에게 도움을 주는 방향으로
진로를 잡고 싶어요. 한국에 와서 사는 것만으로도 큰 용기를
낸 것이니 그들이 더 힘을 낼 수 있도록 도와주고 싶어요.”
학교 수업을 따라가랴 가족을 돌보랴 고되고 바쁘지만,
자신의 날개를 활짝 펼칠 꿈을 찾았기에 행복하다는 예진
씨 가족. 앞으로 이들이 그려나갈 새로운 내일을 기대하며
응원한다.

năm 2014 và đã được trao giải xuất sắc bằng bức tranh hoa cúc.
Nghệ thuật được bắt đầu để tìm thấy một tâm hồn tự do thanh
thản, là một điểm giao quan trọng, vẽ ra một bước ngoặt lớn
trong cuộc sống của chị.
"Giáo viên hướng dẫn khuyến khích tôi làm một cuộc triển lãm.
Tôi mất chừng hai năm để hoàn thành tác phẩm. Quá trình
chuẩn bị không dễ dàng, nhưng tôi nghĩ đây là cơ hội thể hiện
khả năng và sự tự tin như người phụ nữ nhập cư nên đã cố
gắng chăm chỉ ."
Chị Ye Jin mở cuộc triển lãm tranh Hàn Quốc vào năm 2015 với
vai trò là một người phụ nữ di cư, nhận được rất nhiều sự chú
ý từ cộng đồng, bao gồm cả gia đình và bạn bè. Sau cuộc triển
lãm được tổ chức tại Campuchia đó là niềm tự hào lớn cho bố
mẹ ruột và gia đình chị. Trên tất cả, chị bảo điều ý nghĩa nhất là
có thể cho sự tự tin và can đảm đến các phụ nữ di cư khác. Đối
với chị Ye Jin tranh Hàn Quốc vượt qua được ngưỡng cửa nghệ
thuật, nó là cánh cửa giao tiếp để chia sẻ trái tim của mình.
"Trong tương lai tôi muốn đi theo con đường tương lai lấy
phương hướng hỗ trợ cho phụ nữ di cư hay giao lưu quốc tế.
Việc đến Hàn Quốc sống cũng là một sự can đảm lớn nên tôi
muốn có thể giúp họ thêm sức mạnh. "
Vừa theo giờ học ở lớp, vừa lo cho gia đình khiến chị khá bận,
nhưng gia đình chị luôn hạnh phúc trong việc tìm thấy ước mơ
dang rộng đôi cánh của mình. Và sau này tôi ủng hộ và mong
muốn ngày mai tươi mới sẽ được họ tiếp tục trong nay mai.
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나의 꿈, 우리의 꿈 │ Ước mơ của tôi, ước mơ của chúng ta

고양 허구연 무지개리틀야구단

우리의 꿈은 언제나 무지갯빛 홈런
Đội bóng chày tí hon cầu vồng Heo Gu Jeon Gojang

Giấc mơ của chúng tôi lúc nào cũng như cú đánh Home
run về ánh sáng cầu vồng
“와~ 멀리 간다!”, “홈으로 들어와. 빨리!” 경기가 한창인 운동장에서 들려오는 아이들의 함성 소리가 우렁차다. 힘껏 공을
치고, 온 힘을 다해 달리고, 뜨겁게 친구들을 응원하는 열기로 가득한 고양스포츠타운 리틀야구장. 이곳에서 고양 허구연
무지개리틀야구단의 꿈과 희망이 자란다.
“ Wao~ đi xa thật!’’, “ Trở về Home đi. Nhanh lên!” Tiếng hò hét vang rền của những đứa trẻ vang khắp sân vận động khi trận thi đấu đang
lúc cao trào. Các em ném bóng hết sức, chạy hết sức mình, cùng với nhiệt khí nóng hổi ủng hộ bạn mình thi đấu lan khắp sân bóng chày
nhỏ của khu thể thao Gojang. Ở nơi đây giấc mơ và hy vọng của đội bóng chày Cầu Vồng tí hon Heo Gu Jeon Gojang được nuôi lớn.
글 강현숙 사진 송인혁
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승부를 떠나 함께 웃고 즐겨요
무지개가 아름다운 이유는 각기 다른 일곱 가지 색이 조화롭게
어울리기 때문이다. 고양 허구연 무지개리틀야구단(이하
무지개야구단)도 마찬가지다. 키도 들쑥날쑥하고, 남자아이와
여자아이가 함께 섞인 독특한 야구팀. 하지만 막상 경기가
시작되면 왜 이들이 한 팀인지 금세 알 수 있다.
“옆으로 조금만 더 가”, “좋아. 이번에는 멀리 퍼져”, “괜찮아.
잘했어.”
그라운드에 나선 수비 팀은 수시로 눈을 마주치며 자리를
옮긴다. 서로가 서로의 빈자리를 채워가며 수비 위치를
조절하는 것이다. 공격에 나선 팀은 타자가 나설 때마다
큰소리로 홈런을 외친다. 아웃이 되더라도 질책보다는 따뜻한
격려가 우선이다. 2012년 4월 다문화가족과 새터민가족의
초등학생 자녀를 대상으로 창단한 무지개야구단은 이렇듯
소통과 협동을 기본으로 함께 즐기는 야구를 하는 중이다.
“총 30명의 단원 중 다문화가족 아이들이 29명이에요. 남녀
구별 없이 다함께 티볼 경기를 하는데요. 티볼은 야구와
달리 투수가 없어요. T자 형 막대기 위에 공을 놓고 방망이로
치는 종목이라 누구나 쉽게 즐길 수 있죠. 다 같이 어울려
티볼 경기를 하다보면 다문화가족이라는 편견은 물론 나이,
성별에 대한 편견도 사라집니다.”
박정일 감독은 무지개야구단이 전국 초등부 티볼대회
본선까지 진출한 실력이라며 자랑도 덧붙인다.
5월부터 10월까지 매월 둘째 주와 넷째 주 토요일마다 함께

Không phân biệt thắng thua, các em cùng cười và cùng
vui
Lý do mà cầu vồng đẹp là do nó hòa hợp rất hài hòa bảy màu
sắc khác nhau. Đội bóng chày Cầu Vồng tí hon Hoe Gu Jeon
Gojang cũng giống như vậy. Đội bóng chày đặc biệt có chiều
cao của các em lởm chởm, có cả nam nữ. Nhưng mà khi trận
đấu được bắt đầu thì chúng ta có thể biết ngay tại sao các bé
này thành một đội được. “Đi về bên cạnh tí nữa”,”Tốt rồi. Lần này
dãn xa ra”,”Được rồi. Giỏi lắm.”
Đội phòng vệ ra trận thường hay chạm mắt nhau và đổi vị trí.
Các em cùng lấp đầy chỗ trống của nhau, và điều chỉnh vị trí
phòng vệ. Nhóm công kích thì mỗi lần cầu thủ tiến lên thì la
Home run rất lớn. Dù là hàng xóm nhưng lời động viên ấm áp
ưu tiên hơn là quở trách. Đội bóng chày Cầu Vồng thành lập
vào tháng 4 năm 2012 với đối tượng là học sinh tiểu học của
gia đình đa văn hóa và gia đình tị nạn, đang chơi bóng trên
tinh thần tận hưởng cùng nhau, lấy nền tảng là sự hòa đồng và
thông hiểu nhau như thế.
“Trong tổng số 30 thành viên thì trẻ em gia đình đa văn hóa là
29 bé. Các bé thi đấu teeball với nhau không phân biệt nam nữ.
Teeball khác với bóng chày là không có cầu thủ ném bóng. Là
môn cho trái bóng lên thanh gỗ hình chữ T rồi đánh bóng bằng
cây gậy nên ai cũng có thể dễ dàng chơi. Cùng nhau hòa hợp và
chơi Teeball với nhau thì thành kiến về gia đình đa văn hóa, dĩ
nhiên là định kiến về giới tính và tuổi tác sẽ mất đi.”
Huấn luyện viên Park Joeng Il tự hào nói thêm đội bóng chày
Cầu Vồng có khả năng có thể tham gia trận chung kết đại hội
Teeball tiểu học toàn quốc.
Các trẻ cùng vận động đổ mồ hôi vào các ngày thứ 7 tuần thứ 2
và thứ 4 mỗi tháng từ tháng 5 đến tháng 10, một ngày nào đó
thấy các em lớn nhanh như thổi. Ngày 22 tháng 10, ngày luyện
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땀 흘린 아이들은 어느새 부쩍 자랐다. 10월 22일, 올해
마지막 훈련에는 부모님도 함께 경기에 나섰다. 승부를 떠나
모두가 함께 웃고 즐기는 사이 무지개야구단의 색깔이

tập cuối cùng trong năm nay, các bố mẹ cùng nhau ra sân tập
với các em. Không phân biệt thắng thua, trong khoảnh khắc tất
cả cùng cười đùa và thích thú ấy như làm rực rỡ hơn màu sắc của
đội bóng chày Cầu Vồng.

더욱 멋지게 빛난다.

Nuôi dưỡng ước mơ thành thành viên Major League

메이저리거의 꿈을 키워요
아이들이 얼마나 무지개야구단을 좋아하는지는 출석률을
보면 알 수 있다. 유난히도 더웠던 올 여름 무더위에도
다들 꼬박꼬박 야구장에 나왔다. 전우섭(13/일본), 전성섭
(10/일본) 형제는 오는 데만 꼬박 2시간이 걸리는 먼 길을
마다하지 않았다.
“여기 오는 건 하나도 힘들지 않아요. 친구들도 좋고 훈련도
재미있어요. 단체로 야구경기를 관람하고 대회에 나가 다른
팀들과 경기도 하는데요. 모두 신나고 즐거워요.”
무지개야구단이 가장 중요하게 여기는 것은 즐거움이다.
처음엔 오합지졸이었던 아이들이 야구의 매력에 빠지면서
점점 집중력이 높아지고 팀워크도 단단해졌다. 그 변화를
통해 아이들의 성장을 알 수 있다. 팀 내에서 막내인 승찬
(10/중국)이는 1년을 기다려 무지개야구단에 입단한 만큼
포부도 야무지다.
“타자가 되어 공을 치고 맘껏 뛰어다닐 수 있어 좋아요.
친구들도 많이 사귀었어요. 꿈은 투수가 되는 거예요. 언젠가는
메이저리거가 되고 싶어요.”
꼭 야구 선수를 꿈꾸지 않아도 좋다. 공을 멀리 날려 보내는
짜릿한 타격을 통해, 날아오는 공을 단번에 잡는 멋진 수비를
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Nếu nhìn vào tỷ lệ có mặt thì có thể biết các em yêu thích đội
bóng chày Cầu Vồng biết bao nhiêu. Đến cả các ngày thời tiết
nóng bất thường trong mùa hè mà tất cả các em đều có mặt
tại sân bóng. Anh em nhà Jeon Woo Seop(13/Nhật Bản), Jeon
Seong Seop(10/Nhật Bản) không quản ngại đường xa mất 2 giờ
đồng hồ vẫn đến trường đầy đủ.
“Việc đến đây không cực một tí nào cả. Bạn cũng tốt mà huấn
luyện cũng thú vị nữa. Chúng em được xem các trận đấu tập
thể và tham gia thi đấu với các đội khác nữa. Tất cả đều vui và
hào hứng lắm.”
Điều mà đội bóng chày Cầu Vồng thấy quan trọng nhất chính
là niềm vui. Những đứa trẻ ban đầu rất mất trật tự, khi bọn trẻ
bị chìm đắm vào mê lực của bóng chày thì tinh thần tập trung
của chúng cao hơn và thái độ làm việc nhóm vững chãi hơn.
Bằng sự thay đổi đó chúng ta có thể biết được sự trưởng thành
của trẻ. Em Seung Chan(10/Trung Quốc) là em út trong đội đã
chờ 1 năm với khát vọng mãnh liệt để được vào đội bóng chày
Cầu Vồng.
“Em trở thành vận động viên bóng chày rồi ném bóng và được
chạy thỏa thích nên em vui lắm. Em được kết bạn với nhiều bạn
nữa. Ước mơ của em là trở thành cầu thủ ném bóng. Em muốn
trở thành thành viên Major League.”
Không cần mơ ước thành cầu thủ bóng chày cũng được. Qua
những cú nem bóng xa kịch tính, thông qua việc phòng vệ
tuyệt vời bằng việc bắt bóng đang tới, lòng tự tin của các em
được lớn lên rõ rệt. Không chỉ là chiến thắng mà các em còn học
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지는 방법도 함께 배운다. 협동과 소통, 자신감과 승패를
두루 배우는 무지개야구단에서 아이들의 꿈이 더 크게 자라고

được phương pháp thua đẹp. Giấc mơ của các em ngày càng
được lớn lên trong đội bóng chày Cầu Vồng, trong đó các em
được học đầy đủ về tinh thần hợp tác và giao tiếp, sự tự tin và
thắng bại.

있다.

Mini Interview

“의젓해진 아이들이 자랑스러워요”
“Tôi tự hào vì các em càng ngày càng đĩnh đạc hơn”
박용진 감독
Huấn luyện viên Park Yong Jin

무지개야구단이 가장 강조하는 것은 협동과 예의범절이에요.
자유롭게 뛰어 노는 것 같아도 일정한 규칙 속에서 팀워크를
익히거든요. 야구단 창단 초기만 해도 무질서한 모습이었는데
이제는 많이 의젓해져서 자랑스럽네요. 자칫 상처받기 쉬운
다문화가족 아이들의 몸과 마음을 야구를 통해 건강하게 가꿔가고
싶습니다. 기술적인 조언보다는 운동을 통한 인성 교육을 더욱
강조하고 있습니다.

Điều chúng tôi nhấn mạnh nhất trong đội bóng chày Cầu Vồng là
hợp tác và cách cư xử tốt. Trông có vẻ như chạy đùa tự do nhưng
phải có thái độ làm việc nhóm trong quy tắc nhất định. Thời kỳ
đầu thành lập đội là một hình ảnh mất trật tự, nhưng bây giờ các
em đỉnh đạc hơn đáng tự hào lắm. Tôi muốn làm cho tinh thần
và cơ thể của các trẻ em gia đình đa văn hóa dễ bị tổn thương
được khỏe mạnh hơn. Tôi đang nhấn mạnh về giáo dục nhân
tính thông qua vận động hơn là những lời khuyên về kỹ thuật.

“앞으로도 계속 야구를 하고 싶어요”
“Sau này em muốn tiếp tục được chơi bóng chày”
전우섭 단원
Thành viên Jeon Woo Seop

Cháu vui vì cháu được hòa hợp với nhiều bạn khác. Nhờ có đội
덕분에 야구 실력이 늘어서 학교 체육시간에 다른 친구들보다 bóng chày Cầu Vồng mà khả năng bóng chày của cháu tốt hơn,
잘 하는 모습을 보여줘서 뿌듯했어요. 6학년이라 이제 야구단을 cháu vui hơn nữa là có thể cho mọi người thấy khả năng chơi giỏi
떠나야 하지만 중학교에 가서도 계속 야구를 하고 싶어요. 무지개 hơn các bạn khác trong giờ thể dục ở trường. Năm nay cháu lên
lớp 6 cũng là năm phải rời xa đội bóng chày, thế nhưng sau này
야구단인 동생을 따라 앞으로도 계속 놀러 올 것 같아요.
lên trung học cháu muốn tiếp tục chơi bóng chày nữa. Cháu sẽ
theo em cháu đang là thành viên của đội bóng chày Cầu Vồng để
đến đây chơi nữa.
여러 친구들과 함께 어울릴 수 있어서 신났어요. 무지개야구단
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통해 아이들의 자신감은 부쩍 자란다. 승리뿐 아니라 멋지게

Happy Together

엄마랑 아이랑 │ Cùng mẹ, cùng bé

엄마랑 함께하는
룰루랄라 동화구연
Cùng mẹ kể chuyện cổ tích
Lulu Lala
아름답고 재미있는 동화를 엄마가 편안한 목소리로 들려준다면 우리 아이들이 얼마나 행복할까?
상상만 해도 얼굴에 미소가 떠오른다. 따뜻한 실내에 모여 앉아 책 읽기 좋은 겨울, 함께 동화여행을
떠나보자.
Nếu Mẹ kể một câu chuyện cổ tích đẹp và thú vị với con bằng giọng nói êm ả thì con của chúng ta sẽ hạnh phúc biết
bao nhiêu? Chỉ tưởng tượng thôi mà khóe môi đã mỉm cười trên mặt tôi rồi. Cùng ngồi với nhau trong một căn phòng
ấm áp rồi đọc một quyển sách là ý kiến hay trong mùa đông, chúng ta hãy cùng hành trình vào câu chuyện cổ tích nhé.
글 정수경 동화구연가

아이의 흥미 높이는 동화구연
동화는 감성지수(EQ), 사회지수(SQ), 도덕지수(MQ)를
높여주는 좋은 인성교육 수단이다. 그래서 아이들에게
동화를 읽게 하는 것은 즐거운 놀이이자 의미 있는 교육이
된다. 그렇다면 아이들이 어떻게 동화와 친해지도록
만들 수 있을까? 그 답이 바로 동화구연에 있다.
동화구연이란 음성을 통해 동화를 실감 나게 전달
하는 것이다. 아이들의 흥미를 높이고 집중시키는 데
효과적이다. 아이가 만나는 최초이자 최대의 교사는
바로 엄마다. 엄마가 구연해 주는 동화를 통해 아이는
사랑을 느끼고, 듣고 말하고 표현할 줄 알 게 된다.
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Chuyện cổ tích giúp bé hung phấn hơn
Chuyện cổ tích là một phương tiện giáo dục tốt giúp
nâng cao chỉ số tình cảm (EQ), chỉ số xã hội (SQ), chỉ số
đạo đức (MQ). Việc đọc truyện cổ tích cho trẻ em là một
trò chơi rất thú vị và là sự giáo dục có ý nghĩa. Vì vậy, làm
thế nào để các em làm bạn với một câu chuyện cổ tích?
Câu trả lời chính là cách kể chuyện cổ tích.
Kể chuyện cổ tích là truyền đạt một cách chân thật câu
chuyện ấy thông qua giọng nói. Nó đem đến hiệu quả
tăng tập trung và làm trẻ em thích thú hơn. Giáo viên đứa
trẻ gặp đầu tiên và lớn nhất đó chính là người mẹ. Thông
qua những câu chuyện cổ tích mà mẹ kể cho trẻ nghe,
đứa trẻ cảm nhận được tình yêu, lắng nghe, và biết cách
biểu hiện.
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동화구연에서 가장 먼저 떠오르는 것은 여러 가지

Điều quan trọng nhất là biểu cảm đa dạng
Điều đầu tiên mà chúng ta nghĩ đến trong kể chuyện cổ
tích từ lối thể hiện câu chuyện thông qua các giọng nói
khác nhau. Ở đây điều quan trọng nhất là những biểu
hiện niềm vui của mẹ. Nếu đọc sách bằng một số các biểu
hiện của sự tự tin, vui mừng, buồn bã, sợ hãi thì trong
lồng ngực của trẻ sẽ tràn đầy hạnh phúc. Trong trường
hợp này, Mẹ không nên kể các câu chuyện một mình
nữa, cùng trẻ xem sách và trao đổi về các tình huống của
câu chuyện cổ tích. Điều này cũng có thể nâng cao một
loạt các kỹ năng ngôn ngữ. Ngoài ra, không nên kết thúc
bằng việc đọc một cuốn sách, chó bé khám phá xung
quanh và kết hợp với các hoạt động liên quan đến cuốn
sách sẽ có hữu ích hơn.

목소리를 통해 이야기를 표현하는 것이다. 여기서
제일 중요한 것은 엄마의 즐거운 표정이다. 기쁘고,
슬프고, 무섭고, 자신감 있는 다양한 표정으로 책을

Sau khi đọc chuyện cổ tích, hiệu quả của các
hoạt động liên kết cũng tăng theo!

밖에 나가 실제 거미집을 찾아보고 거미줄에 무엇이

Ví dụ, nếu bạn đã kể cho trẻ nghe về câu chuyện con
nhện bằng cách kể sinh động ấy, khi ra ngoài tìm những
cái ổ nhện, và cho trẻ xem trên mạng nhện ấy có cái gì
vướng trên ấy, thì trẻ sẽ trưởng thành thành một đứa
trẻ tích cực. Nếu bạn chơi trò chơi đóng vai bằng các
giấy màu mà các bé tự xếp, sẽ nâng cao hiểu biết về đối
phương, giúp bé phát triển thành một trẻ có tấm lòng
rộng lượng. Như vậy nếu bạn kể những câu chuyện trong
một cuốn sách cổ tích như thế, đi ra ngoài và các bé nhìn
bằng mắt mình, biểu hiện bằng trò chơi sau khi tự làm
những vật dụng nhỏ bằng bàn tay búp măng của mình,
thì xem như trẻ được trải nghiệm các câu chuyện có thật
mà trong đó tâm hồn và cơ thể của trẻ được phát triển

걸렸는지 눈으로 본다면 더 적극적인 어린이로 성장할

toàn diện.

읽어준다면 아이의 가슴은 행복으로 가득 찰 것이다.
이때 엄마 혼자만의 이야기로 진행하지 말고 아이와
책을 보며 동화의 상황을 주고받도록 하자. 그러면
다양한 언어구사력도 키울 수 있다. 또한 책을 읽는
것으로 끝내지 말고 직접 주변을 둘러보며 책과
연계된 활동을 같이하면 더 도움이 된다.

동화구연 후 연계활동으로 효과 Up!
예를 들어 동화구연으로 거미 이야기를 들려준 후

수 있다. 직접 접은 색종이로 역할놀이를 진행하면,
상대방에 대한 이해심을 향상시켜 마음이 넓은 아이로
자라게 할 수 있다.
이렇듯 동화책 한 권으로 이야기를 들려주고 밖으로
나가 두 눈으로 확인하고 다시 고사리 손으로 작은
소품을 만들어 놀이로 표현한다면, 온전히 아이의
마음과 몸이 자라는 살아있는 동화를 체험하게 될
것이다.
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가장 중요한 것은 다양한 표정

Happy Together

자녀 키움 교실 │ Lớp học nuôi dạy con cái

우리 아이,
겨울방학 알차게
보내려면?
Nếu bạn muốn trẻ trải qua kỳ
nghỉ đông có ích?

한 달 정도의 겨울방학을 맞이하는 아이들은 들뜨게 마련이다.
그러나 부모 입장에서 아이들을 매일 놀게만 할 것인지, 학원에만
보낼 것인지 걱정이 많다. 우리 아이가 겨울방학을 알차게 보낼 수
있는 활용법을 알아보자.
Vốn dĩ các trẻ em đón kì nghỉ đông khoảng một tháng sẽ rất bồn chồn.
Nhưng trong vai trò của bố mẹ, bạn có nhiều lo lắng cho trẻ chơi mỗi
ngày hay gửi trẻ đến các lớp học thêm. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu
các cách vận dụng để con bạn có thể trải qua kỳ nghỉ mùa đông một cách
có ích.
글 김지은 서울북가좌초등학교 교사, <다문화 예비학부모를 위한 초등학교 입학의 모든 것> 저자

EBS 교육방송 시청

독서록

다양한
체험활동
일기
규칙적으로
생활하기
부족했던
과목 보충
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Bài tập kỳ nghỉ mùa đông, sẽ có những phần gì?

예전에는 방학숙제가 많은 편이었다. 그러나 요즘에는 학생과

Trước đây có tương đối khá nhiều bài tập về nhà trong kỳ nghỉ.
Nhưng dạo này, hầu hết để giảm bớt gánh nặng cho học sinh
và phụ huynh ở trường chỉ đề nghị tối thiểu các bài tập cần thiết
như đọc sách hay nhật ký. Ở đây trong số các hoạt động khác
các học sinh được lựa chọn thêm vào một vài lựa chọn khác. Do
đó vừa giảm gánh nặng bài tập về nhà nhưng lại tăng thêm trẻ
vội vàng làm bài tập về nhà trước 2-3 ngày khai giảng. Nhưng
để trẻ có một kỳ nghỉ chất lượng, phải kế hoạch trước rồi chỉ đạo
trẻ làm bài tập đầy đủ.

학부모의 부담을 줄이기 위해 대부분의 학교에서 일기나
독서 등의 최소한의 숙제만 필수과제로 제시한다. 여기에
여러 활동 중에서 학생이 몇 가지를 선택하게 하는 정도가
추가된다. 이렇듯 방학숙제에 대한 부담이 줄어들면서 개학
2~3일 전에 벼락치기로 밀린 숙제를 하는 아이들이 많아졌다.
하지만 알찬 방학을 보내기 위해서는 미리 계획을 세워
꾸준히 과제를 하도록 지도해야 한다.

1) 일기 일기쓰기는 글쓰기의 출발이자 기본이 되는 활동
이다. 하루 동안 있었던 일만 기록하는 것이 아니라 자신의
생각이나 느낌이 드러나도록 쓰는 것이 중요하다. 저학년의
경우 그림일기를 많이 쓰며, 학년이 올라갈수록 다양한
주제를 다루는 주제일기를 쓸 수 있다.

2) 독서록 책을 읽는 것으로 끝나는 것이 아니라 독서
후의 느낌과 생각을 정리하여 기록하는 독서록을 작성하는
것도 중요하다. 독서록은 이야기의 줄거리를 적고 자신의
생각을 덧붙이는 형식이 일반적이나 주인공에게 편지 쓰기,
나만의 책표지 만들기 등의 방법도 있다.

3) 부족했던 과목 보충하기 아이가 평소 어려워하던 과목이나
학습내용을 보충하는 것도 좋다. 예를 들어 받아쓰기 시험에
자신 없는 아이라면 부모의 지도하에 받아쓰기 연습을 충분히
해보고, 수학 연산단원을 어려워하는 아이라면 연산의 기본
개념부터 정확히 익힌 후 여러 문제를 반복적으로 풀어보도록
한다.

4) EBS 교육방송 ‘방학생활’ 시청 EBS 교육방송에서는
방학마다 아이들의 방학생활과 학습에 도움이 되는 내용으로
‘방학생활’ 강의를 방송한다. 매주 시간에 맞게 TV를 시청할
수도 있고, 본인이 원하는 시간에 EBS 홈페이지에서도 볼 수
있다.

1) Nhật ký Viết nhật ký mỗi ngày là hoạt động cơ bản cũng
như là việc bắt đầu viết văn. Bé không ghi chép lại việc xảy ra
trong cả ngày hôm ấy, mà điều quan trọng là viết để biểu lộ
những suy nghĩ hoặc cảm xúc của mình. Đối với các bé ở cấp
học thấp, nhiều bé viết nhật ký hình ảnh, năm học càng cao thì
có thể viết nhật ký theo các chủ đề phạm vi ngày càng rộng.

2) Nhật ký đọc sách Thay vì kết thúc bằng cách đọc một
cuốn sách, nó cũng rất quan trọng khi bé tổng hợp và ghi lại
những cảm xúc và suy nghĩ của bé sau khi đọc vào nhật ký
đọc sách. Nhật ký đọc sách thường viết theo hình thức thông
thường là ghi lại sau đó bổ sung thêm suy nghĩ của bản thân,
hoặc cũng theo cách khác là viết thư cho nhận vật chính, hoặc
làm bìa cuốn sách của riêng bạn.

3) Bổ sung môn bé còn yếu Việc bổ sung cho trẻ các môn
học hoặc nội dung học tập bé thường gặp khó khăn là rất tốt. Ví
dụ, những trẻ không có tự tin trong môn kiểm tra chính tả, trẻ
có thể luyện tập nhiều lần các bài tập chính tả theo hướng dẫn
của cha mẹ, các bé khó khăn trong các phép toán cơ bản thì cho
bé học chính xác các khái niệm tính toán cơ bản, sau đó lặp đi
lặp lại giải một vài bài toán.

4) C
 ho trẻ xem ‘sinh hoạt kỳ nghỉ’ của đài truyền hình
giáo dục EBS
Vào mỗi kỳ nghỉ, trên đài truyền hình giáo dục EBS phát sóng
các bài giảng ‘sinh hoạt kỳ nghỉ’ với các nội dung khá có ích
trong việc học tập và sinh hoạt trong kỳ nghỉ của trẻ. Có thể
xem TV đúng với thời gian chiếu mỗi tuần, hoặc bé có thể xem
trên trang chủ EBS vào khoảng thời gian bé muốn.
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겨울방학 숙제, 어떤 것이 있을까?

Happy Together

다양한 체험활동에 참여하기

Tham gia các hoạt động trải nghiệm đa dạng

방학에는 좀 더 자유롭게 시간을 보낼 수 있기 때문에 평소

하도록 도와주는 것이 좋다.

Do vào kỳ nghỉ các bé có nhiểu thời gian tự do hơn nên có thể
trải nghiệm các hoạt động mà bình thường mình không thử
được. Ví dụ, bạn có thể trải nghiệm một loạt các chủ đề như
các hoạt động đi du lịch cùng gia đình, tham quan học hỏi
viện bảo tàng, xem biểu diễn nghệ thuật, trải nghiệm nghề.
Các hoạt động nhiều màu sắc này có thể là động lực mới cho
trẻ em hoặc là một nguồn sinh lực của cuộc sống. Cha mẹ phải
tôn trọng ý kiến của con, cùng con bàn bạc rồi quyết định, chứ
không phải quyết định đơn phương.
Mặt khác nếu bạn tận dụng lợi thế của các chương trình chẳng
hạn như trại tiếng Anh, trại nghỉ ở trường học thì có thể trải
qua thú vị kỳ nghỉ đông dài đăng đẳng. Do đó, cẩn thận đọc
các thư được gửi đi từ trường về nhà trước những ngày nghỉ,
nếu có cơ hội tốt, bạn có thể giúp con đăng ký để trẻ có nhiều
trải nghiệm đa dạng.

흐트러지기 쉬운 방학, 규칙적으로 생활하기

Kỳ nghỉ dễ bị rối, hãy sinh hoạt có quy tắc

평소 학교에 다닐 때에는 규칙적으로 생활했지만 방학이

Bình thường khi bé đi học hàng ngày sẽ sinh hoạt theo quy
tắc, nhưng khi đến kỳ nghỉ thì nhịp điệu cuộc sống dễ bị vỡ.
Không để bé dậy quá muộn vào buổi sáng và nuôi dưỡng thói
quen ngủ lúc 10 giờ đêm giúp thúc đẩy mạnh mẽ tiết ra các
hormone tăng trưởng. Ngoài ra, nên thảo luận và quy định thời
gian sử dụng trò chơi game internet hay ti vi để không lãng phí
quá nhiều thời gian bị đắm chìm quá mức. Vì vậy, để trải qua
một kế hoạch kỳ nghỉ theo nguyên tắc, bạn nên làm một bảng
kế hoạch cuộc sống, cố gắng thực hiện nó.

해보지 못한 체험활동을 할 수도 있다. 예를 들어 가족과
여행가기, 박물관 견학, 공연관람, 직업체험 등 다양한 주제의
체험활동을 할 수 있다. 이런 다채로운 활동은 아이들에게
새로운 동기부여가 되거나 생활의 활력소가 된다. 다만 부모가
일방적으로 시키기보다는 아이의 생각을 존중하고 함께 상의하여
결정하도록 한다.
한편 학교에서 실시하는 영어캠프, 방학캠프 등의 프로그램을
활용하면 긴 겨울방학을 알차고 재미있게 보낼 수 있다.
그러므로 방학 전에 학교에서 발송하는 가정통신문을 꼼꼼히
읽고 좋은 기회가 있으면 신청하여 아이가 다양한 경험을

되면 생활리듬이 깨지기 쉽다. 아침에는 너무 늦게 일어나지
않도록 하고, 성장호르몬이 왕성하게 분비되는 밤 10시에는
잠자리에 드는 습관을 길러준다. 또한 방학 때는 인터넷
게임이나 TV에 과도하게 빠질 수 있는데 너무 시간을 낭비하지
않도록 부모님과 상의하여 이용시간을 정한다. 따라서 방학을
규칙적으로 보내기 위해서는 생활계획표를 만들고, 이를
실천하기 위해 노력하는 것이 좋다.
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Tip
겨울방학 일기, 미루지 말고 이렇게 쓰자
Nhật ký kỳ nghỉ mùa đông, không trì hoãn mà hãy viết như sau

그날 있었던 가장 특징적인 일을 고른다
‘아침에 무엇하고 점심에 무엇하고 저녁에 무엇했다.
참 재미있었다’와 같은 일기는 아이들이 가장 많이 쓰는
형식이나 이는 가장 좋지 않다. 일기는 하루 종일 있었던
일을 그대로 쓰는 것이 아니다. 하루 중에서 가장 기억에
남는 일, 특징적인 일을 하나 골라 그것에 대한 내용을
쓰는 것이다.
무조건 길게 쓰라고 하지 않는다
무조건 긴 일기는 별 의미가 없다. 중요한 내용이
들어간다면 길지 않아도 충분히 좋은 글이 될 수 있다.
그림일기의 경우 3~4 문장만 써도 일기를 쓰는 칸이 가득
차기 때문에 중요한 내용만 간결하게 쓰도록 지도한다.
충분한 시간을 줘야 한다
알림장을 그대로 따라 적는데도 10~20분이 걸리고,
도화지 가득 그림을 그리고 색칠하는 데에만 2시간이 걸리는
아이들도 많다. 이 같은 아이들은 무언가를 하기 위해
생각보다 많은 시간이 필요하다. 만약 시간을 정해놓고
아이에게 일기쓰기를 권한다면 아이는 충분히 더 열심히
할 수 있음에도 대충하거나 성의 없게 할 것이다. 그러므로
충분한 시간을 주고, 아이가 조급하지 않게 하는 것이 중요하다.
그림을 아주 잘 그리라고 하지 않는다
1~2학년의 경우 주로 그림일기를 쓰는데 물론 그림도
중요하지만, 이것은 미술작품을 위한 그림이 아니라 일기의
내용을 부연 설명해주는 역할을 한다. 그러므로 그림을
아주 잘 그릴 필요는 없다. 따라서 아이에게 그림을 더
완벽하게 그리라고 스트레스를 주지 않는다.

Lựa ra việc đặc trưng nhất của ngày hôm ấy
Nhật ký chẳng hạn như ‘Sáng nay làm gì, trưa làm gì, buổi
tối làm gì. Hôm nay vui lắm’ là hình thức viết khá phổ biến
và kiểu viết này là kiểu không tốt. Nhật ký không được
viết giống y hệt những việc xảy ra trong suốt cả một ngày.
Mà là chọn việc đặc trưng nhất, đáng nhớ nhất trong một
ngày rồi viết nội dung về việc đó.
Không bảo trẻ vô điều kiện viết dài
Nhật ký dài không có nhiều ý nghĩa. Để có các nội dung
quan trọng, không dài nhưng cũng có thể là bài viết tốt
đầy đủ. Đối với nhật ký hình ảnh, chỉ cần viết 3 ~ 4 câu là
trang viết nhật ký đã đầy chữ, vì vậy hãy bảo trẻ viết ngắn
gọn các nội dung quan trọng.
Phải cho thời gian vừa đủ
Có rất nhiều trẻ em phải mất 10-20 phút để viết lại y chang
nội dung thông báo của trường, hay mất hai giờ để một
vẽ một bức tranh rồi tô màu nó. Những trẻ này cần nhiều
thời gian để làm một cái gì đó nhiều hơn chúng ta nghĩ.
Nếu bạn thiết lập thời gian, rồi bảo trẻ viết nhật ký, trẻ
có thể cố gắng hơn để làm nhưng sẽ có thể làm đại khái,
hoặc viết không có thành ý. Vì vậy, cho bé đủ thời gian,
điều quan trọng là để trẻ không gấp gáp vội vàng.
Không bảo trẻ vẽ tranh xuất sắc
Đối với các bé lớp 1-2, chủ yếu là để viết một cuốn nhật
ký hình ảnh thì hình ảnh rất quan trọng, nhưng tất nhiên,
đây không phải là một hình ảnh cho tác phẩm nghệ thuật
mà nó có vai trò diễn giải nội dung của cuốn nhật ký. Vì
vậy, hình ảnh không cần thiết vẽ đẹp. Do đó, chúng ta
không đặt áp lực lên trẻ phải vẽ một bức tranh hoàn hảo.
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부모자녀 소통법 │ Cách giao tiếp giữa bố mẹ và con cái

내 아이는
어떤 부모를
원할까?
Các con của chúng ta muốn bố mẹ
chúng thế nào?

부모가 자녀에게 바라는 것이 있듯 자녀 역시 부모에게
기대하는 바가 있다. 과연 아이들은 어떤 부모를 원할까?
10대 청소년들이 바라는 부모의 모습과 현명한 소통방법에
대해 생각해보자.

Con cái cũng chờ đợi vào bố mẹ chúng như bố mẹ mong đợi con
cái của họ. Quả nhiên các con của chúng ta muốn bố mẹ chúng thế
nào? Chúng ta hãy suy nghĩ về cách giao tiếp khôn ngoan và hình
ảnh của bố mẹ mà những thanh thiếu niên độ tuổi ô mai hy vọng.
글 최영인 청소년상담 전문가, <10대 부모 수업> 저자
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중학교 2학년까지는 성실하고 모범적인 아이였어요. 그런데 3학년이
되면서 갑자기 변했죠. 고등학교 입시에 대학도 준비해야 하니까
여기저기 학원을 알아보며 더 신경 쓰려 노력했어요. 아이의 미래를
위해 애쓰는 좋은 엄마가 되고 싶어서요. 그런데 성적은 더 떨어지는
거예요. 방치하면 큰일 날 것 같아 아이를 채근했는데 그때부터 조금씩
달라진 것 같아요. 말수가 줄더니 이제는 대화를 안 하려고 합니다.
속이 타는 만큼 저는 더 닦달하게 되고 집안은 점점 시끄러워졌죠.
아이가 혹시 엇나가진 않을까 불안해요.

Cháu là một đứa trẻ trung thực và chuẩn mực cho đến khi học năm thứ 2
trung học cơ sở. Nhưng khi lên năm thứ 3 đột nhiên cháu thay đổi. Chúng
tôi phải chuẩn bị cả kỳ thi đại học trong kỳ thi tốt nghiệp trung học này nên
tìm hiểu đây đó các trung tâm học thêm, tôi đã cố gắng để quan tâm con
nhiều hơn. Tôi muốn trở thành một người mẹ tốt chu đáo cho tương lai của
đứa trẻ. Tuy nhiên, điểm của cháu bị hạ xuống. Nếu bỏ mặc trẻ, tôi nghĩ sẽ
có việc động trời xảy ra nên tôi đã tìm hiểu cháu và thấy cháu thay đổi từng
chút một kể từ đó. Cháu nói ít lại và bây giờ cháu không muốn nói chuyện
nữa. Tôi la rầy cháu nhiều hơn vì trong lòng tôi như lửa đốt, và trong nhà tôi
ồn ào hơn. Tôi lo lắng sợ con sẽ đi sai đường.
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부모와 자녀의 동상이몽

Đồng sàng dị mộng giữa bố mẹ và con cái

아이를 낳으면 저절로 부모가 된다. 하지만 누구나 다

Nếu bạn sinh con thì tự nhiên bạn trở thành bố mẹ. Nhưng
không phải ai cũng trở thành bố mẹ tốt. Nhiều trẻ em đã
được bộc bạch trong lúc tư vấn là "Cháu hoàn toàn không
muốn làm giống như bố mẹ của chúng cháu", "Cháu không
muốn sống như bố mẹ cháu". Chúng ta không thể không
tự cho mình câu hỏi 'Tôi là bố mẹ như thế nào?'. Bố mẹ luôn
nghĩ mình hy sinh và cống hiến tất cả cho con cái của họ,
nhưng có đôi khi trẻ cảm thấy bố mẹ hoàn toàn không
quan tâm đến nó hoặc là đón nhận tình thương đó như sự
can thiệp, khác với bố mẹ suy nghĩ. Giữa bố mẹ của những
đứa trẻ mong muốn và bố mẹ trên thực tế có một sự khác
biệt lớn nhiều hơn bạn nghĩ.
Bố mẹ mà con cái thực sự muốn là bố mẹ như thế nào? Tôi
hỏi các em trả lời, thì các em cho tôi các đáp án chẳng hạn
như ‘Bố mẹ lắng nghe những lời của cháu’, ‘Bố mẹ an ủi
cháu khi cháu khó khăn’, ‘Bố mẹ không cằn nhằn cháu’. Mặt
khác hỏi bố mẹ về hình ảnh của các con mà bố mẹ mong
muốn thì có các câu trả lời như ‘Trẻ có sự tự tin và sự lãnh
đạo’, ‘Con học giỏi’, ‘Đứa trẻ ngoan có tính xã hội’. Trẻ em
muốn được trò chuyện và sự thông hiểu ấm áp, các bậc bố
mẹ lại muốn trẻ có năng lực được xã hội công nhận.
Mọi người đều có ước mơ về bố mẹ tốt. Ai cũng khao khát
được hiểu và giao tiếp với trẻ, làm bố mẹ như một người
bạn. Tuy nhiên, trong các tình huống xung đột mà bạn đối
lập với trẻ, trừng phạt trẻ thì nhiều khi làm trẻ khó xử. Hơn
nữa, nếu mục tiêu của cuộc xung đột sâu sắc hơn, đôi khi
cảm nhận được giới hạn và hoài nghi về vai trò bố mẹ. Bạn
sẽ lo lắng mình có tư cách làm bố mẹ hay không và gặp phải
thời gian hỗn loạn.

좋은 부모가 되는 것은 아니다. 상담실에서 만난 많은
아이가 “저는 절대로 우리 부모님처럼 하지 않을 거예요”,
“부모님처럼 살기는 싫어요”라며 토로했다. ‘나는 어떤
부모인가?’라는 질문을 스스로 던져보지 않을 수 없다.
부모는 자녀를 위해 모든 걸 희생하며 헌신한다 생각하지만,
자녀는 부모의 생각과 달리 그 사랑을 간섭으로 받아들이거나
아예 관심이 없다고 느끼기도 한다. 아이가 원하는 부모와
현실의 부모 사이에는 생각보다 큰 차이가 있다.
자녀가 원하는 부모는 과연 어떤 부모일까? 아이들에게
물었더니 ‘내 말에 귀 기울여주는 부모’, ‘힘들 때 위로해
주는 부모’, ‘잔소리하지 않는 부모’ 등의 답변이 돌아왔다.
반면 부모들에게 원하는 자녀의 모습을 물어보면 ‘자신감
있고 리더십 있는 아이’, ‘공부 잘하는 아이’, ‘사회성 좋은
아이’ 등의 대답이 나온다. 자녀는 따뜻한 이해와 소통을,
부모는 사회적으로 인정받는 능력을 원하는 것이다.
누구나 좋은 부모를 꿈꾼다. 자녀와 서로 소통하고 이해
하면서 친구 같은 부모가 되기를 소망한다. 하지만 갈등
상황에서 자녀와 대립하면 아이의 행동을 제재하며
난감해할 때가 많다. 더 나아가 갈등의 골이 깊어지면
부모 역할에 대한 회의와 한계를 느끼기도 한다. 과연
내가 부모 될 자격이 있는가 고민하며 혼란스러운 순간을
맞는 것이다.

최고의 소통법은 이해하려는 자세

Cách tốt nhất giao tiếp là tư thế luôn muốn hiểu trẻ

착하고 말 잘 듣던 우리 큰아이가 변하기 시작한 것은

Việc bắt đầu thay đổi của đứa lớn nhà tôi vốn rất hiền và
nghe lời là khoảng năm lớp 6 cấp trung học. Cuối cùng
cũng đã đến thời kỳ dậy thì trước đây tôi chỉ từng nghe
nói. Cháu trả lời đối đáp với tôi từng cái một, chọc tôi giận,
chúng tôi cãi nhau, làm hao mòn tình cảm cũng không ít.
Khi cả tinh thần và thể xác mệt mỏi vì đôi co với trẻ, tôi đọc
sách và luyện tập với tâm trạng biết không tìm được nhưng
dù còn một hy vọng tôi vẫn cố gắng để hiểu trẻ. Mẹ ruột tôi
là người có đầu óc thông thái và và tự tin trong tất cả mọi
thứ. Mẹ tôi là người sinh ra với khí chất chủ nghĩa hoàn hảo
và quy phạm nên khi tôi còn trẻ, mẹ cũng kỳ vọng rất cao
về con và tôi đã đáp ứng theo nguyện vọng ấy. Nhưng càng
lên lớp lớn ngày càng khó khăn và ngày càng mệt mỏi. Tôi

초등학교 6학년 무렵이었다. 말로만 듣던 사춘기가 드디어
시작된 것이었다. 사사건건 말대꾸를 하면서 화를 돋웠는데
아이와 한바탕 전쟁을 치르고 나면 감정 소모가 이만
저만이 아니었다. 아이와의 실랑이에 몸과 마음이 지칠
때쯤 지푸라기라도 잡는 심정으로 책을 보고 연수를
받으며 아이를 이해하려 노력했다. 친정어머니는 두뇌가
명석하고 매사에 자신감이 넘치는 분이셨다. 규범적이고
완벽주의 기질을 타고난 어머니는 자식에 대한 기대치도
매우 높았는데 어렸을 때는 그럭저럭 그 기대에 부응할
수 있었다. 하지만 학년이 올라갈수록 점점 힘들고 지쳐
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시선이 그렇게 차갑게 느껴질 수 없었다. 학창시절 내내
엄마에게 무시당했다는 느낌을 안고 살았는데 큰아이의
말대꾸가 바로 그 아킬레스건을 건드렸다.
하지만 상담 공부를 하며 뒤늦게 알아차리고 보니, 호기심
많고 논리적인 큰아이는 그저 궁금한 것을 물어본 것
뿐인데 그것을 ‘무시’로 받아들여 야단을 친 것이었다. 마음을
열고 대화를 시도하자 큰아이도 내 반응이 당황스럽고
힘들었다고 속내를 털어놓았다. 그 후로 아이의 입장에서
이해하고 예민하게 반응하지 않으려 노력하자 큰아이와의
관계에 청신호가 켜지기 시작했다.

không thể cảm thấy lạnh lùng với ánh mắt của mẹ nhìn tôi
một cách tiếc nuối khi càng ngày tôi càng đi xa sự mong đợi
của mẹ. Tôi đã sống đối mặt với cảm giác bị mẹ xem thường
trong suốt các năm học thời đi học và sự trả lời đối đáp của
đứa lớn đã chạm phải niềm tổn thương đó.
Tuy nhiên, sau khi học tư vấn, tìm hiểu ra sau đó, những đứa
lớn có logic và nhiều tính tò mò, chúng chỉ hỏi về những cái
chúng muốn biết, nhưng chúng bị ‘xem thường’ và bị la.
Khi chúng mở lòng và thử trò chuyện thì đứa lớn bất ngờ
trước phản ứng của tôi và chúng mới thổ lộ tấm lòng rằng
chúng rất khổ sở. Sau đó tôi cố gắng hiểu trong vai trò của
trẻ và không phản ứng nhạy cảm, thì đứa lớn bắt đầu mở
đèn xanh trong mối quan hệ của chúng tôi.

Nếu muốn trở thành bố mẹ tốt?

좋은 부모가 되려면?
부모는 최초의 밑그림이 그려지는 시기를 함께 한 사람이다.
나를 이해하기 위해서는 어린 시절의 나를 만나야 하고
그 지점에 바로 ‘부모’가 있다. 아이는 부모의 거울이다.
좋은 부모가 되는 첫걸음은 제대로 된 나를 찾아가는
것이다. 내가 어떤 부모인지, 내 부모는 어떤 사람이었는지,
그리고 내게 쌓여 있는 어린 시절의 경험은 어떤 빛깔인지
이해하는 시간이 필요하다. 좋은 양육의 시작은 여기서
부터임을 꼭 기억하자.
십대는 변화와 혼란, 불균형의 시기다. 아이들은 불안과
혼란 속에서 부모나 타인과 충돌하고 자신의 내면과
싸우며 정체성을 찾아간다. 이때 부모는 자녀가 다양한
충동을 조절하는 연습을 하도록 지켜봐 주고, 불안이나
혼란에 지지 않도록 심리적 지지대 역할을 해주어야
한다. 진지하게 소통하기 위한 부모의 노력과 애정에
기반을 둔 신뢰가 있다면 위기의 십대도 행복한 성장의
시간이 될 수 있다.

Bố mẹ là những người cùng làm nên thời kỳ mà nền tảng
đầu tiên của bức tranh được phác thảo vẽ. Để hiểu được
mình, bạn phải gặp lại mình trong thời thơ ấu, và thời điểm
đó có ‘bố mẹ’ ở đó. Các con là tấm gương của bố mẹ. Bước
đầu tiên trở thành bố mẹ tốt là tìm đến bản thân tốt của
mình. Cần có thời gian tìm hiểu mình là bố mẹ như thế nào,
bố mẹ mình là người như thế nào, và những kinh nghiệm
thời thơ ấu của mình đi theo mình là màu sắc như thế nào.
Hãy nhớ rằng bắt đầu của việc giáo dục tốt chính là từ lúc
này.
Tuổi ô mai là thời kỳ thay đổi, hỗn loạn và mất cân bằng. Trẻ
em xung đột với cha mẹ hoặc những người khác trong sự lo
lắng và hỗn loạn, trẻ giằng xé với nội tâm của mình để tìm
tính chính thể của trẻ. Lúc này các bậc cha mẹ phải trông
chừng và luyện tập điều chỉnh các xung đột của trẻ, giữ vai
trò hỗ trợ tâm lý để trẻ tránh lo lắng và hỗn loạn. Nếu bạn tin
tưởng đặt nền tảng vào nỗ lực và tình cảm của bố mẹ để trò
chuyện thật sự với con, thì tuổi ô mai của cuộc khủng hoảng
có thể trở thành thời gian trưởng thành hạnh phúc.
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갔다. 기대에서 멀어지는 나를 한심하게 바라보는 엄마의
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건강 클래스 │ Lớp học sức khỏe

신나는

스키, 스노보드, 스케이트는 눈밭과 얼음판 위에서 즐기는

겨울 레포츠

활동으로 근육·인대 손상 같은 부상이나 발목·척추 골절

‘겨울 레포츠 3총사’이다. 그러나 준비되지 않은 레포츠
등의 안전사고가 빈번하게 발생한다. 부상의 원인과 증상,

안전하게 즐기려면?

대처법을 알아보자.

Những trò chơi giải trí và thể
thao vui nhộn
nếu bạn muốn chơi nó một
cách an toàn?

Trượt băng, trượt tuyết bằng ván, trượt tuyết là ‘3 lính ngự lâm thể
thao giải trí mùa đông’ tận hưởng trên tuyết và băng. Tuy nhiên
thỉnh thoảng cũng phát sinh các tai nạn về an toàn như xương cột
sống.mắt cá chân hay tổn thương dây chằng.cơ bắp. Chúng ta hãy
cùng tìm hiểu về nguyên nhân bị chấn thương, triệu chứng cũng
như các chữa trị.
글 박효순 경향신문 건강과학팀장
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스키는 무릎의 십자인대 파열이 흔해
스키를 타면 활강하면서 무릎이 꺾여 넘어지거나,
갑자기 방향을 틀 때 무릎이 뒤틀리면서 십자인대
파열이 생기기 쉽다.
인대가 심하게 손상되거나 완전히 끊어지면 둔한
통증과 함께 무릎이 앞뒤로 흔들리고 보행 자체가
불가능해진다. 또 관절 활액이 과다 발생하고 출혈이
일어나면서 무릎이 붓는다. 하지만 부분적으로 십자
인대가 손상된 경우에는 1~2시간이 지나면서 통증이
완화되기 때문에 그대로 방치하는 경우가 적지 않다.
십자인대 부상을 제대로 치료하지 않으면 무릎연골,
연골판까지 손상돼 퇴행성관절염으로 악화될 가능성이
크다. 증세가 심하지 않은 경우에는 무릎운동 보조기를
착용하거나 하지 근력을 강화하는 운동요법만으로도
나을 수 있다.

Trượt tuyết thường phổ biến bệnh đứt dây
chằng đầu gối
Khi trượt băng đầu gối bị bẻ xuống rồi té ngã, hay khi đột
ngột đổi hướng khiến đầu gối bị xoắn lại dễ dàng làm
cho dây chằng bị đứt.
Dây chằng bị tổn thương nặng hay hoàn toàn bị đứt sẽ
gây đau đớn âm ĩ cùng với đầu gối bị lung lay ra trước
sau, làm mất khả năng đi bộ. Chất lỏng hoạt dịch trong
khớp phát sinh quá nhiều làm xuất huyết máu và đầu gối
bị sưng phù. Nhưng nếu dây chằng bị tổn thương một
phần thì 1~2 giờ sau cơn đau được giảm nhẹ và không ít
trường hợp đề phòng lúc đó.
Nếu không triệt để điều trị chấn thương đứt dây chằn
thì sụn đầu gối, tấm sụn đầu gối bị tổn thương và có
khả năng cao chuyển bệnh trầm trọng hơn thành viêm
xương khớp. Trong trường hợp triệu chứng không
nghiêm trọng có thể mang đồ hỗ trợ vận động đầu gối
hay bệnh có thể khỏi bằng liệu pháp tập thể dục tăng
cường sức mạnh cơ bắp các chi dưới.

Trượt tuyết bằng ván cần cẩn thận chấn thương
xương sống hay cổ tay
Khác với trượt băng nguy hiểm cao đến tổn thương đầu
gối thì trượt tuyết bằng ván dễ bị nện mạnh rơi mông
xuống đất làm vỡ xương mông hay gãy đốt xương sống.
Gãy đốt xương sống hay bị nứt nhỏ trong mông sẽ phát
sinh cơn đau âm ỉ hay đau nhói, nếu muốn kiểm tra
mức độ bị thương cần phải chụp X-Ray hay MRI. Nếu cổ
tay hay ngón tay bị sưng thì có khả năng bị các chứng
bầm tím, tổn thương sụn, gãy xương. Việc am hiểu triệu
chứng và chữa trị qua khám bệnh của các chuyên gia
khá quan trọng.

스노보드는 척추나 손목 부상 조심
무릎 부상의 위험이 높은 스키와 달리 스노보드는
엉덩방아를 세게 찧으면서 엉덩이뼈에 금이 가거나
척추골절을 입기 쉽다. 또 넘어질 때 무의식적으로
손을 많이 짚기 때문에 손목 인대 손상이나 골절
등을 겪게 된다.
척추 골절이나 엉덩이에 미세한 금이 가면 시큰거리거나
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둔한 통증이 발생하는데, 부상 정도를 확인하려면
X-Ray나 MRI 촬영이 필요하다. 손목이나 손가락이
부어 있다면 타박상, 연골손상, 골절상까지 다양한
가능성이 있다. 전문의 진료를 통해 증상을 파악하고
치료하는 것이 중요하다.

스케이트는 발목 염좌나 골절 주의
발목 염좌는 복숭아뼈 주위 인대가 늘어나거나 찢어지는
부상이다. 하이힐 같은 굽 높은 신발처럼 스케이트를
신으면 발목의 안정감과 균형감이 떨어진다. 발에
집중되는 하중도 커진다. 발목이 접질린 뒤에 장기간
멍이 가라앉지 않거나 발등과 발목이 퉁퉁 부어
걸을 때 지장이 있다면 발목 염좌일 가능성이 크다.
이를 제때 치료하지 않으면 발목 인대가 약해지면서
상습적으로 발목이 꺾이는 발목불안정증이 생길 수
있다. 발목이 심하게 꺾이면 골절이 발생해 대개
쇠를 박아 넣는 대수술이 필요하다.

낮에는 충돌, 밤에는 보온에 신경 써야
스키장이나 스케이트장의 피크 타임인 오전 11시~
오후 3시 사이에는 충돌이나 접촉 사고에 특히 주의
해야 한다. 눈이나 빙판이 녹아 회전력이 무뎌지면서
넘어지기가 더 쉽다. 얼굴을 세게 부딪치면 치아가
부러지거나 턱관절이 깨질 수도 있다.
야간에는 시야가 어두워져 위기상황에 대처하는 능력이
떨어진다. 또 기온이 낮아지면서 근육이나 인대, 뼈의
연골 손상의 위험도가 상승한다. 추위에 너무 노출되어
손발 끝 감각이 무뎌질 때, 혹은 관절 부위가 붓거나
열감이 생기고 급성 통증이 나타난다면 즉시 운동을
멈춰야 한다.
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Trượt băng cần chú ý đến bong gân mắt cá chân
hoặc gãy xương
Bong gân mắt cá chân là dây chằng xung quanh xương
mắt cá bị kéo căng hoặc rách. Nếu bạn mang giày trượt
băng như đôi giày đế cao như giày cao gót thì cổ chân sẽ
thiếu ổn định và cân bằng. Tải trọng được tập trung vào
chân lớn hơn. Sau khi cổ chân bị bong gân mà vết bầm
lâu ngày không dịu xuống hay bàn chân và cổ chân sưng
lên khiến bạn bước đi khó khăn thì có khả năng cao bạn
bị bong gân mắt cá chân.
Nếu không trị bệnh này đúng lúc sẽ làm dây chằng mắt
cá chân càng ngày càng yếu, và có thể phát sinh chứng
mất ổn định cổ chân do cổ chân bị vẹo thường xuyên.
Nếu cổ chân bị vẹo nghiêm trọng sẽ làm bị gãy xương,
thì hầu hết cần có đại phẩu để đóng sắt vào.

Ban ngày va chạm, ban đêm phải quan tâm giữ
ấm
Vào tầm 11 giờ trưa ~ 3 giờ chiều là thời gian cao điểm
của sân trượt băng và sân trượt tuyết, vì thế phải chú ý
đến đụng nhau và đặc biệt là va chạm. Tuyết và dải băng
tan khiến khả năng quay vòng bị giảm sút dễ té ngã hơn.
Nếu va mạnh vào mặt thì có thể gãy răng hoặc gãy khớp
xương hàm.
Vào ban đêm tầm nhìn càng tối khiến cho chúng ta kém
khả năng đối phó với nguy cơ xảy ra. Và nhiệt độ thấp
làm tăng độ nguy hiểm tổn thương cơ bắp hoặc dây
chằng, sụn, xương. Tiếp xúc với cái lạnh làm cho các cảm
giác đầu ngón tay yếu đi, nghĩa là khi vùng khớp xưng
hay luồng nóng xảy ra xuất hiện cơn đau cấp tính thì lập
tức dừng vận động.
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Trước sau vận động kéo căng cơ thể là ‘đai an
toàn’

운동 전후 스트레칭이 ‘안전벨트’
부상을 방지하려면 스키나 스노보드, 스케이트를

Muốn phòng ngừa bị thương trước và sau khi chơi trượt
băng, trượt tuyết bằng ván, trượt tuyết bạn phải tính linh
hoạt bằng cách nới giãn từ từ các cơ bắp cứng và dây
chằng bằng việc kéo căng cơ thể. Và những sân trượt
tuyết hay nơi có tuyết đóng, dải băng thì bạn nên bảo
hộ mắt bằng cách đeo kính râm có chức năng chống tia
UV hay kính bảo hộ.

타기 전후에 스트레칭으로 경직된 근육과 힘줄을
천천히 풀어주어 유연성을 높여야 한다. 또한 스키장이나
눈이 쌓인 곳, 빙판 등에서는 자외선 차단 기능이 있는
선글라스나 고글을 착용해 눈을 보호해야 한다.
만약 부상을 당하면 일단 안전한 쪽으로 피한다.
이어 함부로 몸을 움직이거나 비전문가의 조치를

Nếu lỡ bạn bị thương trước tiên hãy tránh về phía an
toàn. Đừng tùy tiện di chuyển cơ thể hay nghe cách xử
lý của những người không phải chuyên môn, mà tốt
nhất là bạn yêu cầu giúp đỡ của nhân viên an toàn và xe
cứu hộ 119. Mặt khác sau tai nạn, sau mấy ngày mà cơn
đau không biến mất thì phải nhận sự chữa trị từ bác sĩ

받지 말고 안전요원과 119구급대의 도움을 요청하는
게 바람직하다. 한편 사고 후 며칠이 지나도 통증이
사라지지 않으면 전문의에게 진찰을 받도록 한다.

chuyên môn.

Tip

겨울철 눈길·빙판길 낙상 방지법
• 외출 전 가볍게 스트레칭을 한다.
• 너무 무거운 옷차림은 피하고 몸을 최대한 가볍게 한다.
• 양손 모두에 가방이나 짐을 들지 않는다.
• 손을 호주머니에 넣지 말고 장갑을 착용한다.
• 바닥이 미끄럽지 않은 신발을 착용한다.
• 빙판이 심한 곳에서는 보폭을 평소보다 줄여 걷는다.
• 보행 중에는 휴대전화를 사용하지 않는다.

Phương pháp phòng ngừa ngã trên đường
tuyết·đường đóng băng vào mùa đông
- Trước khi ra ngoài kéo căng cơ thể nhẹ
- Tránh mặc quần áo quá nặng, để cho cơ thể nhẹ nhất.
- Không mang giỏ xách hay hành lý bằng cả 2 tay.
- Không bỏ tay vào túi áo, mang găng tay.
- Mang giày không có đế trơn.
-N
 hưng nơi băng đóng nhiều thì nên giảm sải chân so
với thông thường.
- Không sử sụng điện thoại di động trong lúc bộ hành.

Happy Together

오늘 뭐 먹지 │ Hôm nay ăn gì

Bữa ăn vững bụng vào mùa đông

Cháo thịt Mông Cổ và cháo đậu
đỏ Hàn Quốc

겨울철 든든한 한 끼

몽골 반탕
&
한국 팥죽

추운 겨울이면 호호 불어먹는 따뜻한 겨울 별미가
생각난다. 한 그릇에 맛과 영양을 듬뿍 담은 몽골의
전통 죽 반탕(Bantan)과 겨울철 한국에서 즐겨먹는
팥죽을 만들어보자.
Vào mùa đông lạnh giá thì chúng ta lại nghĩ đến những món
cao lương mỹ vị ăn nóng hổi thổi phù phù. Chúng ta hãy
cùng nhau nấu một chén cháo đậu đỏ rất được ưa chuộng
vào mùa đông và món Bantan- món cháo truyền thống của
Mông Cổ có chứa đầy đủ hương vị và dinh dưỡng trong một
bát.
글 김효정 사진 이동진

반
탕
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따뜻하고 부드러운 반탕
Bantan mềm và ấm áp
한이슬(32/몽골) 씨는 서울시 아산병원에서 통번역을 담당하는
국제의료코디네이터로 일하고 있다. 몽골에서 문학을 전공한
그녀는 2008년 한국에 들어와 어학당에서 공부를 시작했다.
이후 ‘국제의료코디네이터’라는 직업을 알게 되어 관련 교육을
이수하고 자격증을 취득했다. 또한 한이슬 씨는 주한몽골
여성회의 부회장을 맡고 있다. 일과 대외활동을 하느라 바쁜
나날을 보내온 그녀의 요즘 관심사는 결혼이다. 좋은 남자를
만나 맛있는 요리를 해주고 싶다는 그녀가 추천한 요리는
반탕. 반탕은 고기와 밀가루로 만든 몽골의 전통 죽으로
몽골인이 즐겨먹는 음식이다. 부드러운 식감과 담백한 맛의
반탕은 한국의 소고기 죽과 비슷하다. 몽골에서는 평소에도
자주 먹지만, 감기에 걸렸거나 속이 쓰릴 때에도 반탕을
먹는다고 한다. 추운 겨울날 따뜻한 반탕 한 그릇으로 몸과
마음을 사르르 녹여보자.

g
32/ Môn
Yi Seul(
골) Han
몽
/
2
(3
한 이슬

Han Yi Seul (32 / Mông Cổ) hiện nay đang làm công việc là điều
phối viên y tế quốc tế phụ trách thông biên dịch tại bệnh viện
Asan Seoul-si. Cô có bằng cử nhân văn học từ Mông Cổ, đến
Hàn Quốc vào năm 2008 và bắt đầu học tại Viện ngôn ngữ. Sau
đó cô biết đến nghề ‘điều phối viên y tế quốc tế’ đã học các lớp
đào tạo và được cấp giấy chứng nhận. Ngoài ra, hiện nay chị
Han Yi Seul đang giữ vai trò phó chủ tịch Hiệp hội phụ nữ Mông
Cổ tại Hàn Quốc. Chị bận rộn ngày này qua ngày khác với các
công việc và hoạt động đối ngoại nên dạo này mối quan tâm
của chị là kết hôn. Chị bảo chị gặp được người đàn ông tốt chị
muốn nấu cho người đàn ông ấy các món ngon, và chị đã đề
cử món cháo Bantan. Bantan là món ăn ưa thích truyền thống
của người Mông Cổ làm bằng thịt và bột mì. Bantan giàu đạm
và cảm giác thức ăn rất mềm nên có hương vị tương tự như
cháo thịt bò ở Hàn Quốc. Tại Mông Cổ, thông thường cũng ăn
thường xuyên nhưng khi bị cảm hay thấy trong bụng lạnh cũng
ăn món cháo này. Chúng ta hãy sưởi ấm cơ thể và tâm hồn mình
bằng một chén cháo ấm vào mùa đông giá này nhé.

Cổ)

준비 재료 양고기(소고기) 50g, 밀가루 1컵, 소금 1스푼, 물
만드는 법 ➊ 물에 잘게 썬 고기를 넣고 20분 동안 끓인다.
➋ 밀가루에 물과 소금을 섞어 쌀 한 톨 크기로 작게 반죽한다.
➌ 끓는 냄비에 ②를 조금씩 넣고 센 불에서 끓인다.
➍ 끓어오르면 약한 불로 줄이고 주걱으로 저어가며 좀 더 끓인다.
➎ 어느 정도 걸쭉해지면 완성. 소금으로 간을 한다.
Nguyên liệu chuẩn bị T hịt cừu(thị bò) 50g, 1 ly bột mì, 1 thìa muối, nước
Cách làm
➊ Cho thịt bò được xắt mỏng vào nước rồi đun trong 20 phút.
➋ Trộn đều nước và muối vào bột mì, rồi nắn nhỏ thành kích thước như hạt gạo.
➌ Cho từng chút ② vào nồi đang sôi và đun trên lửa lớn.
➍ Nếu thức săn sôi thì giảm lửa nhỏ, lấy thìa khuấy và đun thêm tí nữa.
➎ Nếu cháo đặc ở mức độ nào đó thì xem như xong. Dùng muối để nêm.
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동지에 먹는 팥죽
Cháo đậu đỏ ăn vào mùa đông chí

준비 재료	팥 1kg, 찹쌀가루 500g, 소금 약간
만드는 법 ➊ 팥은 찬물에 1시간 이상 담근 후 깨끗이 씻는다.
➋ 냄비에 팥과 물을 넣고 끓인 후 물을 버린다.
➌ 다시 찬물을 부어 팥이 무르도록 삶는다.
➍ 무른 팥을 나무 주걱으로 으깬다.
➎ 찹쌀가루에 소금을 넣고 뜨거운 물을 부어 익반죽한 후 동그랗게 새알심을 빚는다.
➏ 냄비에 새알심을 넣고 팔팔 끓인 후 소금으로 간을 한다.

Nguyên liệu chuẩn bị Đ
 ậu đỏ 1kg, bột nếp 500g, ít muối
Cách làm
➊ Ngâm đậu đỏ trong nước lạnh hơn 1 tiếng rồi rửa sạch.
➋ Cho nước và đậu đỏ vào nồi rồi dun sôi, sau đó bỏ nước.
➌ Sau đó cho nước lạnh vào ngâm cho đậu mềm.
➍ Nghiền bằng thìa cây các đậu đã mềm.
➎ Cho muối vào bột nếp rồi khuấy trong nước nóng, sau khi nhào bột nắn thành viên nhân.
➏ Cho viên nhân vào nồi đun sôi sung sục, rồi nêm vừa ăn bằng muối.

한국에서는 일 년 중 밤이 가장 긴 날, 동지(冬至)에 액운을
쫓기 위해 팥죽을 먹는 풍습이 있다. 추운 겨울을 이기고
새해를 맞을 힘을 얻자는 의미로도 팥죽을 먹는다. 팥죽은
팥을 고아 죽을 만들고 여기에 찹쌀로 만든 새알심을 넣어
끓인 음식이다. 부드러운 팥에 쫀득한 새알심이 들어 있는
따끈한 팥죽 한 그릇이면 한 끼 식사로도 손색이 없다. 팥죽은
맛도 좋지만 겨울철에 알맞은 영양을 듬뿍 담고 있다. 팥에는
칼슘, 칼륨, 인 등 각종 필수 미네랄과 비타민이 풍부해 피로
회복과 체중조절에 좋다. 또한 비타민 B1이 곡류 중 가장
많이 함유되어 있어 혈액순환에 도움이 된다.

Ở Hàn Quốc, ngày có đêm dài nhất trong năm, thường có
phong tục ăn cháo đậu đỏ đuổi vận hạn xấu vào mùa đông chí
(冬至). Người ta cũng ăn cháo đậu đỏ với ý nghĩa chiến thắng
mùa đông lạnh lẽo và có nhiều sức khỏe đón chào năm mới.
Cháo đậu đỏ là món ăn nấu cháo sau khi hầm nhừ đậu đỏ, rồi
bỏ các viên nhân làm bằng gạo nếp và đun sôi. Nếu có một bát
cháo đậu đỏ nóng mềm có các viên nhân dai dai trong ấy với
đậu đỏ sẽ không thua kém một bữa ăn. Cháo đậu đỏ ngon, lại
còn chứa nhiều chất dinh dưỡng thích hợp trong mùa đông.
Trong đậu đỏ có canxi, kali, phốt pho, khoáng chất khác nhau
và các loại vitamin phong phú giúp phục hồi mệt mỏi và kiểm
soát cân nặng. Ngoài ra còn có vitamin B1 chứa hầu hết các loại
hạt ngũ cốc giúp ích trong lưu thông máu.
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Cháo đậu đỏ

Growing Together

리얼스토리 취·창업 │ Chuyện thật và Việc làm·khởi nghiệp

다문화가족지원센터 통번역사

전문성, 진심으로 뭉친
결혼이민자의 지원군
Thông biên dịch viên của Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa

Người hỗ trợ của người kết hôn di trú bằng
chân thành và chuyên nghiệp

40

41

적인 한국정착을 돕기 때문이다. 서울시 영등포구다문화가족지원센터 소속 통번역사로 활동하며 다문화사회 안정에 이바지
하는 이들을 만났다.
Xã hội đa văn hóa ngày càng tăng thì vai trò của thông biên dịch viên càng lớn hơn. Bởi vì không chỉ thông biên dịch trên lĩnh vực thương
mại, xuất bản, mà còn giúp các gia đình đa văn hóa được định cư ổn định tại Hàn Quốc. Tôi đã gặp gỡ người có nhiều đóng góp cho xã hội
đa văn hóa ổn định, hiện đang hoạt động trong vài trò thông biên dịch thuộc Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa Yeongdeungpo-gu
Seoul-si.
글 김현지 사진 송인혁

전문성에 사명감을 더하다

Thêm ý thức trách nhiệm vào tính chuyên nghiệp

통번역사는 결혼이민자, 다문화가족이 선호하는 직업 중

Thông biên dịch là một trong những nghề được ưa thích bởi
người kết hôn di trú và gia đình đa văn hóa. Bởi vì họ vừa làm
việc văn phòng vừa có thể vận dụng điểm mạnh là khả năng
song ngữ của các gia đình đa văn hóa. Nhưng đối với thông
biên dịch viên, kỹ năng ngôn ngữ không phải là tất cả. Chị
Kim Marina (45/Kazakhstan), Pensri (44/Thái Lan), Erdenebileg
Undarmaa (40/Mông Cổ), Dong Jin Hwa (38/Trung Quốc),
Hyeon Jeong(28 /Việt Nam) hiện nay là thông biên dịch viên
thuộc Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa Yeongdeungpo-gu
phát biểu rằng ý thức trách nhiệm là quan trọng hơn cả. Nhiệm
vụ chính của thông biên dịch viên tại trung tâm là để hỗ trợ các
giao tiếp cần thiết cho cuộc sống gia đình và đời sống xã hội
của người kết hôn di trú chưa thành thạo tiếng Hàn Quốc. Bao
gồm cả các thông dịch tư vấn ban đầu nhập cảnh, hỗ trợ định
cư, nhập quốc tịch cũng như mang thai.sinh con.giáo dục, cung
cấp thông tin sinh hoạt như các khóa đào tạo, khi sử dụng đồn
cảnh sát, bệnh viện, trường học và các tổ chức công cộng. Tóm
tắt trong một từ, họ sẽ trở thành tai và miệng của người di trú
kết hôn cho đến khi người ấy thích ứng với Hàn Quốc. Tùy theo
ngôn ngữ có sự khác biệt, một thông biên dịch viên một tháng
giải quyết trên dưới 100 trường hợp. Mỗi người, từng nội dung
công việc khác nhau, mức độ nghiêm trọng cũng khác cho nên
việc đáng phải để tâm không chỉ là một hai việc. Lý do mà tinh
thần trách nhiệm và ý thức trách nhiệm máng tính quan trọng
là ở đây.
"Hình ảnh của các bạn kết hôn di trú gặp khó khăn trong giao
tiếp giống với hình ảnh của tôi trong thời kỳ đầu nhập cảnh.
Thời điểm ấy trung tâm chưa được phát triển nên tôi tự học
tiếng Hàn ở nhà. Tôi không những không biết về ngôn ngữ mà
về văn hóa và món ăn Hàn Quốc cũng không biết, đến mức cứ

하나다. 사무직인 데다 다문화가족의 이중언어 능력이 강점
으로 작용하기 때문이다. 하지만 통번역사에게는 언어능력이
다가 아니다. 영등포구다문화가족지원센터(이하 센터) 소속
통번역사 김마리나(45/카자흐스탄), 펜스리(44/태국), 온다르마
(40/몽골), 동진화(38/중국), 현정(28/베트남) 씨는 무엇보다
사명감이 중요하다고 말한다.
센터 통번역사의 주 업무는 한국어가 서툰 결혼이민자의
가족생활, 사회생활에 필요한 의사소통을 지원하는 일이다.
입국초기 상담이나 정착지원, 국적취득 및 임신·출산·
양육, 교육과정 등의 생활정보 제공, 경찰서나 병원, 학교
등 공공기관 이용 시 통번역 등이 포함된다. 한 마디로
결혼이민자가 한국에 적응하기까지 그들의 귀와 입이 되는
것이다. 센터 통번역사는 언어별 차이는 있지만 한 달에
100건 내외의 업무를 처리한다. 사람마다, 업무마다 내용도
다르고 그 경중도 다르다 보니 신경 쓸 일이 한둘이 아니다.
책임감과 사명감이 중요한 이유다.
“의사소통에 어려움을 겪는 결혼이민자들의 모습은 입국
초기 제 모습과 같아요. 그 당시에는 센터도 활성화되지
않아 저는 독학으로 한국어를 공부했어요. 언어뿐 아니라
김치찌개에 물과 김치 두 가지만 넣으면 되는 줄 알만큼
한국음식과 문화에 대해서도 잘 몰랐죠.”
다문화가족 선배로서 한국생활 적응의 어려움을 잘 알기에
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다문화사회가 성장할수록 통번역사의 역할이 커진다. 출판, 무역 분야 통번역 업무를 수행할 뿐 아니라 다문화가족의 안정
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동진화 씨는 통번역사가 되어 후배들을 돕고 싶었다고 한다.
다른 통번역사들도 다르지 않다. 입국 초기 언어문제로
오해와 갈등을 겪었으며, 이에 자연스럽게 “나와 같은 사람들이
한국에 빨리 적응할 수 있게 돕고 싶어졌다”고 한다. 이런
마음은 곧 업무를 대하는 투철한 사명감으로 자리 잡았다.

끊임없이 배우고 공부하다
“결혼이민자 아이가 교통사고를 당해서 어려움에 처해 있을
때 도움을 줄 수 있어 너무 기뻤어요.”

nghĩ canh kimchi là chỉ để kimchi và nước vào là được."
Với vai trò là tiền bối của gia đình đa văn hóa, do biết rõ khó
khăn khi thích nghi cuộc sống tại Hàn Quốc mà chị Dong Jin
Hwa trở thành thông biên dịch viên muốn giúp đỡ các đàn
em của mình. Những thông biên dịch viên khác cũng không
khác gì. Họ bảo họ cũng từng trải qua mâu thuẫn và hiểu lầm
do vấn đề ngôn ngữ trong thời kỳ đầu nhập cảnh, họ càng tự
nhiên “càng muốn giúp đỡ những người giống như mình có
thể nhanh thích nghi được với Hàn Quốc”. Tấm lòng như vậy
sớm giữ chỗ cho ý thức trách nhiệm rõ ràng khi xử lý công việc
của họ.

온다르마 씨는 통번역 업무를 통해 어려움에 처한 사람들을

Tôi không ngừng học tập nghiên cứu

도우며 큰 보람을 느꼈다고 전한다. 펜스리 씨도 마찬가지다.

"Tôi cảm thấy rất vui khi có thể giúp đỡ trẻ em con của người kết
hôn di trú gặp khó khăn trong một tai nạn xe."
Chị Erdenebileg Undarmaa phát biểu rằng chị cảm thấy có ích
khi có thể giúp đỡ những bạn gặp khó khăn thông qua công
việc thông biên dịch của mình. Chị Pensri cũng tương tự như
vậy.
"Khi thông dịch y tế việc ai đó cần sự giúp đỡ của tôi và tôi có thể
giúp đỡ người ấy là một việc có ích. Mỗi khi thông dịch tôi học
được rất nhiều điều."Tất nhiên, trong công việc không chỉ có
niềm vui và giá trị. Khi thông dịch gặp những biểu hiện không

“의료통역을 할 때 누군가 내 도움을 필요로 하고 또
도움을 줄 수 있다는 것이 보람 있어요. 통역할 때마다 저도
많은 것을 배운답니다.”
물론 업무에 보람과 즐거움만 있는 것은 아니다. 병원이나
경찰서, 법원 등에서 사용하는 생소하고 어려운 단어,
모국어에 없는 표현을 통번역할 때는 고민이 적지 않다.
누가 대신할 수 없는 문제이기에 꾸준히 공부하며 조금 더
42
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중립성을 유지해야 할 때다.
“아무래도 같은 고향 출신 결혼이민자를 만나면 마음이 가지요.
언니나 동생, 친구 같아서요. 하지만 통번역사는 자기 생각을
표현하는 것이 아니라 말을 전달하는 직업이에요. 어느 한쪽
편을 들어줄 수 없죠.”
현정 씨는 같은 결혼이민자의 안타까운 상황을 대하면서도
중간자 역할에 충실해야 할 때 마음이 아프다고 토로했다.
다문화가족의 일상을 가까이에서 접하는 센터 통번역사들이
이겨내야 하는 과제 중 하나다.

언제나 진심은 통한다

có trong tiếng mẹ đẻ, những từ khó và mới mẻ sử dụng trong
bệnh viện, đồn cảnh sát, tòa án, họ gặp không ít khó khăn. Vì là
vấn đề không ai có thể làm thay được nên chỉ có cách nỗ lực tiếp
tục học để chuyển tải ý nghĩa chính xác hơn một chút. Những
khoảnh khắc khó khăn nhất là khi bản thân phải duy trì tính
trung lập.
"Dù gì đi nữa thì gặp những bạn kết hôn di trú cùng quê thì
càng thấy thương hơn. Giống như chị gái, em gái, bạn bè vậy.
Thế nhưng thông biên dịch không diễn tả suy nghĩ của mình
mà là truyền tải lời nói. Không thể lắng nghe từ một bên nào
được."
Chị Hyeon Jeong thổ lộ chị đau lòng phải trung thành làm
vai trò người trung gian khi gặp phải hoàn cảnh bất hạnh của
người kết hôn di trú như chị. Đây là một trong những thách thức
phải vượt qua của thông biên dịch trung tâm khi tiếp xúc gần
gũi với cuộc sống hàng ngày của các gia đình đa văn hóa.

어려움 속에서도 통번역사의 길을 걷는 것은 다문화가족의
미래에 희망을 더하는 기쁨 때문이다. 10월 12일에 진행된

Sự chân thành luôn luôn được thông qua

센터 취업박람회에서 통번역사들은 일자리를 찾는 결혼이민

Vì con đường bước đi của thông biên dịch trong những khó
khăn là niềm vui của việc thêm niềm hy vọng cho tương lai của
gia đình đa văn hóa. Trong hội chợ việc làm tại Trung tâm tiến
hành vào ngày 12 tháng 10 vừa qua, thông biên dịch đã trở
thành người trợ giúp phụ nữ kết hôn di trú đang tìm việc làm.
Tại hội chợ việc làm với quy mô tuyển dụng 200 người được tiến
hành vì gia đình đa văn hóa đã có khoảng 350 phụ nữ kết hôn
di trú tham gia. Có khoảng 15 doanh nghiệp trên lĩnh vực thông
dịch, ngành du lịch và thương mại đã tham gia tại hội chợ và 50
công ty tuyển dụng gián tiếp cũng có mặt.
"Những ngày này, các công việc phổ biến nhất cho gia đình đa
văn hóa là điều phối viên y tế và hướng dẫn du lịch. Có nhiều
người Nga tham gia vào hội chợ việc làm nên chúng tôi cung
cấp dịch vụ thông dịch thường xuyên."
Kim Marina cho biết thêm "Chúng tôi tự hào vì giúp những
người kết hôn di trú tìm một công việc.”
Các chị Kim Marina, Pensri, Erdenebileg Undarmaa, Dong Jin

여성들의 도우미가 됐다. 다문화가족을 위해 진행된 200여
명 채용규모의 취업박람회에는 350여 명의 결혼이민여성이
방문했다. 통역, 관광, 무역 분야 15개 업체가 현장에 참여했고
간접채용 업체도 50여 개에 이른다.
“요즘 다문화가족들에게 가장 인기가 있는 직업은 의료코디
네이터나 여행사 가이드예요. 취업박람회에 러시아 분들이
많이 참여해서 수시로 통역서비스를 제공했어요.”
김마리나 씨는 “결혼이민자들이 일자리를 찾도록 도울 수
있어 뿌듯했다”고 덧붙였다.
마음을 다해 좋은 통번역사가 되기 위해 노력하는 김마리나,
펜스리, 온다르마, 동진화, 현정 씨. 각자 꿈꾸는 미래는
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정확한 의미를 전달하려 노력할 뿐이다. 가장 힘든 순간은
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조금씩 다른 모습이지만 한 가지 같은 것이 있다. 바로 결혼
이민자, 다문화가족들에게 도움이 되는 사람이 되는 것.
이들의 순한 웃음을 대하니 꼭 그렇게 되리라는 믿음이
샘솟는다. 세상에 진심만큼 큰 힘을 발휘하는 것이 있을까.
새삼 그 간단하고 소중한 진리를 되새겨본다.

Hwa, Hyeon cố gắng để trở thành thông biên dịch tốt với tất
cả trái tim mình. Tương lai mơ tới của mỗi người là những hình
ảnh khác nhau nhưng có một điểm giống. Đó là trở thành người
hữu ích cho người kết hôn di trú và gia đình đa văn hóa. Họ cho
tôi thấy nụ cười dịu dàng, khiến tôi tin rằng điều ấy sẽ thực hiện
được. Tôi tự hỏi trên thế gian này có phát huy sức mạnh lớn như
sự chân thành không. Lúc này tôi mới xem lại lần nữa cái chân lý
quan trọng và đơn giản ấy.

Mini Interview

“통번역사는 한국 정착 돕는 조력자”
“Thông biên dịch, người hỗ trợ định cư Hàn Quốc”
심나경 영등포구다문화가족지원센터 사업2팀 팀장
Sim Na Kyong, Trưởng nhóm dự án 2 Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn
hóa Yeongdeungpo-gu

Q

센터의 통번역사업에 대해 소개해주세요
현재 러시아어, 태국어, 몽골어, 중국어,

베트남어 5개 언어로 통번역서비스를 제공하고
있습니다. 러시아어와 태국어의 경우, 소수 언어로서
서울시 내 다른 다문화가족지원센터와도 업무를
연계하고 있지요. 결혼이민자의 가족생활, 사회생활,
취업, 위기상황 지원 등에 필요한 통번역 업무를
제공합니다. 더 좋은 서비스를 위해 정기적으로
통번역 보수교육에 참여하고 있고, 앞으로 자문
회의나 사례회의, 슈퍼비전 교육 등을 마련해
전문성을 더 키울 계획입니다.

Q

통번역사를 꿈꾸는 다문화가족에게 조언을
부탁드립니다

통번역사는 많은 결혼이민자가 꿈꾸는 직업으로,
우리 센터뿐 아니라 모든 지역 다문화가족지원
센터에 통번역사가 상주하고 있지요. 다문화가족
지원센터 통번역 업무는 초기 정착민에게 꼭
필요한 손길을 내어주는 일입니다. 출입국, 세법,
의료, 관광 등 한 영역을 깊이 있게 공부한다면
더 도움이 되리라 생각합니다.
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Q

Chị hãy giới thiệu về dự án thông biên
dịch tại trung tâm
Hiện nay chúng tôi cung cấp dịch vụ thông biên
dịch trong 5 ngôn ngữ là tiếng Nga, tiếng Thái
Lan, tiếng Mông Cổ, tiếng Trung Quốc, tiếng Việt
Nam. Đối với tiếng Nga và tiếng Thái Lan, do là
ngôn ngữ thiểu số nên chúng tôi liên kết công
việc với các trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa
khác ở Seoul. Chúng tôi cung cấp dịch vu thông
biên dịch cần thiết như hỗ trợ cuộc sống gia
đình người kết hôn di trú, đời sống xã hội, việc
làm, tình huống nguy kịch. Chúng tôi tham gia
đào tạo nâng cao thông biện dịch định kỳ để có
một dịch vụ tốt hơn. Sau này chúng tôi đang có
kế hoạch sẽ tổ chức những buổi hội nghị tư vấn,
hội nghị ví dụ cụ thể, giáo dục tầm nhìn cao để
phát triển chuyên môn nhiều hơn.
Xin hãy hãy cho một lời khuyên cho
những gia đình đa văn hóa đang mơ ước
làm thông biên dịch viên.
Thông biên dịch là việc làm mà nhiều người kết
hôn di trú mơ đến, không chỉ trung tâm chúng
tôi mà các trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa
trên tất cả khu vực đều có bố trí thông biên dịch.
Công việc thông biên dịch trung tâm gia đình đa
văn hóa là công việc đưa ra một bàn tay giúp đỡ
cần thiết cho những người định cư thời kỳ đầu.
Nếu bạn học sâu hơn về một lĩnh vực như xuất
nhập cảnh, pháp luật về thuế, y tế, du lịch thì tôi
nghĩ hữu ích nhiều hơn.

Q
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이중언어 강점 발휘하는
‘통번역사’

번

통

역

사

란?

‘Thông biên dịch viên' phát
huy điểm mạnh song ngữ

Q 통번역사는 어떤 일을 하나요?

한국어를 다국어로, 다국어를 한국어로 통역·

번역하는 일을 합니다. 구체적인 업무의 내용은 근무하는
기관이나 회사 특성에 따라 달라집니다. 다문화가족지원
센터 소속 통번역사는 주로 한국어가 서툰 결혼이민자의
생활정착 관련 업무를 수행합니다.

Q 다문화가족에게 적합한 직업인가요?

다문화가족들은 이중언어를 구사하고 한국과 모국의

문화를 모두 이해하고 있어 통번역 업무를 수행하는 데
이점이 많습니다. 또 다문화가족지원센터에서 근무할
경우 다른 결혼이민자 및 다문화가족을 선배의 마음으로
도와줄 수 있어 보람과 의미가 큽니다.

Q 취업 기회가 많은가요?

다문화사회로 접어들면서 기업이나 공공기관의 통

번역 비중이 늘어나고 있습니다. 또 언어나 인원규모는
다르지만 현재 전국 217개 다문화가족지원센터에도
각각 통번역사가 상주 중입니다. 통번역사로서 전문분야를
계속 공부한다면 앞으로의 직업전망도 밝은 편입니다.

Q 어떤 역량이 필요한가요?

통번역 업무를 제대로 수행하기 위해서는 한국어

능력과 컴퓨터 활용능력이 필수적입니다. 또 다양한
사람을 만나야 하는 업무 특성상 적극성과 사회성이
필요합니다.

Q

Thông biên dịch viên làm những việc gì?

Q

Có phải là công việc phù hợp với gia đình đa văn
hóa không?

Là công việc thông biên dịch từ tiếng Hàn Quốc sang
đa ngôn ngữ, và dịch thuật từ đa ngôn ngữ sang tiếng Hàn
Quốc. Chi tiết cụ thể của công việc khác nhau phụ thuộc vào
đặc tính doanh nghiệp hay cơ quan đang công tác. Thông biên
dịch thuộc trung tâm gia đình đa văn hóa chủ yếu sẽ thực hiện
nhiệm vụ liên quan đến định cư sinh hoạt của người kết hôn di
trú chưa thành thạo tiếng Hàn Quốc.

Gia đình đa văn hóa có khả năng song ngữ và hiểu cả văn hóa
của Hàn Quốc và đất nước mình nên có nhiều lợi thế để thực
hiện công việc thông biên dịch. Nếu bạn làm việc trong một
trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa bạn có thể giúp đỡ người
kết hôn di trú khác và gia đình đa văn hóa với tấm lòng của một
tiền bối nên có ý nghĩa và giá trị khá lớn.

Q

Có nhiều cơ hội việc làm không?

Q

Năng lực gì là cần thiết?

Khi chúng ta bước vào một xã hội đa văn hóa đó là cũng
là lúc tăng tỷ trọng thông biên dịch công ty hoặc cơ quan công
cộng. Bên cạnh đó các ngôn ngữ và quy mô tuy có khác nhau
nhưng hiện nay trên 217 Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa
đều có nhân viên thông biên dịch làm việc. Nếu bạn tiếp tục
nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn với vai trò là thông biên
dịch thì triển vọng công việc trong tương lai khá tươi sáng.

Để thực hiện tuyệt đối nhiệm vụ thông biên dịch cần
thiết phải có năng lực tiếng Hàn và kỹ năng sử dụng máy tính.
Và do là công việc phải gặp đa dạng con người nên cần thiết
cũng phải có tính xã hội và tính tích cực đặc trưng.

Growing Together

현장 속으로 1 │ Đến với hiện trường 1

제10회 2016 전국다문화가족 네트워크대회

다함께 그리는

희망 대한민국
Đại hội mạng lưới gia đình đa văn hóa
toàn quốc 2016 lần thứ 10

Đại Hàn Dân Quốc hy vọng
được vẽ cùng nhau

여성가족부와 대구시가 공동 주최하고 한국건강가정진흥원이
주관한 제10회 2016 전국다문화가족 네트워크대회가 8월
29일부터 30일, 양일에 걸쳐 대구시 인터불고 호텔에서
진행됐다. ‘다함께 그리는 희망 대한민국’이라는 주제로 열린
이번 대회는 다문화가족을 위한 축제의 한마당이었다.
Đại hội mạng lưới gia đình đa văn hóa toàn quốc 2016 lần thứ
10 do Bộ gia đình và phụ nữ cùng với thành phố Daegu-si đăng
cai tổ chức, Viện chấn hưng gia đình và sức khỏe Hàn Quốc chủ
quản được tổ chức trong 2 ngày từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 30
tại Khách sạn Inter-Burgo Daegu. Đại hội mở ra với chủ đề ‘Đại Hàn
Dân Quốc hy vọng được vẽ cùng nhau’ là sân chơi lễ hội cho các
gia đình đa văn hóa.
글 이연주 사진 이동진
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다함께 어우러지는 화합의 장

Nơi hòa hợp cùng nhau

이번 2016 전국다문화가족 네트워크대회(이하 대회)는 주제에

Tại đại hội mạng lưới gia đình đa văn hóa toàn quốc 2016 lần
này(dưới đây xin gọi tắt là Đại hội) những người thực hiện từ các
lĩnh vực khác nhau và gia đình đa văn hóa cùng tụ họp ở một nơi
phù hợp với chủ đề, là khoảng thời gian có ý nghĩa sâu sắc ca ngợi
công sức trong thời gian qua và mơ về một tương lai mới. Bao gồm
cả những người thực hiện chính sách, Bộ trưởng Bộ gia đình và phụ
nữ Kang Eun Hee, thị trưởng chính quyền Daegu-si Kim Seung Soo,
Tổng giám đốc Viện chấn hưng gia đình và sức khỏe Hàn Quốc Kim
Tae Seok cùng nhân sự các lĩnh vực khác cũng đã tham gia.
Bộ trưởng Kang Eun Hee phát biểu thông qua lời chào mừng, "như
việc càng ngày tỷ lệ gia đình đa văn hóa ngày càng tăng trong toàn
bộ dân số Hàn Quốc bao gồm cả nước ngoài bình thường , tôi sẽ cố
gắng hết sức để đa văn hóa có chỗ đứng như là một nền văn hóa
trong một xã hội chúng ta".
Sau phát biểu khai mạc với vai trò là một gia đình đa văn hóa định
cư tại Mỹ, đã có bài giảng đặc biệt của bà SeolJa Warnick, người có
nhiều nỗ lực cống hiến vì phụ nữ Hàn và thành lập Hội phụ nữ Hàn
Quốc tại Mỹ. Những câu chuyện của bà về các nỗ lực truyền bá giáo
dục tiếng Hàn, mở rộng quyền lợi của phụ nữ di cư và khó khăn
khi sinh sống tại một vùng đất lạ được gọi là Mỹ nhận được một sự
đồng cảm lớn từ các cán bộ thực hiện và các gia đình đa văn hóa.
Sau bài giảng, đã tiến hành một buổi trình diễn đặc biệt làm thành
một câu văn sau khi thu thập các từ khác nhau được viết trên miếng
vải vá và các trẻ em của các gia đình đa văn hóa và dàn hợp xướng
Arum Tree. Điều này cho thấy tái hiện lại ý nghĩa và chủ đề đại hội
gọi là ‘Đại Hàn Dân Quốc hy vọng sẽ được vẽ cùng nhau’.

걸맞게 다문화가족과 각계 실무자들이 한자리에 모여 그간의
수고를 치하하고 새로운 미래를 꿈꾼 뜻깊은 시간이었다.
정책 실무자들을 비롯하여 강은희 여성가족부 장관과
김승수 대구광역시 행정부시장, 김태석 한국건강가정진흥원장
등 각계 주요 인사도 자리를 함께했다.
강은희 장관은 축사를 통해 “단일 외국인을 포함하여 한국
전체 인구에서 다문화가족이 차지하는 비중이 나날이 증가하는
만큼, 다문화가 우리 사회에서 하나의 문화로 자리 잡도록
최선을 다할 것”이라고 말했다.
개회사에 이어 미국 현지에 정착한 다문화가족 당사자로서
미국 대한부인회를 설립해 한인 여성들을 위해 헌신적인
노력을 기울여온 설자워닉 여사의 특별 강연이 있었다.
미국이라는 낯선 땅에서 살아가는 고충과 이주여성의 권익
신장 및 한글 교육 전파를 위해 노력해온 그녀의 이야기는
실무자들과 다문화가족들에게 큰 공감을 얻었다.
강연 후에는 아름드리 합창단의 공연과 함께 다문화가족
자녀와 조각보에 적힌 서로 다른 낱말을 모아 하나의 문장을
완성하는 특별한 퍼포먼스가 진행됐다. 이를 통해 ‘다함께
그리는 희망 대한민국’이라는 대회 주제와 그 의미를 되새길
수 있었다.

Growing Together

유공자와 우수 사업 및 사례에 대한 포상 이어져
특별 강연과 퍼포먼스에 이어서 다문화가족의 안정적인
정착을 위해 힘써온 실무자들과 각계 유공자, 우수 사업 및
사례에 대한 시상식이 진행됐다. 대통령 표창은 다문화
가족의 구강건강 증진을 위한 사업을 성공적으로 추진해온
서울대학교 치과병원이 받았다. 또한 대구시 달서구다문화
가족지원센터와 충남 아산시가 국무총리 표창을 받았다.
그 밖에도 다문화가족 사업 및 사회통합을 위해 수고한
개인과 단체 43팀이 여성가족부장관상을 받았다. 이날
수상한 전남 함평군다문화가족지원센터 김기영 센터장은
“다문화가족 2세 양육에 관심이 높아지고 있는 만큼 교육
분야에 대해 초점을 두어 사업을 성공적으로 추진하도록
노력하겠다”며 소감을 밝혔다.
유공자 포상에 이어 우수 사업과 수기 시상식도 진행됐다.
우수 사업에는 제주시다문화가족지원센터와 서울시 도봉구
건강가정·다문화가족지원센터가 각각 기본 사업과 자녀성장
지원사업 부문에서 최우수상을 받았다. 이 외에 사업과
수기 부문에서 총 38팀이 수상했다.
시상식 후 진행된 2부 순서에서는 최우수 사업으로 평가받은
제주시다문화가족지원센터와 서울시 도봉구건강가정·
다문화가족지원센터의 사업 소개와 우수 수기 수상자들의
발표가 있었다. 발표를 통해 다문화가족 정착 및 통합에
필요한 다양하고 구체적인 사례를 공유했다.
발표 후에 이어진 전문가 특강은 다솜아동청소년연구소
신정희 소장의 ‘좋은 부모 되기 훈련’이라는 주제로 진행됐다.
48

Tiếp theo là trao giải thưởng cho các ví dụ, dự án ưu tú và
người có công
Sau bài giảng và trình diễn đặc biệt là lễ trao giải thưởng cho các
ví dụ, dự án ưu tú và người có công trong các lĩnh vực khác nhau
và cán bộ thực hiện dành hết công sức cho sự định cư ổn định của
các gia đình đa văn hóa. Giải thưởng Tổng thống đã trao cho Bệnh
viện Nha khoa Đại học Quốc gia Seoul, bệnh viện đã thành công
thúc đẩy các dự án sức khỏe răng miệng cho các chương trình của
các gia đình đa văn hóa. Ngoài ra Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn
hóa Dalseon-gu Daegu-si và Chungnam Asan-si đã nhận được bằng
khen của Thủ tướng Chính phủ.
Ngoài ra có 43 đội cá nhân và tổ chức đã cống hiến cho các dự án gia
đình đa văn hóa hòa nhập cộng đồng nhận được giải thưởng từ Bộ
trưởng Bộ gia đìnhvà phụ nữ. Kim Ki-Young Giám đốc trung tâm hỗ
trợ gia đình đa văn hóa Hampyeong-gun Jeollanam-do nhận được
giải thưởng lần này đã phát biểu cảm nghĩ rằng "Tôi sẽ cố gắng để đặt
trọng tâm vào việc thực hiện xúc tiến thành công của ngành giáo dục,
bởi sự quan tâm ngày càng tăng về giáo dục thế hệ thứ 2 trong các gia
đình đa văn hóa.”
Sau buổi lễ trao bằng khen người có công là phần trao phần thưởng
thi viết bài và dự án ưu tú. Trong danh mục dự án ưu tú Trung tâm hỗ
trợ gia đình đa văn hóa Jeju-si và Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn
hóa· gia đình khỏe mạnh Dobong –gu Seoul-si đã lần lượt nhận được
giải thưởng cao nhất với dự án cơ bản và dự án hỗ trợ con nhỏ trưởng
thành. Ngoài ra trong lĩnh vực thi viết bài và dự án còn có 38 đội được
nhận giải thưởng.
Trong phần 2 được tiến hành sau khi trao các giải thưởng, Trung tâm
hỗ trợ gia đình đa văn hóa Jeju-si và Trung tâm hỗ trợ gia đình đa
văn hóa· gia đình khỏe mạnh Dobong –gu Seoul-si được đánh giá là
dự án ưu tú nhất giới thiệu sơ lược về dự án của tại Trung tâm cùng
với những người chiến thắng trong cuộc thi viết bài đã phát biểu
cảm nghĩ. Qua việc trình bày họ cùng chia sẻ một ví dụ cụ thể và
đa dạng cần thiết cho hội nhập và định cư của gia đình đa văn hóa.
Sau phần trình bày phát biểu, bài giảng của chuyên gia giảng đã
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강의를 통해 부모·자녀 관계의 현 실태를 파악하고 올바른
양육관과 좋은 부모가 되기 위한 실질적인 방안을 모색할
수 있었다.

참가 부스 운영을 통한 이색 체험 기회 제공
전국 다문화가족을 위한 실무자들과 주요 협력 단체가
모인 만큼 단체별로 운영 중인 프로그램과 사업을 홍보하기
위한 각양각색의 부스도 마련됐다. 지역 특산물과 이주
여성들의 정성이 담긴 수공예품 전시는 물론, 특기와 재능을
활용한 이색 체험을 선보이는 부스도 많은 관심과 참여를
이끌었다. 이와 더불어 지역별로 진행된 프로그램에 대한
자세한 정보를 나누는 공유의 장이 되기도 했다.
몽골의 손님맞이 풍습을 재현했던 대구시 달서구다문화가족
지원센터 김길안 총괄팀장은 “다문화가족을 위해 수고하는
분들이 대구에 모인 만큼, 이곳에서의 좋은 추억을 만들어
드리고 싶은 마음으로 부스를 제작했다”며 대회를 찾는
이들에 대한 배려를 전했다.
이튿날 힐링 워크숍에서는 대구도시철도 3호선 모노레일
탑승과 대구시 골목 투어를 진행하는 등 짧게나마 실무자들에게
휴식을 선사했다.
이번 대회는 각기 다른 지역과 부처에서 다문화가족을
위해 한마음으로 수고하는 관계자들이 모인 만큼, 서로의
수고를 격려하는 의미 있는 시간이었다. 이처럼 열정을
가지고 임하는 이들의 모습을 통해 대한민국이 더욱 건강한
다문화 사회로 성장할 앞날을 기대해본다.

được làm với chủ đề ‘Huấn luyện phụ huynh tốt ' của Giám đốc Shin
Jeong Hee Giám đốc Viện nghiên cứu thanh thiếu niên nhi đồng
Dasom. Thông qua các bài giảng xác định tình trạng hiện tại của
mối quan hệ bố mẹ-con cái và có thể tìm thấy ngay phương án thiết
thực để trở thành cha mẹ tốt và cách nuôi con đúng cách.

Cho cơ hội trải nghiệm màu sắc mới thông qua điều hành
các gian hàng tham gia
Các trung tâm được sắp xếp các gian hàng đủ màu đủ vẻ để quảng
bá các dự án và chương trình đang hoạt động theo từng tổ chức,
như các tổ chức hợp tác chủ yếu và cán bộ nghiệp vụ vì gia đình đa
văn hóa toàn quốc tập hợp ở đây. Dĩ nhiên triển lãm các sản phẩm
mỹ nghệ được làm bằng sự chân thành của phụ nữ di cư và đặc sản
khu vực, bên cạnh đó các gian hàng cho thấy sự trải nghiệm mới
lạ sử dụng các kỹ năng và tài năng tăng thêm nhiều sự quan tâm
và tham gia của khách tham quan. Ngoài ra, đây cũng là nơi chia
sẻ thêm thông tin chi tiết về các chương trình được thực hiện cho
từng địa phương.
Trưởng nhóm tổng quản Kim Kil A Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn
hóa Dalseo-gu Daegu-si đã tái hiện lại phong tục đón khách của
Mông Cổ, gửi sự quan tâm đến các thành viên tham gia Đại hội và
phát biểu "đã tạo ra một gian hàng bằng tấm lòng muốn mang lại
ký ức đẹp tại nơi đây như khi các bạn đến đây và dành công sức cho
các gia đình đa văn hóa”.
Trong 2 ngày hội thảo lành mạnh, chương trình gửi tặng thời gian
nghỉ ngơi dù là ngắn cho các các bộ thực hiện như đi tham quan
các ngõ ngách của Daegu-si, đi thử monorail tàu điện Daegu Line 3.
Đại hội lần này là thời gian có ý nghĩa để khuyến khích nhau các nỗ
lực, là nơi tụ họp của các cán bộ có liên quan đã cống hiến bằng tấm
lòng vì gia đình đa văn hóa tại các bộ phận và khu vực khác nhau .
Như vậy thông qua hình ảnh nhiệt huyết mà họ đang có, chúng ta
chờ đợi Đại Hàn Dân Quốc trong tương lai sẽ phát triển thành xã hội
đa văn hóa lành mạnh hơn.

Growing Together

현장 속으로 2 │ Đến với hiện trường 2

여성가족부에서 지원하는 2016년 지역다문화프로그램 공모사업
‘다(多)함께 만들 장’은 다문화가족들의 적극적인 참여를 통해
지역경제 활성에 힘을 보태는 것을 목적으로 운영되고 있다. 배움과

多

다

제주시 서부종합사회복지관

함께 만들 장

나눔을 통해 지역 주민과 즐겁게 소통하며 전통시장에 신바람을
불어넣고 있는 다문화가족을 만나보자.

‘Chợ được tạo nên cùng với sự đa dạng’dự án tuyển chọn chương trình
đa văn hóa khu vực năm 2016 được tài trợ bởi Bộ gia đình và phụ nữ,
được vận hành với mục đích bổ sung sức mạnh trong việc kích hoạt
kinh tế khu vực thông qua sự tham gia tích cực của gia đình đa văn
hóa. Chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ gia đình đa văn hóa, họ có thể trò
chuyện vui vẻ với người dân trong khu vực bằng cách học hỏi và sẻ chia,
họ đã thổi một làn gió mới cho chợ truyền thống.
글 이연주 사진 이동진

50

Trung tâm phúc lợi xã hội Seobu Jeju-si

Chợ được tạo nên cùng với sự
đa dạng
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제주시 한림읍에 위치한 한림전통오일장. 여러 사람이 지나치는
장터 입구에서부터 낯선 억양의 한국말이 들려온다. 제주시
서부종합사회복지관에서 활동 중인 다문화가족 이주 여성들이
손수 만든 공예품을 판매하는 프리마켓 ‘다(多)함께 만들
장’이 한참 진행 중인 까닭이다. 본인이 직접 만든 공예품을
정성스레 전시하고 찾아온 손님들을 맞이 하느라 오일장
한쪽이 분주하다.
“1시간에서 1시간 반이면 공예품을 충분히 만들 수 있어요.
선생님들이 와서 직접 가르쳐주고 그 자리에서 바로 만드는데,
그중에서 가장 완성도 있는 것들만 선별해 판매하고 있어요.”
여성들 사이에서 유행인 석고 방향제와 캔들부터 앙증맞은
리본 머리끈, 감동적인 문구가 적힌 캘리그라피 작품들은
지나가던 발걸음을 사로잡을 만큼 근사하다. 냅킨아트 제품과
꼼꼼하게 채색된 톨페인팅 작품에는 손수 만든 이의 애정과
자부심이 묻어난다. 그동안의 전통오일장에서는 쉽게 만날
수 없었던 품목들을 통해 오고 가는 행인들과 자연스럽게
소통하니 함께하는 지역주민과 다문화가족 모두에게 즐거운
만남의 장이다.
제주시 한림민속오일장에서 열리는 ‘다(多)함께 만들 장’은
지난 7월부터 다문화가족과 지역주민들이 함께 매주 모여
공예 기술을 배우고, 만든 제품을 직접 판매함으로써 다문화
가족의 적극적인 참여를 이끌고 있다. 프리마켓을 통해
얻은 수익금은 도움이 필요한 지역주민과 시장 활성화를
위해 다양한 형태로 기부되고 있어 체감하는 보람과 만족도도
크다. ‘다(多)함께 만들 장’이 전통시장에 생기를 더하고
나아가 다문화가족과 지역 주민 모두가 더불어 살아가는
활력 있는 공동체로 성장하길 기대해본다.

“ Mua đi~ Mua đi~ Rẻ lắm, Mua đi bà con ơi!”
Chợ 5 ngày truyền thống Hanlim vị trí tại Hanrimeup Jejusi. Từ ngoài cổng vào chợ có nhiều người qua lại tôi đã nghe
giọng điệu tiếng Hàn hơi lạ. Đây là một trong những bối cảnh
đang tiến hành Free Market ‘Chợ được tạo nên cùng với sự đa
dạng’bán những đồ thủ công trực tiếp làm bằng tay của các
phụ nữ di trú đang hoạt động tại Trung tâm phúc lợi xã hội
Seobu Jeju-si. Các chị lo trưng bày thật đẹp các sản phẩm thủ
công do chính tay mình làm ra, do bận bịu đón tiếp khách tìm
đến nên một góc chợ trông có vẻ hối hả.
“Chúng tôi có thể làm đồ thủ công từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi.
Giáo viên trực tiếp dạy và chúng tôi làm ngay tại chỗ, chúng tôi
tuyển lựa ra cái hoàn hảo nhất rồi đem bán.”
Từ những cây nến và nước hoa thạch cao được yêu thích trong
giới phụ nữ đến dây nơ buộc tóc đáng yêu, tác phẩm thư pháp
có ghi những câu văn cảm động, đẹp đến độ lôi kéo bước chân
của người qua đường. Trên tác phẩm khăn ăn nghệ thuật và
tác phẩm Tole Painting được vẽ màu tỉ mỉ chứa đựng tình yêu
của những bàn tay làm ra và lòng tự hào của họ. Thông qua
những vật phẩm không thể dễ dàng thấy trong chợ 5 ngày
truyền thống trong thời gian qua, họ đã tự nhiên trò chuyện
với khách qua đường đi qua đi lại và chợ là nơi gặp gỡ vui vẻ
đối với tất cả người dân khu vực và gia đình đa văn hóa.
‘Chợ được tạo nên cùng với sự đa dạng’ được mở tại chợ 5
ngày truyền thống Hanlim Jeju-si, là nơi từ tháng 7 vừa qua gia
đình đa văn hóa và người dân khu vực mỗi tuần cùng tập hợp
lại cùng học kỹ thuật thủ công, trực tiếp bán sản phẩm mình
làm ra, nên lôi kéo được sự tham gia tích cực gia đình đa văn
hóa. Tiền lời kiếm được từ Free Market được đóng góp dưới
các hình thức đa dạng vì sự phát triển chợ và các người dân
khu vực cần giúp đỡ, nên có kinh nghiệm bổ ích và sự hài lòng
cao. Tôi mong đợi ‘Chợ được tạo nên cùng với sự đa dạng’ sẽ
làm phát triển hơn chợ truyền thống và hơn nữa, họ sẽ cùng
trưởng thành thành một cộng đồng giàu sức sống mà gia đình
đa văn hóa và người dân khu vực có thể sinh hoạt cùng nhau.
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“사세요~ 사세요~ 쌉니다, 싸요!”

Growing Together

Mini Interview

“같은 취미를 통해 공감대가 형성됐어요”
“Hình thành sự đồng cảm qua cùng sở thích”
김체린(47/필리핀) Kim Cherin (47/ Philippines)

다문화 이해교육 강사이자 이중언어 강사로
활동하고 있는 김체린 씨는 제주도에 거주하는
다른 이주여성들도 이런 프로그램에 함께 참여
했으면 하는 바람이 크다.
“처음에는 사람을 사귀는 것이 조금 어려웠지만,
이주여성들이나 지역주민들이 함께 같은 취미를
통해 공감대가 형성된 것 같아 만족스러워요.
오일장에서 이주여성이 공예품을 판매하는 걸
보고 지나가던 분들이 많은 관심을 가져주기도
했어요. 주변 이주여성들에게도 이 프로그램을
알려주고 싶어요. 사실 이주여성들이 직장과 집안일로
무척 바쁘거든요. 이런 기회를 통해 다양한 것을
배우다 보면 생활이 더 즐거워질 것 같아요.”

Chị Kim Cherin vừa là giáo viên giảng dạy am
hiểu đa văn hóa vừa là giáo viên song ngữ có một
mong ước lớn lao là được cùng tham gia chương
trình này với các phụ nữ di trú khác đang sống
tại đảo Jeju.
“Lúc đầu việc kết bạn rất khó khăn, thế nhưng tôi
khá hài lòng vì hình thành sự đồng cảm thông
qua đồng sở thích với các phụ nữ di trú hay người
dân khu vực. Chúng tôi cũng có sự quan tâm của
nhiều người đi ngang qua và thấy chúng tôi bán
các tác phẩm thủ công do phụ nữ di trú tại chợ
5 ngày. Tôi muốn cho các phụ nữ di trú xung
quanh biết về chương trình này. Thật ra các phụ
nữ di trú bận bịu vì công việc và việc nhà lắm.
Nếu họ được học hỏi nhiều cái thông qua cơ hội
này thì cuôc sống của họ sẽ thú vị hơn.”

“서로가 즐겁게 어울리며 소통할 수 있어서 기쁩니다”
“Chúng tôi hòa hợp vui vẻ và có thể trò chuyện với nhau nên tôi vui lắm”
등영매(40/중국)Deung Yeong Mai (40/ Trung Quốc)

제주도에서 거주한 지 10년 차인 등영매 씨는
2009년부터 복지관에서 한글을 배우면서 자연
스럽게 이번 프로그램에 참여하게 됐다.
“낯선 사람을 만나는 것이 처음부터 쉽지는
않았어요. 모르는 사람들에게 우리가 만든
작품을 판매할 때 한국말이 서툴러서 부족함을
많이 느꼈거든요. 하지만 내년에도 이 프로그램을
진행한다면 또 참여하고 싶어요. 프로그램을
통해 다양한 사람들을 사귈 수 있어 좋았고,
프리마켓에서 얻은 수익금으로 다른 사람을
도울 수 있다는 점도 뜻깊어요.”
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Chị Deung Yeong Mai sống ở đảo Jeju được 10
năm liền, chị học tiếng Hàn tại Trung tâm phúc
lợi từ năm 2009 và lần này tự động tham gia
chương trình này.
“Việc gặp gỡ một người lạ từ lúc đầu không
phải là việc dễ dàng. Khi bán những tác phẩm
mà chúng tôi làm cho người không quen biết,
chúng tôi không thạo tiếng Hàn nên chúng tôi
cảm thấy mình thiếu thốn nhiều lắm. Nhưng từ
năm sau nếu chương trình này được tiến hành tôi
lại muốn tham gia nữa. Tôi thích lắm vì tôi có thể
kết bạn với nhiều người khác nhau thông qua
chương trình này, và tôi cũng thấy có ý nghĩa vì
số tiền mình nhận được tại Free Market có thể
giúp đỡ người khác.”
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“지역주민과 더불어 일하는 다문화가족이 되길 기대합니다”
“Tôi mong đợi trở thành gia đình đa văn hóa làm việc cùng người dân khu vực”
김진혁 제주 서부종합사회복지관 사회복지사
Kim Jin Hyeok Nhân viên phúc lợi xã hội Trung tâm phúc lợi xã hội Seobu Jeju-si

Q. ‘다(多)함께 만들 장’이라는 프로그램을 기획하신 이유는
무엇인가요?
제주시 서부지역에는 많은 다문화가족이 거주하고 있는데요.
그들이 일방적으로 도움을 받는 입장이라는 편견을 바꾸고
싶었습니다. 하지만 다문화가족만으로 사회 참여 활동을 하기에는
여러 어려움이 있어 ‘지역을 위해 일하는 다문화가족, 함께하는
우리’라는 슬로건을 가지고 지역주민들과 함께 하는 프로그램을
기획하게 되었습니다. 현재는 프리마켓을 포함해 자조 모임이
활발하게 이루어지고 있습니다. 본 프로그램을 통해 다문화가족이
지역사회에 자연스럽게 스며들고 지역주민으로서의 역할을 할 수
있는 자연스러운 환경이 만들어지길 기대합니다.

Q. 참여하는 다문화가족 구성원들에게 미치는 긍정적인 효과는
무엇인가요?
매주 한 번씩 공예품을 같이 만들며 다른 나라 친구들뿐만
아니라 지역주민과의 관계가 자연스럽게 형성되고 있습니다.
그중에 한 이주여성은 지역주민과 차를 같이 타고 이동하며
프로그램에 참여하고 있기도 합니다. 또한 프리마켓 활동을
통해서 자신감이 회복된 모습을 보이고 있습니다. 다문화가족들은
대게 앞에 나서기를 주저하고, 사람들을 대하는 데 어려움을
겪는데요. 함께 진행한 몇 번의 프리마켓에서 점점 밝아지는
회원들의 표정을 볼 수 있었습니다. 앞으로도 지역주민과 함께할
수 있는 프로그램을 개발해 나갈 계획입니다.

Q.Lý do lên kế hoạch chương trình ‘chợ được tạo nên cùng với
sự đa dạng’ là gì?
Tại khu vực Seobu Jeju-si có nhiều gia đình đa văn hóa đang sinh
sống. Tôi muốn thay đổi định kiến họ luôn là phía nhận được hỗ
trợ. Thế nhưng với gia đình đa văn hóa có nhiều khó khăn tham
gia các hoạt động xã hội, nên chúng tôi lấy khẩu hiệu ‘Gia đình đa
văn hóa làm việc vì khu vực, chúng ta hãy cùng nhau làm’ và lên kế
hoạch chương trình cùng làm với người dân khu vực. Hiện nay bao
gồm Free Market thì các nhóm tự giúp đỡ cũng đang hoạt động
mạnh lắm. Thông qua chương trình này tôi mong đợi các gia đình
đa văn hóa được hòa hợp một cách tự nhiên với xã hội khu vực,
làm nên một môi trường tự nhiên mà người dân khu vực có thể
làm vai trò của mình.
Q.Hiệu quả tích cực ảnh hưởng đến các thành viên gia đình đa
văn hóa tham gia chương trình là gì?
Mỗi tuần chúng tôi cùng làm hàng thủ công một lần và mối quan
hệ tự nhiên được hình thành không những với các bạn nước khác
mà còn có cả người dân trong khu vực.Trong đó một phụ nữ di trú
có khi đi cùng xe với người dân khu vực và di chuyển đến tham
gia chương trình. Thông qua hoạt động Free Market tôi thấy được
hình ảnh lòng tự tin của họ được khôi phục. Gia đình đa văn hóa
hầu hết khá e dè khi bước lên trước, và gặp nhiều khó khăn khi tiếp
xúc với mọi người. Tôi có thể thấy biểu cảm của các hội viên dần
dần tươi sáng hơn tại Free Market sau vài lần cùng tham gia. Sau
này sẽ có kế hoạch phát triển chương trình để người dân khu vực
có thể cùng tham gia.
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아는 만큼 더 받는

똑똑한
연말정산
Thanh toán cuối năm thông
minh để nhận được nhiều hơn
như những gì bạn biết
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받을 수 있으며 언제부터 준비해야 하는지 명확하게 알기 어려운 것이 사실이다. 연말정산의 개념과 준비하는 방법에 대해
알아보자.
Cuối năm gần kề thì mọi người càng quan tâm nhiều hơn về thanh toán cuối năm còn được gọi là ‘lương tháng 13’. Thế nhưng làm thế nào
mới có thể nhận được nhiều hơn, phải chuẩn bị từ bao giờ là một sự thật khó mà biết được. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về khái niệm thanh
toán cuối năm và phương pháp chuẩn bị nó.
글 김진성 회계사

연말정산이란?
연말정산은 쉽게 말해서 매달 내는 세금을 재계산하여 근로
소득자가 1년간 내야 하는 세금을 확정하는 절차를 의미
한다. 월급명세서 항목 중 ‘소득세’라는 이름으로 적게는
월급의 5%에서 많게는 20%가 넘는 금액이 공제항목으로
빠져나가는 것을 확인할 수 있는데, 이것을 ‘원천징수’라고
부른다. 하지만 이 금액은 근로자가 부담할 세액을 급여
지급자가 국가를 대신해 미리 징수한 것일 뿐 아직 확정된
것은 아니다.
예를 들어 월급이 250만 원인 근로자가 1년간 매달 10만
원씩을 소득세로 냈을 경우 이 근로자가 낸 세금은 120만
원이지만 이 금액은 납부만 되었을 뿐 확정된 세금이 아니다.

Thanh toán cuối năm là gì?

왜냐하면 우리나라의 소득세는 단순히 월급이 얼마냐에

Thanh toán cuối năm nói cho dễ hiểu nó có ý nghĩa trình tự tính
toán lại số tiền thuế nộp mỗi tháng rồi xác định số tiền thuế
mà người lao động phải nộp trong một năm. Trong hạng mục
bảng lương chúng ta có thể kiểm tra mục có tên gọi ‘thuế thu
nhập’, ít là 5% lương và nhiều là hơn 20% số tiền lương bị trừ bởi
hạng mục khống chế, cái này gọi là ‘việc thu thuế trước khi cấp
lương’. Thế nhưng số tiền này không phải là số tiền xác định, nó
là số tiền mà người trả lương thu trước thay cho nhà nước số
tiền thuế mà người lao động phải chịu.
Giả sử trong trường hợp người lao động lương hàng tháng là 2
triệu 500 ngàn won đã nộp thuế thu nhập mỗi tháng 100 ngàn
won trong vòng 1 năm, thì tiền thuế của người lao động này là
1 triệu 200 ngàn won, nhưng số tiền này vẫn chỉ là số tiền đã
được nộp, chứ chưa là con số thuế được xác định chính xác. Bởi
vì thuế thu nhập của đất nước chúng tôi không quyết định đơn
giản theo số tiền lương là bao nhiêu, mà còn thay đổi theo số
thành viên gia đình phụ thuộc, số lần sử dụng thẻ tín dụng và
thẻ check, chi trả tiền y tế và tiền bảo hiểm nữa.

따라서 결정되는 것이 아니라, 근로자의 부양가족 수, 신용
카드와 체크카드 사용 횟수, 의료비 및 보험료 지출 등에
따라서 변동하기 때문이다.

2016 Winter

연말이 다가오면서 ‘13월의 월급’으로 불리는 연말정산에 대한 관심이 높아진다. 하지만 막상 어떻게 하면 더 많이 환급을
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체크리스트

check List

체크카드

Check card

현금영수증

Hóa đơn tiền mặt

전통시장

Chợ truyền thống

대중교통

Giao thông công cộng

보험료

Phí bảo hiểm

의료비

Phí y tế

각종 금융상품 가입 시 ‘공제 대상’
‘Đối tượng khống chế’ khi mua các
loại sản sản phẩm tín dụng

이러한 과정을 통해서 1년간 내야 하는 세금을 다시 계산
해본 결과, 이 근로자가 내야 하는 세금이 85만 원으로
확정되면 이미 납부했던 120만 원과 비교했을 때 35만 원을
더 낸 셈이다. 그러므로 나머지 35만 원을 연말정산 시기에
돌려받게 되는 것이다. 다시 말해 연말정산은 내가 1년
동안 열심히 냈던 세금을 여러 항목을 거쳐 재계산하여
돌려받는 것이다.

연말정산 환급을 위한 필수 체크리스트
연말정산을 1, 2월에 준비해서는 이미 늦다. 왜냐하면 1, 2
월은 작년 한 해 동안의 근로자 지출을 단순히 취합하는
과정에 불과하기 때문이다. 그러므로 내년 연말정산을 위해서는
올해에 노력해야 한다.
첫 번째로 신경 써야 할 부분은 바로 ‘체크카드, 현금영수증,
전통시장, 대중교통’ 네 가지 항목이다. 평소 무언가를 사거나
대중교통을 이용할 때에는 체크카드를 최대한 이용하고,
불가피하게 현금을 쓸 때에는 반드시 현금영수증을 받는다.
또한, 대형마트보다는 전통시장을 이용하는 것이 연말정산에
유리하다.

56

Nếu có kết quả tính lại số tiền thuế trong 1 năm phải trả thông
qua quá trình như thế, nếu người lao động này được xác định
số tiền thuế phải nộp là 850 ngàn won thì khi so sánh với số tiền
1 triệu 200 ngàn won đã nộp, coi như đã nộp dư 350 ngàn won.
Như vậy là sẽ nhận lại được 350 ngàn won còn lại vào thời điểm
thanh toán cuối năm. Nói cách khác thanh toán cuối năm là
chúng ta nhận lại số tiền hoàn trả sau khi trải qua các hạng mục
tính toán lại số tiền thuế mà mình chăm chỉ nộp trong vòng 1
năm qua.

Danh sách check cần thiết để hoàn tiền thanh toán
cuối năm
Chúng ta chuẩn bị thanh toán cuối năm vào tháng 1, 2 là đã trễ
rồi. Bởi vì tháng 1,2 chỉ là giai đoạn tổng hợp đơn giản số tiền chi
trả của người lao động trong 1 năm trước.
Phần mà chúng ta phải chú ý đầu tiên chính là 4 hạng mục ‘thẻ
check, hóa đơn tiền mặt, chợ truyền thống, giao thông công
cộng’. Bình thường khi chúng ta mua gì hay sử dụng phương
tiện công cộng thì hãy cố gắng sử dụng thẻ check, bất khả
kháng khi sử dụng tiền mặt thì nhất định phải nhận hóa đơn
tiền mặt. Bên cạnh đó, việc sử dụng chợ truyền thống có lợi cho
thanh toán cuối năm hơn là siêu thị lớn.
Thứ hai phải kiểm tra khi gia nhập bảo hiểm, phí y tế, các sản
phẩm tín dụng bạn có là ‘đối tượng khống chế’ không. Trường
hợp bảo hiểm bảo đảm bị khống chế 1 năm là 1 triệu won nên
bạn phải ủy thác thiết kế bảo hiểm khớp với con số này. Phí y tế
nếu lớn hơn số tiền cố định của lương năm thì bạn thuộc phía tỷ
lệ khống chế cao. Theo đó khi bạn khám bênh tại bệnh viện hay
mua mắt kính bạn nên kiểm tra một lần nữa xem có hay không
áp dụng khống chế thu nhập. Và khi bạn mua bảo hiểm thôi
việc hay lương hưu tại công ty có trường hợp bao gồm là hạng
mục không chế trong thanh toán cuối năm theo từng loại, nên
bạn hãy kiểm tra với người phụ trách sản phẩm tín dụng tương
ứng là có hãy không khống chế thanh toán cuối năm.

Nếu là vợ chồng cùng đi làm thì hãy nhớ những điều
sau
Trong các hạng mục khống chế phía trên có cái có lợi hơn khi
áp dụng gom lại cho 1 người có thu nhập cao, có cái áp dụng
riêng lẻ thì có lợi hơn.
Trong trường hợp là hóa đơn tiền mặt, thẻ check và phí y tế
thì gom lại bằng tên một người có thu nhập cao rồi nhận thì
khi được xem là gia đình sẽ có lợi hơn. Ngược lại, khi là đối
tượng không chế sản phẩm tín dụng hay phí bảo hiểm thì do
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대상’인지를 확인하는 것이다. 보장성 보험의 경우 연 100만
원까지 공제되므로 이 금액에 맞춰서 보험 설계를 의뢰해야
한다. 의료비는 연봉의 일정 금액 이상이 되면 공제비율이
높은 편에 속한다. 따라서 병원에서 진료를 받거나 안경을
구매할 경우 소득공제 적용 여부를 다시 한 번 확인해보자.
또한, 회사에서 퇴직보험이나 퇴직연금에 가입할 때 종류에
따라 연말정산에 공제항목으로 포함되는 경우가 있으므로
해당 금융상품 담당자에게 꼭 연말정산 공제 여부를 확인
해보자.

맞벌이 부부라면 알아둬야 할 것들

hạng mục có tồn tại giới hạn nên vợ chồng áp dụng giới hạn
mỗi người và gia nhập sẽ có lợi khi được hoàn tiền. Có nghĩa
là, trường hợp bảo hiểm bảo đảm dù cho gia nhập nhiều thì
khống chế áp dụng cho 1 người là 1 triệu won nên vợ chồng
mỗi người mua 1 triệu won tốt hơn là một người mua 2 triệu
won.
Cuối cùng đến tháng 1,2 các bạn sẽ nộp tài liệu thanh toán cuối
năm cho công ty mà các bạn đang làm, lúc này bạn hãy kiểm
điểm để không có thành phần nào bị bỏ sót. Thao tác thanh
toán cuối năm là việc do con người làm nên thỉnh thoảng có
trường hợp phát sinh thiếu sót. Nếu số tiền bạn được hoàn ít
hơn so với bạn nghĩ thì nhất định kiểm tra lại các tài liệu nộp
đã được ghi chính xác chưa, để mình không bị thiệt hại không
cần thiết.

앞서 다룬 공제 항목 중에서도 소득이 높은 한 명에게 몰아서
적용해야 유리한 것들이 있고, 각각 적용해야 유리한 것들이
있다.
현금영수증, 체크카드 등과 의료비의 경우 소득이 높은 한
명의 명의로 몰아서 공제를 받는 것이 전체 가계로 보았을
때 유리하다. 반면, 보험료나 금융상품 공제 대상일 때 한도가
존재하는 항목이므로 부부가 각각 한도까지 적용하여 가입하는
것이 환급에 유리하다. 즉, 보장성 보험의 경우 아무리 보험에

Tip

많이 가입해도 1인당 100만 원까지만 공제가 적용되므로
한 명이 200만 원을 가입하는 것보다 부부가 각각 100만
원씩 가입하는 것이 좋다.
마지막으로 1, 2월이 되면 각자 근무하는 회사에 연말정산
자료를 제출하게 될 텐데 이때 누락된 요소가 없도록 꼭
점검하자. 연말정산 작업도 사람이 하는 일이라서 가끔 누락이
발생하는 경우가 있다. 본인의 환급금액이 생각보다 너무
적다면 제출한 자료들이 정확히 기재되었는지를 꼭 확인해서

연말정산 간소화 서비스
국세청 홈택스(http://www.hometax.go.kr)의 연말정산 간소화
서비스를 통해 간편하게 공제 조회를 확인할 수 있다. 조회
시 금융기관으로부터 발급받은 공인인증서를 거쳐 조회할
수 있으니 유념하자.

불필요한 손해를 보지 않도록 하자.

Dịch vụ đơn giản hóa thanh toán cuối năm
Bạn có thể xác nhận kiểm tra khấu trừ một cách đơn
giản thông qua dịch vụ đơn giản hóa thanh toán
cuối năm của Hometax Tổng cục thuế (http://
www.hometax.go.kr). Chúng ta hãy nhớ khi kiểm
tra phải trải qua bước giấy chứng nhận được cấp
từ cơ quan tín dụng thì mới có thể kiểm tra được.

2016 Winter

두 번째는 보험료, 의료비, 각종 금융상품 가입 시 ‘공제

Growing Together

상담클리닉 Q&A │ Phòng tư vấn

다문화가족의 소통,
한걸음 한걸음
나아갑니다
Trò chuyện cùng gia đình đa
văn hóa,
từng bước từng bước tiến xa
사례협조 다누리콜센터

A.

결론부터 말하면 양육비 청구는 가능합니다.
이혼 시 양육비는 부부가 공동으로 부담하는
것이 원칙이며, 자녀를 양육하지 않는 상대방은

양육비를 의무적으로 부담해야 합니다. 양육비는 부부
합의로 정하지만, 합의가 이루어지지 않으면 가정법원에
청구합니다. 액수는 부부 수입과 자녀 나잇대를 고려하여
정하며 지급 기간은 자녀가 성년이 되기 전까지입니다.
따라서 이혼 당시 양육비를 받지 않기로 했다 하더라도
청구할 수 있습니다.
사정이 변경된 경우에 추가 청구가 가능하고 양육비
이행관리원(☎1644-6621, 홈페이지 http://childsupport.
or.kr)에서 양육비 이행 확보 신청을 도와 드립니다.
양육비 채무자의 주소를 모르거나 접촉을 원하지 않을

Q.1
전 남편으로부터 자녀 양육비를 받을 수 있을까요?
저는 필리핀 출신으로 이혼 당시에 양육권을 지키고자
남편이 지급해야 하는 양육비를 포기하기로 합의했습니다.
지금이라도 자녀 양육비 청구를 할 수 있을까요?

Tôi có thể nhận được chi phí nuôi dạy con từ
chồng cũ hay không?
Tôi đến từ Philippines, vào thời điểm ly hôn vì muốn giữ
quyền nuôi con nên tôi đã thỏa thuận với chồng từ bỏ
chi phí nuôi dạy con mà chồng phải chi cấp. Bây giờ tôi
có thể yêu cầu chi phí nuôi dạy con được không?
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경우 중재부터 소송, 이행을 위한 강제집행까지 도와
드립니다. 통역이 필요한 경우 다누리콜센터(☎1577-1366)
의 3자 통화 서비스를 이용하면 됩니다.
Nếu đề cập đầu tiên đến kết luận thì có khả năng yêu cầu chi
phí nuôi dạy con. Khi ly hôn chi phí nuôi dạy con do vợ chồng
cùng chịu là nguyên tắc, đối phương không nuôi dạy con thì có
nghĩa vụ phải chi trả chi phí nuôi dạy con. Chi phí nuôi dạy con
được định theo thỏa thuận của vợ chồng, tuy nhiên nếu thỏa
thuận không đạt được thì yêu cầu lên tòa án gia đình. Số tiền
được định sau khi cân nhắc thu nhập của bố mẹ và độ tuổi của
con, thời gian chi cấp cho đến khi con cái thành niên. Theo đó
vào thời điểm ly hôn dù bạn nói đã quyết định không nhận chi
phí nuôi dạy con thì vẫn có thể yêu cầu được.
Trong trường hợp hoàn cảnh có thay đổi có thể yêu cầu bổ
sung và chúng tôi giúp bạn đăng ký đảm bảo thi hành chi phí
nuôi dạy con tại Viện quản lý thi hành phí dưỡng dục(☎16446621, Homepage http://childsupport.or.kr).
Trong trường hợp bạn không biết địa chỉ của người nợ chi phí
nuôi dạy con hay không muốn tiếp xúc với họ, chúng tôi giúp
bạn kể từ khi tố tụng trọng tài, đến cưỡng chế chấp hành thực
hiện. Trường hợp bạn cần thông dịch thì có thể sử dụng dịch vụ
thông dịch 3 bên của Trung tâm giải đáp Danuri (☎1577-1366).
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Q.2

있습니다. 또한 교사도 거절 의사를 명확히 밝히지 않으면
처벌받을 수 있습니다. 업무상 접대할 수 있는 상한선으로

학교 선생님에게 성의 표시로 선물하면 문제가
되나요?

3만 원(식사), 5만 원(선물), 10만 원(경조사비) 원칙이
있지만, 원활한 직무수행 또는 사교·의례의 요건을
충족하기가 까다롭기에 학교 행사 시 교사에게 간식

저는 초등학생 자녀를 둔 캄보디아 출신의 학부형입니다.

또는 음료수 제공은 불법으로 간주할 수 있습니다.

요즘 학교 행사에 간식을 마련하거나 선생님께 음료수를

청탁금지법에 대한 궁금증은 국민권익위원회 사례집

사 드려도 처벌이 된다는데 사실입니까?

(blog.daum.net/loveacrc/9573)을 참고하시기 바랍니다.

Tôi muốn tặng món quà cho giáo viên đứng lớp
để thể hiện thành ý thì có vấn đề gì không?
Tôi là phụ huynh đến từ Campuchia có con học trường
tiểu học. Dạo gần đây nếu chuẩn bị những thức ăn nhẹ
vào các ngày trường có sự kiện hay mua nước uống cho
giáo viên thì tôi nghe nói là sẽ bị xử phạt, có đúng như
vậy không?

A.

네 그렇습니다. 10월 28일부터 김영란법
(부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한
법률, 약칭 청탁금지법)이 시행되었습니다.

이 법은 공직자 등에게 부정청탁을 하거나 금품 등을
건네는 행위를 금지합니다. 학부모가 교사(학교 교사,
유치원·어린이집 교사, 학교장, 임직원, 기간제 교사,
영양사 등도 포함)에게 경제적 이익을 주면 학부모와
교사 모두 처벌을 받습니다. 학부모가 교사에게 금품을
제공했는데 교사가 거절하고 신고하면 학부모만 처벌을
받습니다. 학부모가 지나가는 말로 교사에게 자녀 수행
평가 점수를 올려달라고 해도 과태료 처분을 받을 수

Vâng, đúng như vậy. Từ ngày 28 tháng 10 Luật Kim Young Ran(
Luật cấm cho và nhận quà cáp cũng như thỉnh cầu bất chính,
viết tắt là Luật cấm thỉnh cầu) đã được thi hành. Luật này cấm
các hành vi trao tặng quà cáp hay thỉnh cầu bất chính đối với
công chức nhà nước. Nếu phụ huynh cho những lợi ích về kinh
tế đối với giáo viên( bao gồm giáo viên trường học, giáo viên
trường mầm non.mẫu giáo, hiệu trưởng, nhân viên, giáo viên
có thời hạn, chuyên gia dinh dưỡng) thì phụ huynh và giáo
viên đều bị xử phạt. Phụ huynh chi cấp quà cáp cho giáo viên
mà giáo viên từ chối và trình báo thì chỉ phụ huynh bị xử phạt.
Dù bố mẹ có nói sơ qua với giáo viên nhờ giáo viên nâng điểm
đánh giá thực hiện của con em mình lên thì phụ huynh có thể
bị phạt tiền. Bên cạnh đó giáo viên không thể hiện rõ ràng ý
định từ chối của mình thì có thể bị xử phạt. Mặc dù có nguyên
tắc có thể tiếp đãi trên công việc với giới hạn tối đa là 30 ngàn
won(dùng cơm), 50 ngàn won(quà cáp), 100 ngàn won(tiền
hiếu hỉ) nhưng khó mà làm hài lòng với điều kiện phép tắc.xã
giao hay thi hành nhiệm vụ được trôi chảy nên khi trường có sự
kiện việc cung cấp bữa ăn nhẹ hay nước uống cho giáo viên có
thể bị xem là bất hợp pháp. Những thắc mắc về Luật cấm thỉnh
cầu bạn có thể tham khảo trên tập ví dụ điển hình của Ủy ban
quyền dân sự(blog.daum.net/loveacrc/9573).
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그것이 알고 싶다 │ I Điều muốn biết

결혼이민자

통번역서비스 사업
Dự án dịch vụ thông biên dịch cho
người kết hôn di trú

결혼이민자 통번역서비스사업은 한국말이 서툰 입국초기
결혼이민자가 정착단계에서 경험하는 가족·사회생활에서
필요한 의사소통 문제 해결을 위하여, 통역·번역 서비스를
제공해 한국사회 조기 적응에 기여하도록 지원한다. 또한
통번역 인력채용 등 사회적 일자리 확대로 결혼이민자의
자립능력 및 주체적 역량 강화를 지원하는 사업이다. 결혼
이민자 주요 출신국 언어(10개 국어*)로 제공하고 있다.
*10개 국어(베트남어, 중국어, 필리핀어(영어, 타갈로그어), 몽골어,
태국어, 러시아어, 캄보디아어, 일본어, 네팔어, 인도네시아어)

사업대상
다문화가족 및 다문화가족을 직·간접적으로 지원하는 개인
또는 기관

이용방법
내방, 전화, 이메일, 팩스, 출장(외부) 등

서비스 유형
통역, 번역, 정보제공 등

* 10 ngôn ngữ( tiếng Việt Nam, tiếng Trung Quốc, tiếng Philippines
(tiếng Anh và tiếng Tagalog), tiếng Mông Cổ, tiếng Thái Lan, tiếng
Nga, tiếng Campuchia, tiếng Nhật Bản, tiếng Nepal, tiếng Indonesia)

Đối tượng dự án
Gia đình đa văn hóa cũng như cá nhân hay cơ quan hỗ trợ trực
tiếp·gián tiếp cho gia đình đa văn hóa

Cách thức sử dụng
như đến văn phòng, điện thoại, e-mail, fax, công tác( đi ra ngoài)

Loại hình dịch vu
như thông dịch, biên dịch, cung cấp thông tin

서비스 내용

Nội dung dịch vụ

•가족생활 및 국가 간 문화차이 등 입국 초기 상담 통번역

•Thông biên dịch tư vấn thời kỳ đầu nhập cảnh như sinh
hoạt gia đình cũng như khác biệt văn hóa giữa hai quốc gia
•Hỗ trợ định cư cho người kết hôn di trú, thông biên dịch
hướng dẫn công việc cũng như cung cấp thông tin về quốc
tịch·lưu trú
•Hướng dẫn thông tin đời sống như có thai·sinh con·nuôi
dạy con cũng như nội dung tư vấn
•Thông biên dịch khi sử dụng cơ quan hành chính·tư pháp
•Thông biên dịch khi sử dụng cơ quan công cộng như bệnh
viện, trung tâm y tế, đồn cảnh sát, trường học
•Thông biên dịch hỗ trợ khẩn cấp khi có tình huống nguy
cấp
•Hỗ trợ thông biên dịch các khóa giáo dục
•Thông dịch giao tiếp trong gia đình
•Khác công việc thông biên dịch được ủy thác do các cơ
quan hay cá nhân hỗ trợ trực tiếp·gián tiếp gia đình đa văn
hóa

•결혼이민자 정착 지원, 국적·체류 관련 정보 제공 및
사업 안내 통번역
•임신·출산·양육 등 생활 정보 안내 및 상담내용 통번역
•행정·사법 기관 이용 시 통번역
•병원, 보건소, 경찰서, 학교 등 공공기관 이용 시 통번역
•위기 상황 시 긴급 지원 통번역
•교육과정 통번역 지원
•가족 간 의사소통 통역
•기타 다문화가족을 직·간접적으로 지원하는 개인 또는
기관에서 의뢰하는 통번역 업무 등
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Dự án dịch vụ thông biên dịch cho người kết hôn di trú cung
cấp dịch vụ thông dịch·biên dịch để giải quyết vấn đề giao tiếp
cần thiết trong sinh hoạt gia đình·xã hội mà người kết hôn di
trú trong thời kỳ đầu nhập cảnh chưa thông thạo tiếng Hàn
trải qua trong giai đoạn đầu định cư, dự án hỗ trợ đóng góp
cho việc thích nghi thời kỳ đầu vào xã hội Hàn Quốc. Bên cạnh
đó đây là dự án hỗ trợ nâng cao năng lực chủ thể cũng như
khả năng tự lập của người kết hôn di trú bằng việc đảm bảo
việc làm xã hội như tuyển dụng nhân lực thông·biên dịch.
Chúng tôi cung cấp ngôn ngữ các quốc gia có người kết hôn
di trú chủ yếu( 10 ngôn ngữ*)
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추진체계 Chủ thể xúc tiến
기 능 Chức năng

추진주체 Chủ thể xúc tiến

•추진방향 설정 등 사업 총괄
Tổng quản dự án như xây dựng phương hướng xúc tiến

•사업 안내(지침) 마련 및 보급
Chuẩn bị cũng như phổ biến hướng dẫn dự án(đường lối)

여성가족부
Bô gia đình và phụ nữ

•예산 지원 및 사업 평가
Hỗ trợ ngân sách cũng như đánh giá dự án

•한국건강가정진흥원 관리

Hỗ trợ ngân sách cũng như đánh giá dự án

•프로그램 및 매뉴얼 개발 보급
Phổ biến phát triển hướng dẫn sử dụng chương trình

•통번역서비스 사업 지원 및 평가, 이용자 만족도 조사
Đánh giá và hỗ trợ dự án thông biên dịch. Khảo sát độ hài lòng của người sử dụng

•사업 실적 및 시스템 관리, 결과보고서 제작
Quản lý hệ thống và thành quả dự án. Xây dựng bản báo cáo kết quả

•전문가 자문위원단 운영
한국건강가정진흥원
Viện chấn hưng gia đình và
sức khỏe Hàn Quốc

Điều hành thành viên hội đồng tư vấn chuyên môn

•사업홍보 및 사업현황 관리
Quản lý quảng bá dự án và tình hình dự án

•통번역 전담인력 양성 및 역량강화교육, 공개슈퍼비전
Đào tạo nhân lực đảm trách thông biên dịch cũng như giáo dục nâng cao năng lực. Phiên bản siêu công khai

•통번역 전담인력 전문성평가(연례평가)
Đánh giá tính chuyên môn nhân lực đảm trách

•온라인 콘텐츠 개발 및 운영
Phát triển và vận hành nội dung online

•멘토링 시스템

Hệ thống giám sát

•통번역전담인력 모집, 선발 및 관리
Tuyển dụng, lựa chọn, quản lý nhân lực đảm trách thông biên dịch

•한국건강가정진흥원 및 거점센터 협력 네트워크 구축
다문화가족지원센터
Trung tâm hỗ trợ gia đình
đa văn hóa

Xây dựng mạng lưới hợp tác Viện chấn hưng gia đình và sức khỏe Hàn Quốc cũng như Trung tâm cứ điểm

•통번역서비스 홍보 및 서비스 제공
Quảng bá dịch vụ thông biên dịch và cung cấp dịch vụ

•사업실적 및 성과 보고
Báo cáo thành tích dự án và thành quả

•지역사회 유관기관 간 협력네트워크 구축

Xây dựng mạng lưới hợp tác giữa cơ quan hữu quan xã hội kihu vực

통번역 전담인력 배치 현황 Tình hình phân bổ nhân lực đảm trách thông biên dịch
구분
Phânloại

인원수
Số người

계

서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주

Tổng số Seoul

282

33

Busan Daegu Incheon Gwang
ju

9

10

12

10

Dae
jeon

8

Ulsan Sejong Gyeong Gang Chung Chung
gi
won
buk
nam

5

2

40

24

17

19

Jeon
buk

Jeon Gyeong Gyeong Jeju
nam
buk
nam

24

22

24

19

4

(여가부 배정 기준 Số liệu bố trí của Bộ gia đình và phụ nữ)
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생활언어교실 │ Lớp học ngôn ngữ sinh hoạt

ㅅ

알 쏭 달 쏭 헷 갈 리 는

한국어

ㅖ

Tiếng Hàn dễ bị nhầm lẫn, khó hiểu

1
A. 때마침 잘 오셨어요! 어서 와서 식사하세요.
B. 배
 가 등에 붙는 줄 알았어요. 와, 음식이
무척 푸짐하네요!
A. 제가 손이 큰 편이거든요.
B. 감사히 잘 먹을게요. 함께 식사하세요.

A. Anh đến đúng lúc lắm! Vào nhanh rồi dùng
bữa đi.
B. T ôi nghĩ tôi đói sát sườn luôn đó. Wao, thức
ăn phong phú quá vậy!
A. Vì tôi là người khá phóng khoáng.
B. T ôi sẽ ăn một cách biết ơn. Anh cùng dùng
đi chứ.

A. 저는 입이 짧은 편이라 천천히 먹을 테니

A. Tôi ăn khá ít nên tôi sẽ ăn từ từ, Anh dùng
trước đi

먼저 식사하세요.

◆ 배가

등에 붙다 : 먹
 은 것이 없어서 배가
홀쭉하고 몹시 허기지다.
◆손
 이 크다 : 씀
 씀이가 후하고 크다. 수단이
좋고 많다.
◆입
 이 짧다 : 음
 식을 심하게 가리거나 적게
먹다.
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◆ Bụng dính lên lưng: không có gì ăn nên bụng
thon thả và rất đói bụng.
◆ T ay to: chi tiêu nồng hậu và nhiều. Phương tiện
tốt và nhiều.
◆ Miệng mỏng: kén chọn thức ăn nghiêm trọng
hay ăn ít.

ㅁ

한글에는 신체 각 부위의 특성을 통해 의미를 전달하는 말이 다양하다. 일상생활
속에서 대화를 폭넓게 구사할 수 있는 재미있는 표현을 알아보자.
Trong tiếng Hàn có đa dạng từ ngữ chuyển tải ý nghĩa thông qua đặc tính của từng phần cơ
thể. Chúng ta hãy tìm hiểu một vài biểu hiện hài hước mà có thể sử dụng thành thạo rộng rãi
trong các cuộc nói chuyện của cuộc sống hàng ngày.
글 이연주

2
A. 그 사람에게 충고하자니 제 입만 아파요.
B. 그 사람은 아마 상대방의 충고를 잘 듣지
않을 거예요.
A. 손을

끊자니 계속 마음에 걸리네요.
B. 처음부터 손발이 맞을 수는 없으니 조금
더 기다려 보세요.

◆입
 만 아프다 : 여
 러 번 말해도 받아들이지
아니하여 말한 보람이 없다.
◆손
 을 끊다 : 교제나 거래 따위를 중단하다.
◆손
 발이 맞다 : 함께 일하는 데에 마음이나
의견, 행동 방식 따위가 서로
맞다.

A. Cứ kêu khuyên người đó là tôi mỏi miệng à.
B. C
 ó lẽ người đó không muốn nghe lời
phương của đối phương.
A. C
 ắt đứt quan hệ rồi nên tôi cảm thấy áy náy
quá.
B. T ừ đầu là không ăn ý nhau được nên anh đợi
thêm tí nữa sao.

◆M
 iệng đau : nói nhiều lần mà vẫn không đón
nhận nên không muốn nói đến
nữa.
◆D
 ừng tay : dừng qua lại hay giao dịch
◆Tay chân khớp nhau : trong khi làm việc cùng
nhau có tấm lòng, ý
kiến, phương thức hành
động hợp rơ với nhau.
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카툰 │ Truyện tranh

달 라도 괜 찮 아 요 ! 제 4 화

필리핀에서 온 레인보우 씨는 새로 사귄 한국인 친구를 집으로 초대했다가
서로 다른 방문예절에 당황한다. 레인보우 씨와 함께 한국과 필리핀의

관습은 달라도
마음은 같아요!

문화 차이에 대해 알아본다.

Khác cũng không sao cả! Tập 4

Dù phong tục có khác nhau thì tấm lòng
chúng ta vẫn như nhau!
Chị Rainbow người Philippines đã mời người bạn Hàn Quốc mới quen về nhà
mình. Họ đã bối rối trước những phép tắc thăm viếng khác nhau giữa 2 bên.
Chúng ta hãy cùng chị Rainbow tìm hiểu về sự khác biệt văn hóa giữa Hàn Quốc
và Philippines nhé.
글 김현지 그림 길호현

Nhanh lắm thì 15 phút nữa bạn
mới đến phải không?

Xin chào! Cám
ơn bạn đã mời
mình ~

Cám ơn gì…..
Nhưng mà đến
nhanh quá vậy?

Wao~ có nhiều món nhỏ nhỏ
vậy nè. Cái này đẹp thật đó!
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Ding-dong ~

Nhanh gì mà nhanh,
mình sợ trễ nên bước quá
chừng..

Cái đó, cái đó
mình được tặng
đó…

Không phải chứ,
mới đây mà đến
rồi sao?

Vậy hả? Mình chuẩn bị chưa
xong nữa, chờ mình tí được
không?

Vậy hả? Không biết ai mà chọn
giỏi thế. Quá đẹp. Thật tuyệt
vời~
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A…Nếu bạn thích
thì mình cho bạn
nha?

Không có, cái đó bạn được
tặng mà sao đem cho
mình?

Ở Philippines nếu mà khen
như vậy thì việc cho quà là
thường lệ…

Ui trời, không phải vậy!
Mình vừa nhìn vừa khen
thôi à!

Hình như bạn thích món
đó nên bạn nói hoài…

Thật hả? Ở Hàn Quốc có nhiều
trường hợp khen là lời chào hỏi
đấy. Bạn đừng hiểu lầm nha.

Wao, mình sẽ ăn ngon. Sau
này thỉnh thoảng mình tới
chơi được không?

Thì ra là vậy. Mình không
biết những việc thế này
cũng khác nhau nữa.

Ừ, dĩ nhiên rồi! Ăn ngon
miệng nha~

한국에서는 다른 사람의 집에 초대를 받았을 때, 약속 시각에 딱 맞춰 방문하거나 5분 정도
일찍 방문하는 것이 예의다. 또 친근감의 표시로 초대해준 사람의 복장이나 집 인테리어에 대해
한국과 필리핀의

칭찬하는 경우가 많다. 하지만 필리핀에서는 약속 시각보다 10~30분 정도 늦게 도착하는 것이

문화 차이

예의 바른 태도다. 더불어 인테리어 물품 등을 예쁘다고 계속 칭찬하는 경우 선물로 주는 것이

Sự khác biệt văn hóa giữa Hàn
Quốc và Philippines

일반적이니 주의해야 한다.
※ 한국과 다문화가족 국가 간 문화차이 정보는 다누리 포털(http://www.liveinkorea.kr)에서 확인할 수 있습니다.

Ở Hàn Quốc khi được mời về nhà người khác, việc đến đúng giờ hẹn hay đến sớm 5 phút là phép lịch sự.
Và có nhiều trường hợp sẽ khen ngợi về trang phục của người mời mình hay trang trí trong nhà để biểu
hiện tình cảm gần gũi. Nhưng ở Philippines đến trễ 10~30 phút so với giờ hẹn mới là thái độ lịch sự đúng
đắn. Bên cạnh đó trong trường hợp khi bạn liên tục khen ngợi các vật dụng trang trí trong nhà đẹp thì
thông thường người ta sẽ tặng bạn món ấy làm quà nên bạn phải chú ý việc này.
※B
 ạn đọc có thể tìm hiểu về sự khác biệt văn hóa giữa Hàn Quốc và các quốc gia của gia đình đa văn hóa tại
trang web Danuri (http://www.liveinkorea.kr).
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역사 인물 탐구 │Tìm hiểu nhân vật lịch sử

문익점은 중 국에서 목화씨를 들여와 재배에
성공하여 의생활에 혁명을 일으켰다. 그가 어떻게
목화씨를 들여왔으며 또한 어떻게 목화재배를
성공적으로 이끌었는지 알아본다.
Moon Ik Chum đã thành công trong việc mang hạt
bông từ Trung Quốc về trồng. làm nên cách mạng
trong sinh hoạt ăn mặc. Chúng ta cùng tìm hiểu xem
làm thế nào Ông có thể mang hạt bông về và làm thế
nào Ông trồng cây bông thành công nhé.
글 최용범 역사작가, <하룻밤에 읽는 한국사> 저자 일러스트 이철원
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Người làm nên cuộc cách mạng
trong văn hóa sinh hoạt bằng
hạt bông

문
익 목화씨로
생활문화에
점 혁명을 일으키다

목화씨를 붓두껍에 숨겨오다?

Ông giấu hạt bông trong nắp bút lông sao?

문익점은 원나라에 사신으로 파견되었다가 목화씨를 붓두껍에

Moon Ik Chum được gửi đến nhà Nguyên làm đại sứ, là nhân
vật chính may mắn còn đọng lại trong lịch sử, nhờ lén giấu hạt
bông vào nắp bút lông. Thế nhưng, việc ‘hạt bông đã được giấu
trong nắp bút lông’ là một câu chuyện thịnh hành từ những
năm cuối triều đại Triều Tiên. Trong chính sử ghi lại hành tích
của Ông ấy chẳng hạn như <Sử Cao Ly> hoặc <Triều Tiên vương
triều thực lục> chỉ đề cập rằng Ông ta 'nhận được hạt bông rồi
mang về’. Truyền thuyết nắp bút lông sẽ chỉ được coi như là một
trong các truyện hư cấu dã sử giữa các nhà nghiên cứu ngày
nay.

몰래 숨겨온 덕분에 역사에 남은 행운의 주인공이다. 그런데
‘목화씨를 붓두껍에 숨겨 왔다’는 것은 조선 후기부터 유행한
이야기이다. <고려사>나 <조선왕조실록> 등 그의 행적을 기록한
정사에는 그가 목화씨를 ‘얻어 가지고 왔다’라고만 되어
있다. 붓두껍 전설은 오늘날 연구자들 사이에서는 하나의
야담으로 취급될 뿐이다.

벼슬 얻었지만 파직 당해
문익점은 고려 충혜왕 원년(1331) 때 오늘날 경남 산청군
단성면에서 태어났다. 어릴 때부터 학문에 뛰어난 두각을
나타낸 문익점은 공민왕 때 과거에 급제했다.
과거 급제 후 무난히 관직 생활을 보내던 그의 인생에 파란이
생긴 것은 공민왕 12년(1363), 이공수를 수행하며 중국
원나라에 사신으로 가면서부터였다. 당시 원나라는 반원(反元)
정책을 펴던 공민왕을 폐위시키고, 덕흥군을 고려의 새로운
왕으로 책봉하려고 했다. 이를 막기 위해 공민왕의 명을
받은 이공수를 따라 문익점도 원나라에 가게 된 것이다.
그런데 원나라에 갔던 이공수 일행은 두 파로 갈렸다. 공민왕의
복위를 주장했던 공민왕파와 덕흥군을 왕으로 모시라는
원나라의 압박을 받은 덕흥군파로 나뉜 것이다. 문익점을
비롯한 다수가 원나라의 압력을 이기지 못하고 덕흥군파에
속하게 되었다.
한편 원나라는 덕흥군의 군사를 이끌고 고려를 침략했으나

Ông được nhận làm quan chức nhưng bị bãi chức
Moon Ik Chum được sinh ra thời Cao Ly Trung Huệ Vương năm
đầu tiên (1331), ngày nay là ở Gyeongnam Sancheong-gun
Danseong-myeon. Moon Ik Chum từ thời thơ ấu cho thấy sự nổi
bật tuyệt vời trong học vấn nên thi đỗ khoa cử thời Cung Mẫn
Vương.
Sau khi thi đỗ khoa cử, sóng gió đến với cuộc đời Ông trong
lúc Ông đang an nhàn làm quan, Cung Mẫn Vương năm thứ
12(1363) đó là từ lúc Ông tháp tùng Lý Công Toại làm đại sứ sang
nhà Nguyên ở Trung Quốc. Vào thời điểm ấy, nhà Nguyên cho
truất ngôi Cung Mẫn Vương đã từng mở ra chính sách Phản
Nguyên(反元), có ý định sắc phong Đức Hưng Quân lên làm vua
của Cao Ly. Để ngăn chựng việc này nhận lệnh của Cung Mẫn
Vương, Moon Ik Chum theo Lý Công Toại sang nhà Nguyên.
Tuy nhiên đoàn Lý Công Toại sang nhà Nguyên chia thành hai
phái. Chia thành phái Cung Mẫn Vương chủ trương phục chức
Cung Mẫn Vương và phái Đức Hưng Quân nhận được áp lực từ
nhà Nguyên phải cho Đức Hưng Quân lên làm vua. Đa số bao
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Moon Ik Chum,
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압록강을 건너기도 전에 고려군에 대패했다. 결국 원나라는
덕흥군을 왕으로 책봉하려던 뜻을 접어야 했다. 이후 고려로
돌아온 덕흥군파 사신들은 숙청을 당했다. 하지만 문익점은
덕흥군파에 소극적으로 가담했다는 점이 참작되어 관직이
파면되는 정도의 처벌에 그쳤다.

3년 만에 목화나무 재배에 성공
문익점은 원나라 사람들이 목화에서 실을 뽑아 무명천을
만들고, 그것으로 옷을 만들어 입는다는 것을 알게 됐다.
그때까지 고려에는 무명천으로 만든 옷이 없었다. 누에고치로
만든 비단옷과 마로 만든 삼베옷을 주로 입었다. 그런데
그런 옷은 매우 얇아서 백성들은 겨울이 되면 추위에 떨면서
지냈다. 그래서 문익점은 목화씨를 가져가야겠다고 결심했다.
문익점은 원나라에서 돌아올 때에 목화씨 10여 개를 가져
왔는데 이것이 그의 운명을 바꿔놓았다. 그는 파면 후 고향으로
돌아가 그의 장인 정천익과 함께 목화나무 재배를 시도했다.
3년 동안의 많은 연구를 거듭한 끝에 목화나무 재배에
성공했다.
정천익은 중국 승려의 도움을 받아 목화씨를 뽑는 물레와
실을 켜는 물레를 만들었다. 정천익과 문익점은 목화나무
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gồm cả Moon Ik Chum đã không thể vượt qua những áp lực
của triều đại nhà Nguyên và bị thuộc vào phái Đức Hưng Quân.
Mặt khác nhà Nguyên chỉ đạo quân lính Đức Hưng Quân và xâm
lược Cao Ly, nhưng thất bại trước quân Cao Ly ngay cả trước
khi băng qua sông Áp Lục. Cuối cùng nhà Nguyên phải rút lại ý
định sắc phong Đức Hưng Quân lên làm vua. Sau đó sau khi các
sứ thần phái Đức Hưng Quân trở về lại Cao Ly đã bị thanh trừng.
Thế nhưng Moon Ik Chum được xem xét ở điểm tham gia thụ
động trong phái Đức Hưng Quân nên chỉ trừng phạt ở mức độ
bị phế chức.

Ông trồng thành công cây bông trong vòng 3 năm
Moon Ik Chum đã biết được rằng những người Nguyên lấy sợi
từ cây bông rồi làm vải sợi bông, mặc quần áo làm từ nó. Cho
đến lúc đó, Cao Ly vẫn không có quần áo làm bằng vải bông.
Chủ yếu mặc áo lụa làm từ kén con tằm và hay áo gai làm từ
khoai mài. Tuy nhiên, những bộ quần áo như thế rất mỏng nên
mỗi khi mùa đông dân chúng run rẫy mà trải qua cái lạnh. Vì thế
Moon Ik Chum quyết tâm mang hạt bông về.
Moon Ik Chum khi trở về từ nhà Nguyên đã mang 10 hạt bông
và những hạt này đã thay đổi số phận của Ông.
Sau khi Ông bị phế chức, Ông trở về quê và thử trồng cây bông
với bố vợ của mình là Jeong Cheon Ik. Sau nhiều nghiên cứu
trong 3 năm, cuối cùng Ông thành công trồng cây bông.
Jeong Cheon Ik nhận được giúp đỡ của các nhà sư Trung Quốc
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됐다. 급속한 성공이었다.

백성들도 따뜻한 겨울을 맞이하다

đã làm được cái guồng lấy hạt bông và guồng quay tơ. Jeong
Cheon Ik và Moon Ik Chum đổ hết sức mình để truyền bá cây
bông, cuối cùng trong vòng 10 năm cây bông được phổ biến
trên toàn quốc. Một thành công quá đỗi nhanh chóng.

이후 백성들은 겨울나기가 용이해졌다. 목화가 보급되면서

Dân chúng cũng đón được mùa đông ấm áp

보온효과가 좋은 솜옷과 솜이불로 추위를 견디게 된 것이다.

Từ đó dân chúng dễ dàng hơn khi ra ngoài vào mùa đông. Cây
bông được phổ biến và dân chúng có thể chịu đựng được cái
lạnh bằng mền bông và quần áo bông vừa tốt, vừa có hiệu quả
giữ ấm.
Vào thời Cung Nhượng Vương năm thứ 3(1391) đã cho ra lệnh
vải áo lễ vật cưới hỏi là vải sợi bông thay cho tơ lụa. Vì có trường
hợp người nghèo không chuẩn bị được bộ ra trải giường tơ
lụa nên không kết hôn được, nên có lệnh thay thế bằng vải sợi
bông.
Đến thời Thái Tổ năm đầu tiên(1401) tất cả có thể mặc vải sợi
bông. Vải sợi bông trở thành vật phẩm sinh hoạt cần thiết và
được lưu hành là tiền tệ hiện vật. Khi giao dịch với Nhật Bản có
khi chi trả vải sợi bông thay cho tiền. Và bông là cây canh tác 1
năm khác với các cây trồng nhiều năm như cây gai hay lá dâu
tằm nên mức độ sử sụng đất rất cao.
Mặt khác để cất bộ ra trải giường vải bông có lượng khá nhiều
hơn so với vải gai hay tơ lụa nên phải cần đến những cái tủ lớn,
muốn để vừa vào những cái tủ ấy độ lớn của phòng cũng phải
to. Bằng sự phổ biến của vải sợi bông đã xảy cuộc cách mạng
trên văn hóa sinh hoạt của đất nước chúng ta.
Chỉ với việc Ông suy nghĩ đến sự sinh sống của dân chúng mà
trực tiếp đem hạt bông về, thử trồng, thì đó cũng là công lao
vô cùng rưc rỡ của Moon Ik Chum. Những hoạt động như vậy
mang đến sự thay đổi mang tính cách mạng là điều mà Moon Ik
Chum cũng không tưởng tượng đến. Nhưng việc thực hiện dù
là nhỏ mà bản thân nghĩ đến vì dân chúng như Moon Ik Chum
sẽ tồn tại mãi mãi trong lịch sử như câu nói ‘Tất cả các lý thuyết
là màu xám, cái mãi mãi duy nhất chính là cây sinh mệnh màu

공양왕 3년(1391)에는 혼수용 옷감을 비단 대신 무명으로
하라는 명을 내렸다. 가난한 사람들이 비단침구를 마련하지
못해 혼인하지 못하는 경우가 있었기에 혼수품을 무명으로
대체하라는 명이었다.
태조 원년(1401)에 와서는 백성 모두 무명으로 만든 옷을
입을 수 있게 되었다. 무명은 생활필수품이 되어 현물화폐로도
통용되었다. 일본과의 무역에서는 무명을 돈 대신 지급하기도
했다. 또한 목화는 뽕이나 모시풀처럼 다년작 식물과 달리
한해살이 작물이라서 토지 이용도도 높았다.
한편 비단이나 베 침구류에 비해 분량이 훨씬 커진 솜 침구류를
넣기 위해 큰 장롱이 필요하게 되었고, 이런 장롱이 들어가려면
방의 크기도 커져야 했다. 목면의 보급으로 우리나라의 생활
문화에 혁명이 일어났던 것이다.
백성의 살림을 생각하여 직접 목화씨를 들여와 재배를
시도하고, 보급시킨 것만은 문익점의 혁혁한 공로였다. 이러한
활동이 혁명적 변화를 가져오리라는 것은 문익점도 예상하지는
못했을 것이다. ‘모든 이론은 회색이고, 오직 영원한 것은 저
푸른 생명의 나무이다’라는 문구처럼 백성의 삶을 생각한
조그만 실천이 문익점을 역사에 영원히 남게 하였다.

xanh kia thôi.’

Tip

문익점을 기리는 ‘도천서원’
경상남도 산청군 신안면 신안리에는 문익점을 기리는 도천서원
(道川書院)이 있다. 도천서원에서는 매달 초하루 남평 문씨
문중의 제사가 거행되는데 제사상에는 목화솜을 올린다.

‘ Đạo Xuyên thư viện’ tôn vinh Moon Ik Chum

Có 1 Đạo Xuyên thư viện (道川書院) tôn vinh Moon Ik
Chum tại Gyeongnam Sancheong-gun Sinan-myeon
Sinanri. Ở Đạo Xuyên thư viện, ngày đầu tiên mỗi tháng
dòng họ Moon ở Nam Pyeong cử hành giỗ gia tộc, và trên
bàn thờ giỗ có đặt bông gòn.

2016 Winter

전파에도 힘을 쏟았고, 결국 10년 만에 전국에 목화가 보급

Going Together

다문화 어울림 │ Hòa hợp đa văn hóa

김포시다문화가족지원센터 ‘무지개 봉사단’

이웃에게 먼저 내민 나눔의 손
‘Nhóm tình nguyện Cầu Vồng’ Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa Kimpo-si

Bàn tay chia sẻ được chìa ra trước với bà con láng giềng

경기도 김포시다문화가족지원센터의 무지개 봉사단은 다문화가족의 자긍심을 높이고,
이주여성 간의 멘토·멘티 관계 형성을 통한 조기 정착을 이끌기 위해 설립됐다. 지역사회에
도움이 필요한 곳을 찾아가 적극적인 나눔을 실천하는 무지개 봉사단을 만나보자.

Nhóm tình nguyện Cầu Vồng của Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa Kimpo-si Gyeonggi-do được
thành lập với mục đích nâng cao lòng tự hào của gia đình đa văn hóa, giúp ổn định định cư thời kỳ đầu
thông qua việc hình thành mối quan hệ người cố vấn·người được cố vấn giữa các phụ nữ di trú với
nhau. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ nhóm tình nguyện Cầu Vồng tìm đến những nơi cần hỗ trợ về xã hội
khu vực và thực hiện sự chia sẻ tích cực.
글 이연주 사진 송인혁
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2016 Winter

서로를 알아가는 행복한 만남

Sự gặp gỡ hạnh phúc để tìm hiểu về nhau

경기도 김포시 여성회관 2층 강의실에서 화기애애한 웃음

Chúng tôi nghe tiếng cười nói thân mật tại phòng học lầu 2 Trung
tâm phụ nữ Kimpo-si Gyeonggi-do. Đang có giờ học giáo dục
thường kỳ của nhóm tình nguyện Cầu Vồng Trung tâm hỗ trợ gia
đình đa văn hóa Kimpo-si(dưới đây xin gọi là Trung tâm). Chủ đề
của buổi giáo dục thường kỳ hôm nay là vẽ lên mặt. Họ dự định
sẽ tổ chức sự kiện vẽ lên mặt cho những người tham gia và khách
tham quan tại Lễ hội giáo dục cả đời sắp tới. Vừa thực tập nội dung
đã học vừa chia sẻ những câu chuyện vui vẻ bên nhau khiến cho
sợi dây liên kết giao tiếp nhau được hình thành từ lúc nào.
“Trong nhóm tình nguyện Cầu Vồng từ cơ hội gặp gỡ, chúng tôi
được cùng nhau hành động và nương tựa vào nhau và dĩ nhiên
chúng tôi càng tham gia tích cực hơn. Và tôi cũng cảm thích rất
hữu ích ở điểm tôi có thể cho và nhận các thông tin đa dạng trong
cuộc sống.”
Đối với chị Kim Dong Mae(40/Trung Quốc) đang làm việc với vai
trò là thông dịch viên tại trung tâm, nhóm tình nguyện vừa là nơi
chia sẻ thông tin cần thiết, vừa là cầu nối quan trọng để có thể giao
tiếp với hàng xóm tại vùng đất xa lạ này. Bên cạnh đó có thể chia
sẻ sự giúp đỡ dù là ít cho các phụ nữ di trú khác thông qua hoạt
động tình nguyện, nên từng cuộc gặp gỡ đều có ý nghĩa của nó.
Dù chúng tôi tập họp để cho đi sự giúp đỡ, nhưng chúng tôi đều
nhận được rất nhiều, đây cũng chính là lời nói của tất cả thành viên
của nhóm tình nguyện Cầu Vồng.
Chúng tôi không dừng lại các hình thức tình nguyện đơn giản,
mà chúng tôi xem nhau là người cố vấn·người được cố vấn, chia
sẻ những khó khăn trong cuộc sống và có thể trưởng thành hơn,
điểm này chính là sức lôi cuốn lớn nhất của nhóm tình nguyện Cầu
Vồng.

소리가 들려온다. 김포시다문화가족지원센터(이하 센터) 무지개
봉사단의 수시교육이 진행되고 있기 때문이다. 이날 진행된
수시교육의 주제는 페이스 페인팅. 곧 있을 평생교육축제에서
방문객들과 참여자들에게 페이스 페인팅 이벤트를 제공할
예정이다. 배운 내용을 실습하면서 서로 도란도란 이야기를
나누다 보니 어느새 소통의 연결고리가 생성된다.
“무지개 봉사단에서 만난 것을 계기로 꾸준히 함께 하면서
서로를 의지하게 되는 것은 물론, 활동도 더 적극적으로
참여하게 돼요. 또 생활에 필요한 다양한 정보를 주고받을
수 있다는 점도 무척 유익한 것 같아요.”
센터에서 통번역사로 근무하고 있는 김동매(40/중국) 씨에게
봉사단은 필요한 정보를 나누는 공유의 장이자 낯선 땅에서
이웃과 소통할 수 있는 중요한 매개체다. 또한 봉사단을 통해
다른 이주여성들에게 조금이나마 도움을 베풀 수 있어 만남
하나하나가 소중하다. 도움을 주기 위해 모였지만, 얻고 가는
게 더 많다며 무지개 봉사 단원 모두 입을 모은다.
단순히 봉사의 형식에만 머무르지 않고 서로를 멘토·
멘티로 삼아 삶의 고충을 나누며 더불어 성장할 수 있다는
점은 무지개 봉사단의 가장 큰 매력이다.

Going Together

자신의 가능성과 진가를 발견하는 봉사
무지개 봉사단의 활동은 다양하고 전문적이다. 학교에 찾아가

Tình nguyện phát hiện khả năng và giá trị thực của bản
thân

기쁨과 보람으로 돌아온다는 것을 체득하고 있다. 활발한

Hoạt động của Nhóm tình nguyện Cầu Vồng khá đa dạng và
chuyên môn. Bao gồm cả hoạt động ‘Giáo viên Cầu Vồng’ tìm
đến trường học và cho biết về văn hóa của các quốc gia, mỗi khi
như thế phụ nữ di trú và gia đình họ tham gia vào sự kiện với thái
độ rất tích cực. Trưởng nhóm Lee Hye Yeon của Trung tâm cùng
đồng hành cùng với Nhóm tình nguyện vào mỗi sự kiện phát biểu
“Một sớm một chiều mọi người sớm tự ý thức rằng hoạt động tình
nguyện là dịch vụ cho con người và thực hiện đó là một sự thay đổi
dễ thấy nhất”.
Trong số nhiều hoạt động, cái lôi kéo được phản ứng tích cực nhất
chính là ‘Bàn tay yêu thương’. Đó là công việc chúng tôi đến thăm
nhà người cao tuổi không có phương tiện dọn dẹp và cử động khó
khăn, giúp họ sắp xếp gọn gàng. Có thể áp dụng vào sinh hoạt
thực tế như là thông tin cần thiết khi dọn dẹp nhà cửa của mình
nên rất là nhất cử lưỡng tiện.
“Khi làm tình nguyện nhìn những người cao tuổi mà chúng tôi
gặp, thì tôi nghĩ họ giống với bố mẹ đang ở quê hương mình. Dù là
trong giây lát nhưng chúng tôi có thể an ủi cho nỗi lòng cô đơn và
trống vắng nên tôi vui và biết ơn lắm.”
Chị Wang Hong Yang(37/ Trung Quốc) phát biểu cảm thấy nghẹn
ngào khi nhớ đến một cụ già tiếp đãi ly cà phê, đón chào nhóm tình
nguyện. Chị ấy vượt qua hoạt động tình nguyện theo tiêu chuẩn
hình thức, và đang cảm nhận giá trị của sự sẻ chia sẻ và giúp đỡ.
Như thế đối với nhóm tình nguyện Cầu Vồng sự chia sẻ chính là
mình lĩnh hội những niềm vui to lớn và giá trị quay ngược lại với
bản thân mình. Chúng ta hãy cùng chờ đợi vào sự bộ hành của họ
sẽ tăng thêm sự phát sinh trong xã hội khu vực thông qua hoạt

봉사를 통해 지역사회에 생기를 더해갈 그들의 행보가

động tình nguyện năng động.

각국의 문화를 알리는 ‘무지개 선생님’ 활동을 비롯해 때마다
있는 지역행사에는 이주여성과 가족들 모두 적극적으로
동참한다. 봉사단과 매회 동행하는 센터의 이혜연 팀장은
“참여하는 이주여성들 모두 매번 큰 감동을 받는 것 같다”
며 “봉사활동이 곧 휴먼 서비스라는 것을 스스로 깨달아
실천하고 있다는 점이 눈에 띄는 큰 변화”라고 말했다.
여러 활동 중에서도 가장 긍정적인 반응을 이끌었던 것은
‘러빙 핸즈’이다. 정리수단이 마땅치 않고 거동이 불편한
어르신 댁을 방문해 수납정리를 도와드리는 일이다. 집안
살림을 꾸리는 데도 꼭 필요한 정보인 만큼 실생활에 적용할
수 있어 일석이조다.
“봉사활동을 하면서 만나는 어르신을 보면 꼭 고향에 계신
부모님 같다는 생각이 들어요. 적적하고 외로운 마음을
저희가 잠시나마 달래드릴 수 있어서 감사하고 뿌듯하죠.”
봉사단을 반기며 커피를 대접해주시던 어르신을 떠올리면
마음이 뭉클하다는 왕홍양(37/중국) 씨. 그녀는 형식적인
수준의 봉사활동을 넘어 베풂과 나눔의 가치를 느끼고 있다.
이처럼 무지개 봉사단은 나눔이 곧 자기 자신에게 더 큰

기대된다.
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김연화
(김포시다문화가족지원센터장)

장효려
(무지개 봉사단 단장, 35/중국)

Kim Yeon Hwa
(Giám đốc Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa Kimpo-si)

Jang Hyo Ryeo
(Nhóm trưởng nhóm tình nguyện Cầu Vồng, 35/Trung Quốc)

Q. 김포시다문화가족지원센터를 소개해주세요.

Q. 봉사하시면서 어려움은 없으셨나요?

김포시다문화가족지원센터는 2010년도에 설립되었고,

누군가를 도울 수 있다는 것 자체가 뿌듯하기 때문에 어려움은

2015년부터 (사)가정을건강하게하는시민의모임 법인에서

없습니다. 오히려 기회가 닿는 대로 더 돕고 싶은 마음이에요.

위탁운영을 하고 있어 든든한 인력풀을 자랑합니다. 도시와

다만 어르신들을 돕는 데 필요한 물자가 부족하다 보니 한계가

농촌이 복합적으로 어우러진 김포시의 지역적 특성을

느껴지기도 하는데, 이럴 때는 아쉬움이 들 때가 많아요. 물품을

반영하여 가족친화 및 생애주기별 맞춤 서비스를 전문적이고

후원받아서 더 좋은 것으로 베풀고 싶다는 생각이 듭니다.

체계적으로 제공하고 있습니다.
Q. 앞으로 활동에 대한 포부를 말씀해주세요.
Q. 무지개 봉사단의 특색은 무엇인가요?

중국에서 봉사활동을 적극적으로 해본 적이 없는데, 무지개

봉사단으로 활동하면서 이주여성들 스스로 자긍심을 가질

봉사단을 통해서 앞으로 더 많은 어르신에게 도움을 주는

수 있도록 인적 개발을 위한 기술교육을 시행하고 있습니다.

사람이 되고 싶습니다. 덧붙여 우리 마을에도 봉사단을 필요로

특히 센터 밖 연계기관과 협력하여 봉사의 범위를 넓혀

하는 사람이 많다는 걸 보여주면서 자녀들에게 자랑스러운

활동의 다양성을 두었다는 것 역시 특징입니다. 이주여성들이

엄마가 되고 싶어요. 앞으로도 더 많은 다문화가족과 함께

봉사활동을 통해 생활적 측면에 개선을 도모하고 적극적인

활동할 수 있기를 바랍니다.

사회활동을 할 수 있도록 교육을 주도하고 있습니다.
Q. Chị hãy giới thiệu về Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn
hóa Kimpo-si
Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa Kimpo-si được thành lập vào
năm 2010, từ năm 2015 nhận được ủy thác vận hành từ công ty Hội
người dân sống khỏe cùng gia đình, và chúng tôi tự hào có nguồn
nhân lực vững mạnh. Chúng tôi cung cấp dịch vụ thân thiện gia đình
và thích hợp với từng chu kỳ vòng đời một cách chuyên môn và hệ
thống, phản ánh được đặc tính khu vực của Kimpo-si là một vùng
tổng hợp gồm có đô thị và nông thôn.

Q. Nét đặc trưng của Nhóm tình nguyện Cầu Vồng là gì ạ?
Vừa cho tham gia hoạt động tình nguyện chúng tôi còn tổ chức các
buổi đào tạo kỹ thuật để phát triển nhân lực, giúp cho những phụ nữ
di trú có thể tự mình có lòng tự hào. Đặc biệt chúng tôi hợp tác với các
cơ quan liên kết bên ngoài trung tâm, mở rộng phạm vi tình nguyện,
tạo thành tính đa dạng của tình nguyện và đó chính là đặc trưng của
chúng tôi. Chúng tôi chủ đạo giáo dục cho những phụ nữ di trú thúc
đẩy sự cải thiện các khía cạnh cuộc sống và để có một cuộc sống xã
hội năng động.

Q. Trong khi làm tình nguyện chị có gặp khó khăn gì
không?
Vì việc có thể giúp một ai đó khiến tôi vui nên không có khó khăn gì cả.
Ngược lại tôi lại có tấm lòng muốn giúp đỡ hơn khi có cơ hội đến. Tuy
nhiên còn thiếu thốn hàng hóa cần thiết giúp đỡ người cao tuổi nên
có khi tôi cũng cảm thấy có giới hạn nào đó, nhưng lúc như thế nhiều
khi tôi cảm thấy tiếc. Tôi suy nghĩ rằng tôi muốn nhận tài trợ được
nhiều vật phẩm và muốn ban phát cho nhiều nơi hơn nữa.

Q. Chị hãy cho biết về các nguyện vọng trong các hoạt
động sau này.
Tôi chưa từng tích cực hoạt động tình nguyện ở Trung Quốc, nhưng
sau này tôi muốn trở thành người có ích cho người cao tuổi nhiều hơn
nữa thông qua nhóm tình nguyện Cầu Vồng. Bên cạnh đó tôi muốn
cho mọi người thấy rằng làng chúng tôi ở cần nhiều người làm tình
nguyện, và trở thành người mẹ đáng tự hào của các con. Tôi mong sau
này được hoạt động với nhiều gia đình đa văn hóa.
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고향 이야기 │ Câu chuyện quê hương

겨울에 더 그리운 고향,

캄보디아
Campuchia, quê hương khiến tôi nhớ nhiều
hơn khi đông đến
글 초은레이 다국어강사

고향 캄보디아를 떠나 한국에 온 지 5년째. 한국에서 남편과 두 아이와 함께 행복하게
살고 있지만, 요즘처럼 추운 겨울이면 따뜻한 고향이 그리워진다.
많은 사람이 캄보디아 하면 세계문화유산인 앙코르 와트를 떠올린다. 그러나 캄보디아에는
앙코르 와트 이외에도 따프롬(불교 사원), 프놈바켕(힌두교 사원) 등 볼거리가 다양하다.
나의 고향은 캄보디아의 수도 프놈펜인데, 이곳에도 역사적으로 의미 있는 곳이
있다. 바로 프놈펜 왕궁이다. 국왕이 거주하고 있는 프놈펜 왕궁은 크메르 전통
양식으로 건축되었으며 금빛으로 빛나는 삼각 지붕이 특징이다. 전체적으로 화려함과
웅장함을 자랑한다. 또한 100년이 넘는 오랜 역사를 지녔으며 벽면에는 그 역사를
담은 벽화도 그려져 있다. 캄보디아를 찾는 관광객이라면 프놈펜 왕궁도 추천한다.
나의 고향에는 어머니, 아버지, 오빠, 언니, 동생이 살고 있다. 홀로 낯선 땅 한국으로
왔기에 처음에는 외롭고 힘들 때가 많았다. 다행히 친구도 많이 사귀고, 무엇보다
새로운 나의 가족이 생겨서 한국 생활에 잘 적응해갈 수 있었다.
2년 전에는 큰 아이와 함께 고향에 방문했다. 오랜만에 만난 친정 식구들과 맛있는
음식도 먹고 여행도 가고 행복한 시간을 보냈다. 특히 어머니가 해주시는 바나나떡과
캄보디아 대표 국수인 놈번쪽을 실컷 먹었다. 그리운 고향 음식을 먹으니 정말 행복했다.
큰 아이도 함께 머무는 동안 캄보디아의 매력에 푹 빠졌다. 새로 접하는 음식도
맛있고 가는 곳마다 보이는 새로운 풍경도 신기했다고 한다. 언제 또 가게 될 지는
아직 모르겠지만, 다음에는 온 가족이 함께 고향에 방문하여 소중한 추억을 쌓았으면
하는 바람이다.
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Tôi rời quê hương Campuchia của mình và đến Hàn Quốc được 5 năm. Tôi đang sống hạnh
phúc cùng chồng và hai con tại Hàn Quốc, dạo này mỗi khi mùa đông lạnh về thì tôi lại nhớ
về quê hương ấm áp của mình.
Nhiều người khi nói đến Campuchia đều liên tưởng ngay đến di sản văn hóa thế giới Angkor
Wat. Nhưng ở Campuchia ngoài Angkor Wat còn nhiều cái để chiêm ngưỡng như
Tauprom(một đền thờ Phật giáo) và Phnom Bakheng( đền thời đạo Hindu). Quê hương của
tôi là Phnom Penh thủ đô Campuchia, nơi này về mặt lịch sử là một nơi rất có ý nghĩa. Đó
chính là Hoàng cung Phnom Penh. Hoàng Cung nơi có Quốc Vương đang sống, là một nơi
có kiến trúc theo hình thức truyền thống Khmer, đặc trưng là mái hình tam giác sáng ánh
vàng. Toàn bộ nó tự hào cho vẻ đẹp rực rỡ và hùng tráng. Và Hoàng Cung có lịch sử lâu đời
hơn 100 năm, nơi đây có những bức tranh sơn tường ghi lại lịch sử ấy. Nếu là khách du lịch
tìm đến Campuchia tôi tiến cử bạn nên đến Hoàng Cung Phnom Penh.
Quê hương tôi có bố, mẹ, anh, chị, em sinh sống. Đến Hàn Quốc một vùng đất lạ lẫm, ban
đầu nhiều lúc tôi cũng cô đơn và khổ sở lắm. Cũng may mắn là tôi kết được nhiều bạn, hơn
nữa là tôi có một gia đình mới nên tôi có thể thích nghi với cuộc sống tại Hàn.
Hai năm trước tôi về thăm quê cùng con lớn. Tôi đã cùng gia đình lâu ngày mới gặp, ăn
những bữa cơm ngon, đi du lịch và có những thời gian hạnh phúc bên nhau. Đặc biệt tôi
được ăn thỏa thích món bánh gạo chuối mà mẹ tôi làm và món mì tiêu biểu của Campuchia
là món Nom Banchok. Tôi thật sự hạnh phúc vì được ăn món ăn quê hương thương nhớ.
Trong thời gian ở cùng con lớn của tôi hoàn toàn đã bị cuốn hút bởi vẽ quyến rũ của
Campuchia. Cháu cảm thấy ngon với những món ăn lần đầu cháu thử và cháu bảo rất là kỳ
lạ trước những phong cảnh mà lần đầu tiên được đặt chân đến. Tôi chưa biết khi nào sẽ về
nữa, nhưng lần sau cả gia đình tôi sẽ về thăm quê, và tôi mong sẽ góp nhặt được những ký
ức quý giá về sau.
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다문화가족 뉴스 │ Tin tức gia đình đa văn hóa
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News 01

비양육부모·자녀 간
관계지원 프로그램
Chương trình hỗ trợ quan hệ
giữa bố mẹ không nuôi dạy
con·con trẻ

한국건강가정진흥원 내 양육비이행관리원(원장 이선희)은 7월 2일부터 3일까지 양일간
서울시 올림픽파크텔 및 롯데월드에서 비양육부모·자녀를 위한 1박 2일 캠프를 진행했다.
이혼 후 자녀와 함께 살고 있지 않은 비양육자 부모와 자녀가 친밀한 관계를 회복하고,
부모의 양육 책임에 대한 인식을 공유하기 위한 프로그램의 일환으로, 총 19가정의
부모와 자녀 28명이 오랜만에 만나 가족 티셔츠 만들기, 가족소통교육 등을 함께 하며
친밀한 시간을 가졌다.
양육비이행관리원 이선희 원장은 “이번 캠프를 통해 가족 간의 사랑을 확인할 수 있는
시간이 되길 기대하며, 비록 함께 살지 않아도 양육에 대한 책임과 부모·자녀 관계는
변함이 없다는 걸 확인하는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.
Viện quản lý thi hành phí nuôi dạy con( Viện trưởng Lee Seon Hee) thuộc Viện chấn hưng gia
đình và sức khỏe Hàn Quốc đã tiến hành hội trại 2 ngày 1 đêm vì bố mẹ không nuôi dạy con·con
trẻ tại Olympic Parktel Seoul và Lottle World trong 2 ngày từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 7. Bằng
chuỗi chương trình để hồi phục mối quan hệ gần gũi giữa con cái và bố mẹ không nuôi dạy con,
không sống cùng con sau khi ly hôn, chia sẻ nhận thức về trách nhiệm nuôi dạy con của bố mẹ,
tổng cộng có 19 gia đình bố mẹ và 28 trẻ lâu ngày gặp lại nhau, cùng có khoảng thời gian gần gũi
như cùng làm áo thun gia đình, giáo dục giao tiếp gia đình.
Viện trưởng Lee Seon Hee Viện quản lý thi hành phí nuôi dạy con cho biết “ Tôi mong đợi qua hội
trại lần này sẽ là khoảng thời gian xác nhận lại tình yêu thương trong gia đình, tôi mong rằng dù
cho không sống cùng nhau nhưng đây có thể là cơ hội để xác nhận rằng trách nhiệm về nuôi dạy
con và quan hệ giữa bố mẹ·con cái không có gì thay đổi”.

News 02

제3차 가족친화포럼
Diễn đàn thân thiện gia
đình thứ 3

여성가족부가 주최하고 가족친화지원센터(한국건강가정진흥원)가 주관하는 제3차 가족친화포럼
(중소기업CEO포럼)이 ‘함께 만드는 일·가정 양립’을 주제로 중소기업중앙회에서 8월 31일에
개최됐다.
타운홀 미팅 형식으로 진행된 이번 포럼은 각계 전문가들이 패널로 참여하여 일과 가정
양립 정책의 사각지대를 해소하기 위한 방안을 논의하고, 인증기업 대상 사후지원을
통해 기업이 변화한 사례를 공유했다. 또한 가족친화지원센터(한국건강가정진흥원)의 주된
사업인 가족친화인증기업 사후지원(가족친화직장교육, 가족친화컨설팅)을 통해 인증기업이
지속적인 가족친화경영에 내실을 기할 수 있도록 안내했다.
Diễn đàn thân thiện gia đình thứ 3(Diễn đàn CEO doanh nghiệp vừa và nhỏ) do Bộ gia đình và
phụ nữ đăng cai và Trung tâm hỗ trợ thân thiện gia đình chủ quản đã được tổ chức vào ngày
31 tháng 8 tại Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ với chủ đề là ‘Cùng làm cho gia đình·công
việc tồn tại cùng nhau’.
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2016 지역희망박람회 개최
Tổ chức triển lãm hy vọng khu
vực 2016

지역발전위원회와 정부, 17개 시도가 주최한 2016 지역희망박람회가 9월 28일부터 10
월 1일 고양시 킨텍스에서 개최됐다. 한국건강가정진흥원(이사장 김태석)은 부모교육
활성화 방안의 일환으로, 일·가정 양립 관련 관람자 체험과 부모교육 관련 대한민국
부모학교 영상 상영, 부모양육태도 유형 검사, 좋은 부모 5계명 작성, 음원 비타민
만들기 이벤트 등 상담 중심 체감형 서비스를 홍보했다.
Triển lãm hy vọng khu vực 2016 được đăng cai bởi Hôi đồng phát triển khu vực, chính phủ và 17
thành phố đã được tổ chức tại Kintex Gojang-si từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10. Viện
chấn hưng gia đình và sức khỏe Hàn Quốc(Tổng giám đốc Kim Tae Seok) bằng chuỗi phương án
kích hoạt giáo dục phụ huynh, đã quảng bá các dịch vụ mang tính cảm nhận tư vấn là trọng tâm,
như chiếu các đoạn phim trường học bố mẹ Đại Hàn Dân Quốc liên quan đến giáo dục bố mẹ và
cho người xem trải nghiệm lưỡng lập công việc·gia đình, kiểm tra loại hình thái độ dạy con của bố
mẹ, viết 5 giáo lý làm bố mẹ tốt, sự kiện làm vitamin nguồn giọng nói.

News 04

2016 작은 결혼 박람회 개최
Tổ chức triển lãm kết hôn nhỏ
2016

작은 결혼에 대한 정보를 한 곳에서 볼 수 있는 2016 작은 결혼 박람회가 9월 30일부터
10월 1일 양일간 국립중앙도서관 국제회의장에서 개최됐다. 여성가족부(장관 강은희)
가 주최하고 한국웨딩플래너협회가 주관한 이 행사는 작은 결혼식 시연 관람, 셀프
촬영 소품 만들기, 부케 만들기 등 다양한 체험 부스가 마련됐고, 작은 결혼 준비하기
등 무료상담 서비스를 통해 비움의 혼례 문화를 확산하는 장이 됐다.
Triển lãm kết hôn nhỏ 2016 là nơi có thể thấy các thông tin về kết hôn nhỏ tại một nơi đã được tổ
chức tại phòng họp quốc tế thư viện trung ương quốc gia trong 2 ngày từ ngày 30 tháng 9 đến
ngày 1 tháng 10. Chương trình lần này do Bộ gia đình và phụ nữ( Bộ trưởng Kang Eun Hee) đăng
cai và Hiệp hội kế hoạch đám cưới Hàn Quốc chủ quản, đã trưng bày các gian hàng trải nghiệm
đa dạng như tham quan trình diễn đám cưới nhỏ, làm vật dụng chụp hình selfie, làm bó hoa cưới,
đây là nơi mở rộng văn hóa hôn lễ trống rỗng thông qua dịch vụ tư vấn miễn phí như chuẩn bị
đám cưới nhỏ.

News 05

양육비이행관리원
사례 공유 업무협의회 개최
Tổ chức Hội đồng doanh nghiệp
chia sẻ ví dụ Viện quản lý thi
hành phí nuôi dạy con

한국건강가정진흥원 양육비이행관리원(원장 이선희)의 주최로 10월 7일 서울지방조달청
대강당에서 양육비이행관리원 사례 공유 업무협의회와 우수사례포상이 진행됐다. 서울
지방변호사회, 대한법률구조공단, 대한변협법률구조재단, 한국가정법률상담소 등 기관
인사들이 참여한 이날 행사는 양육비이행지원서비스 사례를 공유하고, 양육비 법률지원
업무 개선방안 및 발전방안 등을 논의하고 기관 간의 소통과 화합을 위해 마련됐다.
Dưới sự chủ quản của Viện quản lý thi hành phí nuôi dạy con(Viện trưởng Lee Seon Hee) thuộc
Viện chấn hưng gia đình và sức khỏe Hàn Quốc, vào ngày 7 tháng 10 đã tổ chức giải thưởng ví
dụ ưu tú và Tổ chức Hội đồng doanh nghiệp chia sẻ ví dụ tại hội trường Sở cung ứng địa phương
Seoul. Chương trình này được tổ chức có sự tham gia của các thành phần trong các cơ quan như
Hội luật sư địa phương Seoul, Công ty trợ giúp pháp lý Hàn Quốc, Quỹ trợ giúp pháp lý hiệp hội
luật sư Hàn Quốc, Phòng tư vấn pháp lý gia đình Hàn Quốc, họ cùng chia sẻ các ví dụ về dịch vụ
hỗ trợ thi hành phí nuôi dạy con, thảo luận về phương án phát triển và cải thiện công việc hỗ trợ
pháp lý, có sự hòa hợp và trao đổi giữa các cơ quan với nhau.

2016 Winter

Diễn đàn lần này được tiến hành theo hình thức họp Town Hall, các chuyên gia từ các lĩnh vực
khác nhau tham gia trong bảng điều khiển, thảo luận về phương án giải tỏa các góc chếch của
chính sách lưỡng lập công việc và gia đình, chia sẻ ví dụ các doanh nghiệp được thay đổi thông
qua hỗ trợ về sau đối tượng doanh nghiệp được công nhận. Bên cạnh đó cũng đã hướng dẫn
các doanh nghiệp được công nhận có thể tiếp tục củng cố bên trong trong việc kinh doanh
thân thiện gia đình thông qua hỗ trợ về sau doanh nghiệp công nhận thân thiện gia đình(giáo
dục nơi làm việc thân thiện gia đình, tư vấn thân thiện gia đình), đây là dự án làm chủ bởi Trung
tâm hỗ trợ thân thiện gia đình(Viện chấn hưng gia đình và sức khỏe Hàn Quốc).

Going Together

정책 돋보기 │ Kính lúp chính sách

이주민과 외국인을 위한
서비스 제공
Cung cấp dịch vụ cho người di trú và
người nước ngoài

‘지진 시 행동요령’ 12개 외국어 서비스 제공
최근의 지진 사태로 인해 한국어를 잘 모르는 이주민·
외국인이 한국생활 속에서 느낄 수 있는 지진에 대한
불안감을 덜어주고자, 국민안전처의 ‘지진 시 행동
요령’을 12개 외국어로 번역하여, 다문화가족 지원
포털 다누리(www.liveinkorea.kr) 등을 통해 제공하고
있다.
아울러 다누리콜센터(☎1577-1366)를 통해서도 ‘지진
시 행동요령’을 13개국 언어로 1년 365일·24시간
안내받을 수 있으며, 필요 시 3자 통역 서비스도 이용
할 수 있다.
‘지진 시 행동요령’은 집 안, 야외, 지하철 안, 엘리
베이터 안, 운전 중과 같이 자신이 처한 상황과 장소에
따라 어떻게 행동해야 하는 지를 보여주고 있다.
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Cung cấp dịch vụ 12 thứ tiếng ‘lời khuyên hành động
khi động đất’
Để làm giảm bớt sự bất an về động đất có thể cảm nhận được
trong sinh hoạt tại Hàn Quốc mà người nước ngoài·người di
trú không rành tiếng Hàn Quốc do trận động đất gần đây,
đã cho biên dịch sang 12 thứ tiếng ‘Lời khuyên hành động
khi động đất’ của Sở an toàn quốc dân, và phát hành thông
qua Cổng thông tin điện tử hỗ trợ gia đình đa văn hóa Danuri
(www.liveinkorea.kr)
Bên cạnh đó bạn có thể được nghe hướng dẫn ‘Lời khuyên
hành động khi động đất’ bằng 13 thứ tiếng trong 24 giờ·1
năm 365 ngày thông qua Trung tâm call Danuri (☎1577-1366),
khi cần thiết có thể sử dụng dich vụ thông dịch 3 người.
‘Lời khuyên hành động khi động đất’ cho thấy được chúng
ta phải hành động như thế nào theo địa điểm và tình huống
mà bản thân đang gặp phải như đang trong nhà, bên ngoài,
trong tàu điện ngầm, trong thang máy hay đang lái xe.
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결혼이민 사증(F-6) 발급 시 휴대용 생활정보
안내서 제공

Phát sách hướng dẫn thông tin sinh hoạt cầm tay khi
được cấp visa di trú kết hôn(F-6)

결혼이민예정자가 한국 입국을 준비하고, 예상되는

또한 교통카드(T-money)가 들어 있어 한국 입국 후

Biên soạn sách hướng dẫn thông tin sinh hoạt cầm tay để
những người dự bị kết hôn di trú gần đây có thể nhập cảnh
sang Hàn Quốc, ứng phó triệt để các khó khăn dự đoán trước.
Sách chứa đựng thông tin gồm 48 trang, 3 chủ đề cần thiết khi
sinh hoạt tại Hàn Quốc như ▲Giới thiệu Đại
Hàn Dân Quốc▲Cơ quan hỗ trợ gia đình đa
văn hóa và số điện thoại khẩn cấp ▲Thông
tin cơ bản sinh hoạt Hàn Quốc và ‘Welcome
book(Sách hướng dẫn thông tin sinh hoạt
cầm tay)’được làm với kích cỡ là quyển sổ có
thể cầm tay thông thường.
Sách hướng dẫn này được soạn thành tất
cả 9 ngôn ngữ(có ghi kèm tiếng Hàn) như
tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt Nam, tiếng
Tagalog, tiếng Nga, tiếng Uzbek, Thái, Khmer,
Mông Cổ, và sách phát tại Đại sứ quán Hàn
Quốc tại 13 nước có kết hôn quốc tế nhiều
với Hàn Quốc, được phát khi những người dự bị kết hôn di trú
nhận được visa di trú kết hôn(F-6).
Bên cạnh đó có thẻ giao thông (T-money) nên sau khi nhập
cảnh vào Hàn Quốc, có thể nạp số tiền nhất định, sử dụng dễ

일정 금액을 충전하여 대중교통, 공중전화 등을

dàng giao thông công cộng, điện thoại công cộng.

어려움에 적절히 대처할 수 있도록 휴대용 생활정보
안내서가 제작됐다.
한국생활에 꼭 필요한 ▲대한민국 소개
▲다문화가족 지원기관 및 긴급 연락처
▲한국생활 기본 정보 등 3개 주제, 48쪽
분량의 정보를 수록한 ‘Welcome book
(휴대용 생활정보 안내서)’은 상시 휴대가
가능하도록 수첩 크기로 만들어졌다.
영어, 중국어, 베트남어, 타갈로그어,
러시아어, 우즈베크어, 태국어, 크메르어,
몽골어 총 9개 외국어(한국어 병기)로
제작되었으며, 우리나라와 국제 결혼이
많은 13개 국가 소재 한국대사관에서
결혼이민 예정자가 결혼이민 사증(F-6)을 발급받을
때 제공 하고 있다.

손쉽게 이용할 수 있도록 배려하였다.

Going Together

레인보우 우체통 │ Hòm thư Rainbow

다문화가족에 대한 편견을 없애는 기사가 좋았어요
알차고 유익한 기사들이 많았지만, 그중에서도 ‘명사 칼럼’이
가장 기억에 남습니다. 이 땅의 다문화가족들이야말로 제2의
장영실이며 대한민국을 풍요롭게 가꿀 최고의 씨앗을 품은
자양분임이 틀림없다는 생각이 듭니다. 다양한 정책적 지원과
관심을 통해 다문화가족 자녀들의 재능을 이끌어내고 든든한
인재로 성장시킬 수 있길 바랍니다. 앞으로 다문화 가족과 그
자녀들을 편견 없이 바라볼 수 있게 돕는 기사가 더 많이
실리길 기대합니다.
조영민 / 경기도 의정부시

Tôi thích những bài báo loại bỏ những định kiến về gia
đình đa văn hóa

독자의 소리
Tiếng nói độc giả!
레인보우 우체통은 모든 다문화가족에게 열려 있습니다.
지난호를 읽고 느낀 점, 좋은 점 등을 보내주신 독자 여러분의

Có nhiều bài báo có ích và có lợi lắm, trong số đó tôi nhớ nhất
là ‘Chuyên mục người nổi tiếng’. Tôi nghĩ rằng những gia đình
đa văn hóa của mảnh đất này là Jang Yeong Sil thứ 2, họ không
khác gì những thành phần dinh dưỡng đang mang những hạt
giống ưu tú nhất xây dựng nên một Đại Hàn Dân Quốc giàu
mạnh. Tôi hy vọng rằng qua sự quan tâm và hỗ trợ trên đa
dạng các chính sách, chúng ta có thể chỉ dẫn tài năng giúp các
con em gia đình đa văn hóa trưởng thành thành những nhân
tài khỏe mạnh. Sau này tôi mong có nhiều bài báo được đăng
giúp mọi người có cái nhìn không thành kiến về gia đình đa
văn hóa và con em của họ.
Cho Yeong Min/ Uijeongbu-si, Gyeonggi-do

소중한 의견을 담았습니다.
Hòm thư Rainbow luôn mở rộng đối với mọi gia đình đa văn hóa.
Chúng tôi lưu lại những ý kiến quý báu của các quý vị độc giả đã gửi
về cho chúng tôi như những điều cảm nhận, những điểm tốt đẹp
sau khi đọc các số trước.

독서 지도에 대한 기사가 큰 도움이 되었습니다
아이 셋을 키우면서 가장 걱정스러운 것이 아이들의 독서습관이었습니다. 그러던 중 이번호 ‘자녀 키움
교실’에 실린 독서능력 관련 기사를 보았습니다. 어릴 적 독서습관이 평생 이어지고, 교과공부 시에도 훨씬
효율적인 도움을 준다고 하니 더욱더 아이들의 독서습관에 관심을 가져야겠다는 생각이 들었습니다.
독서를 통해 창의성, 이해력, 문제해결능력, 집중력을 키울 수 있도록 우리 가족 모두 책 읽는 시간을 늘려
봐야겠습니다.
윤민진 / 전라남도 순천시

Những bài báo hướng dẫn về cách đọc sách giúp ích tôi rất nhiều
Tôi nuôi 3 đứa con và điều tôi lo nhất là thói quen đọc sách của trẻ. Và trong số này tôi đã đọc bài báo về khả năng đọc
sách được đăng trên mục ‘Lớp học nuôi dạy con cái’. Bài báo có đề cập thói quen đọc sách từ nhỏ sẽ đi theo cả cuộc
đời, và khi học sách giáo khoa sẽ có nhiều lợi ích hơn, nên tôi nghĩ rằng tôi sẽ cho quan tâm nhiều hớn đến thói quen
đọc sách của trẻ. Tôi sẽ tăng thời gian đọc sách của gia đình để có thể nuôi dưỡng khả năng tập trung, năng lực giải
quyết vấn đề, khả năng hiểu, tư duy sáng tạo thông qua đọc sách.
Yoon Min Jin/ Suncheon-si, Jeollanam-do
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가을 건강법에 대한 기사가 유용했습니다

<Rainbow >를 만날 수 있어 참 다행스럽다는 생각이 듭니다.

‘건강 클래스’ 칼럼의 ‘건조하고 쌀쌀해지는 가을철

책자를 읽으며 저를 되돌아볼 수 있었습니다. 평소에 다문화

건강관리법’ 기사가 좋았습니다. 무더운 여름철을

가족에 대해 무관심했는데 이제는 마음을 열고 다가가고

지나 건조하고 일교차가 커지는 가을이 되면 천식이나

싶어졌습니다. <Rainbow+>를 통해 그들과 소통하고 싶은

비염, 건선, 아토피 피부염 등과 같은 여러 가지 질병이

마음이 생겼습니다. 또 요리에 관심이 많은데 중국 전통과자

나타납니다. 가을철에 흔한 이런 질병의 증상과

‘월병’과 한국의 ‘약식’을 비교한 기사도 흥미롭고 좋았습니다.

예방법 및 치료법을 상세하게 제시해주어 시의

홈파티 메뉴로 월병을 직접 만들어볼까 합니다.

적절하고 아주 유익한 기사였다고 생각합니다.

정명진 / 서울시 강남구

김태완 / 서울시 강남구

<Rainbow+> giúp tôi mở rộng suy nghĩ về gia đình đa văn
hóa

Bài báo về cách khỏe mạnh vào mùa thu rất có
hữu dụng

Tôi nghĩ rằng có thể gặp <Rainbow+> là một may mắn đối với tôi.
Vừa đọc sách tôi vừa có thể nhìn lại mình. Bình thường tôi không
quan tâm lắm về gia đình đa văn hóa nhưng bây giờ tôi muốn mở
lòng và đến gần với họ hơn. Thông qua <Rainbow+> tôi muốn
được trò chuyện với họ. Và tôi quan tâm nhiều đến nấu ăn nên
tôi thích thú và thích bài báo so sánh giữa bánh ‘trung thu’ truyền
thống Trung Quốc và ‘bánh gạo thuốc’ Hàn Quốc. Tôi định tự tay
làm bánh tung thu vào thực đơn tiệc gia đình.
Joeng Myung Jin/ Gangnam-gu, Seoul-si

Tôi thích bài báo ‘Cách quản lý sức khỏe vào mùa thu
khô và se lạnh’ trong chuyên mục ‘Lớp học sức khỏe’.
Mùa hè nóng bức trôi qua, mùa thu hanh khô và nhiệt
độ chênh lệch trong ngày lớn sẽ làm xuất hiện các
loại bệnh như hen suyễn, viêm mũi, bệnh vẩy nến,
viêm da dị ứng. Bài báo đưa ra rất chi tiết về các triệu
chứng của các bệnh dễ gặp vào mùa thu, cách phòng
chống và cách trị bệnh, nên tôi nghĩ bài báo rất hợp
thời và có ích.
Kim Thae Wan/ Gangnam-gu, Seoul-si

<숨어있는 레인보우를 찾아라> 당첨자 발표
Phát biểu của những người chiến thắng’ Hãy tìm Rainbow đang ẩn náu’
이중언어 교육법에 대한 정보가 실리면 좋겠어요

부산시 서구보건소에서 다문화가족의 삶과 정보

두 자녀를 둔 다문화가족으로 아이들의 이중언어 발달을

를 담은 <Rainbow+>를 접하게 됐습니다. 다문화

위해 애쓰고 있습니다. 아이들이 태어났을 때부터 제 모국어인

가족의 희노애락을 접하며 그들도 대한민국의 일

러시아어를 공부시켰어요. 그래서 이중언어와 관련된

원이라는 사실이 가슴에 와 닿았습니다.

여러 정보를 살펴봐 왔습니다. 그런데 이중언어 교육과

박정도 / 부산시 사하구

관련된 대부분의 프로그램이 유아를 위한 것이라 아쉬운
마음이 듭니다. 초등학생이 된 아이들이 학교생활과
병행해 이중언어를 꾸준히 익히려면 어떻게 해야 하는지
관련 정보를 소개해주면 좋겠습니다.

Tôi tiếp cận <Rainbow+> có chứa những thông tin và đời sống gia đình đa văn
hóa tại Trung tâm y tế Seo-gu Busan-si. Tôi tiếp xúc với các hỉ nộ ai lạc của gia
đình đa văn hóa, và sự thật chạm đến trái tim tôi chính là họ cũng là một thành
viên cùa Đại Hàn Dân Quốc.
Park Joeng Do/ Saha-gu, Busan-si

김엘레나 / 경기도 화성시
사회복지를 전공하는 중국 유학생입니다. 경북대학

Nếu đăng những thông tin về phương pháp giáo dục
song ngữ thì tốt hơn
Tôi đang cố gắng để phát triển song ngữ của trẻ trong vai
trò là một gia đình đa văn hóa có 2 con. Từ lúc trẻ được sinh
ra tôi đã cho trẻ học tiếng Nga là tiếng mẹ đẻ của tôi. Vì vậy
tôi đã xem các thông tin liên quan đến song ngữ. Nhưng hầu
hết là các chương trình liên quan đến giáo dục song ngữ đều
dành cho trẻ sơ sinh nên tôi cảm thấy tiếc. Sẽ là tốt hơn nếu
có bài giới thiệu về thông tin liên quan phải làm như thế nào
để nhớ đầy đủ song ngữ khi trẻ tiểu học sinh hoạt tại trường
của mình.
Kim Elena/Hwasoeng-si, Gyeonggi-do

교 인 근 대 구 이 주 여성인권 센터에서 실 습하 며
<Rainbow+>를 만났습니다. 유용한 정보와 이주여
성에 대한 자료를 얻을 수 있어 좋았습니다.
유전양 / 대구시 북구
Tôi là du học sinh Trung Quốc chuyên ngành
phúc lợi xã hội. Tôi thực tập tại Trung tâm nhân
quyền phụ nữ di trú Daegu gần trường Đại học
Kyungpook và tôi đã gặp <Rainbow+>. Tôi thu thập
được tài liệu về phụ nữ di trú và thông tin hữu dụng
nên tôi thích lắm.
Yoo Joen Yang/ Buk-gu, Daegu-si

2016 Winter

다문화가족에 대한 생각을 열어준 <Rainbow+ >

다문화가 족과 함께 만드는 정보매거진
Tạp chí thông tin cùng thực hiện với gia đình đa văn hóa

편집실에서
Phòng Biên Tập

<Rainbow+>가 내년부터 새롭게 태어납니다.
보다 알찬 내용으로 준비하겠습니다.
<Rainbow+> từ năm 2017 được ra đời mới mẻ hơn.
Chúng tôi sẽ chuẩn bị bằng những nội dung có ích hơn nữa.

<Rainbow+> 보는 방법
Cách đọc <Rainbow+>
➊ 다문화가족지원센터(217개)에서 무료로 볼 수 있습니다.
➋ 스마트폰으로 QR코드를 스캔하면 <Rainbow+> 웹진을 볼 수 있습니다.
➌ 모바일 애플리케이션 ‘다누리 앱’을 통해서도 <Rainbow+>를 볼 수 있습니다.
Android

[ ‘다누리 앱’ 다운로드 방법 ]
- 안드로이드 : 구글 플레이 스토어(또는 마켓) → ‘다누리’ 검색 후 다운로드
- 아이폰 : 앱 스토어 → ‘다누리’ 검색 후 다운로드

iPhone

➊ Có thể xem miễn phí tại trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa (217 trung tâm)
➋ Scan mã QR bằng điện thoại của mình để xem được webjin <Rainbow+>.
➌C
 ũng có thể xem <Rainbow+> qua ứng dụng điện thoại di dộng ‘Danuri App’
[H
 ướng dẫn tải về ứng dụng Danuri]
- Android : Vào Google Play Store (hay Market) > Tìm kiếm “Danuri” và chọn tải về
- iPhone : Vào App Store > Tìm kiếm “Danuri” và chọn tải về
※ 본지에 게재된 글은 여성가족부의 공식 견해가 아니라 필자의 의견을 나타냅니다.

※ Nội dung trong tạp chí thể hiện ý kiến riêng của tác giả, không phải là quan điểm chính thức của
Bộ Phụ nữ và Gia đình.

Hướng dẫn trung tâm
TÊN TRUNG TÂM
SỐ LIÊN LẠC
Quận Jongno
02-764-3521
		 Quận Jung
02-2254-3670
		 Quận Yongsan
02-792-9174
		 Quận Seongdong
02-3395-9445
		 Quận Gwangjin
02-458-0666
		 Quận Dongdaemun
02-957-1073
		 Quận Jungnang
02-435-4149
		 Quận Seongbuk
02-953-0468
		 Quận Gangbuk
02-945-7381
		 Quận Dobong
02-990-5432
		 Quận Nowon
02-979-3502
		
Quận Eunpyeong
02-376-3731
Seoul
(24)
		
Quận Seodaemun
02-375-7530
		 Quận Mapo
02-3142-5027
		 Quận Yangcheon
02-2699-6900
		 Quận Gangseo
02-2606-2037
		 Quận Guro
02-869-0317
		 Quận Geumcheon
02-803-7743
		 Quận Yeongdeungpo
02-846-5432
		 Quận Dongjak
02-599-3260
		 Quận Gwanak
02-883-9383~4
		 Quận Gangnam
02-3414-3346
		 Quận Songpa
02-403-3844
		 Quận Gangdong
02-473-4986
		 Quận Dong
051-465-7171
		 Quận Busanjin
051-817-4313
		 Quận Dongnae
051-506-5766
		 Quận Nam
051-610-2020
Busan
		 Quận Buk
051-365-3408
(9)
		 Quận Haeundae
051-702-8002
		 Quận Saha
051-205-8345
		 Quận Sasang
051-328-1001
		 Huyện Gijang
051-723-0419
		 Quận Dong
053-961-2202~3
		 Quận Seo
053-341-8312
		 Quận Nam
053-475-2324
Daegu
		 Quận Buk
053-327-2994
(7)
		 Quận Suseong
053-764-4317
		 Quận Dalseo
053-580-6819
		 Huyện Dalseong
053-637-4374
Quận Jung
032-891-1094
		 Quận Dong
032-773-0297
		 Quận Nam
032-875-1577
		 Quận Yeonsu
032-851-2740
Incheon
		 Quận Namdong
032-467-3912
(9)
		 Quận Bupyeong
032-511-1800~1, 9
		 Quận Gyeyang
032-541-2860~1
		 Quận Seo
032-569-1560~2
		 Huyện Ganghwa
032-933-0980
Quận Seo
062-369-0073
		
062-351-5432
Gwangju Quận Nam
(4)
		
Quận Buk
062-363-2963
		 Quận Gwangsan
062-954-8004
		 Quận Dong
042-630-9945
		 Quận Jung
042-335-4566
Daejeon
		 Quận Seo
042-520-5928
(5)
		 Quận Useong
042-252-9997
		 Quận Daedeok
042-639-2664~5
		 Quận Jung
052-248-1102~4
		 Quận Nam
052-274-3185
Ulsan
		 Quận Dong
052-232-3357
(5)
		 Quận Buk
052-286-0025
		 Huyện Ulju
052-229-9600
Sejong (1) Thành phố Sejong
		
044-862-9338
		 Thành phố Suwon
031-257-8504,8530
		 Thành phố Seongnam
031-740-1174~5
		 Thành phố Goyang
031-938-9801
		 Thành phố Bucheon
070-4457-6102
Gyeonggi
		 Thành phố Anyang
031-8045-5705
(30)
		 Thành phố Ansan
031-599-1700~16
		 Thành phố Yongin
031-323-7133
		 Thành phố Uijeongbu 031-878-7880~1
		 Thành phố Namyangju
031-590-8215

TÊN TRUNG TÂM
Thành phố Pyeongtaek
Thành phố Gwangmyeong
Thành phố Siheung
Thành phố Gunpo
Thành phố Hwaseong
Thành phố Paju
Thành phố Icheon
Thành phố Guri
Thành phố Gimpo
Thành phố Pocheon
Thành phố Gwangju
Thành phố Anseong
Thành phố Hanam
Thành phố Uiwang
Thành phố Yangju
Thành phố Osan
Thành phố Yeoju
Huyện Yangpyeong
Thành phố Dongducheon
Huyện Gapyeong
Huyện Yeoncheon
Thành phố Chuncheon
Thành phố Wonju
Thành phố Gangneung
Thành phố Donghae
Thành phố Taebaek
Thành phố Sokcho
Thành phố Samcheok
Huyện Hongcheon
Huyện Hoengseong
Huyện Yeongwol
Huyện Pyeongchang
Huyện Jeongseon
Huyện Cheorwon
Huyện Hwacheon
Huyện Yanggu
Huyện Inje
Huyện Goseong
Huyện Yangyang
Thành phố Cheongju
Thành phố Chungju
Thành phố Jecheon
Huyện Cheongwon
Huyện Boeun
Huyện Okcheon
Huyện Yeongdong
Huyện Jeungpyeong
Huyện Jincheon
Huyện Goesan
Huyện Eumseong
Huyện Danyang
Thành phố Cheonan
Thành phố Gongju
Thành phố Boryeong
Thành phố Asan
Thành phố Seosan
Thành phố Nonsan
Huyện Geumsan
Huyện Buyeo
Huyện Seocheon
Huyện Cheongyang
Huyện Hongseong
Huyện Yesan
Huyện Taean
Thành phố Dangjin
Thành phố Jeonju
Thành phố Gunsan
Thành phố Iksan
Thành phố Jeongeup
Thành phố Namwon
Thành phố Gimje
Huyện Wanju
Huyện Jinan

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Gyeonggi
		
(30)
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Gangwon
(18)
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Chungbuk
(12)
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Chungnam
(14)
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Jeonbuk
(14)
		
		
		
		

SỐ LIÊN LẠC
031-615-3959~65
02-2060-0453
031-319-7997
031-395-1811
031-267-8786
031-949-9164
031-631-2260
031-556-4139
031-996-5923
031-532-2065~6
031-798-7141
031-677-7191
031-794-5158
031-429-4782
031-848-5622
031-376-3427
031-886-0327
031-775-5952
031-863-3822
070-7510-5876
031-835-1107
033-251-8014
033-765-8134~5
033-648-3019
033-535-8378
033-554-4003
033-638-3523
033-573-5434
033-433-1915
033-344-3458~9
033-372-4769
033-332-2063~4
033-562-3458~9
033-452-7800
033-442-2344
033-481-8663
033-462-3651
033-681-9390
033-670-2943~5
043-298-8830~1
043-856-2253
043-643-0050
043-293-8887
043-544-5422
043-733-1915
043-745-8489
043-835-3572
043-537-5431~2
043-832-1078
043-873-8731
043-421-6200
070-7733-8334
041-856-0883

041-936-8506,8516

041-548-9779
041-664-2710
041-733-7860~2
041-750-3990
041-830-2900
041-953-1911
041-944-2333~5
041-634-7432
041-334-1368
041-670-2396
041-360-3160
063-243-0333
063-443-0053
063-850-6046
063-531-0309
063-635-5474
063-545-8506
063-261-1033
063-433-4888

TÊN TRUNG TÂM
SỐ LIÊN LẠC
Huyện Muju
063-322-1130
Huyện Jangsu
063-352-3362
Huyện Imsil
063-642-1837
Huyện Sunchang
063-652-3844
Huyện Gochang
063-561-1366
Huyện Buan
063-580-3941~4
Thành phố Mokpo
061-278-4222
Thành phố Yeosu
061-659-5428~9
Thành phố Suncheon
061-742-1050
Thành phố Naju
061-331-0709
Thành phố Gwangyang
061-797-6800
Huyện Damyang
061-383-3655
Huyện Gokseong
061-362-5411
Huyện Goheung
061-832-5399
Huyện Boseong
061-852-2664
Huyện Hwasun
061-375-1057
Huyện Jangheung
061-864-4810~1
Huyện Gangjin
061-433-9004
Huyện Haenam
061-534-0017~8
Huyện Yeongam
061-463-2929
Huyện Muan
061-452-1813
Huyện Hampyeong
061-324-5431
Huyện Yeonggwang
061-353-7997
Huyện Jangseong
061-393-5420
Huyện Wando
061-554-3400
Huyện Jindo
061-544-9993
Huyện Shinan
061-240-8706
Thành phố Pohang
054-270-5556
Thành phố Gyeongju
054-779-8709
Thành phố Gimcheon
054-439-8280
Thành phố Andong
054-853-3111
Thành phố Gumi
054-464-0545
Thành phố Yeongju
054-634-5431
Thành phố Yeongcheon
054-334-2882
Thành phố Sangju
054-531-1342~4
Thành phố Mungyeong
054-554-5591
Thành phố Gyeongsan
053-816-4071
Huyện Gunwi
054-383-2511
Huyện Uiseong
054-832-5440
Huyện Cheongsong 054-872-4320,4322
Huyện Yeongyang
054-683-5432
Huyện Yeongdeok
054-730-7388
Huyện Cheongdo
054-373-7421
Huyện Goryeong
054-956-6336
Huyện Seongju
054-931-0537
Huyện Chilgok
054-975-0834
Huyện Yecheon
054-654-4321
Huyện Bonghwa
054-673-9023
Huyện Uljin
054-789-5414
Huyện Ulleung
054-791-0205
Tỉnh Gyeongsangnam
055-274-8337
Thành phố Changwon
055-225-3951
Masan thành phố Changwon
055-245-8745
Thành phố Jinju
055-749-2326
Thành phố Tongyeong 055-640-7780~4
Thành phố Sacheon
055-832-0345
Thành phố Gimhae
055-329-6349
Thành phố Miryang
055-351-4404
Thành phố Geoje
055-682-4958
Thành phố Yangsan
055-382-0988
Huyện Uiryeong
055-574-8833
Huyện Haman
055-583-5430
Huyện Changnyeong 055-532-1606~7
Huyện Goseong
055-673-1466
Huyện Namhae
055-864-6965
Huyện Hadong
055-880-6530
Huyện Sancheong
055-972-1078
Huyện Hamyang
055-962-2013
Huyện Geochang
055-945-1365
Huyện Hapcheon
055-930-4738
Thành phố Jeju
064-712-1140
Thành phố Seogwipo
064-762-1141

		
		
		
Jeonbuk
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Jeonnam
		
(21)
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Gyeongbuk
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Gyeongnam
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Jeju
		
(2)
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