
Ang aklat na ito ay makikita rin sa Danuri (http://www.liveinkorea.kr) o sa app ng Danuri, ang portal ng suporta sa multikultural na pamilya. 

Mangyaring tandaan na ang publikasyong ito ay ginawa nito Hunyo 2016, kaya’t ang ibang mga impormasyon ay maaaring pagkakaiba 

sa panahong mabasa niyo ito. Ang unang pahina ng bawat kabanata ng aklat na ito ay naglalaman ng introduksiyon mula sa UNESCO-

na itinalagang pandaigdig na pamanang kultural.

Danuri, Portal ng Suporta para sa Multikultural na Pamilya : 
http://www.liveinkorea.kr

Danuri App : Sa search page ng smartphone,  
i-type ang “Danuri”
※     Ang Guidebook sa Pamumuhay sa Korea ay maaaring makuha mula 

sa Danuri Portal at Danuri App 
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Kalusugan at PagpapagamotEdukasyon ng mga Anak Social Security System Pagtatrabaho at Paggawa Sanggunian

Ang aklat na ito ay makikita rin sa Danuri (www.liveinkorea.kr) o sa app ng Danuri, ang portal ng 
suporta sa multikultural na pamilya. 

Ang unang pahina ng bawat kabanata ng aklat na ito ay naglalaman ng introduksiyon mula sa 
UNESCO-na itinalagang pandaigdig na pamanang kultural.

Mangyaring tandaan na ang publikasyong ito ay ginawa nito Hunyo 2016, kaya’t ang ibang mga 
impormasyon ay maaaring pagkakaiba sa panahong mabasa niyo ito.

Inihahandog ito sa 13 wika: 
Koreano, Ingles, Tsino, Vietnamese, Tagalog (Filipino), Khmer (Cambodian), Mongolian, Russian, 
Japanese, Thai, Uzbek, Lao, Nepalese 

Gabay sa Pamumuhay para sa mga 
Multikultural na Pamilya at mga Dayuhan - Filipino

2016 
Gabay sa 

Pamumuhay 
sa Korea



Paunang Salita

Ang sinumang nakapaglakbay na o panandaliang 
nakabisita sa ibang bansa ay tiyak na mayroong 
karanasan hinggil sa pagkakaiba ng kultura at wika.

Ang mga migrante sa isang bansang bago sa kanya 
ay kadalasang nahaharap sa mga hindi inaasahang 
mahihirap na karanasan sa lahat ng aspeto ng bago 
niyang buhay.

Bilang tanglaw na gabay sa mga pamilyang multikultural na nagsisimula ng 
kanilang bagong buhay sa Korea, inilimbag ng Ministry of Gender Equality and 
Family (MOGEF) ang Gabay sa Pamumuhay sa Korea simula pa noong 2009, at 
patuloy na nirerebisa ito taun-taon, kasabay ng pagdaragdag ng mga bago at 
napapanahong nilalaman. 

Ang Gabay sa Pamumuhay sa Korea ay naglalaman ng mga impormasyon 
na pinili ng MOGEF at mga kaugnay na tanggapan upang tumulong sa mga 
kasal na migrante at mga dayuhan sa kanilang matagumpay na pamumuhay 
sa Korea. Naniniwala kami na magiging makabuluhan ang gabay na ito upang 
maituring ninyo ang Korea bilang bago ninyong tahanan, dahil tinatalakay 
nito ang mga mahahalagang paksa gaya ng immigration status at suporta ng 
pamahalaan para sa panganganak at pagpapalaki ng anak. 

Ang Gabay sa Pamumuhay sa Korea ay maaaring makita at ma-download 
anumang oras sa www.liveinkorea.kr o sa pamamagitan ng Danuri app. 
Kung mayroong mga katanungan na hindi nasagot ng gabay na ito, tumawag 
lamang sa Danuri Helpline ☎1577-1366 para sa pagpapayo gamit ang inyong 
sariling wika. Mayroong mga tagapayo na nagsasalita ng wikang Korean, 

English, Chinese, Vietnamese, Filipino, Japanese, Uzbek, Russian, Thai, Lao, 
Khmer, Mongolian, at Nepali na handang tumanggap ng inyong tawag 24 oras 
kada araw, 7 araw sa loob ng isang linggo. 

Malugod naming binabati ang mga bagong dating sa Korea at umaasa kami 
na kayo ay makapagbuo ng masaya at makabuluhang buhay sa inyong bagong 
bansa. Ginawa ang gabay na ito upang mapadali ang inyong pakikibagay sa 
Korea.

Maraming salamat po. 

Kang Eun-hee
Minister of Gender Equality and Family

Oktubre 2016

QR code for Android QR code for iPhone

Danuri App Download

I-search ang "Danuri" sa Play Store o App Store.
O kaya ay i-scan ang QR code sa kanan para sa app installation link.



Ipinapakilala namin ang 
 “  Guidebook sa  

Pamumuhay sa Korea”!
Bakit ginawa ang 

“Guidebook sa Pamumuhay sa Korea”?

Pinagsama-sama sa “Guidebook sa Pamumuhay sa Korea” ang impormasyong mula sa iba’t 
ibang departamento ng pamahalaan at ito ay inilathala ng Ministry of Gender Equality and Family 
(MOGEF). Ang Korean Institute for Healthy Family (KIHF) naman ang nagsagawa ng ibang mga 
detalye sa produksyon nito. 

Sino ang gumawa ng  
“Guidebook sa Pamumuhay sa Korea”? 

Ang “Guidebook sa Pamumuhay sa Korea” ay kumprehensibong gabay sa pamumuhay 
sa Korea para tulungan ang mga multikultural na pamilya at mga dayuhan sa kanilang 
pakikibagay sa pamumuhay sa Korea. Ginawa ang guidebook na ito upang tulungan ang 
mga multikultural na pamilya at mga dayuhan sa kanilang matatag (stable) na paninirahan 
sa Korea sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga impormasyon na kailangan sa pamumuhay 
sa Korea gaya ng bagong batas, patakaran at iba pa. 

Ang         Korea Institute for Healthy Family (KIHF) ay itinatag para pangasiwaan ang mga gawain 
gaya ng pagsasanay ng mga empleyado sa multicultural family support centers, pagsasagawa 
ng mga pangunahing proyekto, pagpapaunlad at pagpapakalat ng mga programa ng mga 
multicultural family support centers. Noong Enero 2015, inilunsad na sila bilang isang bagong 
espesyal na korporasyon sa ilalim ng MOGEF. 

Sa layunin ng Ministry of Gender Equality and Family (MOGEF) na “gawing realidad ang 
pagkakatugma ng pagtatatrabaho at pamilya, at ang pagkakapantay-pantay ng mga kasarian,” 
“suportahan ang pag-unlad ng kakayahan at malusog na paglaki ng mga kabataan,” “bumuo ng 
matatag na pamilya,” at “bumuo ng ligtas na lipunan,” itinatatag at ipinatutupad nila ang mga 
iniakmang batas para sa mga kababaihan, pamilya at kabataan at sila rin ang nangangasiwa ng 
pangkalahatang serbisyo para sa mga pamilyang Koreano at multikultural na pamilya. 

•   Pangkalahatang polisya kaugnay ang mga multikultural na pamilya
•   Pag-aaral ng wikang Koreano, serbisyo sa iba’t ibang wika, atbp.  at tulong sa 

pakikibagay sa lipunan
•   Suporta para sa pag-aalaga ng mga anak ng multikultural na pamilya
•   Pagtatatag at suporta sa mga Multicultural Family Support Center
•   International Marriage Brokerage Management at suporta sa mga nais 

magpakasal 
•   Pagpapatupad ng Danuri Helpline 1577-1366 at suporta sa pasilidad para sa 

kaligtasan ng mga kasal na migrante

MOGEF

•   Pananaliksik hinggil sa edukasyong multikultural at pagpapaunlad ng mga kampanya hinggil dito

•   Pagsasanay para sa mga magulang ng mga multikultural na mag-aaral , impormasyon na may 
kinalaman sa pag-aaral ng mga bata, pagbibigay ng payo

•   Suporta para sa pagsasanay para sa pag-unawa ng mga mag-aaral hinggil sa multikulturalismo

Ministry of Education

• Pagpapatupad ng mga polisiya hinggil sa mga dayuhan

•   Panlipunang integrasyon ng mga migrante, mga usapin hinggil sa polisya (policy normalization program, atbp.)

• Pagpasok at pananatili ng mga migrante, usapin ng naturalisasyon, atbp
Ministry of Justice

• Suporta sa mga lokal na dayuhang residente

• Suporta sa pamumuhay ng mga residenteng migrante

• Suporta sa pakkibagay sa pamumuhay ng mga dayuhang residente

Ministry of Government 
Administration and 
Home Affairs

• Suporta sa kaseguruhang panlipunan ng mga multikultural na pamilyaMinistry of Welfare

•   Suporta sa pagsasanay ng mga kasal na migrante para sa paghahanapbuhay at paghahanap ng trabahoMinistry of Employment 

• Ipinatutupad na polisiya kaugnay ang suportang pabahay sa mga multikultural na pamilya 
Ministry of Land, 
Infrastructure and 
Transport

• Nangangasiwa sa lisensiya sa pagmamaneho ng mga multikultural na pamilyaNational Police Agency



Nilalaman ng “Guidebook sa Pamumuhay sa Korea” ang tungkol sa mga serbisyong inihahandog para sa mga 
sa multikultural na pamilya sa Korea, ang kultura ng Korea, pamumuhay sa Korea at iba pa. 

Kailan isinagawa ang  

“Guidebook sa Pamumuhay sa Korea”? 

Anak/
Kabataan 

• Suporta sa pagpapaunlad ng kakayahang pangwika ng mga anak
• Suporta para sa mga anak hinggil sa immigration
• Suporta para sa pagsali ng mga kabataan sa international youth exchange
• Edukasyunal na suporta para sa mga anak ng mga multikultural na pamilya
• Suporta para sa kustodiya ng mga anak ng multikultural na pamilya 

Multikultural 
na Pamilya 

 

Migranteng 
Kasal sa 
Koreano  

Ano-ano ang nilalaman ng  

“Guidebook sa Pamumuhay sa Korea”? 

Noong 2009, una itong inilathala gamit sa 6 na wika. At noong 2012, inilathala ulit ito sa 9 
na wika sa pamamagitan ng MOGEF at pakikipagtulungan sa mga kaugnay sa institusyon. 
Noong 2013, sinimulan na rin ang pagpapakalat nito online tungo sa portal ng Danuri at 
Danuri app. Noong 2014 naman nadagdagan pa ito ng isang wika (Thai) at nitong 2015, 3 
wika pa ang nadagdag (Lao, Uzbek, Nepali). Sa kasalukyan, sa 8 kaugnay na institusyon 
kinuhaan ang mga impormasyon at inihahandog ito sa 13 wika bilang suporta sa serbisyo 
hinggil sa kagalingan ng mga multikultural na pamilya.
*  8 kaugnay na ahensya ng pamahalaan:  Ministry of Justice, ministry of Government Administration 
and Home Affairs, Ministry of Health and Welfare, Ministry of Employment and Labor, MOGEF 
Ministry of Transportation at National Police Agency

•   Integrated family education, pagpapayo, suporta sa pagsasalin
•   Paglulunsad ng app at portal site ng Multicultural Family Support Center
•   Serbisyong panlipunan (patakaran tungkol sa health insurance, sistama ng medical 

allowance, paggamit ng mga medikal na institusyon at health center, National Basic 
Livelihood Security System, sistema tungkol sa National Pension, emergency welfare 
support, proyekto sa pagbabalik sa lipunan (rehabilitation project), atbp.)

•   Suportang espesyal na pabahay sa mga multikultural na pamilya
•   Pag-aaral ng wikang Koreano, self-help support groups (Multicultural Support 

Center)
•   Pagbibigay ng impormasyon hinggil sa pamumuhay sa Korea, pagpapayo at 

suportang pang-emerhensiya (☎1577-1366)
•   Pagsasanay sa trabaho at tulong sa paghahanap ng trabaho (Women’s Saeil Center) 
•   Pangangasiwa ng pagsusuri sa pagpasok at paglabas (immigration) ng mga 

dayuhan sa Korea at ang permiso sa paninirahan o pagbalik sa Korea (☎1345)
•   Gabay tungkol sa patakaran sa lisensiya sa pagmamaneho at international driver’s 

license



Nilalaman

016   Pangkalahatang Impormasyon
일반정보

 Opisyal na Pangalan ng Bansa
정식국명

  Lokasyon at Lawak ng Nasasakupan
위치와면적

  Pambansang Watawat ("Taegeukgi") 
국기(태극기)

 Pambansang Bulaklak ("Mugunghwa")
국화(무궁화)

 Populasyon
인구

 Ekonomiya 
경제

 Pampamahalaang Organisasyon 
정부조직

 Mga Lokal na Administratibong 
Distrito 
지방행정구역

025 Klima 
날씨

 Tagsibol 
봄

 Tag-init 
여름

 Taglagas 
가을

 Taglamig 
겨울

026 Pera (Currency) 
화폐

027 Mga Kapistahan at Pagdiriwang 
(Holidays) 
명절과 공휴일

 Mga Kapistahan 
명절

 Mga Pagdiriwang 
공휴일

1.   Introduksyon sa Timog 
Korea  
대한민국 소개

032  Mga Serbisyong para sa 
Multikultural na Pamilya at 
Dayuhan 
다문화가족·외국인 지원서비스

  Pag-aaral ng Wikang Koreano 
한국어교육

  Klase para sa Kultura at Pamumuhay 
sa Korea 
한국문화·생활교육

   Klase sa Impormatisasyon  
(ICT Education) 
정보화교육

   Pagpapayo 
상담

034  Mga Institusyong Tumutulong 
sa mga Multikultural na Pamilya 
at Dayuhan
  다문화가족·외국인 지원기관

  Danuri Helpline (☎1577-1366) 
다누리콜센터

  Multicultural Family Support Center  
다문화가족지원센터

  Youth Foundation para sa  
mga Kabataang Migrante, 
Rainbow Youth Center  
무지개청소년센터

  Mga Sentrong Sumusuporta sa 
Dayuhang Manggagawa 
외국인력지원센터

  Support Center for Foreign Workers  
외국인력상담센터

  Tanggapan ng Imigrasyon  
(Office of the Immigration)  
출입국관리사무소

  Multi-language Support Website 
다국어지원웹사이트

  Multi-language Mobile App 
다국어지원모바일앱

2.   Mga Serbisyong para 
sa Multikultural na 
Pamilya at Dayuhan 
다문화가족•외국인 지원서비스

052  Pagpasok at Pananatili ng mga 
Dayuhan sa Korea 
외국인 입국·체류

  Kumpirmasyon ng Validity Period ng 
Pasaporte at Visa para sa Pananatili 
여권의유효기간및사증체류기간확인

  Rehistrasyon ng mga Dayuhang 
Residente 
외국인등록

  Ektensyon ng Pananatili 
체류기간연장

  Pagpapalit ng Sojourn Status  
(Uri ng Visa) 
체류기간변경

  Iba pang mga Gawain maliban sa 
mga Pinapayagang Gawaing Saklaw 
ng Sojourn Status (Uri ng Visa) 
체류자격외활동

  Permiso para sa Muling Pagpasok 
(Re-entry Permit) 
재입국허가

  Mga Kailangang Iulat ng mga 
Dayuhan 
외국인의신고의무

066  Pagkuha ng Permanent 
Residency Visa (F-5) 
영주(F-5)자격 취득

  Kwalipikasyon 
대상

  Sa Kaso ng mga Migranteng Kasal sa 
Koreano 
결혼이민자의경우

  Pagkawala ng Permanent Residency 
Status 
영주자격의상실

069  Pagpapalit ng Citizenship 
(Naturalization) 
국적 취득

  Kwalipikasyon 
대상

  Sa Kaso ng mga Migranteng Kasal sa 
Koreano 
결혼이민자의경우

3.   Pananatili at 
Naturalisasyon 
체류 및 국적취득

075  Pag-iimbita sa mga Magulang 
at Kamag-anak ng mga 
Migranteng Kasal sa Koreano 
결혼이민자의 부모 및 친지 초청

  Contact Information ng mga 
Pangunahing Tanggapan ng 
Diplomatikong Misyon sa Ibang 
Bansa 
주요해외공관연락처

   Contact Information ng mga 
Pangunahing Embahada sa Korea 
주요주한대사관연락처

077   Panlipunang Integrasyon  
(Social Integration) para sa mga 
Imigrante 
이민자 사회통합

  Early Adaptation Program para sa 
mga Imigrante 
이민자조기적응프로그램

  Korea Immigration and Integration 
Program (KIIP) 
사회통합프로그램(KIIP)

084   Pamumuhay at Kultura ng 
Pamilya 
가족생활문화

   Katangian ng Pamilyang Koreano 
한국가족의특징

   Kagandahang-asal sa Paggamit ng 
Wika 
언어예절

   Mga Mahahalagang Araw ng 
Pagdiriwang Kasama ang Pamilya 
가족생활에서기억하고축하할날

096   Kultura sa Pananamit 
의복문화

   Pang-araw-araw na Pananamit 
일상복

   Tradisyunal na Pananamit ‘Hanbok’  
전통의상‘한복’

097   Pagkain 
식생활

   Mga Madalas Kaining Pagkain 
평소에먹는음식

   Mga Pangunahing Pagkaing Koreano 
한국의기본음식

   Mga Pampalasa 
양념

106   Kultura sa Bahay 
주거생활

   Mga Klase ng Bahay 
주거종류

   Pagbili ng Bahay at Kontrata sa  
Pag-upa ng Bahay, atbp. 
주택구입과임대차계약등

   Suportang Pabahay 
주택지원

   Paggamit ng kuryente 
전기사용

   Paggamit ng Tubig 
수도사용

   Paggamit ng Gas 
가스사용

   Mga Kagamitan na Pang-init  
(Heating Facilities) 
난방시설

   Telekomunikasyon 
통신

   Pagtatapon ng Basura 
생활쓰레기처리

125   Konsumerismo at Pang-
ekonomikong Pamumuhay 
소비경제생활

   Badyet ng Pamilya 
가계

   Pagbili at Paggamit ng mga Produkto
물건구입과사용

   Paraan ng Pagtatabi ng Pera at 
Paggamit ng Serbisyo sa Bangko 
저축과은행이용

135  Transportasyon sa Korea 
교통수단

   Bus 
버스

   Subway 
지하철

   Taxi 
택시

   Kotse 
자가용

   Tren 
기차

  Airport 
항공

157   Paggamit ng Pampublikong 
Institusyon 
공공기관 이용

   Administratibong Ahensiya 
행정기관

   Istasyon ng Pulisya (☎112) 
경찰서

   Istasyon ng Bumbero (☎119) 
소방서

   Post Office 
우체국

   Silid-Aklatan 
도서관

4.   Kultura at Pamumuhay sa Korea 
한국문화와 생활



192  Sistema ng Edukasyon sa Korea
한국의 교육제도

  Pangakalahatang Sistema ng 
Edukasyon (General Education System) 
교육제도일반

  Pamamahala sa Sistema ng 
Edukasyon 
교육과정운영

196  Edukasyon sa Paaralang 
Elementarya 
초등학교 교육

  Nilalaman ng Edukasyon 
교육내용

  Gabay sa Pagpasok (Admission) sa 
Elementarya 
초등학교입학안내

  Paghahanda sa Pagpasok sa Paaralan 
입학준비

   Gabay sa Pakikibagay sa Buhay 
Pampaaralan para sa mga Bagong 
Pasok sa Paaralan 
입학초기학교생활적응지도

206  Edukasyon sa Middle School  
중학교 교육

  Nilalaman ng Edukasyon 
교육내용

  Malikhaing Gawain 
창의적체험활동

215  Edukasyon sa Hayskul 
고등학교 교육

 Nilalaman ng Edukasyon 
 교육내용

  Mga Uri ng Hayskul 
고등학교유형

  Kagalingan (Welfare) 
ng mga Mag-aaral 
학생복지

220  Edukasyon sa Kolehiyo 
대학교 교육

  Mga Uri ng Kolehiyo 
대학의종류

  Scholarships 
장학금

222  International Youth Exchange 
(Suporta sa Paglahok ng mga 
Multikultural na Pamilya) 
청소년 국제교류 (다문화가정 참여 지원)

   Pagpapakilala sa International Exchange 
Project  
국제교류사업소개

   Programa para sa mga Multikultural na 
Pamilya 
다문화가정우대

  Paraan ng Aplikasyon 
신청방법

166  Pagdadalang-tao at 
Panganganak 
임신과 출산

   Mga Pagsusuring Dapat Matanggap 
ng mga Nagdadalang-tao 
임산부가받아야할검사

   Mga Dapat Pag-ingatan para sa 
Panganganak ng Malusog na 
Sanggol 
건강한아기출산을위해주의할점

   Serbisyong para sa mga 
Nagdadalang-tao mula sa 
Health Center 
임산부를위한보건소서비스

   Panganganak 
출산

174   Pangangalaga sa Kalusugan ng 
Sanggol  
영유아 건강관리

   Antas ng Pagdevelop ng bata 
아이의발달단계

   Pagbabakuna  
예방접종

   Pambansang pagbabakunang 
suporta para sa mga bata 
어린이국가예방접종지원

180   Pangangalaga sa mga Bata at 
Early Childhood Education 
영유아보육 및 유아교육

   Pangangalaga at Early Childhood 
Education 
보육및유아교육

   Ang Ibinibigay na Subsidiya sa 
Pangangalaga ng mga Bata 
(Childcare Subsidy/ Preschooler 
Education Subsidy) 
보육료·유아학비·가정양육수당지원

228  National Health Insurance 
건강보험

  Buod ng Sistema ng Health Insurance 
건강보험제도개요

  Health Insurance para sa mga 
Dayuhan 
건강보험가입대상외국인

  Paraan ng Suskrisyon (Subscription) 
가입방법

  Mga Benepisyo sa Pagsususkrito 
가입자혜택

  Pagbabayad ng Premium (Hulog) ng 
Insurance  
보험료납부

  Mga Institusyong Nagbibigay 
Konsultasyon o mga Maaaring 
Tawagan 
상담기관또는문의처

232  Sistema ng Medikal na Suporta 
의료급여제도

  Kwalipikasyon 
적용대상

  Mga Kailangang Bayaran ng Suskritor 
(Subscriber) 
본인부담금

  Proseso ng Medical Allowance 
의료급여절차

234  Institusyong Medikal 
의료기관

   Mga Uri ng mga Institusyong Medikal 
의료기관유형

  Larangan at Serbisyong Medikal 
진료분야와진료과목

  Proseso sa Paggamit ng Serbisyong 
Medikal 
의료기관이용절차

  Pagtugon sa mga Sitwasyong 
Kailangan ng Agarang Lunas 
응급상황대처법

  Botika 
약국

7.   Kalusugan at Pagpapagamot 
건강과 의료

240  Health Center 
보건소

  Regular na Paggamot 
일반진료

  On-site na Pangangalaga 
ng Kalusugan, Proyekto ng 
Pampublikong Health Center  
보건소방문건강관리사업

  Libreng Serbisyo sa Kalusugang 
Pangkaisipan 
무료정신건강서비스

244  Pangunang-lunas (First Aid) 
응급처치

5.   Pagdadalang-tao at 
Pangangalaga sa Bata  
 임신과 육아

4.   Kultura at Pamumuhay 
sa Korea 
한국문화와 생활

6.   Edukasyon ng mga Anak 
자녀교육

162   Paggamit ng mga Pasilidad 
Pang-libangan 
편의시설 이용

   Barberya 
이발소

   Parlor 
미용실

  Uri ng Pasilidad para sa Paliligo 
목욕시설의종류



8.   Social Security System 
사회보장제도

260   Programa para sa Sariling 
Pagsisikap (Self-Support 
Programs) 
자활사업

   Kwalipikasyon 
적용대상

   Kondisyon ng Suporta 
지원조건

   Paraan ng Aplikasyon 
지원내용

261   Suporta sa Pamilyang may 
Solong Magulang   
(Single Parent Family) 
한부모가족 지원

   Uri ng Serbisyo 
서비스종류

   Paraan ng Aplikasyon 
신청방법

300   FAQ 
FAQ

306   Korea Tourism Organization 
Gabay sa mga Turista 
한국관광공사 관광 안내

307   Listahan ng mga Multicultural 
Family Support Center 
다문화가족지원센터 현황

316   Listahan ng Danuri Helpline  
다누리콜센터 현황

317   Youth Foundation para sa mga 
Kabataang Migrante, Rainbow 
Youth Center 
무지개청소년센터

318   Listahan ng Women’s Saeil 
Center  
여성새로일하기센터 현황

325   Listahan ng Tanggapan ng 
Immigration 
출입국관리사무소 현황

327   Listahan ng Mga Sentrong 
Sumusuporta sa Dayuhang 
Manggagawa 

외국인력지원센터 현황

10.   Sanggunian 
부록

9.   Pagtatrabaho at Paggawa 
취업과 근로

   Benepisyo 
혜택

   Panahon ng Pagsususkrito (Period of 
Subscription) 
가입기간

284   Industrial Accident 
Compensation Insurance 
산업재해 보상보험

   Aksidente Habang Nagtatrabaho 
(Industrial Accidents) 
산업재해

   Pangunahing Patakaran sa Kaligtasan 
기본적인안전수칙

   Mga Karatulang Dapat Tandaan 
알아두어야할안전표지

290   Maternity Leave Bago o 
Matapos ang Panganganak at 
Leave sa Pag-aalaga ng Bata 
출산 전후휴가 및 육아휴직

   Maternity Leave Bago o Matapos 
ang Panganganak 
출산전후휴가

   Leave para sa mga Nakunan 
(Miscarriage) o Nanganak ng Patay 
na Sanggol (Stillbirth) 
유산·사산휴가

   Leave para sa Pag-aalaga ng Bata 
육아휴직

   Pagbabawas ng Oras ng Trabaho 
para sa Pangangalaga ng Bata 
육아기근로시간단축

270   Pagtatrabaho at Pagsasanay sa 
Pagtatrabaho 
취업 및 직업훈련

   Pagtatrabaho 
취업

   Pagsasanay sa Pagtatrabaho  
직업훈련

275   Mga Dapat Tandaan sa 
Pagtatrabaho 
근로 관련 주요사항

   Social Insurance 
사회보험

   Gabay sa Standard Labor Laws 
근로기준법안내

   Pamantayan sa Pagtatrabaho 
근로기준

   Sahod 
임금

280   Employment Insurance 
고용보험

   Unemployment Benefits 
실업급여

283   Employment Insurance para sa 
mga Self-Employed 
자영업자 고용보험

   Paraan ng Suskrisyon (Subscription) 
가입방식

   Kwalipikasyon 
가입대상

  Premium Insurance at Unemployment 
Insurance 
보험료및실업급여액

248   Pangunahing Pambansang 
Seguridad sa Pamumuhay 
(The National Basic Livelihood 
Security) 
국민기초생활보장

   Kwalipikasyon 
적용대상

   Mga Uri ng Tulong 
급여의종류

   Paraan ng Aplikasyon 
신청방법

253   National Pension 
국민연금

   Kwalipikasyon 
적용대상

   Pagbabayad ng Hulog sa Pension 
보험료부담

   Mga Benepisyo 
급여혜택

256   Tulong Pang-Emerhensiya 
(Emergency Welfare Support) 
긴급복지지원

   Kwalipikasyon ng mga dayuhan na 
maaaring makatanggap ng tulong 
pang-emerhensiya

 

   Emergency Aid and Support Act 
긴급복지

   Paraan ng Aplikasyon at Proseso ng 
Pagtanggap ng Tulong 
신청방법및업무처리절차

   Mga Uri ng Suporta 
지원종류

외국인이긴급복지지원을받을수있는경우



UNESCO World Heritage

Ang “jongmyo jerye” ay ang pambansang sistema ng pagriritwal na isinasagawa para sa 
mga pamilya ng hari (royal family) bilang bahagi ng relihiyosong ritwal (religious ritual) na 
itinatanghal sa templo ng Jongmyo. Sa pagsasagawa ng “jongmyo jerye,” mayroon silang 
sinusunod na tamang gawi at asal. At dahil sa pagnanais nilang maging modelo ng kagandahang-
asal, napakataimtim at istrikto ng pagsasagawa ng ritwal na ito. Isinasagawa  ang “jerye” (ritwal) 
sa Jongmyo. Ito ang  templong naglalaman ng ancestral tablet (malapad na kahoy kung saan 
nakasulat ang mga pangalan ng mga pumanaw) ng mga pumanaw na hari at reyna, at ito rin ang 
gusaling sumisimbolo sa pundasyon ng bansa. 

Itinalaga bilang UNESCO Intangible Cultural Heritage of Humanity noong 2001

Jongmyo Jerye 

016   Pangkalahatang 
Impormasyon

 Opisyal na 
Pangalan ng Bansa

  Lokasyon at Lawak 
ng Nasasakupan

  Pambansang 
Watawat 
("Taegeukgi") 

 Pambansang 
Bulaklak 
("Mugunghwa")

 Populasyon

 Ekonomiya 

 Pampamahalaang 
Organisasyon 

 Mga Lokal na 
Administratibong 
Distrito 

025 Klima 

 Tagsibol 

 Tag-init 

 Taglagas 

 Taglamig 

026 Pera (Currency) 

027 Mga Kapistahan 
at Pagdiriwang 
(Holidays) 

 Mga Kapistahan 

 Mga Pagdiriwang 

Introduksyon sa  
Timog Korea

1
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Japan

China

Philippines

East Timor

Singapore

Malaysia

VietnamThailand

Nepal

India

Sri Lanka

Cambodia

Mongolia

KOREA

�   Pangkalahatang  
Impormasyon

1. Opisyal na Pangalan ng Bansa

Republika ng Korea, o mas kilala sa pinaikling tawag na “Korea”

2. Lokasyon at Lawak ng Nasasakupan

Ang South Korea ay matatagpuan sa Tangway ng Korea sa kontinente ng Asya, at ang laki ng teritoryo nito ay 
tinatayang umaabot ng 100,188.1 km², o 45% ng kabuuang area ng “Hanbando” na may sukat na 221,000 km². 
Ang lawak ng Hanbando ay medyo mas malaki sa kabuuan ng Cambodia (181,035km²), subalit halos 2/3 naman ito 
ng kabuuan ng lawak ng mga bansang Pilipinas (300,000km²), Vietnam (331,210km²) at Japan (377,915km²).
Ang tinatawag na ‘Tangway ng Korea’ (Korean Peninsula) o “Hanbando” ay binubuo ng dalawang bansa ng Korea: 
ang Hilagang Korea at Timog Korea. Ito ay napapaligiran ng mga bansang Tsina sa hilagang-kanluran, na kung saan 
ang Ilog ng Amnok (Amnokgang) ang nagsisilbing hangganan (borderline) ng dalawang bansa. 
At sa hilagang-silangan naman ay napapaligiran ito ng Tsina at Russia kung saan ang hangganan ay ang Ilog ng 
Dumang (Dumanggang). Ang tatlong gilid naman ng tangway ay napapalibutan ng mga karagatan: ang Yellow Sea 
sa kanluran, ang East Sea sa silangan at ang South Sea sa timog.
Binubuo naman ng kapatagan ang timog at kanluraning bahagi ng Korea at bulubundukin naman ang silangan at 

hilagang bahagi ng bansa. Ang pinakamataas na bundok sa Korea ay ang Bundok ng Baekdu (Baekdusan) (na may 
taas na 2,744m). Ang “Gaemagowon,” na nasa hilagang bahagi ng Korea, ay kilala rin sa katawagang “Bubong ng 
Korea.” Nariyan din ang Hilera ng Taebaek (Taebaek Range) na matatagpuan naman sa silangang baybayin na kung 
tawagin ay “Baekdudaegan.”
Ilan sa mga kilalang isla ng Korea ay ang Isla ng Jeju, Isla ng Geoje, Isla ng Jin at Isla ng Uleung. Ang mga isla ng 
Jeju at Uleung ay nabuo sa pamamagitan ng pagputok ng bulkan. Ang kanluranin at katimugang baybayin naman 
ng Korea ay pinapaunlad bilang mga “rias coast,” kung saan kakikitaan ito ng malaking pagbagbago sa sea level. 
(Sanggunian: Ministry of Land, Infrastructure and Transport)

3. Pambansang Watawat ("Taegeukgi")

Ang gitnang bahagi ng puting background ng pambansang bandila ng Korea ay may pattern ng “Taegeuk” na 
binubuo ng apat na kuwadrado. Ang puting background ng Taegeukgi ay kumakatawan sa liwanag at kadalisayan 
na siyang makikita sa likas na katangian ng Koreano na ibigin ang tradisyon ng kapayapaan. Ang Yin at Yang pattern 
naman sa gitna ay sumisimbolo sa pagkakaisa ng ‘Yin’ (kulay bughaw) at ‘Yang’ (kulay pula). Ito ay sumasagisag sa 
katotohanan ng kalikasan na ang lahat ng mga bagay sa mundo ay nilikha at binuo sa pamamagitan ng pag-uugnayan 
ng Yin at Yang.
Ang apat na kuwadrado naman ay umuusbong mula sa pagbabago at pag-unlad ng Yin at Yang. Ang “gun” ay 
sumisimbolo sa “langit,” ang “gon” ang simbolo ng “mundo” at ang “gam” ang simbolo ng “tubig” at ang “li” ang 
simbolo ng “apoy.” 
Ang apat na simbolong ito ang bumubuo ng pagkakaisa at pagkakasundo ng lahat ng bagay kung saan nakasentro 
sa Yin at Yang. Kagaya nito, ang Taegeuki na siyang pinakapaboritong simbolo ng mga ninuno ng mga Koreano 
kung saan nakasentro sa Yin at Yang. Sinasalamin din nito ang pagnanais ng mga Koreanong yumabong nang may 
pagkakaisa sa mundo. (Sanggunian: Ministry of Government Administration and Home Affairs)

(GUN)

(Ii)

(GAM)

(GON) Taegeukgi
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4.   Pambansang Bulaklak ("Mugunghwa") 
Ang pambansang bulaklak ng Korea ay ang “Mugunghwa” 
na isa sa pinakaminamahal na bulaklak ng mga Koreano 
mula pa noong sinaunang panahon. Ito ay kumakatawan 
sa Korea at nangangahulugan ito ng, “ang bulaklak na 
hindi napapagod sa pag-usbong.” Ayon sa mga tala noong 
unang panahon, bago pa man ang panahon ng Dinastiya 
ng Gojeoson, binibigyang halaga na ng mga Koreano ang 
Mugunghwa at itinuturing pa nila ito bilang bulaklak na 
nagmula sa langit. Sa katunayan, tinawag dati ni Shilla ito 
bilang “Geunhwahyang,” na nangangahulugang bansa ng 
Mugunghwa. Mula pa noong sinauna, pinuri ng China ang 
Korea bilang, “isang bansa ng mga maharlika kung saan 

tumutubo at nahuhulog ang Mugunghwa”.
Ang Mugunghwa ay matagal nang kinagigiliwan sa Korea, at ang kanilang pagmamahal para sa bulaklak ay 
ipinapakita rin sa kanilang pambansang awit. Maririnig sa pambansang awit nila noong panahon ng Enlightenment 
Period ng Dinastiya ng Joseon ang mga katagang, “kahanga-hangang mga ilog at bundok na walang hanggang mga 
daan sa Mugunghwa,”. Simula nang maisama sa liriko ng pambansang awit ang mugunghwa, lalo pang lumalim 
ang pagpapahalaga ng mga Koreano sa bulaklak na ito. Ang hindi nagbabagong pagmamahal ng mga tao ng Korea 
sa Mugunghwa ay nagpatuloy sa pananakop ng mga Hapon, at likas itong naging pambansang bulaklak makalipas 
ang kalayaan nito.
Ang siyentipikong pangalan ng Mugunghwa ay “Hibiscus syriacus L.” Sa wikang Ingles, ang Mugunghwa ay kilala 
bilang “Rose of Sharon.” Matatagpuan din ang mugunghwa ‘di lamang sa Korea kundi gayundin sa kalagitnaan ng 
Tsina, Hilagang bahagi ng India, Japan at iba pa.  Kadalasan, nalalagas ang mga bulaklak nito pagdating ng Taglagas 

Seungnyemun Tanawin ng Seoul sa gabi

(Autumn) At bilang isang “deciduous broad-leaved shrub,” ang taas ng puno nito ay umaabot lamang sa 3~4m 
at ang bulaklak nito ay bilugan. Tuwing buwan ng Hulyo hanggang Oktubre namumukadkad ang Mugunghwa. 
May iba’t ibang kulay at hugis din ang bulaklak na ito, kaya naman masasabing talagang maganda ito. Bagamat 
nalalanta na ang bulaklak na ito pagdating ng gabi matapos mamulaklak ng madaling araw, araw-araw naman itong 
namumukadkad ng bagong bulaklak sa loob ng 100 na araw. (Sanggunian: Ministry of Government Administration 
and Home Affairs)

5. Populasyon

Mula Hunyo 1, 2016 ang populasyon ng Korea ay tinatayang umaabot na sa 51,619,330, at ito rin ang ika-26 sa may 
pinakamalaking populasyon sa buong mundo. Ang density ng populasyon ay nasa 499 katao kada km2, kung saan 
mailalagay ang Korea sa ikatlong sa may pinakamalaking density per area ration sa mga bansang may populasyon na 
higit sa 10 milyong katao. (Sanggunian: Ministry of Government Administration and Home Affairs, CIA, National 
Statistical Office)

6. Ekonomiya

Ang GDP ng Korea sa taong 2016 ay nasa USD 1.3212 trilyon. Kaya naman itinatala ito bilang pang-11 na may 
pinakamataas na GDP sa buong mundo, ayon sa per capita ng GDP na USD 25,990 bawat katao. Ang panaunahing 
produktong iniluluwas (export) ay mga produktong petrolyo, semiconductorm mga parting sasakyan, barko at flat 
panel displays. (Sanggunian: IMF, Korea Customs Service)

7. Pampamahalaang Organisasyon

Ang sistema ng pamahalaan sa Korea ay “presidensyal” (Presidential System). Samakatuwid, ang pangulo ang 
tumatayong pinuno ng buong pamahalaan kung saan siya ang namumuno at nangangasiwa sa mga pinuno ng bawat 
administratibong ahensiya sang-ayon sa isinasaad ng batas at mga patakaran sa bansa. Ang Punong Ministro din, 
mula sa utos ng Pangulo, ay namumuno at nangangasiwa sa mga pinuno ng mga administratibong ahensiya. 
Tulad ng makikita sa mga sumusunod na talahanayan, ang pampahalaanng organisasyon ng Korea, batay sa Hunyo 
2016 na datos, ay binubuo ng 17 ministri, 5 departamento at 16 na administratibong ahensiya. Sa mga ito, ang 17 
executive ministries ang siyang nangangasiwa sa mga sumusunod na gawain alinsunod sa obligasyon ng kani-
kanilang ministro: 

Mugunghwa
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Office of the Presidential Secretariat 

Office of the National Security 

Presidential Security Service  

National Human Rights Commission

Korea Communications Commission Board of Audit and 
Inspection of Korea

National Intelligence 
Service 

Opisina ng Punong Ministro

Punong Ministro  
(Prime Minister)

Office for Government Policy Coordination

Fair Trade Commission

Ministry of Food & Drug Safety

Financial Services Commission

National Recognition Committee

Nuclear Safety & Security Commission

Ministry of Public Safety and Security

Ministry of Personnel Management

Ministry of Patriots and Veterans Affairs

Ministry of Government Legislation

Ministry of Science, ICT 
& Future Planning

Ministry of National 
Defense

Ministry of Health and 
Welfare

Ministry of Oceans and 
Fisheries

•   Military Man Power  
Administration 

•   Defense Acquisition  
Program Administration

Ministry of Education Ministry of Security and 
Public Administration 

and Home Affairs

Ministry of Environment

•   Korea Metrological 
Administration

•   National Police Agency

Ministry of Foreign 
Affairs

Ministry of Culture, 
Sports and Tourism

Ministry of Employment 
and Labor

•   Cultural Heritage 
Administration

Ministry of Unification Ministry of Agriculture, 
Food and Rural Affairs

Ministry of Gender 
Equality and Family

•   Korea Forest Service
•   Rural Development 

Administration

①   Ang Ministry of Strategy & Finance ang namamahala sa estratehiya para sa pambansang kaunlaran. Sila 
rin ang responsable sa pagbubuo, pangangasiwa at modipikasyon ng mga patakarang pang- ekonomiya 
at piskal (fiscal). Bukod pa rito, sakop din ng kanilang responsibilidad ang: pagsasaayos, pagpapatupad, 
pangangasiwa ng naisakatuparang pondo at budget; pangangasiwa sa pera (currency), palitan ng pera 
(foreign exchange), state treasury, internal revenue code, customs, at international finance; pangangasiwa 
sa pampublikong institusyon, pang-ekonomikong kooperasyon, mga ari-arian ng pamahalaan, pribadong 
pamumuhunan at pambansang utang.

②   Ang Ministry of Education ang nangangasiwa sa mga patakaran kaugnay ang pagpapaunlad ng lakas pantao 
(human resources), edukasyong pampaaralan at lifelong learning education, at mga kumperensiyang pang-
akademiko.

③   Ang Ministry of Science, ICT & Future Planning ang namamahala sa pagbubuo, pangangasiwa at 
modipikasyon ng mga patakarang kaugnay ang agham at teknolohiya; pananaliksik at pagpapaunlad (R&D), 
kolaborasyon at promosyon ng agham at teknolohiya; pagsasanay (training) ng mga espesyalista para sa 
agham at teknolohiya; pananaliksik, pagpapaunlad, produksyon at paggamit ng nuclear power; pagpaplano, 
pangangalaga sa impormasyon, pagpapalaganap ng impormasyon at kultura para sa pambansang 
impormatisasyon (national informatization); pag-iisa, promosyon at pagpapalawak ng sakop  ng brodkast at 
komunikasyon; pangangasiwa ng telecom industry, koreo (post mail), money order at postal transfer.

④   Ang Ministry of Foreign Affairs naman ang namamahala sa diplomasya, pang-ekonomikong diplomasya 
at internasyunal na pang-ekonomikong kooperasyon at ugnayang panlabas, modipikasyon ng internasyunal 
na pakikipag-ugnayan, kasunduan, at iba pang kasunduang panlabas; pangangalaga at pagbibigay tulong 
sa mga Koreanong nasa ibang bansa; pagbuo ng mga patakaran kaugnay ang mga dayuhang may lahing 
Koreano; pagsusuri at pag-aanalisa sa ugnayang panlabas.

⑤   Ang Ministry of Unifiation ang bumubuo ng mga polisiyang kaugnay ang pagkakaiisa, pag-uusap at palitan 
sa pagitan ng Hilaga at Timog Korea, edukasyon tungkol sa pagkakaisa o unifiation, at iba.

⑥   Ang Ministry of Justice ang nangangasiwa sa mga tagausig (prosecutor), pagsasakatuparan ng kaparusahan, 
pangangalaga sa karapatang pantao at immigration.

⑦   Ang Ministry of Defense ang namamahala sa pambansang depensa gaya ng militar at military command.

⑧   Ang Ministry of Government Administration and Home Affairs ang namamahala sa gawain ng state council, 
promulgasyon ng mga batas at kasunduan; organisasyon ng pamahalaan, pagbibigay ng pabuya, pagbabago 
sa pamahalaan, pangangasiwa ng pamahalaan para sa kahusayan nito, pangangasiwa ng electronic 

Ministry of Strategy & 
Finance

Ministry of Justice
Ministry of Trade, 

Industry and Energy
Ministry of Land, 

Infrastructure, and 
Transportation•   National Tax Service 

• Korea Customs Service・

•   Overseas Procurement 
Service 

•   Statistics Korea

•   Small & Medium Business 
Administration

•   Korean Intellectual 
Property Offi e

•  Multifunctional 
Administrative City 
Construction Agency

•   Korea Agency for 
Saemangeum Development 
and Inverstment

• Supreme Prosecutors’ 
Office

Pangulo
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⑰   Ang Ministry of Oceans and Fisheries ang ngangasiwa sa mga patakaran kaugnay ang karagatan, 
palaisdaan, pagpapaunlad ng mga palaisdaan, pangangalakal ng mga produktong mula sa karagatan, barko 
at mga daungan, kapaligiran ng karagatan, pananaliksik tungkol sa karagatan, pagpapaunlad ng kayamanan 
ng karagatan, pananaliksik at pagpapaunlad ng agham at teknolohiya ng karagatan, at ebalwasyon ng 
kaligtasan sa karagatan.

8. Mga Lokal na Administratibong Distrito

Ang Timog Korea area ay nahahati sa 17 lokal na 
pamahalaan ng malalaking siyudad (metropolitan city 
government) at 226 lokal na distritong pamahalaan 
(district offices). Binubuo ng  1 espesyal na lungsod, 
6 na metropolitan na lungsod, 1  natatanging siyudad 
na may autonomiya (special autonomous city), 
8 probinsiya, at 1 espesyal na probinsyang may 
autonomiya (special autonomous province) ang 
kabuuan ng tinatawag na “lokal na pamahalaan ng 
malalaking siyudad.” 
A n g  l o k a l  n a  p a m a h a l a a n  n g  K o r e a  a y 
kinabibilangan ng 75 lungsod na may sariling lokal 
na pamahalaan, 82 gun at 69 gu, eup, myeon at dong 
na may autonomiya. Sa kabuuan, mayroong 3,488* 
na gu, eup, myeon at dong na bahagi ng mababang 
pamahalaan (lower government units) ng “lokal na 
pamahalaan ng malalaking siyudad” (Ang bilang na 
ito ay batay noong Enero 1, 2015).
Ang Seoul, Incheon, Gyeonggi-do (Bucheon, 
Anyang, Seongnam, Uijeongbu, Gwangmyeong, 
Siheung, Uiwang, Gunpo, Gwacheon, Guri, Migeum, 
Gwangju, Goyang, Hanam-si, atbp.) ay kabilang sa tinatawag na “metropolitan area.” 50% ng kabuuang 
populasyon ng Korea ay matatagpuan sa “metropolitan areas” kung saan tinatayang 10 milyong katao ang 
naninirahan sa Seoul, 12 milyon naman ang nasa Gyeonggi-do at 2.9 milyon naman ang nakatira sa Incheon.  

government, pangangalaga sa personal na impormasyon, pangangasiwa sa mga pasilidad ng gobyerno 
at sistema ng munisipalidad, suporta sa gawaing administratibo, pampinansiyal na gawain at sistema ng 
pagbubuwis;  nagbibigay rin sila ng suporta para sa mga hindi pa nadedevelop na lugar, pagsasaayos ng 
hidwaan sa pagitan ng mga lokal na pamahalaan; at pangangasiwa ng eleksyon.

⑨   Ang Ministry of Culture, Sports and Tourism ang namamahala sa promosyon at pag-aanunsyo ng mga 
bagay na may kaugnayan sa kultura, sining, imahe, patalastas, publikasyon, paglalathala, palakasan, at 
turismo.

⑩   Ang Ministry of Agriculture, Food at Rural Affairs ang nangangasiwa sa agrikultura at pangangalaga ng 
mga hayop (livestock), pagkain, sakahan; promosyon ng industriya ng pagkain; pagpapaunlad ng kabukiran 
at pangangalakal ng mga agrikultural na produkto.

⑪   Ang Ministry of Trade, Industry, and Energy ang nangangasiwa sa pagnenegosyo, pangangalakal, 
industriya, komersiyo, negosasyon sa pangangalakal; pamumuhunang pangdayuhan; pananaliksik at 
pagpapaunlad (R&D) ng  industryal na teknolohiya, enerhiya at underground resources.

⑫   Ang Ministry of Health and Welfare ang nangangasiwa ng kalusugan at kalinisan, mga hakbang upang 
maiwasan ang pagkalat ng sakit, mga bagay na may kinalaman sa pharmacy, patakaran tungkol sa pagkain, 
pangangalaga sa buhay, suporta para sa self-sufficiency, panlipunang seguridad, kabilang na ang kapakanan 
ng mga bata (kabilang na ang pangangalaga ng mga bata’t sanggol), matatanda at may mga kapansanan.

⑬   Ang Ministry of Environment naman ang responsable sa pangangalaga ng likas na kapaligiran at kapaligiran 
para sa paninirahan at  prebensyon ng polusyon sa kalikasan.

⑭   Ang Ministry of Employment and Labor ang nangangasiwa sa mga patakarang kaugnay ang pagtatrabaho, 
mga insurances sa pagtatrabaho, mga pagsasanay para sa pagpapaunlad ng kakayahan ng mga manggagawa, 
batayan para sa kondisyon sa kalagayan ng pagtatrabaho, kapakanan ng mga manggagawa, pagsasaayos ng 
ugnayan ng mga manggagawa, kaligtasan at kalusugan sa pagtatrabaho, workers’ compensation insurance, 
at iba pang mga bagay kaugnay ang pagtatrabaho.

⑮   Ang Ministry of Gender Equality and Family ang responsable sa pagpaplano at pagbubuo ng mga patakaran 
para sa mga kababaihan, promosyon ng karapatan at pagpapataas ng estado ng mga kababaihan, mga 
kabataan at pamilya (kabilang dito ang multikultural na pamilya, proyekto para sa malusog na pamilya, 
pagtatrabaho ng mga bata).

⑯   Ang Ministry of Land, Infrastructure, and Transportation ang ngangangasiwa sa pagbubuo at pagsasaayos 
ng mga kumprehensibong plano para sa lupa, pangangalaga, paggamit at pagpapaunlad ng mga kayamanan 
lupa at katubigan, konstruksyon ng siyudad, kalsada at mga bahay, pagsasaayos ng mga kostal at dagat, at 
iba pang bagay na may kaugnayan sa lupa, tubig o himpapawid.

10

15

3

9
14

812

11

6

13

5
14

17

16
7

2



Introduksyon saTimog Korea  025024 Gabay sa Pamumuhay sa Korea

Kalusugan at PagpapagamotEdukasyon ng mga Anak Social Security System Pagtatrabaho at Paggawa Sanggunian
Introduksyon sa 
Timog Korea 

Mga Serbisyong para sa 
Multikultural na Pamilya at 
Dayuhan 

Pananatili at Naturalisayon 
Kultura at Pamumuhay sa 
Korea

Pagdadalang-tao at 
Pangangalaga sa Bata 

동해

황해

EAST SEA

YELLOW SEA

*   Ang mapa ng Korea sa itaas ay naka base sa 1:2,000,000  na ratio ng sukatan, at ito ay ginawa ng National Geographic Information, Institute of the 
Ministry of Land, Infrastructure and Transport  noong 2013. Para sa mga detalye, bumisita sa website sa (www.ngii.go.kr>On-Map>complete map of  
Korea).

Mapa ng Korea Ang Korea ay sumasailalim sa nagsasariling sistema ng pamamahala, at ang mga rehiyunal na residente ay 
sumasali sa halalan tuwing apat na taon para ihalal ang mga pinuno sa  kanilang lokal na pamahalaan (special 
metropolitan city mayor at metropolitan city mayor; governor, mayor, county governor, pinuno ng gu, lokal na 
assemblymen, superintendent ng lungsod para sa edukasyon, at superintendent ng edukasyon sa probinsya).

Sentro ng 
Kalakalan

Mga Metropolitang Lungsod
Espesyal na 

namamahala ng 
sariling lungsod

Mga Probinsya
Distritong 

Autonomous

 1. Seoul 

2.   Busan Metropolitan City  
3.   Daegu Metropolitan City
4.   Incheon Metropolitan City
5.   Gwangju Metropolitan City
6.   Daejeon Metropolitan City
7.   Ulsan Metropolitan City

8.   Sejong-si (Sejong 
Metropolitan 
Automous City) 

9.   Gyeonggi-do
10.   Gangwon-do
11.   Chungcheongbuk-do
12.   Chungcheongnam-do
13.   Jeollabuk-do
14.   Jeollanam-do
15.   Gyeongsangbuk-do
16.   Gyeongsangnam-do

17.   Jeju 
Special Self- 
Governing 
Province

� Klima

May apat na natatanging panahon sa Korea: tagsibol, tag-init, taglagas, taglamig. 

1. Tagsibol

Ang tagsibol ay nagsisimula sa buwan ng Marso hanggang Mayo. Maginaw ang panahon kapag umaga at 
gabi, at medyo mainit naman kapag tanghali. Maganda ang sibol ng mga bulaklak sa panahong ito. Sa buwan 
ng Marso ay kailangan pa ring magsuot  ng damit na panglamig at sa Abril naman ay maaari nang magsuot 
ng maninipis na damit. Umiinit naman ang panahon pagdating ng buwan ng Mayo.

2. Tag-init

Magmula Hunyo hanggang Agosto ang panahon ng tag-init.  Ang temperatura ay umaabot mula 25℃ hanggang 
35℃. Mararanasan naman ang tag-ulan mula katapusan ng Hunyo hanggang katapusan ng Hulyo. Gayunpaman, 
hindi ibig sabihin nito na araw-araw ang pag-ulan. Kapag Agosto hanggang Setyembre naman, makakaranas ng 
malakas na buhos ng ulan at malakas na ihip ng hangin. Minsan pa ay dumarayo din ang bagyo sa panahong ito.
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3. Taglagas 

Simula Setyembre hanggang Nobyembre. Ang temperatura sa panahong ito ay umaabot sa 10~25°C. Maaraw 
at tuyo ang panahon.  Sa bandang Nobyembre, mararanasan ang biglaang paglamig ng panahon kung saan 
para na itong panahon ng taglamig. Maaring maghanda na ng damit na pang taglamig at ang mga kagamitan 
para sa pangpainit ng bahay. Masisilayan din ang ‘tanpung’ (autumn leaves) na talaga namang napakaganda.

4. Taglamig

Mula Disyembre hanggang Pebrero ang taglamig sa Korea. Ang temperatura ay mula -10℃ hanggang 
10℃. Malamig ang panahon sa loob ng tatlong buwan. Kadalasan, sa loob ng isang linggo, mararanasan 
ang sobrang lamig sa loob ng tatlong araw at masusundan naman ito ng apat na araw na hindi masyadong 
kalamigan. Minsan ay bumabagsak din ang niyebe at mayroong mga araw na malakas ang ihip ng hangin. 
Lubos na kailangan ang mainit na damit at mga kagamitan na pangpainit ng bahay. Nagiging mainit ang 
panahon pagkaraan ng dalawang buwan.

� Pera (Currency)

•   Ang yunit ng pera (currency unit) ng Korea ay KRW (Won,￦).
•   Ang palitan ng pera (batay noong Hunyo 30, 2016) USD 1: KRW 1,151.00 / EUR 1: KRW 

1,278.30 / JPY 1: KRW 1,120.63

Tagsibol Tag-init Taglagas Taglamig

�   Mga Kapistahan at Pagdiriwang 
(Holidays) 

1. Mga Kapistahan 

May iba’t ibang pista at napapanahong okasyon (holidays)  sa Korea. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga ito. 
Parehong ginagamit ng Koreanong kalendaryo ang kalendaryong solar* at lunar*. Kadalasang sinusunod ang 
mga pistang nasa lunar na kalendaryo.

◉   Seollal (Enero 1 sa kalendaryong Lunar)
•   Kahulugan: Unang araw ng lunar new year
•   Pagkain: Tteok-guk, Mandu (Siomai) 
•   Mga gawain: pagsusuot ng bagong damit (seolbim), pagsasagawa ng “sebae” (pagyuko sa mga 

matatanda bilang paraan ng pagbati) at ng “seongmyo” (pagdalaw sa puntod ng pumanaw na kapamilya), 
paglalaro ng “yut nori” 
※   Itinuturing ng Korea bilang national holiday ang mismong araw ng seolnal, isang araw bago ang seolnal at isang araw 

matapos ang seolnal (kung ito ay ibabatay sa kalendaryong lunar, ito ay pumapatak sa huling araw ng Disyembre, Enero 
1 at Enero 2).

◉ Chuseok (Agosto 15 sa kalendaryong Lunar)
• Kahulugan: Pagbibigay-halaga sa mga bagong tanim
•   Pagkain: Ang mga ani at prutas sa taong iyon (mga bagong ani ng butil (grains) sa panahon ng taglagas) 

at ‘songpyeon’
• Mga gawain: Paggugunita sa mga ninuno at kabilugan ng buwan, Korean circle dance
※   Itinuturing ng Korea bilang national holiday ang mismong araw ng chuseok, isang araw bago ang chuseok at isang araw 

matapos ang chuseok (kung ito ay ibabatay sa kalendaryong lunar, ito ay pumapatak sa Agosto 14,15 at 16).

Tradisyunal na Paraan ng Pagyuko “Tteok-guk” (Rice Cake Soup) ”Songpyeon” (Isang Uri ng Rice Cake)
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 2. Mga Pagdiriwang 

◉ Enero 1 : Unang araw ng solar new year.

◉   Sam-il jeol (Araw ng Kalayaan, Marso 1 sa kalendaryong solar) : Pag-alala sa malawakang 
demonstrasyong isinagawa para sa kalayaan ng Korea laban sa mga Hapon noong kapanahunan ng 
kolonisasyon. Ito ay sinimulan noong Marso 1, 1919. 

◉   Seokga Tansil-il (Kaarawan ni Buddha, Abril 8 sa lunar na kalendaryo) Pagdiriwang sa araw ng 
kapanganakan ni Buddha.

◉   Eorini-nal (Araw ng mga Bata, Mayo 5 sa kalendaryong solar) : Ang araw ng pagbibigay kahalagahan at 
kasiyahan sa mga bata.

◉   Hyeonchung-il (Araw ng mga Bayani, Hunyo 6 sa kalendaryong solar) : Araw ng pag-alaala sa mga 
bayaning nag-alay ng kanilang buhay para sa bansa.

Hyeonchung-il

◉   Gwangbok-jeol (Constitution Day, Hulyo 15 sa kalendaryong solar) : Pag-alaala ng pagbuo ng saligang 
batas noong Agosto 15, 1945.

◉   Gaecheon-jeol (National Foundation Day, Oktubre 3 sa kalendaryong solar) : Ito ang pinaniniwalaang 
kaarawan ng bansa. Ayon sa alamat, noong 5,000 taon na ang nakaraan, ay bumaba ang isang bayani mula 
sa langit at itinatag niya ang bansang Korea. Ang tawag sa araw na ito ay “gaecheonjeol” na ibig sabihin 
ay ang pagbubukas ng langit.

◉   Araw ng Hanggeul (Hanggeul Day, Oktubre 9 sa kalendaryong solar) : Ito ang araw ng proklamasyon ni 
Dakilang Haring Sejong sa paggawa ng Hanggeul at ito ang araw para sa pananaliksik at pagpapalaganap 
ng hanggeul.

◉   Seongtan-jeol (Araw ng Pasko, Disyembre 25 sa kalendaryong solar) Pagdiriwang sa kaarawan ni 
Hesukristo.

◉   Linggo

Gaecheon-jeol Araw ng Hanggeul



Ang Haeinsa Janggyeongpanjeon ay ang lugar kung saan nakatago ang mahigit sa 
80,000 pahina ng Goryeo Daejanggyeongpan, na natatanging pamanang kultural sa 
mundo ay  nilikha noong ika-13 siglo. Ito lamang ang gusali sa mundong nakapagtago 
ng Daejanggyeongpan. Bagaman ang Goryeo Daejanggyeongpan na gawa sa kahoy ay 
madaling mapinsala dahil sa amag at uod, walang kahit isang pirasong pahina ang napinsala 
sa loob ng mahigit 750 taon. 

UNESCO World Heritage

Hapcheon-gun, Gyeongsangnam-do, Hinirang bilang UNESCO World Heritage noong 1995

Haeinsa Janggyeongpanjeon 

032  Mga Serbisyong para sa 
Multikultural na Pamilya 
at Dayuhan 

  Pag-aaral ng Wikang 
Koreano 

  Klase para sa Kultura at 
Pamumuhay sa Korea 

   Klase sa Impormatisasyon 
(ICT Education) 

 Pagpapayo 
 

034  Mga Institusyong 
Tumutulong 
sa mga Multikultural na 
Pamilya 
at Dayuhan


  Danuri Helpline (☎1577-
1366)



  Multicultural Family Support 
Center  

  Youth Foundation para sa 
mga Kabataang Migrante, 
Rainbow Youth Center 

  Mga Sentrong Sumusuporta 
sa Dayuhang Manggagawa 

  Support Center for Foreign 
Workers  

  Tanggapan ng Imigrasyon 
(Office of the Immigration) 

  Multi-language Support 
Website 

  Multi-language Mobile App 

Mga Serbisyong para sa 
Multikultural na Pamilya at 
Dayuhan 
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�   Mga Serbisyong para sa Multikultural na 
Pamilya at Dayuhan

Dumarami na ang bilang ng mga dayuhang naninirahan sa Korea, kagaya ng mga dayuhang 
manggagawa, marriage immigrants, at iba pa. Kaugnay nito, naghahandog ang pamahalaan 
ng Korea at iba pang mga pribadong organisasyon ng mga programa at serbisyong 
naglalayong tulungan ang mga dayuhan sa kanilang paninirahan sa Korea. Ilan sa mga 
serbisyong inihahandog nila ay ang pag-aaral ng wikang Koreano, edukasyon tungkol 
sa kultura ng Korea, pagpapayo, at iba pa. Maaaring magamit lalo na ng mga dayuhang 
kararating pa lamang sa Korea at nakakaranas pa ng kahirapan sa komunikasyon dahil sa 
problema sa wika at kakulangan ng kaalaman sa kultura, ang mga serbisyong gaya nito na 
inihahatid ng iba’t ibang mga organisasyon.

1. Pag-aaral ng Wikang Koreano

Para sa mga dayuhang residente, napakahalaga na matutunan nila ang wikang Koreano sapagkat ito ang 
paraan upang maging matagumpay ang kanilang paninirahan sa Korea, gayundin upang higit na mas 
maunawaan nila ang kultura ng Korea. Buti na lamang at maraming mga organisasyon ang naghahandog ng 
libreng klase para sa wikang Koreano, gaya ng mga multicultural family support centers, migrants’ centers, at 
mga eskwelahan para sa wikang Koreano.

2. Klase para sa Kultura at Pamumuhay sa Korea

Ang mga edukasyonal na programa para sa kultura at pamumuhay sa Korea ay inihahandog upang 
tulungan ang mga residenteng dayuhan na malagpasan ang kanilang kinakaharap na problema pagdating sa 
pamumuhay sa Korea sanhi ng pagkakaiba sa kultura at paraan ng pamumuhay (lifestyle). Mayroon ding 
mga talakayan at mga programa para sa pag-unawa ng multikulturalismo, mga batas, karapatang pantao, pag-
aasawa, pamilya at adaptasyon sa lipunan ng Korea.

3. Klase sa Impormatisasyon (ICT Education)

Karamihan ng mga kabahayan sa Korea ay nagmamay-ari ng computer. Bukod pa diyan, napakaunlad 
at advance ng internet network sa Korea. Sa pamamagitan ng internet, maraming makukuhang mga 
impormasyon at magagamit na mga online services kagaya ng internet banking at iba pang serbisyong pang-
administratibo. Kaya naman, naghahandog din ang mga multicultural family support centers, mga migrant 
centers at iba pang organisasyon ng mga klase para impormatisasyon (informatization) para tulungan ang 
mga dayuhang residente na matutunan ang paghahanap ng mga impormasyon gamit ang internet at kung 
paaano gamitin ang iba’t ibang computer applications at programs.

4. Pagpapayo

Ang serbisyong pagpapayo o konsultasyon ay inihahandog upang tulungan ang mga dayuhang residente na 
nakakaranas ng kahirapan sa Korea sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga payo upang masolusyunan ang 
kanilang problema (tungkol sa pamilya, pagtatrabaho, paninirahan, batas at iba pa).
※   Maliban sa mga nabanggit sa itaas, ang iba pang mga serbisyong gaya ng pagsasanay sa trabaho (employment training), serbisyo 

sa pagsasaling-wika at iba pa ay inihahandog din sa iba’t ibang mga sentro na para sa dayuhan (migrants’ center, atbp.). Alamin 
ang mga programang inihahandog ng iba’t ibang sentro at saka ninyo bisitahin o kaya tawagan ang mga ito para makasali kayo sa 
kanilang mga programa.
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�   Mga Institusyong Tumutulong sa mga 
Multikultural na Pamilya at Dayuhan 

Ang Danuri Helpline (pinagsamang information call center para sa multikultural na 
pamilya), ang Multicultural Family Support Center at Support Center for Foreign 
Workers ay pinangangasiwaan sa ilalim ng tulong ng gobyerno at pag-iisponsor ng mga 
nasa pribadong negosyo upang tulungan ang mga dayuhan at kanilang mga pamilyang 
naninirahan sa Korea.
Bukod pa rito, mayroon ding iba pang mga sentrong tumutulong sa mga dayuhan gaya ng 
Global Centers at mga rehiyunal o organisasyong suportado ng pribadong sektor. Nagtayo 
rin ng Foreign Community Center sa Ansan-si, Gyeonggi-do kung saan maraming mga 
dayuhang naninirahan. At nagbibigay din sila dito ng iba’t ibang mga administratibong 
serbisyo.  Dagdag pa, ang mga sentrong gaya ng Community Center, Regional Cultural 
Center at iba pang sentro na nagbibigay ng serbisyo para sa mga Koreano ay mayroon ring 
mga programa para sa mga dayuhan.

1. Danuri Helpline ☎1577-1366

•   Ang sentro ay naghahandog ng serbisyong pantelepono para sa mga multikultural na pamilya at sa mga 
migranteng babaing kasal sa Koreano, upang magbigay ng impormasyon sa pamumuhay sa Korea, 
magbigay ng payo kapag may krisis at kapag kailangan ng dagliang tulong, interpretasyon at 3-way calling 
service.

1577-1366
Nagbibigay ng tulong sa panahon ng emergency at nagbibigay ng impormasyon 
tungkol sa pamumuhay sa Korea para sa mga multikultural na pamilya at 
kababaihang migrante. Inihahandog ang serbisyo sa 13 wika.  

•   Ang mga serbisyong pagpapayo sa telepono ay ibinibigay sa 13 wika. At ito ay isinasagawa ng mga 
propesyunal na mga babaeng imigranteng tagapayo mula sa iba't ibang bansa.
*   Ang serbisyong ito ay inihahandog ‘di lamang sa wikang Koreano gayundin sa Vietnamese, Chinese, Ingles, Tagalog (Filipino), 

Mongolian, Russian, Thai, Khmer (Cambodian),Japanese, Uzbekistan, Lao at Nepali.

•   Maaaring gamitin ng mga kababaihang migrante ang serbisyong ito sa loob ng 24 na oras, 365 araw sa 
buong taon. Lalo na iyong mga naging biktima ng karahasan sa loob ng tahanan, karahasang sekswal, 
prostitusyon at iba pa. Bukod pa rito, nagbibigay din sila ng pagpapayo sa pang-araw-araw na pamumuhay 
gaya kapag nagkaroon ng problema ang mga multikultural na pamilya o kapag kailangan nila ng mga 
impormasyon. Nagbibigay din sila ng pagpapayo tungkol sa pagpapalit ng citizenship, pananatili sa Korea 
at iba. Mayroon din silang serbisyo sa pagsasaling-wika kapag kinakailangang magbigay ng pahayag sa 
korte.

•   Matapos ang pagpapayo, para masiguradong malutas ang problema ng pamilya iuugnay ng sentro ang biktima 
sa iba pang mga ahensiya (Pambansang Multicultural Family Support Center, Sentro ng Pagpapayo para sa mga 
Biktima ng Domestikong Karahasan, Sentro ng Pagpapayo para sa mga Biktima ng Sekswal na Karahasan, 
Protective Shelter para sa mga Biktima ng Domestikong Karahasan, pulisya, abogado, ospital, organisasyong 
pangkababaihan, welfare organization, one-stop support center sa mga ospital sa buong bansa, atbp.) ..

•   Lahat ng mga sesyon ng pagpapayo ay konpidensiyal. Bilang patakaran ang identidad ng tumawag ay hindi 
isisiwalat kaninoman (maliban kapag 3-way calling)
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(1) Nilalaman ng mga Inihahandog na Serbisyo

Lokasyon Nilalaman

Pangkaraniwan
•   Nagkakaloob ng pagpapayo sa 13 wika
•   Posible ang direktang pag-uugnay sa iba pang mga call center kung kinakailangan 

Mga gawaing kaugnay ng 
pagbibigay tulong o payo sa 

panahon ng emergency o kapag 
may biktima ng karahasan 

•   Nagkakaloob ng pagpapayo sa telepono 24 na oras sa isang araw, 365 araw sa isang 
taon para sa mga imigranteng babaeng nakaranas ng domestikong karahasan

•   Pangangasiwa ng mga emergency evacuation centers (maaaring isama dito ang 
mga bata) 

•   Pag-uugnay sa mga protective shelters para sa mga kababaihang naging biktima ng 
domestikong karahasan, sekswal na karahasan at prostitusyon. 

•   Pag-uugnay sa mga ahensiyang nagbibigay ng medikal o legal na serbisyo at sa 
pulisya

•   Naghahandog ng mga onsite pagpapayong serbisyo sa Seoul at iba pang mga 
lungsod.

Pagbibigay ng impormasyon 
sa buhay sa Korea at 

pampamilyang pagpapayo

•   Nagkakaloob ng impormasyon sa mga programang ibinibigay ng Multicultural 
Family Assistance Center gayundin ng impormasyong may kaugnayan sa 
multikulturalismo.

•   Nagbibigay ng impormasyon tungkol sa pamumuhay sa Korea at legal na pagpapayo. 
Mayroon din silang libreng pagpapayo mula sa abogado (Korean Bar Association).

•   Nagkakaloob ng emosyonal na tulong at pagpapayo para sa mga multikultural na 
pamilya

•   Nagkakaloob ng pagpapayo sa mga nabiktima ng internasyonal na pagpapakasal 
(international marriage).

Interpretasyon at 3-way calling 
service

•   Nagkakaloob ng 3-way interpretation service kapag nahihirapan sa pakikipag-usap 
sa wikang Koreano  
(istasyon ng pulis, emergency aid, mga ospital, Community Centers, mga 
edukasyunal na ahensiya, bangko)

•   Nagbibigay ng tulong-komunikasyon sa mga pamilya

(2) Paano gamitin

[Pagpapayo sa telepono]
•   Mga oras ng operasyon : Tumawag sa ☎1577-1366 kahit kailan sa loob ng 24 na oras sa isang araw, 365 

araw sa isang taon.
•   Serbisyong pangwika: Koreano, Vietnamese, Tsino, Ingles, Tagalog (Filipino), Mongolian, Russian, Thai, 

Khmer (Cambodian), Japanese, Uzbekistan, Lao, at Nepali (13 wika)

[Online na pagpapayo]
•   Homepage: www.liveinkorea.kr
•   Paano gamitin: Menu → Sentro ng Pagpapayo → 1:1 pagpapayo (sulatan ng mga mensahe)
•   Serbisyong Pangwika: Koreano, Vietnamese, Tsino, Ingles, Tagalog (Filipino), Mongolian, Russian, Thai, 

Khmer (Cambodian), Japanese, Uzbek, at Laos.  Ang wikang Nepali ay idagdag na rin sa mga wikang 
ihahandog.

[Interbyung Pagpapayo at Emergency Evacuation]
•   Oras ng Operasyon: 24 na oras sa isang araw, 365 araw sa isang taon
•   Paano gamitin : Ang pagbisita at pagpapayo ay magagamit sa Seoul, Gyeonggi Suwon, Daejeon, Gwangju, 

Busan, Gumi sa Gyeongsangbuk-do at Jeonju sa Jeollabuk-do.

Lokasyon Pagpapayo Opisina

Seoul

1577-1366

1577-1366

Gyeonggi Suwon 031-257-1841

Daejeon 042-488-2979

Gwangju 062-366-1366

Busan 051-508-1366

Gumi (Gyeongsangbuk-do) 054-457-1366

Jeonju (Jeollabuk-do) 063-237-1366

※   Ang inihahandog na serbisyong pagpapayo at emergency evacuation sa anim na lugar ay maaaring gamitin mula Lunes~Biyernes 
(9:00~18:00). Sa ibang oras at araw, maaaring tumawag sa branch ng Seoul at saka nila kayo iuugnay sa pinakamalapit na Migrant 
Women Protection Facilities sa inyong lugar.  
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2.   Multicultural Family Support Center

Upang tulungan ang mga multikultural na pamilya sa pakikibagay sa lipunang Korea at para rin mapaunlad 
ang relasyon sa loob ng pamilya, nagbibigay sila ng mga serbisyong gaya ng kolektibong pagsasanay 
(pampamilya, gender equality, karapatang pantao, atbp.), pag-aaral ng wikang Koreano, visiting education,  
pagbibigay ng impormasyon, pagsasaling-wika (interpretation and translation), language development ng 
mga anak, atbp. Sa taong 2015, tinatayang umaabot na sa 217 ang bilang ng mga multicultural family support 
center sa buong bansa

(1) Nilalaman ng Programa

Programa

Nilalaman

Pangkaraniwang Inihahandog na 
Programa

Piling Programa (Halimbawa)

Pampamilya

•   Programa sa pagbubuo ng 
kapaligirang pang-bilingual 
(bilingual environment)
-   Pagsasanay para sa mga 

magulang at mutual na 
pagsasanay para sa mga anak at 
magulang
※   Sa mga sentrong mayroong 

Bilingual Coach, ipinatutupad 
ang pagbibigay ng serbisyo 
para sa 80 oras mahigit

•   Programa para sa pag-uusap ng pamilya
•   Programa para sa pagpapabuti ng relasyon ng pamilya
•   Pag-unawa sa buhay mag-asawa at pamilya
•   Kahalagahan ng pamilya at mga papel na dapat gampanan ng 

pamilya
•   Pagsasanay para sa mga tatay
•   Programa para sa relasyon ng anak at magulang at 

pagpapatatag ng kumpiyansa sa sarili (self-esteem 
improvement)

•   Edukasyunal na programa para sa mga anak 
•   Talakayan tungkol sa papel ng mga magulang; Gabay sa 

kalusugan ng anak
• Gabay sa mga anak

Gender 
Equality

• Talakayan para sa mga mag-asawa

•   Programa sa pag-unawa sa asawa
•   Edukasyunal na programa para sa mga ikakasal at mga mag-

asawa
•   Programa para sa paglulutas ng problema ng mag-asawa 

Karapatang 
Pantao

•   Talakayan sa pag-unawa sa 
multikulturalismo 

•   Seminar sa pagpapaunlad ng 
sensibilidad tungkol sa karapatang 
pantao

•   Sistema sa mga kaugnay na batas tungkol sa multikultural na 
pamilya

•   Ang mga migrante at ang karapatang pantao

Programa

Nilalaman

Pangkaraniwang Inihahandog na 
Programa

Piling Programa (Halimbawa)

Integrasyong 
Panlipunan

•   Pagsasanay para sa pangunahing 
kaalaman tungkol sa pagtatrabaho 
(Basic Literacy Employment 
Training)

•   Pag-uugnay sa mga propesyunal 
na institusyon matapos ang 
employment training (Worknet, 
Saeil Center, Job Center, atbp.) 

-

•   Pagsasanay para sa pangunahing 
kasanayan ng multicultural family 
volunteer team (mahigit sa 4 na 
oras)

•   Pagsali sa multicultural family 
volunteer team

•   Talakayan para sa pakikibagay sa lipunang Korea
•   Seminar sa mga mamimili at usaping pang-ekonomiko
•   Pangangasiwa at pag-uunay sa mga klaseng nagbibigay ng 

akademikong suporta (GED) 
•   Self-support groups ng mga multikultural na pamilya
•   Pagpapaunlad ng kamalayan sa multikulturalismo
•   Mentoring program para sa mga migranteng kasal sa Koreano

Pagpapayo • Pagpapayo sa pamilya

•   Indibidwal na pagpapayo
•   Pagpapayong pang-grupo
•   Pangangasiwa sa mga kaso
•   Sikolohikal na pagsusuri
•   Emergency support sa mga pamilyang dumaranas ng krisis
•   Pag-uugnay sa iba pang counseling centers

(2) Paraan ng paggamit

•   Mayroong mga multicultural support centers sa bawat distrito. Maaaring malaman ang telephone number 
ng pinakamalapit na multicultural support center sa inyong lugar sa pamamagitan ng pagtawag sa Danuri 
Helpline (☎1577-1366)  
(Karaniwan ay maaaring bisitahin ang sentro sa 09:00 ~ 18:00.)
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3.   Youth Foundation para sa mga Kabataang Migrante, Rainbow 
Youth Center 

Ang “Youth Foundation para sa Kabataang Migrante, Rainbow Youth Center” ay isang non-profit 
organization na itinatag sangayon sa Artikulo 18 ng Youth Welfare Act. Ang layunin ng organisasyon ay 
tulungan ang mga kabataang migrante (mga kabataang tumakas mula sa North Korea, mga kabataang lumaki 
sa ibang bansa at saka lamang pumunta sa Korea at mga kabataang kabilang sa multikultural na pamilya). 
Bukod pa rito, nilalayon din nila ang pagbuo ng maayos na multikulural na lipunan. (Ang “kabataang 
migrante” ay tumutukoy sa mga kabataang lumaki sa ibang bansa at hindi sa Korea. O iyong mga kabataan o 
kanilang pamilya na nangibangbayan sa Korea at kinakailangang manirahan at lumaki sa hindi pamilyar na 
kultura.)

(1) Detalye ng Inihahandog na Suporta 

Kategorya Detalye

Iniakmang Serbisyo 
sa Pagbibigay ng 

Impormasyon

•   Pagbibigay ng pangkalahatang impormasyon tungkol sa pamumuhay sa Korea gayundin 
tungkol sa pananatili (immigration), paninirahan, edukasyon at gabay sa pamimili ng career

•   Suporta sa mga isinasagawang programa ng Rainbow School at tulong sa pag-uugnay sa 
mga estudyante sa mga institusyon

•   Tulong sa pag-uugnay sa mga ahensiyang nagbibigay ng pagpapayo sa pagpasok sa 
paaralan at tatahaking career sa hinaharap, at sa mga ahensiyang nagbibigay ng sikolohikal 
o emosyunal na pagpapayo 

Suporta sa Pangunahing 
Edukasyon sa Pagpasok 

sa Korea 
Rainbow School

•   Consigned operation ng 23 institusyon sa Seoul at Gyeonggi-do sa 15 distrito para sa taong 
2016

•   Suporta sa mga programang para sa mga kabataang migrante gaya ng pag-aaral ng wikang 
Koreano at mga klase sa pagpapaunlad ng kakayahan, lipunan at kultura, at sikolohikal na 
programa

•   Pangangasiwa ng mga regular na programa, winter school, summer school at mga 
programang pang-Sabado at Linggo at panggabi
※   May pagkakaiba sa mga inihahandog na programa ng bawat consigned institution

Programa sa 
Paggagabay sa Career 

Rainbow Job Ara!

• Pangangasiwa ng 6 na institusyon sa buong bansa para sa taong 2016
•   Pagpapatupad ng career exploration at pagpaplano at career camp para sa mga kabataang 

lumaki sa ibang bansa na nangangailangan ng tulong sa pamimili ng career sa hinaharap
•    Para sa mga kabataang lumaki sa ibang bansa na may edad late 10s~ early 20s

Kategorya Detalye

 Integradong 
Konsultasyon at 

Programa sa Ugnayan 
ng Pamilya 

•   Online at offline na pagpapayo at visiting consultation services
•   Pagpapatupad ng iniakmang pagpapayo (customized counseling) at serbisyong pagsasaling-

wika para sa pagpapayo 
•   Pagpapatupad ng “Taos Pusong Usapan,” pang-grupong konsultasyon para mapalakas ang 

kumpiyansa sa sarili (“self-esteem”) ng mga kabataang migrante
•   Pagpapatupad ng “extensive reading family camp“ para patatatagin ang relasyon ng pamilya 

at ang sistema ng suporta (support system) sa loob ng pamilya ng kabtaang migrante

Programa sa 
Pagpapaunlad ng 

Kakayahan

•   Pagpapatupad ng mentoring program sa 4 na lugar (1 direktang pinamamahalaan, 3 
ang nasa consortium) para sa sikolohikal at emosyunal na suporta at pagpapabuti ng 
akademikong kakayahan ng mga kabataang migrante

•   Pagpapatupad ng “Tong, Tong, Tong” ang integradong camp para maunawaan ng mga 
kabataang Koreano ang  mga kabataang migrante
※   Isinagawa ito noong Agosto 2016, sa loob ng 2 gabi at 3 araw

Pagpapaunlad 
ng Kamalayan sa 
Multikulturalismo

(Programa sa 
Pagpapatatag ng 
Sensibilidad sa 

Multikulturalismo)

•   Pagpapatupad ng programa sa pagpapatatag ng sensibilidad sa multikulturalismo ng mga 
kabataan (mag-aaral sa elementarya grade 4~6 at mga mag-aaral sa middle school) 

•   Pagpapatupad ng intensibong pagsasanay para palakasin at palawakin ang lakas-pantao ng 
mga guro at eksperto sa pamamagitan ng pagsasanay para sa mga bagong guro 

Proyektong Sikolohikal 
na Pagpapayo at 
Pagpapagamot

“Da-Talk, Da-Talk”

•   Proyekto sa sikolohikal at emosyunal na suporta at pampinansiyal na suporta para sa 
gastusin sa pagpapagamot ng mga kabataang migrante

•   Pampinansiyal na suporta para sa sikolohikal na pagpapagamot (KRW 1,100,000 sa bawat 
isang tao) 
※   Ibibigay lamang ang suporta para sa gastusin sa sikolohikal na pagpapamot matapos mag-apply 

para rito at makapasa sa pagsusuri.

“Chin-Chin” Rainbow 
Project

•   Pagpapatupad ng pagbibigay suporta sa gastusin sa pag-aaral at volunteer activities para sa 
mga kabataang migrante na kabilang sa hiwalay na pamilya (broken family) at mga kabatang 
tumakas sa North Korea

•   Pampinansiyal na suporta para sa gastusin sa edukasyon (KRW 3,000,000) sa bawat isang tao) 
※   Ibibigay lamang ang suporta para sa gastusin sa pag-aaral matapos mag-apply para rito 

at makapasa sa pagsusuri. Kinakailangan (required) ang pagboboluntaryo. 

(2) Paraan ng Paggamit

•   May iba’t ibang mga programang inihahatid ang “Youth Foundation para sa Kabataang Migrante, Rainbow 
Youth Center” para sa mga kabataang migranteng may edad 9~24 Para maisagawa ang mga programang 
ito, nakikipagtulungan ang sentro sa iba pang mga lokal na ahensiya. Maaaring tumawag dito para sa 
detalye ng mga programa.

•   Iniakmang Serbisyo sa Pagbibigay ng Impormasyon: ☎02-722-2585 (may serbisyo para sa wikang Tsino) 
※ Maaari itong gamitin mula 9:00~18:00

• Homepage: http://rainbowyouth.or.kr
• E-mail: rainbowyouth@rainbowyouth.or.kr
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4. Mga Sentrong Sumusuporta sa Dayuhang Manggagawa

(1) Detalye ng Programa

Programa Deskripsyon

Konsultasyon

• Naantalang pagbabayad ng sahod
• Pagpapalit ng kumpanya ("pagpaparelease")
• Immigration at paninirahan sa Korea
• Aksidente habang nagtatrabaho (industrial accidents) 
• Medikal / kapakanan
• Pandaraya/karahasan at iba pa
• Iba pang mga kahirapan sa pang-araw-araw na pamumuhay

Edukasyon
• Pag-aaral ng wikang Koreano
• Pag-aaral ng computer
• Espesyal na pagsasanay: batas, kaligtasan at adaptasyon sa lipunang Korea

Mga Event
• Event sa Komunidad
• Event na Pang-edukasyonal
• Mga Pangkultural na event

Pangangalaga sa Kalusugan
•   Pagpapatupad ng pangunahing pagpapagamot sa mga hindi masyadong malalang 

sakit o sugat ng mga dayuhang manggagawa na hindi basta-bastang makapunta sa 
mga klinika dahil sa kahirapan sa wikang Koreano

(2) Paraan ng Paggamit

Ang center ay bukas mula 09:00 hanggang 18:00 Lunes~Biyernes (gabay: ☎1644-0644). Ang ilang mga 
klase ay isinasagawa tuwing Linggo. 

5. Support Center for Foreign Workers 

◉ Pangkalahatang Nilalaman ng Proyekto
•   Ang sentrong ito’y itinayo para gampanan ang tungkulin bilang call center kung saan maaaring tumawag 

at manghingi ng payo ang mga dayuhang manggawa at mga employers nang hindi nakakasagabal sa 
kanilang oras ng trabaho at lokasyon.

◉ Kalagayan

Pangalan Support Centers for Foreign Workers  (☎ 1577-0071)

Address Gyeonggi-do Ansan-si Danwon-gu Gojan 2-gil 16 Emerald Building Fl. 3

Oras ng 
Operasyon

Bukas buong taon (09:00~18:00)
*   Kapag nagpaserba para sa  pagpapakonsultasyon pagkatapos ng oras ng operasyon, tatawagan 

kayong ulit ng mga nagpapayo (callback service)  kinabukasan.

Mga Wikang 
Inihahandog

  17 wika : Koreano, Chinese, Vietnamese, Tagalog (Filipino), Ingles, Thai, Indonesian, Sinhalese, 
Mongolian, Uzbek, Khmer (Cambodia), Bangla, Urdu(Pakistan), Nepalese, Burmese (Myanmar), 
Kyrgyzs at  Tetun (East Timor)

Nilalaman ng 
Konsultasyon

  Pagbibigay ng pagpapayo sa mga bagay na kinakailangan sa pamumuhay sa Korea, kasama na ang 
pagpapayo kapag may alitan sa pagitan ng mga dayuhang manggagawa at kanilang employer at 
pagpapayo sa pakikibagay sa buhay at pagtatrabaho sa Korea.

6. Tanggapan ng Imigrasyon (Office of the Immigration)

Ang “Tanggapan ng Imigrasyon” (sumangguni sa appendix para sa mga detalye tungkol sa Tanggapan ng 
Imigrasyon) ang namamahala sa mga sumusunod na pangkalahatang pang-administratibong transaksiyong 
may kaugnayan sa posisyon ng dayuhan sa Korea. Bukod pa rito, sila rin ang nagsasagawa ng pag-
iinspeksiyon sa mga domestiko at mga dayuhang manlalakbay, pag-iisyu ng visa certificate, pagrerehistro sa 
mga dayuhan (alien registration), pagbibigay ng iba’t ibang permiso sa pananatili (ekstensiyon ng panahon ng 
pananatili, pagbabago ng kuwalipikasyon sa pananatili, atbp.) pag-iinspeksyon sa anumang paglabag (violation 
inspection), pangangasiwa sa nasyonalidad, refugee, atbp. Bukod pa rito, pinangangasiwaan din nila ang 
iba’t ibang mga edukasyunal na programa, gaya ng Social Integration Program, Early Adaptation Program 
at International Marriage Guide Program, para tulungan ang mga migranteng kasal sa Koreano na maging 
maayos ang kanilang pamumuhay sa Korea at magkaisa ang mga Koreano at dayuhan.
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7. Multi-language Support Website

Dahil sa advanced na ICT network ng Korea, maaaring makakuha ng mga impormasyon ang mga dayuhan 
tungkol sa pamumuhay sa Korea gamit ang mga website. Maaari din nilang gamitin ang mga cyber 
educational programs sa pag-aaral ng wikang Koreano o talakayan sa kultura ng Korea.  Ito ay tunay na 
makabuluhan sapagkat ang mga website na ito ay pinangangasiwaan ng mga organisasyong sumusuporta sa 
mga dayuhang residente at  naghahandog din sila ng mga serbisyo sa iba’t ibang wika. 

Kategorya Address ng Website Institusyon Ipinagkakaloob na Serbisyo

Pinatatakbo ng Sentral na Departamento (12 website)

Ministry 

of Gender 

Equality 

and Family 

(MOGEF)

Portal ng Multicultural 

Family Support 
<Danuri>

http://www.

liveinkorea. kr

Korean Institute for 

Healthy Family

Impormasyon sa pamumuhay 
sa Korea, impormasyong pang-
edukasyon, impormasyon tungkol 
sa mga sentro, silid ng pagpapayo, 
silid ng sanggunian, mga balitang 
multikultural, webzine, atbp.
Pagpapayo at interpretasyon sa 
kanilang wika para sa migranteng 
kababaihan na naging biktima ng 
domestikong karahasan  (domestic 
violence), sekswal na pang- aabuso, 
prostitusyon, atbp.

Ministri ng 
Kultura, 

Isports at 
Turismo

Multikultural na 
Ggureomi

http://culturebox.
nfm.go.kr

Pambansang 
Katutubong Museum

Nagkakaloob ng mga oportunidad 
para sa mga bata upang 
maunawaan ang
karakterikstiko ng 
multikulturalismo at kultural na 
pagkakaiba-iba

Kategorya Address ng Website Institusyon Ipinagkakaloob na Serbisyo

Ministri ng 
Kultura, 

Isports at 
Turismo

Portal Multicultural 
Information Service

http://www.nl.go.kr
http://subjectguide.

nl.go.kr/html/
p7/p701.

jsp?codeId=0108

National Library of 
Korea

Pagbibigay ng iba’t ibang materyales 
sa pagbabasa at contents kaugnay 
ang multikulturalismo sa loob at 
labas ng bansa. Naghahandog 
din sila ng mga plano at contents 
kaugnay ang multikulturalismo. 

korea.net
http://www.korea.

net
Korean Culture and 
Information Service

Ipinababatid ang pambansang 
imahe, palitan ng internasyunal 
na kultura (international cultural 
exchange), pangangasiwa ng 
international promotion, website ng 
gobyerno atbp. 

Visit Korea
http://www.

visitkorea.or.kr
Panturismong 

Organisasyon ng Korea
Mga impormasyon sa paglalakbay 
at mga pagdiriwang sa Korea

Pagbisita sa mga tutor 
para sa Koreanong 

edukasyon
sa mga batang nasa 
multikultural na mga 

pamilya

http://kcenter.
korean.go.kr

Pambansang 
Institusyon ng Wikang 

Koreano

Paghahandog ng contents para 
sa pag-aaral ng wikang Koreano 
ng mga batang kabilang sa 
Multikultural na Pamilya

King Sejong Institute
http://www.

sejonghakdang.org
King Sejong Institute 

Foundation

Naghahandog ng online lectures at 
broadcasts tungkol sa pag-aaral ng 
wikang Koreano

EBS Korean Education 
Durian

http://www.ebsd.
co.kr

EBS

Nagkakaloob ng edukasyunal na 
programa sa pag-aaral ng wikang 
Koreano, EBS na edukasyonal 
na programa at Ingles na pang- 
edukasyong programa para sa 
kabataan

Ministry of 

Employment

and Labor 

Korea Support Center 
for Foreign Workers  

(KM Center)

http://www.
migrantok.org

Korea Support Center 
for Foreign Workers

Nagkakaloob ng pagpapayo para 
sa mga dayuhang manggagawa sa 
edukasyon, kapakanan
at serbisyong-medikal, nagbibigay 
din sila ng oportunidad para sa mga 
volunteer activities 
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Kategorya Address ng Website Institusyon Ipinagkakaloob na Serbisyo

Ministry of 
Employment

and Labor 

Employment Permit 
System (EPS) 

http://www.eps.
go.kr

Korea Employment 
Information Service

Nagkakaloob ng serbisyo para 
sa pagkuha ng manggagawa 
(hiring) ng mga lokal na kumpanya 
at pagkuha ng trabaho ng mga 
dayuhang manggagawa, gayundin 
pangangasiwa ng mga aplikasyon at 
pagsusuri ng estado ng aplikasyon

Ministry of 
Justice

Hi Korea
http://www.hikorea.

go.kr
Ministry of Justice

Nagkakaloob ng online na sibil na 
aplikasyon, imigrasyon, trabaho, 
gabay sa pamumuhunan at sibil na 
pandokumentong serbisyo sa mga 
dayuhan

Ministry 
of Food, 

Agriculture, 
Forestry, and 

Fisheries 

Multicultural 
Family Counseling 

Sarangbang 

http://www.naas.
go.kr/rdamfcs/

Rural Development 
Administration 

(National Academy of 
Agricultural Science) 

Nagkakaloob ng iniakmang serbisyo 
para  sa mga multikultural na 
pamilya sa agrikultural na lugar

Pinatatakbo ng mga Lokal na Gobyerno (5 website)

Seoul 
Metropolis

Seoul Hanwooltari
http://www.

mcfamily.or.kr

Seoul Metropolis

Naghahandog ng mga programa 
para tulungan ang mga 
multikultural na pamilyang nakatira 
sa Seoul , programang pang-
komunidad, pag-aaral ng wikang 
Koreano, pagtatrabaho, pagsasanay 
sa trabaho, gabay sa pampublikong 
transportasyon

Seoul Global Center 
http://global.seoul.

go.kr

Ekskulsibong sentro na 
naghahandog ng tulong para sa 
mga dayuhan sa pamamagitan 
ng pagbibigay gabay tungkol 
pamumuhay sa Korea, mga 
lisensiyang kailangan ng mga 
dayuhan, konsultasyon tungkol sa 
buwis atbp. 

Kategorya Address ng Website nstitusyon Ipinagkakaloob na Serbisyo

Gyeonggi-do
Ansan Migrant 

Sentrong Serbisyong 
Pangkomunidad

http://global.
iansan.net

Gyeonggi-do Ansan-si

Sentro para sa mga residenteng 
dayuhan at multikultural na pamilya 
sa Ansan. Naghahandog sila ng 
webzine na nakasalin sa 8 wika at 
guidebook tungkol sa pamumuhay 
at mga batas sa Korea

Chung
cheonnam-

do
Chungnam Dawoolim http://dawoolim.net Chungcheongnam-do

Nagkakaloob ng mga impormasyon 
sa paninirahan sa Korea at 
pamumuhay sa Chungcheonnam-
do (sentrong balita, gabay sa 
pamumuhay
sa Korea, introduksiyon sa iba’t 
ibang kultura ng mga bansa, pang-
araw-araw na wika

Gyeong
sangbuk-do

An Immigrant 
Community (AIC)

http://aic.go.kr Gyeongsangbuk-do

Nagkakaloob ng impormasyon sa 
mga pansuportang organisasyon at 
mga opisyal na institusyon kasama 
ang mga sentrong pansuporta 
para sa mga migranteng kasal sa 
Koreano,  
na naninirahan sa 23 siyudad at 
bayan sa loob ng Gyeongsangbuk-
do

Pinatatakbo ng pribado (4 na website)

KBS World
KBS Mga Balitang 

Pandaigdig

http://world.kbs.

co.kr
KBS World 

Multi-lingual na mga balita, 

kasalukuyang mga pangyayari, 

entertainment at mga programa, atbp.

Korea 

Support 

Center for 

Foreign 

Workers a

Migrant’s Network TV
http://www.mntv.

net

Korea Support Center 

for Foreign Workers

Multi-lingual na balitang pang-araw-
araw at wikang Koreano sa pang-
araw-araw na gamit

Korea 

Support 

Center for 

Foreign 

Workers a

Migrant’s Network TV
http://www.mntv.

net

Korea Support Center 

for Foreign Workers

Multi-lingual na balitang pang-araw-
araw at wikang Koreano sa pang-
araw-araw na gamit
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Kategorya
Pangalan ng

Website
Website nstitusyon Ipinagkakaloob na Serbisyo

Cyber 

University of 

Korea

Multikultural na 

kampanya Nanum

http://ecamp.cuk.

edu

Cyber University of 

Korea
Pag-aaral ng wikang Koreano

Immigrant 

center Asia 

Chang

Mangonet
http://www.

mangonet.kr

Immigrant center Asia 

Chang

Nagkakaloob ng suportang 
pangkomunidad para sa mga 
migranteng kasal sa Koreano, 
at suportang pang-edukasyon, 
kalusugan, trabaho, impormasyon sa 
pamumuhay, atbp. .

8. Multi-language Mobile App

Pangalan ng 

Mobile
Institusyon Mga Nilalaman

Serbisyong 
Ipinagkaloob

Mahalagang website

Sentral na Departmento (2)

Danuri

Institusyon ng 

Korea para sa 

Masayang Pamilya

Multikultural na impormasyong 
pampamilyang magasin
na Rainbow+, guidebook ng 
pamumuhay sa Korea,
pambansang multikultural na 
pansuportang pampamilyang 
sentrong impormasyon, 
pangkagipitang mga matatawagan

Android, IOS

Portal ng Suporta para sa 

Multikultural na Pamilya 

(Danuri)

共ZONE

Ministri ng Hustisya 

Panserbisyong 

Imigrasyon ng 

Korea

Nagkakaloob ng magasing 

pangkomunikasyon “共ZONE,” 

isang publikasyon mula sa Korea 

Immigration Service, Ministry of 

Justice

Android, IOS
Ministry of Justice 

Korea Immigration Service

Lokal na Lupong Tagapagpamahala (3)

My Seoul Seoul Metropolis

Administratibong impormasyon, 
impormasyon sa pagtatrabaho, pag-
aaral ng wikang Koreano, multi-
lingual chatting, international call, 
ordinaryong tawag, pagkakalkula ng 
sahod, at pagdidirekta sa Dasan Call 
Center 

Android
Multikultural Haengbok na 

Guhit ng Plano

Pangalan ng 

Mobile
Institusyon Mga Nilalaman

Serbisyong 
Ipinagkaloob

Mahalagang website

Multikultural 
Haengbok na 

Guhit ng Plano

Busan Metropolitan 
City

Impormasyon sa pamumuhay sa 
Korea, sa pag-aaral ng wikang 
Koreano, pagtatrabaho, konsultasyon 
at impormasyon tungkol sa mga 
programang ininihahandog sa mga 
multicultural support center / global 
center sa Busan

Android, IOS
Multicultural Haengbok 

Sketch 

Multikultural 
na Mundo

Gyeongsangnam-
do Board of 
Education

Nagkakaloob ng mga laro at 
impormasyon sa pambansang 
watawat, kasuotan, pagkain, pang-
araw-araw na wika at kultura ng 6 
na bansa (Pilipinas,
Thailand, Cambodia, China, Japan, 
Vietnam)

Android -

Pribado (2)

KBS  World  
Radio 

KBS

Balita sa 11 wikang, napapanahong 
isyu, entertainment, naghahandog ng 
teksto at bidyo sa mga programang 
tungkol sa Korea

Android, IOS  KBS  World  Radio

Segye 
Pahayagan

-

Nagkakaloob ng mga pahayagan 
mula sa iba’t ibang bansa sa buong 
mundo kasama ang  Estado ng 
Amerika, China, Japan, Mongolia, 
Russia, Philippines, Cambodia, 
Vietnam at Thailand

Android -



UNESCO World Heritage

Gyeonggi-do, Gwangju-si; Hinirang bilang UNESCO World Heritage noong 2014 

Muog ng Namhansanseong 

Ang muog na ito’y itinayo upang pangasiwaan ang pansamantalang kabisera (“emergency 
capital”) ng Dinastiya ng Joseon at ito ang kumakatawan sa pagsasalikop ng iba’t ibang 
defensive military engineering noong panahong iyon. Sa loob ng mga pader nito ay 
makikita ang mga naiwang labi ng mga iba’t ibang gusaling para sa militar, sibil at 
relihiyon. Ito rin ang naging simbolo ng kalayaan at pagsasarili ng mga Koreano. 

Pananatili at Naturalisasyon

3

069  Pagpapalit ng Citizenship (Naturalization) 

  Kwalipikasyon 

  Sa Kaso ng mga Migranteng Kasal sa Koreano 

075  Pag-iimbita sa mga Magulang at Kamag-anak ng 
mga Migranteng Kasal sa Koreano 

  Contact Information ng mga Pangunahing Tanggapan ng 
Diplomatikong Misyon sa Ibang Bansa 

   Contact Information ng mga Pangunahing Embahada sa 
Korea 

077   Panlipunang Integrasyon  
(Social Integration) para sa mga Imigrante 

  Early Adaptation Program para sa mga Imigrante 

  Korea Immigration and Integration Program (KIIP)

052  Pagpasok at Pananatili ng mga Dayuhan sa Korea 

  Kumpirmasyon ng Validity Period ng Pasaporte at Visa 
para sa Pananatili 

  Rehistrasyon ng mga Dayuhang Residente 

  Ektensyon ng Pananatili 

  Pagpapalit ng Sojourn Status  
(Uri ng Visa) 

  Iba pang mga Gawain maliban sa mga Pinapayagang 
Gawaing Saklaw ng Sojourn Status (Uri ng Visa) 

  Permiso para sa Muling Pagpasok (Re-entry Permit) 

  Mga Kailangang Iulat ng mga Dayuhan 

066  Pagkuha ng Permanent Residency Visa (F-5) 

  Kwalipikasyon 

  Sa Kaso ng mga Migranteng Kasal sa Koreano 

  Pagkawala ng Permanent Residency Status 
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Pasaporte

Kinakailangang dalhin ninyo ang inyong pasaporte saan man kayo magpunta. 

Ito ay magsisilbing ID ninyo dahil nakasaad dito ang inyong mga personal na 

impormasyon gaya ng inyong nasyunalidad, atbp. na siyang magiging katibayan ng 

inyong identidad. Maaari rin itong kailanganin para sa ibang mga bagay. 

Paraan ng pagbabasa sa Visa na inisyu ng Republika ng Korea

•   Sojourn Status (Uri ng Visa): Sa pamamagitan nito, malalaman kung ano ang layunin ng isang tao sa pagpasok 

sa Korea. (Para sa mga migranteng kasal sa 

Koreano: F-6 visa)

•     Ang petsang nakatatak sa inyong pasaporte 

kapag pumasok kayo sa Korea ay ang 

kikilalaning opisyal na araw ng pagtapak ninyo 

sa bansa. Pagkatapos ay dito ibabase ang ng 

Immigration Office ang pagkakalkula ng araw 

ng panahon ng pananatili ninyo sa  South 

Korea.

•   Ang sojourn period (tagal ng pananatili sa Korea) ay magkakaiba 

depende sa uri ng visang hawak ninyo. Bago pa mapaso ang visa, 

siguraduhing makapag-apply na kayo para sa extension nito. (Ang 

extension ng visa (kung papayagan o hindi) at ilang buwan ang 

matatanggap na extension  ay nakadepende sa uri ng visa, dahilan sa 

pag-eextend, at iba pa.)

•   Ang "expiry date” na makikita sa ilalim ng sojourn period ay tumutukoy 

sa expiration date ng visa at hindi sa expiration date ng sojourn period.

Visa sa Korea

❖ Harapan

•   Tawag sa ID Card : (Hangeul)  “Wegeukin Daeungnokjeung”,  (sa  Ingles) ALIEN REGISTRATION CARD
※ Sa mga dating alien card, nakasulat dito ay “CERTIFICATE OF ALIEN REGISTRATION” 

• Alien Registration Number:nakasulat sa ganitong format  ◯◯◯◯◯◯ - ◯◯◯◯◯◯◯ 

• Kasarian : Ginamit ang alpabetong Ingles bilang marka, “M” para sa lalaki at “F” para sa babae

• Pangalan : Nakasulat ito sa alpabetong Ingles sangayon sa paraan ng pagkakasulat sa pasaporte

• Bansa / Rehiyon: Nakasulat ang nasyunalidad sa wikang Ingles

•   Sojourn Status (Uri ng Visa) : Isinasaad dito ang kwalipikasyon sa pananatili sa Korea sangayon sa Artikulo 

12 ng ipinatutupad na ordinansiya ng Immigration Control Law (para sa mga migranteng kasal sa Koreano: 

F-6 ang uri ng kanilang visa)

  •   Institusyong Nag-isyu ng Card: Nakasulat ito sa wikang Koreano at wikang Ingles (hindi na kailangan pa ng 

selyo / seal) 
❖ Sa likod
◉ Sojourn Period (Panahon ng pananatili)

�   Pagpasok at Paninirahan ng mga 
Dayuhan sa Korea

1.   Kumpirmasyon ng Validity Period ng Pasaporte at ng Visa para sa 
Pananatili

Ang mga dayuhang nais pumasok sa Korea ay kinakailangang may hawak na valid passport at visa na inisyu 
ng Minister of Justice ng Korea. Tiyakin ang expiration date na nakasaad sa inyong passaporte at visa nang 
sa ganoon ay hindi kayo makakuha ng anumang disadbantahe sa pananatili sa Korea kagaya sa mga kaso ng 
pag-eextend ng visa (sojourn period), atbp. 

Harapan Likod 
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•   Petsa ng pagbibigay permiso : pesta kung kailan inaprubahan ang permiso sa paninirahan sa Korea

•   Expiration date : Petsa ng pagtatapos ng pinayagang panahon ng pananatili.
※   Kung ang uri ng visa ay “permanent residency” (F-5) ang nakasulat lamang ay “hanggang sa may bisa pa ang 

identidad”

•   Kumpirmasyon : Isinasaad dito ang kung saan lugar (“Seoul” “Busan”, atbp. – hindi na inilagay pa ang 

“Immigration Office”) inisyu ang permiso.

◉ Lokasyon ng Tirahan

•   Petsa ng Notipikasyon: Para sa mga unang pagpaparehistro, nakasaad dito ang petsa ng pagpaparehistro. 

Para naman sa mga nagpapalit ng lokasyon ng tinitirahan, nakasaad dito ang petsa ng pagpapalit ng 

tirahan. 

•   Lokasyon ng Tirahan: Nakasulat dito ang address ng tirahan ng may-ari ng card ayon sa “road name 

address” na sistema

•   Kumpirmasyon: Ang mga immigration office at branch office ay tinutukoy lamang bilang “Seoul (branch),” 

“Busan (branch),” “Sejongno (branch)” at iba pa. Ang mga siyudad (si), bayan (gun) at distrito (gu) ay 

pinaikli at inilagay na lamang bilang “Gimpo-si,” “Gapyeong-gun,” “Jongno-gu” at iba pa.

2.   Rehistrasyon ng mga Dayuhang Residente

(1) Kwalipikasyon at haba ng rehistrasyon bilang dayuhang residente

Ang mga dayuhang mananatili sa Korea nang mahigit sa 90 na araw ay kinakailangang magparehistro bilang 
dayuhan sa loob ng 90 na araw. 
•   Subalit kung ang nakasaad sa visa na nakadikit sa iyong pasaporte ay “59 na araw” lamang, kinakailangang 
magparehistro agad bilang dayuhan sa loob ng 59 na araw mula sa araw ng pagpasok sa Korea. 

•   Kung nabigyan kayo ng ispesipikong kwalipikasyon para manatili sa Korea o kaya may permiso na kayo 
sa pagpapalit ng uri ng visa, ang pagpaparehistro bilang dayuhan ay isasabay sa pagbibigay o pagpapalit ng 
bagong kwalipikasyon. 

(2) Mga Kinakailangang Dokumento

◉ Mga Kinakailangang Dokumento para sa lahat ng mga Dayuhang Residente.
• Pasaporte
• Integrated Application Form (ipinamimigay  ito sa customer counter ng Korea Immigration Service)
• 1colored picture (3.5cm x 4.5cm) 
※   Full-colored picture na may puting background at kuha sa loob ng anim na buwan 

•   Karagdagang dokumento (Iba’t-ibang karagdagang dokumento ang kailangan ayon sa sojourn type 
(uri ng visa). Makipag-ugnayan sa Foreigners' Information Center (☎1345) upang malaman ang mga 
dokumentong kailangan).

• Bayad : KRW 30,000 (cash)

(3) Para sa kaso ng mga Migranteng kasal sa Koreano

Maliban sa mga nabanggit na dokumento sa itaas, ang mga sumusunod ay mga karagdagang dokumentong 
kailangan ng mga migranteng kasal sa Koreano (asawang lalaki o babae). 
◉ Sertipiko sa Pagpapakasal (Marriage Certificate)

◉ Kopya ng rehistrasyon bilang dayuhang residente.

◉   Sertipiko ng paninirahan sa isang lugar (kinakailangan lamang ito kung magkaiba ang nakarehistrong 
tinitirahang address ng asawang Koreano at ang tinitirahan ng migranteng kasal sa Koreano)
- Bayad sa extension: KRW 30,000 

※ Para sa mga migranteng nakapagtapos ng “Early Adaptation Program,” bibigyan sila ng extension na hanggang 2 taon. 

(1)   Panandaliang Pananatili (Short-term Stay) (B, C na uri ng visa – hanggang 

90 araw lamang) 

Ang nakasaad na expiration date sa  visa ay tumutukoy sa  petsa kung kailan lamang maaaring manatili sa 
bansa. 

(2)   Pangmatagalang pananatili (long-term stay)  at mga may permanent 

residency: mga may alien registration card (o  “Alien Card”) 

Ang permiso at expiration dates ay nakasulat sa likod ng alien card. Kinakailangan kumuha ng permiso para 
sa pag-eextend ng sojourn period bago ito mapaso at patuloy na makapanatili sa Korea. 
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(4) Aplikasyon at Pag-iisyu ng Alien Card

Ang aplikasyon at pag-iisyu (o muling pag-iisyu) ay maaaring isagawa sa Immigration Office (o branch 
ng Immigration) na may sakop sa inyong lugar na tinitirahan. At simula Nobyembre 10, 2014, maaari 
na rin itong isagawa sa Immigration Office (o branch ng Immigration) na may sakop sa lugar ng inyong 
pinagtatrabahuhan. 
※ Foreigners' Information Center (Makipag-ugnayan sa ☎1345)

(5) Pangangasiwa sa Alien Registration Card (“Alien Card”)

Ang alien registration card ay isang dokumentong magpapatunay ng inyong identidad. Kung kaya't 
kinakailangang dalhin ninyo ito kahit saan kayo magpunta.
※   Paunawa : Ang sinumang lalabag sa obligasyon na ito, o sa hindi pagdadala ng kanyang Alien Registration Card, ay maaaring 

multahan ng hindi hihigit sa KRW 1M.

◉   Muling pag-iisyu ng Alien Registration Card : 14 na araw mula sa pagkakaroon ng alinman sa mga 
sumusunod na dahilan ay, kinakailangang mag-apply na ng panibagong alien card sa Immigration Office: 
• Pagkawala ng Alien Registration Card
• Pagkasira ng Alien Registration Card
• Kailangan ng karagdagang espasyo para sa bagong impormasyon.
• Kung sakaling pinalitan ang pangalan, kasarian, petsa ng kapanganakan at nasyunalidad.

외외외외외외 외외외외

외외외외외외 외외 외외외 외외외외외외 외외외 외외외 3외 외외 외외 외 외외 외외외외 외외외외 외외 외 외외, 외외외 외외 외외 외외외 외외외 외

외 외외 외외외외외 외외 외 외외 외외외 외외외 외외 외외외 외외 외외 외외외외외 외외외 외외 외외 외외.

외    2011외 5외 1외외외 외외외외외외외외 외외외외외외외 외외외외 외외, 외외외외외 외외외외 외외외외 외 3외 외외외 외외외 외외외.
외    외외외외외외외외 외외외외외외 외외외외 외외 외외 외외외외 외외외외외외외 외외외외 외외외외외외 2013외 7외 2외 외외외외외외외외외외 외 외외외외외외외외외

외외외외 외외외외 외외외 외외외외 외외외외외외외외외외 외외외외 외외.

Paraan ng pag-iisyu sa alien card

Ang alien registration card (o “alien card”) ay iniisyu sa loob ng 3 linggo mula sa petsa ng aplikasyon para sa rehistrasyon 
sa pagiging dayuhan (alien registration). Ito ay matatanggap mismo sa opisina ng imigrasyon. Kung nais naman itong 
matanggap nang hindi nagpupunta sa Immigration Office, kapag nagparehistro sa Immigration maaari niyo ring bayaran 
ang bayad sa pagpapadeliver (courier service) at saka mag-apply para sa courier service nang sa ganoon ay idedeliver na 
lamang ito sa inyo. 

*   Simula noong Mayo 1, 2011, ang Korea Minting and Security Printing Corporation ang siyang nag-iisyu ng mga 

alien registration card at isinasagawa nila ito sa loob ng 3 linggo mula sa araw ng aplikasyon.

*  Simula noong Hulyo 2, 2013 sinubukan ng Korea Minting and Security Printing Corporation ang delivery system 

kung saan ang alien registration card ay direkta nang ipapadala sa aplikante nang hindi na dumadaan pa sa 

district office.  Ito ay unang sinimulan sa Seoul Immigration Office at Seoul Nambu Immigration Office. Sa 

kasalukuyan, halos lahat na nang Immigration Office ay nagpapatupad ng sistemang ito.

외외외외외외 외외외외

외외외외외외 외외 외외외 외외외외외외 외외외 외외외 3외 외외 외외 외 외외 외외외외 외외외외 외외 외 외외, 외외외 외외 외외 외외외 외외외 외

외 외외 외외외외외 외외 외 외외 외외외 외외외 외외 외외외 외외 외외 외외외외외 외외외 외외 외외 외외.

외    2011외 5외 1외외외 외외외외외외외외 외외외외외외외 외외외외 외외, 외외외외외 외외외외 외외외외 외 3외 외외외 외외외 외외외.
외    외외외외외외외외 외외외외외외 외외외외 외외 외외 외외외외 외외외외외외외 외외외외 외외외외외외 2013외 7외 2외 외외외외외외외외외외 외 외외외외외외외외외

외외외외 외외외외 외외외 외외외외 외외외외외외외외외외 외외외외 외외.

Mga Kinakailangang Dokumento.

• Pasaporte

• Integrated application form

• May kulay na larawan (3.5cm x 4.5cm) 1kopya

• Bayad na KRW 30,000 

• Pagsasauli ng alien card: kailangan isauli kapag

Mga Sitwasyon
Kailan Isasauli ang Alien 

Registration Card 
Mga Kinakailangang Dokumento

Kapag tuluyan nang 
lalabas ng bansa

Sa airport  bago ang pag- alis Wala

Kapag nakakuha ng 
Korean Citizenship

sa loob ng 30 araw pagkatapos 
magparehistro bilang residenteng 

Koreano

alien card, application form para sa 
pag-iisyu ng resident registration card 
(national ID), pangunahing sertipiko 

Sa pagkamatay
Sa loob ng tatlumpung (30) araw 

mula sa petsa ng kamatayan
Sertipiko ng kamatayan o death 

certificate at alien card 
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Pagsusuring muli

Aplikasyon para sa 
Ekstensyon ng Pananatili 
(Maaari itong isagawa sa 

Immigration Office (o branch 
nito) na nakakasakop sa lugar 
ng pinagtatrabahuhan ninyo. 

3. Ekstensyon ng Pananatili

(1) Kwalipikasyon at Haba ng Ekstensyon

Ang mga dayuhang nais pang manatili sa Korea matapos ang pinapayagang panahon sa pananatili (sojourn 
period) ay kinakailangang makakuha ng permiso para rito. Ang aplikasyon para sa extension ay kailangang 
isagawa sa loob ng 2 buwan bago ang expiration hanggang sa mismong araw ng expiration ng sojourn period. 
Kapag isinagawa ang aplikasyon matapos mapaso ang expiration, maaaaring magbayad ng multa para rito. 

(2) Proseso ng Pag-eextend ng Sojourn Period 

(3) Mga Kinakailangang Dokumento

• Integrated application form 
• Pasaporte at alien card  (kung mayroon).
• Mga nakalakip na dokumento, ayon sa estado ng pananatili (sojourn status / uri ng visa).
• Bayad: KRW 60,000 (KRW30,000 para sa F-6 (migranteng kasal sa Koreano)

(4) Para sa mga Migranteng Kasal sa Koreano

Bilang karagdagan sa mga naunang naitalang dokumento, ang mga migranteng kasal sa Koreano ay 
kailangang magsumite ng mga sumusunod na mga dokumento:
• Katibayan ng kasal sa asawang Koreano (marriage certificate)
• Kopya ng rehistrasyon bilang residente (resident registration) ng asawang Koreano
•   Sertipiko ng paninirahan sa isang lugar (kinakailangan lamang ito kung magkaiba ang nakarehistrong 

tinitirahang address ng asawang Koreano at ang tinitirahan ng migranteng kasal sa Koreano)
Subalit, maaaring humingi pa ng karagdagang dokumento ang opisyal ng Immigration kapag kinakailangan 
ito sa pagpoproseso at pagsusuri ng kwalipikasyon sa pananatili sa Korea. 
*   Sa mga kasal na migranteng diborsyado na sa asawang Koreano, ang mga kinakailangang isumiteng dokumento ay maaaring iba 

sa mga nabanggit sa itaas. Para sa mga detalye, makipag-ugnayan sa Foreigners' Information Center.

Permit
Ang impormasyon 

tungkol sa permiso ay 
nakamarka

sa katibayan ng alien 
registration

Pagtanggi 
Paghahatid ng liham ng 
di-pagsang-ayon para sa 
extension ng pananatili sa 

Korea, atbp. (dahilan ng ‘di- 
pagsang-ayon, petsa ng 

pag-alis, atbp.)
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4. Pagpapalit ng Sojourn Status (Uri ng Visa) 

(1) Kwalipikasyon at Panahon sa Pagpapalit ng Sojourn Status

Kung nais ng dayuhang baguhin ang mga pinapayagang uri ng mga gawain ayon sa kanilang sojourn status, 
at nais nilang magsagawa ng ibang gawaing nasasaklaw ng ibang uri ng visa o sojourn status, kinakailangan 
muna nilang mag-apply sa Immigration upang makakuha ng panibagong permit bago ang pagsasakatuparan 
ng bagong gawain.
•   Sa mga dayuhang pumasok sa Korea gamit ang short-term visiting visa (C-3) at nais mamuhunan sa Korea 

(D-8)
※   Sa mga uri ng “short-term visiting visa,” ang “group tourist visa (C-3-2)” ay hindi pinapayagang magpalit ng 

sojourn status (ibang uri ng visa) sa loob ng Korea. .

•   Mga estudyanteng nagtapos na para sa kursong pangwika (language course) (D-4) at nais ipagpatuloy ang 
kanilang pag-aaaral sa isang unibersidad sa Korea (D-2).

•   Mga dayuhang may iba pang uri ng visa (hal. visa na para sa panandaliang pananatiling hindi hihigit ng 90 
na araw, mga ilegal na residente (TNT), atbp.) na nagpakasal sa isang Koreano at nais magpalit ng spouse 
visa (F-6) 

(2) Mga Kinakailangang Dokumento

• Application form at1 standard picture 
• Pasaporte at alien registration card (kung mayroon)
• Mga kalakip na dokumento depende sa uri ng sojourn status
• Bayad : KRW 100,000 (maliban dito, may bayad din ang pag-iisyu ng alien card: KRW30,000)

(3) Pagbibigay Permiso

Kapag nakatanggap na ng permiso para sa pagpapalit ng sojourn status, muling mag-iisyu ang Immigration 
Office ng panibagong alien card sang-ayon sa inaprubahang sojourn status. Kapag hindi nakatanggap ng 
permiso (denied), makakatanggap kayo ng “letter of disaproval.”.

 5.   Iba pang mga Gawain maliban sa mga Pinapayagang Gawaing 
Saklaw ng Sojourn Status (Uri ng Visa)

(1) Kwalipikasyon at Panahon

Kung ang mga residenteng may visa para sa pangmatagalang pananatili (long-term stay) o para sa may 
permisong manatili sa Korea ng higit sa 90 araw (hindi kasama dito ang may short-term visa na para lang sa 
hindi hihigit sa 90 araw na pananatili) at nais panatiliin ang kanilang kasalukuyang sojourn status (visa type)  
subalit nais magsagawa ng mga gawaing hindi saklaw ng kanilang sojourn status (visa type), kinakailangan 
nilang mag-apply para sa permiso para sa nasabing aktibidades bago nila ito gawin. Halimbawa:
•   Mga dayuhang estudyanteng may D-2 visa at nais magpatuloy ng kanilang pag-aaral habang nagpa-part-

time job (S-3)
•   Mga misyonaryong may D-6 visa na kinakailangang magbigay ng lecture o magturo sa kaparehong 

foundation sa ilalim ng parehong institusyon(E-1).

Sa kaso ng mga migranteng kasal sa Koreano (F-6), wala silang restriksyon sa pagtatrabaho at maaari silang 
magtrabaho dito nang malaya. Kaya’t hindi na nila kailangan pang kumuha ng permiso para dito. Subalit, 
kahit na pinapapayagang magtrabaho dito sa Korea, maaaring humingi pa rin ang nais pagtrabahuhan ng mga 
katibayan (requirments) bilang patunay ng kanilang kwalipikasyon sangayon sa batas.

(2) Mga Kinakailangang Dokumento

• Integrated application form 
• Pasaporte at alien registration card (kung mayroon)
• Mga kalakip na dokumento ayon sa sojourn status
• Bayad:  KRW 120,000 (libre ito para sa mga dayuhang estudyante (D-2) at regular na pagsasanay (D-4)

(3) Pagbibigay Permiso

Kung pahihintulutan ang inyong aplikasyon, didikitan ng sticker para sa permiso sa nasabing aktibidades (na 
hindi saklaw ng inyong sojourn status) ang pasaporte ninyo.Kapag hindi nakatanggap ng permiso (denied), 
makakatanggap kayo ng “letter of disaproval.”  
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6. Permiso para sa Muling Pagpasok (Re-entry Permit)

(1) Kwalipikasyon

•   Mga rehistradong dayuhan na mananatili sa Korea ng higit sa 91 araw
•   Mga dayuhang hindi kabilang sa pagpaparehistro ng dayuhan (foreign registration): staff ng mga embahada 

at internasyunal na organisasyon na naka-istasyon sa Korea, mga diplomatiko at iba pang katulad na 
posisyon na may parehong pribilehiyo kagaya ng mga consul (kasama ang kanilang mga pamilya) na may 
kasunduan sa pamahalaan ng Korea.

(2) Panahon

• Maximum na panahon bago ang isang beses na muling pagpasok (single re-entry): 1 taon
• Maximum na panahon para sa higit sa isang beses na muling pagpasok (multiple re-entry): 2 taon

(3) Mga Exempted at Mga Natatanging Saklaw ng Permiso para sa Re-entry

•   Exempted na sa pagkuha ng reentry permit ang mga rehistradong dayuhang may hawak ng A1~A3 visa (na 
may sapat na kwalipikasyon upang manatili sa Korea) at nais bumalik sa Korea isang taon mula sa araw ng 
pag-alis. (Kung mas mababa na lang sa isang taon ang natitirang sojourn period (panahon ng pananatili), 
ang ipagkakaloob na exemption para sa maximum period para sa muling pagbabalik ay itutulad din sa 
natitirang sojourn period).

•   Para sa may F-5 visa (permanent residency), ang permiso para sa re-entry ay hindi na kailangan sa loob ng 
dalawang taon mula sa araw ng pag-alis.

•   Sa mga kasong ang dayuhan ay hindi pinahihintulutang pumasok sa Korea o maisyuhan ng visa, at ninanais 
nilang lumabas ng Korea at saka bumalik muli sa panahon ng kanilang sojourn period,
hindi sila kabilang sa mga exempted sa permiso para sa re-entry. → Kinakailangan nilang pumunta sa 
opisina ng Immigration na nakakasakop sa  kanilang lugar para mag-apply para sa permiso sa re-entry.

(4) Kinakailangang Dokumento

• Integrated application form
• Pasaporte at alien registration card (kung mayroon)
• Mga kalakip na dokumento depende sa sojourn status
• Bayad: Single Re-entry Permit: KRW 30,000; Multiple Re-entry Permit: KRW 50,000

(5) Sa kaso ng mga Migranteng Kasal sa Koreano

Ang migranteng kasal sa Koreano at rehistrado sa Korea (may alien card) ay hindi na kailangan pang kumuha 
ng re-entry permit kung babalik siya sa Korea sa loob ng 1 taon mula sa araw ng pag-alis. Samakatuwid, 
malaya siyang makakalabas-masok sa bansa. Kung sakali namang nakatanggap siya ng restriksyon dahil 
sa paglabag sa batas (domestic law), kinakailangan niyang lumabas ng Korea matapos makatanggap ng 
re-entry  permit. Bukod pa rito, ang dayuhang nais muling bumalik ng Korea matapos ang 1 taon mula sa 
araw ng pag-alis (subalit hindi lalagpas ng 2 taon) ay kinakailangang kumuha ng multiple re-entry permit 
mula sa Immigration Office. Ito ay para hindi makasenla ang kasalukuyang sojourn status ninyo.

(6)   Ekstensyon ng Panahon ng Permiso para sa Re-entry (Re-entry Permit 

Period) 

Ang isang dayuhang nakakuha ng re-entry permit subalit hindi makakabalik ng Korea sa itinakdang panahon 
para sa pagbabalik dahil sa hindi inaasahang pangyayari, maaari silang mag-apply para sa ekstensyon ng re-
entry permit period sa embahada ng Korea sa Pilipinas sa loob ng pinahintulutang re-entry period. Kapag 
hindi pa rin kayo nakabalik sa Korea sa inextend na re-entry period, makakansela na ang kasalukuyan 
ninyong sojourn status.

7. Mga Kailangang Iulat ng mga Dayuhan

Sakaling mangyari ang isa sa mga sumusunod na insidente, may tungkulin ang mga dayuhang ipaalam ito sa 
kinauukulan. Maaaring magbayad ng multa ang sinumang lalabag sa tungkuling ito. Bukod pa rito, maaaring 
may dala rin itong mga disadbantahe sa inyong pamamalagi sa Korea.

(1)   Obligasyong Ipagbigay-alam ang mga Pagbabago sa Estado ng Rehistrasyon 

bilang Dayuhang Residente

◉ Kwalipikasyon at Panahon
Ang mga dayuhang residente na rehistrado sa Korea bilang legal na dayuhan ay kinakailangang 
ipaalam ang anumang pagbabago sa kanilang impormasyon bilang residente sa Immigration Office (na 
nakakasakop sa lugar ng tirahan o pinagtatrabahuhan) sa loob ng 14 na araw mula sa araw ng pagbabago 
sa impormasyon.

◉ Mga Pagbabagong Dapat Ipagbigay-alam
• Pagbabago sa pangalan, kasarian, petsa ng kapanganakan at nasyunalidad
•   Pagbabago sa numero ng pasaporte (passport number), petsa ng pagkakaloob, at petsa ng pagkakawalang 

bisa (expiry date)
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Mga kinakailangang Dokumento

• Integrated application form

• Pasaporte at Alien Registration Card

• Mga dokumentong nagpapatunay ng nasabing pagbabago

외외외외외외 외외외외

외외외외외외 외외 외외외 외외외외외외 외외외 외외외 3외 외외 외외 외 외외 외외외외 외외외외 외외 외 외외, 외외외 외외 외외 외외외 외외외 외

외 외외 외외외외외 외외 외 외외 외외외 외외외 외외 외외외 외외 외외 외외외외외 외외외 외외 외외 외외.

외    2011외 5외 1외외외 외외외외외외외외 외외외외외외외 외외외외 외외, 외외외외외 외외외외 외외외외 외 3외 외외외 외외외 외외외.
외    외외외외외외외외 외외외외외외 외외외외 외외 외외 외외외외 외외외외외외외 외외외외 외외외외외외 2013외 7외 2외 외외외외외외외외외외 외 외외외외외외외외외

외외외외 외외외외 외외외 외외외외 외외외외외외외외외외 외외외외 외외.

Ating Alamin!

Quarantine para sa mga agrikultural at livestock na produkto

Isinasagawa ang quarantine para sa mga produktong dinala sa Korea mula sa ibang bansa, o ipinadala 

tungo sa post office o freight. May limitasyon ang mga agrikultural at livestock na produktong maaaring 

dalhin sa Korea. 

◉ Mga produktong dadalhin papuntang Korea (hand-carry) 

     Maaaring magmulta kapag ilegal na dadalhin ng produkto 

Kategorya Pangunahing Bansang Nag-iimport
Mga Pangunahing Produktong

Ipinagbabawal

Livestock 
Products

China, Vietnam, Mongolia, Uzbekistan, 
Russia, Kazakhstan

sausage, processed pork, processed 
chicken, ham

Halaman
China, Vietnam, Thailand, Cambodia, 

Pilipinas, Uzbekistan 
mangga, mansanas, dalanghita, peras, 

orange

◉ Mga produktong ipadadala sa Korea tungong cargo express delivery 

Kategorya Pangunahing Bansang Nag-iimport
Mga Pangunahing Produktong

Ipinagbabawal

Livestock 
Products

China, Vietnam, Mongolia, Uzbekistan, 
Russia 

pagkain ng aso, mga produktong may 
dugo, goat serum, karne ng baka, pagkain 

ng pusa, sungay ng usa

Halaman US, Germany, Australia, China, Canada
garlic powder, quinoa, acai berry powder, 

oats, ginger powder

◉ Mga produktong ipadadala sa Korea tungong international post mail 

Kategorya Pangunahing Bansang Nag-iimport
Mga Pangunahing Produktong

Ipinagbabawal

Livestock 
Products

Japan, Thailand, China, US, Myanmar, 
Cambodia

processed beef, karne ng baboy, beef 
processed products, sausage, atbp. 

Halaman Thailand, China, Japan, US, Cambodia
mangga, papaya, lime, sampalok, iba pang uri 

ng gulay

※  Para sa detalyadong impormasyon, maaaring tumawag sa Animal and Plant Quarantine Agency (☎054-

912-1000). Kung kailangan ninyo ng tagasaling-wika, maaaring tumawag sa Danuri Helpline (☎1577-

1366). 

•   Para sa mga may D-1, D-2, D4~D-9 na visa, kailangang ipaalam sa immigration office kapag may 
pagbabago o dagdag sa kinabibilangan ninyong institusyon o pagbabago sa organisasyon (kasama na ang 
pagpapalit ng pangalan ng organisasyon) 

•   Para sa may D-10 visa, kailangang ipaalam sa immigration office kapag nagsimula na ang pagsasanay o 
may pagbabago sa training institute (kasama na ang pagpapalit ng pangalan ng institusyon)

•   Para sa may H-2 visa na unang beses pa lamang magtatrabaho, kailangang ipaalam sa immigration office 
kapag nagsimula na sa pagtatrabaho sa isang pribadong kumpanya, institusyon, organisasayon o negosyo. 

•   Para sa may H-2 visa, kailangang ipaalam sa immigration office kapag may pagbabago sa kanyang 
pinagtatrabahuhang pribadong kumpanya, institusyon, organisasayon o negosyo.

(2) Obligasyon na Ipagbigay-alam ang Pagbabago sa Lokasyon ng Tirahan

◉   Kwalipikasyon at Panahon
Sakaling ang rehistradong dayuhan ay nagbago ng lokasyon ng kanilang tinitirahan dahil sa paglipat ng 
bahay, kinakailangang ipaalam nila ang kanilang bagong address sa opisyales ng kanilang si, gun, o gu 
(distrito) o sa opisina ng immigration na nakakasakop sa bagong lokasyon ng kanilang tirahan, 14 na araw 
mula sa araw ng kanilang paglipat. (Nobyembre 10, 2014, maaari na rin itong isagawa sa Immigration 
Office (o branch ng Immigration) na may sakop sa lugar ng inyong pinagtatrabahuhan.)
Ang pagbabago sa lugar ng pansamantalang paninirahan ay maaaring ipagbigay-alam sa pamamagitan ng 
Hi Korea website. (www.hikorea.go.kr).
Para sa mga migranteng kasal sa Koreano, kinakailangan din nilang i-report sa dong office o community 
center ang tungkol sa paglilipat nila ng tirahan kahit na naisagawa na ito ng kanilang asawa. (Ibig sabihin, 
kailangan may tatak din ang alien card ng migranteng kasal sa Koreano.) 

Mga Kinakailangang Dokumento

• Integrated application form

• Pasaporte at Alien Registration Card

• Dokumentong magpapatunay ng paglilipat ng tirahan 

외외외외외외 외외외외

외외외외외외 외외 외외외 외외외외외외 외외외 외외외 3외 외외 외외 외 외외 외외외외 외외외외 외외 외 외외, 외외외 외외 외외 외외외 외외외 외

외 외외 외외외외외 외외 외 외외 외외외 외외외 외외 외외외 외외 외외 외외외외외 외외외 외외 외외 외외.
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�   Pagkuha ng Permanent Residency Visa (F-5) 

Ang mga sumusunod ang maaaring mag-apply para sa permanenteng pamamalagi (F-5) sa 
office na sumasakop sa inyong tinitirahan. Kinakailangan lamang ng tamang dokumento na 
naaayon sa bawat kwalipikasyon.

1. Kwalipikasyon

① Mga dayuhang nanirahan sa Korea ng mahigit limang taon
②   Asawa ng Koreano o asawa at mga menor-de-edad na anak ng isang dayuhang may permanent residency 

visa at higit sa dalawang taon nang naninirahan sa Korea
③   Mga anak ng dayuhang may F-5 visa (nanay o tatay) na ipinanganak sa Korea
④   Mga namumuhan (investors) na may malaking halaga ng ipunuhunan sa Korea at may lima o higit pang 

Koreanong empleyado
⑤   Mga dayuhang may lahing Koreano (overseas Koreans na may F-4 visa) na naninirahan sa Korea ng 

dalawang taon o higit pa
⑥   Mga Koreanong may ibang nasyunalidad at may kwalipikasyon para makakuha ng Korean citizenship
⑦   Overseas Korean na ipinanganak sa Korea
⑧   Mga dayuhang may PhD (Doctorate Degree) mula sa ibang bansa sa larangan ng teknolohiya
⑨   Mga dayuhang nakakuha ng PhD mula sa unibersidad ng Korea
⑩   Mga dayuhang may Bachelor’s Degree at sertipiko para sa larangan ng teknolohiya
⑪   Mga dayuhang may espesyal na kakayahan sa natatanging larangan
⑫   Mga dayuhang may natatanging kontribusyon 
⑬   Mga pensionado (pensioners)
⑭   Mga dayuhang pumasok sa Korea gamit ang visit working visa at higit sa apat na taon nang nagtrabaho sa 

manufacturing industry
⑮   Mga dayuhang nanirahan sa Korea ng mahigit sa tatlong taon matapos makakuha ng residency visa (F-2) 

sa pamamagitan ng sistema ng pagpupuntos
⑯   Indibidwal na napanatili ang pamumuhunan sa loob ng 5 taon o higit pa bilang real estate investor o public 

service investor, ang kanyang asawa at bata pang mga anak
⑰   Indibidwal na nanirahan sa Korea sa loob ng 3 taon o higit pa bilang corporate body founder (D-8-4)
⑱   Mga dayuhang nagdeposito ng mahigit sa KRW1.5 bilyon sa Investors Outreach Fund at napapanatili ang 

pamumuhunan sa Korea sa loob ng 5 taon 

2. Sa Kaso ng mga Migranteng Kasal sa Koreano

Ang mga migranteng kasal sa Koreano ay maaaring manatili sa Korea sa loob ng dalawang taon kung sila 
ay may sapat na kwalipikasyon sa pagiging “marriage immigrant”. Kung sila’y may maayos na rekord 
at mayroon silang mga pangunahing kakayahan sa paninirahan sa Korea gaya ng kakayahan sa wikang 
Koreano, at kung maisasakatuparan nila ang iba pang mga kondisyon, maaari silang mapagkalooban ng 
permanent residency visa. Kinakailangan lamang nilang mag-apply para sa pagpapalit ng sojourn status sa 
immigration office.

(1) Kwalipikasyon

•   Mga marriage immigrants na nanatiling kasal sa kanilang asawang Koreano
•   Mga marriage immigrants na namatayan ng asawa o iyong nawawala ang mga asawa sangayon sa 

pagpapasya ng korte
•   Mga nakipagdiborsyo sa asawa o nakipaghiwalay sa asawa at napatunayan na ang asawang Koreano ang 

dahilan ng pagdidiborsyo
•   Mga marriage immigrants na may anak mula sa asawa nilang Koreano at nagpapalaki ng menor-de-edad na 

bata (kahit na sila’y diborsyado o hiwalay sa asawang Koreano)

(2)   Kinakailangang Dokumento para sa Aplikasyon para sa Kwalipikasyon sa 

Permanenteng Pamamalagi

◉ Integrated application form, 1 standard picture

◉ Pasaporte at alien registration card

◉ NBI Clearance (Criminal Record Certificate mula sa Pilipinas)
Subalit, ang mga nakapagsumite na ng criminal record certificate mula sa kanilang bansa nang sila ay 
mag-apply para sa sojourn status at hindi pa lumalabas ng Korea ay hindi na kinakailangang magsumite 
pang muli nito. 

◉   Marriage certificate at resident registration card ng asawang Koreano
※   Kung sakaling nawawala ang asawang Koreano, kailangan ng kopya ng pagpapasya tungkol sa deklarasyon ng kaniyang 

pagkawala. Kung ang asawang Koreano naman ay namatay, kinakailangan ng sertipiko ng kamatayan (death certificate). Sa mga 
kaso naman ng diborsyo o legal na paghihiwalay na mag-asawa, kinakailangan ng kopya ng pagpapasya na nagsasaad ng mga 
dahilan ng insidente, kung saan ito ay pananagutan ng asawang Koreano. O mga dokumentong nagpapatunay na ang aplikante 
ay nagpapalaki ng menor-de-edad na bata, at iba pa.
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◉   Kailangan ng level 2 certificate ng TOPIK (Test of Proficiency in Korean) o mas mataas pa, o sertipiko ng 
pagtatapos sa KIIP (Korea Immigration and Integration Program) 
Subalit para sa mga marriage immigrants (F-6-2) na nag-aalaga ng mga bata, o iyong napawalang-bisa na 
ang kasal (F-6-3), at iyong nagpapalaki ng mga dayuhang minor-de-edad na bata (F-2-2, hindi kabilang 
rito ang mga kabataang 15 taong gulang pababa o iyong mga nakatapos ng regular na kurso ng mahigit sa 
dalawang taon)(Ipinapatupad simula Agosto 1, 2013)

◉   Mga dokumentong nagpapatunay ng inyong pinansiyal na kakayahan (isa sa mga sumusunod na 
dokumento)
•   Bank statement na nagsasaad na ang savings na nasa pangalan ng dayuhang residente o ng kapamilyang 

kasama niyang naninirahan ay umaabot sa KRW 30,000,000 o higit pa.
•   Kopya ng rehistrasyon ng bahay at lupa (real estate registration) o kopya ng kontrata ng pangungupahan 

sa bahay
•   Kopya ng mga dokumentong nagpapatunay ng kita (income) ng dayuhang residente o ng kanilang asawa, 

kabilang na rito ang sertipiko sa pagtatrabaho (certifi ate of employment)

◉   Sertipiko ng paninirahan sa isang lugar

◉   Bayad: KRW 200,000 (maliban dito, may bayad din ang pag-iisyu ng alien card: KRW30,000)
※   Ang mga kailangang dokumento at aplikasyon para sa mga hiwalay na sa asawa at iyong mga may lahing Koreano (iyong may 

kwalipikasyon sa pagkuha ng Korean citizenship) ay maaaring maiba.  Tumawag sa Foreigners’ Information Center (☎1345) para 
rito. 

(3) Mga Benepisyong Dala ng Pagtatamo ng Permenent Residency

•   Hindi na kinakailangang isuko ng marriage immigrants ang kanilang orihinal na nasyunalidad.
•   Maaari na silang bumoto sa lokal na eleksyon, tatlong taon matapos nilang makuha ang kanilang permanent 

residency status.
•   Hindi na kailangang kumuha pa ng reentry permit kung sila’y babalik sa Korea sa loob ng dalawang taon 

mula sa araw ng kanilang pag-alis.

3. Pagkawala ng Permanent Residency Status

Maaaring matanggalan ng permanent residency status ang isang dayuhang residente dahil sa mga sumusunod.
• Ang mga nakatanggap ng “deportation order” 
•   Ang mga nakatanggap ng permanent residency status sa pamamagitan ng ilegal na paraan o hindi tamang 

paraan

• Hindi muling nakabalik sa Korea sa itinakdang panahon ng pagbalik (reentry period).
•   Iyong mga nakatanggap ng permanent residency subalit hindi nakabalik sa Korea sa ibinagay na palugit 

para sa re-entry o iyong mga pumasok sa bansa gamit ang pangalan ng iba, pekeng pasaporte o iyong mga 
nakatanggap ng hatol sa Korte sa pagkakasangkot sa "pekeng kasal" (kasal na isinagawa lamang para 
makakuha ng visa) 

�   Pagpapalit ng Citizenship (Naturalization)

1. Kwalipikasyon

Ang mga sumusunod ay maaaring mag-apply para sa naturalization (pagpapalit ng Korean citizenship) sa 
immigration office (kabilang na rito ang branch offices ng Donghae at Sokcho) na sumasakop sa inyong 
lugar. Sa website ng Immigration (www.hikorea.go.kr), i-click ang “Information” tab (“Nationality Related 
Application Guide”) at dito makikita ninyo ang mga kailangan ninyong dokumento.
①   Mga dayuhang nanalagi sa Korea ng mahigit pa sa limang taon.
②   Mga dayuhang ang ama o ina ay dating Korean citizen. Mga dayuhang ipinanganak sa Korea, at ang 

kanyang ama o ina ay ipinanganak din sa Korea. Mga dayuhang  inampon ng mga Korean citizen at 
patuloy na nanirahan sa Korea ng mahigit sa tatlong taon.

③   Mga dayuhang nanirahan sa Korea sa loob ng dalawang taon o higit pa at kasal sa isang Korean citizen. O 
tatlong taon o higit pang kasal sa Koreano at patuloy na naninirahan sa Korea sa loob ng isang taon simula 
ng sila ay makasal (ibig sabihin ay nanirahan sila sa ibang bansa matapos nilang magpakasal at saka 
lamang pumunta sa Korea).

④   Mga dayuhang ang ama o ina ay Korean citizen.
※   Kung ang ama o ina ay naturalized Korean (o nagpalit ng Korean citizenship), ang kanilang mga anak ay 

maaaring mag-apply para sa special naturalization nang hindi isinasaalang-alang ang kanilang edad, 
estadong sibil (civil status), at tagal ng paninirahan sa Korea. (Subalit ang mga ampon na nasang tamang 
edad na ay hindi kasama sa eksempsyon.))

⑤ Mga dayuhang may natatanging kontribusyon sa Korea.
⑥ Mga dayuhang may natatanging kakayahan, at kinikilalang makakatulong sa pagpapaunlad ng Korea.

2. Sa kaso ng mga Migranteng Kasal sa Koreano

(1) Kwalipikasyon

①   Mga dayuhang nanirahan sa Korea nang mahigit sa dalawang taon habang kasal sa isang Korean citizen.



Pananatili at Naturalisayon  071070 Gabay sa Pamumuhay sa Korea

Kalusugan at PagpapagamotEdukasyon ng mga Anak Social Security System Pagtatrabaho at Paggawa Sanggunian
Introduksyon sa 
Timog Korea 

Mga Serbisyong para sa 
Multikultural na Pamilya at Dayuhan 

Pananatili 
at Naturalisayon 

Kultura at Pamumuhay sa 
Korea

Pagdadalang-tao at 
Pangangalaga sa Bata 

②   Mga dayuhang tatlong taon o higit nang kasal sa isang Korean citizen at patuloy na naninirahan sa Korea 
sa loob ng isang taon o higit pa habang nanatiling kasal.

③   Mga dayuhang may asawang Korean citizen subalit hindi kayang panatilihin ang buhay mag-asawa dahil 
ang asawang Koreano ay naideklarang patay o nawawala (hindi na nagpapakita) at iba pang mga dahilang 
hindi kasalanan ng dayuhan. Ngunit ang panahon ng kanilang paninirahan sa Korea ay sapat na upang 
makapag-apply ng citizenship gaya ng nabanggit sa ① o ②.

④   Mga dayuhang nangangalaga sa mga menor-de-edad na bata o kinakailangang palakihin sila sangayon sa 
kanilang pagpapakasal sa asawang Koreano at ang panahon ng kanilang paninirahan sa Korea ay sapat na 
upang makapag-apply ng citizenship gaya ng nabanggit sa ① o ②

(2) Mga Kinakailangang Dokumento

◉   Application form para sa naturalization (Ilakip dito ang isang colored picture 3.5cmx4.5cm, maaaring 
i-download ang form mula sa homepage)

◉   Orihinal at isang kopya ng pasaporte at ng alien registration card (para sa mga Tsino, kailangan din ng 
kopya ng Chinese resident registration card)

◉   Criminal Clearance Record mula sa bansang pinagmulan (NBI Clearance)

◉   Isang kopya ng rehistrasyon ng pamilya (family registration) ng asawang Koreano, karaniwang sertipiko, 
sertipiko ng kasal (marriage certificate), at resident registration
•   Kapag nanganak habang kasal pa, kinakailangan din isumite ang rehistrasyon ng pamilya na kasama na 

ang pangalan ng inyong anak.

◉   Dokumentong nagpapatunay na ang dayuhan o ang kaniyang kapamilya na kasama niyang naninirahan ay 
may kakayahang panatilihin ang kanilang kabuhayan (tingnan ang mga halimbawa sa ibaba): 
•   sertipiko ng rehistrasyon ng bahay at lupa (orihinal na dokumento) o kontrata ng pangungupahan (orihinal 

at kopya) na nagkakahalagang mahigit sa KRW 30 milyon
•   dokumentong magpapatunay na mayroon kayong regular na pagkakakitaan o employment certificate ng 

inyong asawa (isama rin ang kopya ng rehistro para sa negosyo kung mayroon)

◉   Pasulat na Panunumpa (written oath) 

◉   Rehistro para sa Relasyon ng Pamilya na mula sa Korte Suprema (maaaring i-download ito sa homepage) 

◉   Kung ang dayuhan naman ay nag-aalaga o nagpapalaki ng mga batang Koreano matapos ideklara ang pagkawala 
ng kasal, kinakailangan nilang magsumite ng Sertipiko ng Relasyon ng Pamilya sa ilalim ng pangalan ng (mga) 
anak na Koreano. Kinakailangan din nilang magsumite ng dokumentong nagpapatunay na sila ang nangangalaga 
sa mga bata o kinakailangan ng mga bata ng kanilang pangangalaga.

Karagdagang dokumento na kailangang isumite ng migranteng diborsyado na o hiwalay na sa asawang 

Koreano  para sa ekstensyon ng pananatili, aplikasyon sa permanenteng residente at naturalisasyon(kung 

hindi ito kasalanan ng marriage immigrant,   kailangan sa mga sumusunod na dokumento)

•	 Parusang	kriminal	o	desisyon	ng	diborsyo	(nagsasaad	ng	mga	tungkulin	ng	asawang	Koreano)

•	 		Kung	ang	marriage	immigrant	ay	nag-file	ng	demanda	dahil	sa	pang-aabuso	ng	asawang	Koreano:	

Hatol	na	“hindi	pag-uusig”	mula	sa		Prosekutor	(suspensyon	ng	demanda	o	kawalan	ng	karapatan	sa	

pag-uusig)

•	 		Kung	ang	marriage	immigrant	ay	sinaktan	ng	asawang	Koreano	:	Medikal	na	katibayan	(tinutukoy	ang	

detalye		ng		pinsalang	sanhi	ng	karahasan	ng	asawang	Koreano)	at	larawan	ng	pinsala

•	 		Kung	ang	asawang	Koreano	ng	marriage	immigrant	ay	walang	kakayahang	pampinansyal:	Desisyon	sa	

pagkalugi	ng	asawang	Koreano.

•	 		Kapag	hindi	alam	kung	nasaan	ang	asawa	:	Kopya	ng	rekord	ng	ulat	tungkol	sa	pagkawala	ng	asawa	

•	 		Pagkumpirma	sa	dokumento	na	nagpapaliwanag	ng	kadahilanan	para	sa	pagkahiwalay	ng	asawa	relasyon	na	

nakasulat	sa	pamamagitan	ng	isang	kamag-anak	na	mas	malapit	kaysa	sa	pinsan	ng	asawa.

•	 		Pagkumpirma	sa	dokumento	na	nagpapaliwanag	ng	kadahilanan	para	sa	pagkahiwalay	ng	asawa	

relasyon	ay	katangian	ng	asawa,	na	nakasulat	sa	pamamagitan	ng	presidente	ng	asosasyon	ng	

kapitbahayan	kapag	ang	relasyon	sa	asawa	ay	sira	(kailangan	ng	detalyadong	dahilan	para	sa	

pagkahiwalay	ng	asawa	relasyon	na	inilarawan)

•	 		Iba	pang	mga	dokumentong	maihahambing	sa	nabanggit:	Kumpirmasyon	ng	sertipikadong	organisasyon

외외외외외외 외외외외

외외외외외외	외외	외외외	외외외외외외	외외외	외외외	3외	외외	외외	외	외외	외외외외	외외외외	외외	외	외외,	외외외	외외	외외	외외외	외외외	외

외	외외	외외외외외	외외	외	외외	외외외	외외외	외외	외외외	외외	외외	외외외외외	외외외	외외	외외	외외.

외				2011외	5외	1외외외	외외외외외외외외	외외외외외외외	외외외외	외외,	외외외외외	외외외외	외외외외	외	3외	외외외	외외외	외외외.
외				외외외외외외외외	외외외외외외	외외외외	외외	외외	외외외외	외외외외외외외	외외외외	외외외외외외	2013외	7외	2외	외외외외외외외외외외	외	외외외외외외외외외

외외외외	외외외외	외외외	외외외외	외외외외외외외외외외	외외외외	외외.

at dokumentong nagpapatunay ng pag-aasawa sa pinanggalingan ng dayuhan (kinakailangang ilakip ang  
dokumentong nakasalin sa wikang Koreano)
※			Kabilang	dito	ang	mga	materyales	na	nagsasaad	ng	inyong	personal	na	estadong	sibil	(kasal,	hindi	kasal,	inampon,	atbp.)	para	sa	mga	

magulang,	asawa	at	anak	ng	aplikante	para	sa	pagpapalit	ng	kaniyang	citizenship.	Para	sa	mga	Tsino,	kinakailangan	nilang	magsumite	
ng	resident	registration,	at	family	relation	notarial	certificate	(kinakailangang	may	patotoo	ito	ng	Embahada	ng	Tsina)

◉   Beripikasyon ng pagkakakilanlan bilang Korean Chinese (Joseonjok) para sa Korean Chinese (Joseonjok) (Chinese 
ID, Chinese census na dokumento, atbp.)

◉ Bayad: KRW 300,000 (central revenue stamp)

◉ Dokumentong nagpapatunay ng pagkawala o pagkaputol ng kasal sa asawang Koreano
※			Deklarasyon	ng	pagkawala	(kung	ang	asawang	Koreano	ay	hindi	na	nagpapakita)	ng	asawang	Koreano,	o	sertipiko	ng	kamatayan	(kung	

patay	na	ang	asawang	Koreano),	o	desisyon	ng	korteng	nagsasaad	na	ang	asawang	Koreano	ang	responsable	sa	pagkawala	ng	kasal	(kung	
ang	kasal	ay	nauwi	sa	diborsyo	o	legal	na	paghihiwalay)
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(3) Pamamaraan ng Naturalisasyon

①    Aplikasyon para sa Naturalization (Pagpapalit ng Citizenship)

Ihanda ang mga nabanggit na dokumento sa itaas para sa aplikasyon para sa naturalization, at saka personal 

itong isumite sa tanggapan ng imigrasyon na nasasakupan ng inyong lugar.

② Pagsusuri sa Kwalipikasyon

•   Susuriin ang mga dokumentong inyong isinumite, iimbestigahan kung totoo ang mga nakasaad sa dokumento 

at saka magkakaroon ng interbyu.

•   Padadalhan kayo ng notipikasyon tungkol sa inyong interbyu dalawa hanggang apat na linggo bago ang 

itinakdang araw ng interbyu. Kinakailangang ipagbigay-alam ninyo ang bago ninyong address sa lokal 

na tanggapan ng imigrasyon kung sakaling naglipat-bahay kayo matapos ninyong maisumite ang inyong 

aplikasyon para sa naturalization.

•   Ang mga marriage immigrants na may maayos na buhay mag-asawa at patuloy na kasamang naninirahan ang 

asawang Koreano ay exempted na sa pasulat na pagsusulit. Susuriin na lamang ang kanilang kakayahan sa 

wikang Korean at ang pangunahing pag-uugali bilang Korean citizen sa pamamagitan ng interview. 
※ Ang mga hiwalay o diborsyado sa asawang Koreano ay hindi exempted sa pasulat na pagsusulit. 

•   Sakaling bumagsak kayo sa interbyu, bibigyan pa kayo ng isa pang pagkakataon para sa interbyu

(dalawang tsyansa ang ibibigay sa inyo)

③ Notipikasyon para sa Permiso sa Pagpapalit ng Citizenship

•   Sa sandaling napagdesisyunan na ang tungkol sa ebalwasyon para sa naturalisasyon. Ipapadala ang 

notipikasyon tungkol sa resulta ng desisyon sa pamamagitan ng koreo (post office mail). Ang durasyon ng 

ebalwasyon sa naturalisasyon ay inaanunsiyo kada buwan sa website (i-click ang “announcement tab”) ng 

Korea Immigration Service. 

•   Matapos makuha ang notipikasyon para sa permiso sa pagapaplit ng citizenship, tiyakin muli kung tama ang 

nakasaad na pangalan, petsa ng kapanganakan, at iba pang impormasyon. Humingi ng tatlong kopya ng 

pangunahing sertipiko mula sa inyong city hall, district offie, town offie, at iba pa. Isumite ito kapag bumisita 

kayo sa alinmang institusyon.

④   Pagpapawalang Bisa ng Dayuhang Nasyunalidad (embahada ng bansang pinanggalingan) o Panata para sa 

Hindi na Paggamit ng Dayuhang Nasyunalidad (Immigration Offi e)

◉   Kinakailangang mangako ang isang dayuhan sa Kawagaran ng Hustisya (Ministry of Justice) na isusuko na 

niya ang kanyang dayuhang nasyunalidad o kaya’y hindi na niya gagamitin pa ang dayuhang nasyunalidad, 

isang taon mula ng makuha niya ang permiso para sa pagpapalit ng citizenship.

•   Mapapawalang-bisa ang Korean citizenship kapag lumagpas ang isang taon ng hindi nagpapasa ng 

kasunduan, at kinakailangan niyang sumailalim muli sa proseso ng muling pagkuha ng Korean nationality 

kung nais niya itong makuhang muli.
◉   Sakaling isusuko na ng isang dayuhan ang kanyang dayuhang nasyunalidad, kinakailangan niyang isumite ang 

“certificate of renunciation” sa immigration office at saka siya kukuha ng dokumento para sa kumpirmasyon 

ng pagsuko ng dayuhang nasyunalidad na siyang iniisyu ng immigration.

•   Kopya lamang ang ibigay ninyo (itago ang orihinal na dokumento) kapag isusumite niyo na ang notipikasyon 

para sa permiso sa pagpapalit ng citizenship sa embahada
◉   Maaaring kumuha ng panata para sa hindi paggamit ng dayuhang nasyunalidad kung patuloy at pananatilihin 

ang kasal sa asawang Koreano, makakakuha din kayo ng dokumentong nagpapatunay ng kasunduan para sa 

hindi paggamit ng dayuhang nasyunalidad matapos isagawa ang panata.

•   Kapag isinumite niyo na ang dokumentong nagpapatunay ng inyong panata na hindi na gagamitin ang 

dayuhang nasyunalidad, maaari ninyong panatilihin ang inyong nasyunalidad sa Pilipinas, subalit kayo 

ay ituturing na Koreano kapag kayo ay nasa Korea. Halimbawa, maaari niyo lamang gamitin ang Korean 

passport ninyo kapag dumarating o umaalis sa mga airport o porte ng Korea.
*   Para sa mga bansang hindi pinapahintulutan ang multiple nationalities (gaya ng Tsina, atbp.), maaaring 

mapawalang-bisa ang kanilang orihinal na nasyunalidad depende sa batas ng nasabing bansa. (Sumangguni sa 
embahada ng inyong bansa tunkol sa multiple nationalities.]

⑤ Resident Registration

•   Bumisita sa community center (dongsamuso) ng inyong lugar at dalhin ang pangunahing sertipiko na 

notarisado, dokumentong magpapatunay ng inyong pagsuko sa ibang nasyunalidad (o ang dokumentong 

magpapatunay ng inyong pagsang-ayon sa hindi paggamit ng ibang nasyunalidad habang nasa Korea), 2 ID 

picture (3x4cm). Iulat dito ang tungkol sa resident registration at saka nila kayo iisyuhan ng national ID. 
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(4) Pag-iisyu ng Resident Registration Card (Korea National ID Card)

Makakatanggap kayo ng resident registration card matapos kayong magparehistro bilang residente sa inyong 
lugar. Ang resident registration card ay isang patunay na kayo ay may Korean nationality. Ginagamit ito 
kapag gumagamit kayo ng mga serbisyo mula sa mga administratibong ahensiya at kapag nangangailangan 
kayo ng mga dokumentong sibil (civil documents).

Huwag ipapahiram ang inyong resident registration card o ipagsabi ang numero ng rehistrasyon 

(registration number) sa ibang tao. Ang mga impormasyon sa resident registration card ay maaaring 

magamit sa mga krimen.
외외외외외외 외외외외

외외외외외외 외외 외외외 외외외외외외 외외외 외외외 3외 외외 외외 외 외외 외외외외 외외외외 외외 외 외외, 외외외 외외 외외 외외외 외외외 외

외 외외 외외외외외 외외 외 외외 외외외 외외외 외외 외외외 외외 외외 외외외외외 외외외 외외 외외 외외.

외    2011외 5외 1외외외 외외외외외외외외 외외외외외외외 외외외외 외외, 외외외외외 외외외외 외외외외 외 3외 외외외 외외외 외외외.
외    외외외외외외외외 외외외외외외 외외외외 외외 외외 외외외외 외외외외외외외 외외외외 외외외외외외 2013외 7외 2외 외외외외외외외외외외 외 외외외외외외외외외

외외외외 외외외외 외외외 외외외외 외외외외외외외외외외 외외외외 외외.

Kapag hindi ito naireport, kakanselahin ang iyong rehistrasyon sa pagkaresidente matapos ang 

pagsusuri.
외외외외외외 외외외외

외외외외외외 외외 외외외 외외외외외외 외외외 외외외 3외 외외 외외 외 외외 외외외외 외외외외 외외 외 외외, 외외외 외외 외외 외외외 외외외 외

외 외외 외외외외외 외외 외 외외 외외외 외외외 외외 외외외 외외 외외 외외외외외 외외외 외외 외외 외외.

외    2011외 5외 1외외외 외외외외외외외외 외외외외외외외 외외외외 외외, 외외외외외 외외외외 외외외외 외 3외 외외외 외외외 외외외.
외    외외외외외외외외 외외외외외외 외외외외 외외 외외 외외외외 외외외외외외외 외외외외 외외외외외외 2013외 7외 2외 외외외외외외외외외외 외 외외외외외외외외외

외외외외 외외외외 외외외 외외외외 외외외외외외외외외외 외외외외 외외.

�   Pag-imbita sa mga Magulang at Kamag-
anak ng mga Migranteng Kasal sa 
Koreano

Kinakailangang magsumite ng aplikasyon ang iyong mga magulang o kamag-anak sa 
Embahada ng Korea o Konsulado sa ibayong bansa upang maanyayahan mo sila sa Korea. 
Ang mga kinakailangang dokumento at bilang ng pinapayagang pagbisita sa Korea ay 
depende sa Embahada ng Korea o Konsulado sa ibayong bansa. Kumonsulta sa isang ahente 
sa Embahada ng Korea o Konsulado sa ibayong bansa.

1.   Contact Information ng mga Pangunahing Tanggapan ng 
Diplomatikong Misyon sa Ibang Bansa

Opisyal na Residensya ng mga Taga-ibang bansa Teleponong matatawagan

Embahada ng Tsina 86-10-8532-0404

Konsulado General Guangzhou 86-20-2919-2999

Konsulado General Shenyang 86-24-2385-3388

Konsulado General ng Shanghai 86-21-6295-5000

Konsulado General Qingdao 86-532-8897-6001

Embahada ng Thailand 66-2-247-7537

Embahada ng Vietnam (Hanoi) 84-4-3831-5110

Konsulado General Ho Chi Minh 84-8-3822-5757

Embahada ng Mongolia 976-11-32-1548

Embahada ng Pilipinas 63-2-856-9210

Embahada ng Uzbekistan 62-21-2967-2555

Embahada ng Cambodia 855-23-211-900/3

Punong Konsulado ng Vladivostok 8802-881-2088

⑥   Pagsasauli ng Alien Registration Card (maaari itong ipadala tungong koreo (post offie) sa immigration offie)

•   30 araw mula ng pagka-isyu ng resident registration card ninyo, kinakailangang isauli niyo ang inyong alien 

registration card

•   Kung nais niyo naman itong isauli nang  mas maaga, hintayin niyo munang makuha ang dokumentong 

nagkukumpirma ng pagsuko sa dayuhang nasyunalidad (renunciation of foreign nationality) (o dokumentong 

nagpapatunay ng panata para sa hindi paggamit ng dayuhang nasyunalidad)

•   Muling pag-iisyu ng Resident Registration Card: Kung naiwala mo ang iyong resident registration card, 
maaari itong iisyu muli sa opisina ng iyong eup, myeon o dong. Kinakailangan lamang ng isang larawan 
(3x4cm) ng iyong sarili na kuha sa nakaraang anim na buwan.

•   Kapag nagpalit ng tirahan (address) : Kailangan mong ireport ang iyong bagong tirahan (address) sa opisina 
ng iyong bagong eup, myeon o dong sa loob ng 14 na araw.
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2. Contact Information ng mga Pangunahing Embahada sa Korea 

Bansa Teleponong matatawagan

USA 02-397-4114

Russia 02-752-0630

China 02-738-1038

Jpan 02-2170-5200

Vietnam 02-739-2065

Thai 02-790-2955

Philippines 02-796-7387

Uzbekistan 02-574-6554

Cambodia 02-3785-1041

Laos 02-796-1713

Mongol 02-798-3464

Nepal 02-3789-9770

�   Panlipunang Integrasyon(Social 
Integration) para sa mga Imigrante

1. Early Adaptation Program para sa mga Imigrante 

  Ipinatutupad ang “Early Adaptation Program para sa mga Imigrante” sa 15 Immigration Offices, 217 
Multicultural Family Support Centers at 17 migrants’ support center. Ito ay para sa mga migranteng kasal 
sa Koreano na kararating pa lamang sa Korea matapos ang pagpapakasal sa Koreano. Inihahandog ito sa 12 
wika (kasama na ang wikang Koreano) at sa pamamagitan nito ay makakuha kayo ng mga importanteng 
impormasyon gaya ng impormasyon sa pamumuhay sa Korea, pag-unawa sa kultura ng isa’t isa upang sa 
mapang-unawang buhay mag-asawa (seminar para sa mag-asawa), at iba pa. 

◉  Detalye
• mentoring mula sa mas nakakatandang migranteng kasal sa Koreano
• pag-unawa sa kultura ng isa’t isa upang sa mapang-unawang buhay mag-asawa
• mga kailangang malaman pangunahing pamumuhay
• pagpapakilala at mga sistema ng mga institusyon tumutulong sa mga migranteng kasal sa Koreano 
• gabay tungkol sa evacuation ng mga biktima ng domestikong karahasan
•   gabay tungkol sa permiso sa pananatili sa Korea, pag-iimbita sa pamilya, pagpapalit ng Korean 

citizenship, KIIP at iba pang tungkulin ng Immigration Office

◉ Benepisyo ng pagtatapos ng Early Adaptation Program 
•    Sa unang pagpaparehistro bilang dayuhan at kapag nagpa-extend ng visa makakatanggap kayo ng 2 

taon ng sojourn period
•    Sa unang pagsali sa KIIP, kikilalanin ang 2 oras na natapos para dito 



Pananatili at Naturalisayon  079078 Gabay sa Pamumuhay sa Korea

Kalusugan at PagpapagamotEdukasyon ng mga Anak Social Security System Pagtatrabaho at Paggawa Sanggunian
Introduksyon sa 
Timog Korea 

Mga Serbisyong para sa 
Multikultural na Pamilya at Dayuhan 

Pananatili 
at Naturalisayon 

Kultura at Pamumuhay sa 
Korea

Pagdadalang-tao at 
Pangangalaga sa Bata 

2. Korea Immigration Integration Program (KIIP)

Sang-ayon sa polisiya ng immigration, ang Korea Immigration Integration Program ay paraan upang mas 
mapadali ang pagkuha ng Korean citizenship, kwalipikasyon sa pananatili sa Korea at iba pa para sa mga 
imigranteng nakakumpleto na ng edukasyunal na kurso (pag-aaral ng wikang Koreano at pag-unawa sa 
lipunan ng Korea). Ito ay aprubado ng Kagawaran ng Hustisya (Ministry of Justice) bilang suporta sa mga 
imigranteng nasa Korea para sa kanilang adaptasyon at makapagsarili bilang miyembro ng lipunan ng Korea. 

◉   Layunin ng Programa : Upang isulong ang maagang adaptasyon at matagumpay na pagtatatag ng mga 
imigrante sa lipunang Korea.

◉   Edukasyunal na kurso : ① Kurso sa wikang Koreano ② Kurso sa wikang Koreano at kultura ng Korea 
③Kurso sa pag-unawa ng lipunan ng Korea

◉ Oras ng Kurso : minimum na 50 hanggang sa maximum na 465 oras
①   Kurso para sa Wikang Koreano (basic level): Level 0 (15 oras) 
②    Kurso sa wikang Koreano at kultura ng Korea: Level 1~4 (exempted ~ maximum na 400 oras) 

Sa pamamagitan ng ebalwasyon (level test), pinagpagpasiyahan ang baytang at kung ilang oras ang 
dapat gugulin base sa resulta ng nasabing pagsusulit.

③   Kurso para sa Pag-unawa ng Lipunan ng Korea: Level 5 (50 oras)
Magbigay ng mga pangkalahatang impormasyon tungkol sa mga pangunahing sistema (pulitika, 
kabuhayan, lipunan, kultura, kasaysayan, batas at buhay ng korea at atbp.), pangunahing pagpapahalaga 
(values), atbp. 

◉   Oras ng Operasyon: Ang namamahalang institusyon ay may kalayaang magbukas ng nais nilang 
edukasyunal na kurso

◉   Mga namamahalang institusyon: 309 na institusyon (batay sa Marso 2015) 

◉   Benepisyong Makukuha ng mga Nagsasanay
•   Walang pasulat na pagsusulit para sa naturalization, eksempsyon sa interbyu para sa pagsusuri, 

pagbabawas ng panahon sa paghihintay para sa pagkuha ng nasyonalidad
•   Karagdagang mga puntos (hanggang 26 puntos) ang ibibigay  sa mga propesyonal na magbabago ng 

sojourn status sa pamamagitan ng sistema ng pagpupuntos (F-2)
•   Hindi na kailangan pang magbigay ng patunay sa kakayahan sa wikang Koreano kapag mag-apply para 

sa permanent residency status (F-5)
•   Hindi na kailangan pang magbigay ng patunay sa kakayahan sa wikang Koreano kapag mag-apply ang 

asawa o anak na menor-de-edad para sa permanent residency status (F-5) 
•   Hindi na kailangan pang magbigay ng patunay sa kakayahan sa wikang Koreano kapag mag-apply para 

sa E-7 visa (Special Designated Activities)
•   Hindi na kailangan pang magbigay ng patunay sa kakayahan sa wikang Koreano kapag mag-apply para 

sa “long-term residency” (F-2)
•   Iisyuhan ng “Sertipikasyon sa Korea Immigration and Integration Program – Korean Language Test 

(KLCT)” ang sinumang makakapasa sa pagsusulit
•   Iisyuhan ng “Sertipikasyon sa Korea Immigration Naturalization Acceptance Test (KINAT)” ang 

sinumang makakapasa sa kumprehensibong pagsusulit
※    Ipinatutupad ang pagpapatupad para sa nasyunalidad at pananatili para sa mga nakapagtapos ng level 5. Kung nais din ng 

mga kalahok sa programa, mayroon ding ibang mga konsultasyon ang ibinibigay habang isinasagawa ang edukasyunal na 
kurso

Mga Detalye tungkol sa mga Baytang ng KIIP

Kategorya
Baytang 0 Baytang 1   Baytang 2 Baytang 3 Baytang 4 Baytang 5

Kurso
Kurso sa wikang Koreano at kultura ng Korea Pag-unawa sa 

Lipunan ng KoreaPangunahin Beginner 1 Beginner 2 Intermediate 1 Intermediate 2

Oras para sa 
Kumplesyon

15 oras 100 oras 100 oras 100 oras 100 oras 50 oras

Resulta ng 

Level Test

Mababa sa 3 
puntos (para 
lamang sa 
pasalitang 

pagsusulit, hindi 
kabilang rito 

ang pasulat na 
pagsusulit)

3~20
puntos

21 ~ 40
puntos

41 ~ 60
puntos

61 ~ 80
puntos

81 ~ 100
puntos

Lebel
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Diagram ng proseso (step-by-step process) ng pagsasailalim sa social 

integration program (KIIP) 

◉   Para sa mga detalye tungkol sa KLCP, bisitahin ang website ng Social Integration Information Network 
(www.socinet.go.kr) > Programa para sa mga KLCP > Maaari ninyo itong makita sa pambansang 
institusyong tagapamahala

⑬ Pagpapalabas ng 
sertipikasyon para sa 

Pagkumpleto ng kurso

Immigration office na may 
sakop  sa inyong lugar 

⑭ Aplikasyon para sa 
naturalisasyon at iba pa

Immigration office na may 
sakop  sa inyong lugar

① Aplikasyon sa pakikilahok

Social Integration Information 
Network (www.socinet.go.kr)

② Pre-evaluation ng 
Pangunahing Kakayahan

Immigration Office na may 
sakop  sa inyong lugar o 
itinalagang ahensiya

③ Pagtatalaga ng edukasyunal 
na kurso at level

Immigration office na may 
sakop  sa inyong lugar

④ Kumpirmasyon ng puntos sa 
pre-evaluation, edukasyunal na 

kurso at level

Social Integration Information 
Network (My page)

⑤ Aplikasyon para sa 
rehistrasyon at institusyong 

namamahala

Social Integration Information 
Network

⑥ Pagtatalaga ng 
namamahalang institusyon 

(pagbabago)

mga namamahalang 
institusyon sa bawat rehiyon

⑦ Umpisa ng edukasyon

Isinasagawa ng bawat 
institusyon

⑧ Pagsisimula ng wikang 
Koreano sa bawat kurso

Pagsasagawa ng ebalwasyon 
sa bawat kurso (isinasagawa ng 
mga rehisyunal na institusyon)

⑨ Mid-term Evaluation 
(KIIP-KLCT)

Isasagawa sa ibang lokasyon

⑩ Pag-uumpisa sa kurso sa 
pag-unawa sa Kultura ng 

Koreano

Isinasagawa ng bawat 
institusyon

⑪ Konsultasyon sa 
nasyunalidad at pananatili

Immigration office na may 
sakop  sa inyong lugar

⑫ Ang komprehensibong 
ebalwasyon (KINAT)

Isasagawa sa ibang lokasyon

Mga Dapat Tandaan!

◉ Ang homepage ng “Hi Korea’, e-government para sa mga dayuhan

Sa pamamagitan ng ‘Hi Korea’ homepage na pinapatakbo gamit ang 4 na iba’t ibang wika (Korean, 

Ingles, Hapon, Tsino), maaari kang mag-file ng kahilingan o reklamo na online para sa mga banyagang 

naglalagi sa Korea sa pahintulot para sa pananatili ng extension ng ulat ng panahon, para sa lokasyon 

ng ulat ng paglagi, para sa pagbabagong internasyonal na mag-aaral ng reserbasyon, para sa pagbisita 

ng tanggapan ng imigrasyon, atbp.

• Patnubabay sa mga gagamit

bisitahin ang homepage (www.hikorea.go.kr) ⇢ magparehistro para maging miyembro ng site ⇢

maaari ng gamitin ang mga serbisyong gaya ng online civil complaint, pagpapareserba para sa 

pagbisita, my page, atbp.

◉   Pangkalahatang sentro ng impormasyon para sa mga dayuhan: (walang area code)1345 Telepono 

pagpapayo ay ibinigay sa 18 iba't ibang mga wika (Korean, Ingles, Japanese, Chinese, Vietnamese, atbp.) 

Sa pangkalahatang gumagama ito kaugnay ng mga serbisyong tungkol  sa immigration tulad ng visa, 

residence, pagkuha ng nasyonalidad, atbp.

◉ Ang impormasyong social integration network (soci-net) homepage

Gabayan kami sa detalye sa programang social integration, programa na gabay ng internasyonal na pag- 

aasawa, Early Adaptation Program, at iba pa. Gayundin, sa pamamagitan ng homepage, maaari kang 

humiling para sa direktang pakikilahok sa mga pang-edukasyon na kurso sa pangangailangan.

• Patnubabay sa mga gagamit

bisitahin ang website (www.socinet.go.kr) ⇢ magparehistro para maging miyembro ng site ⇢ maaari 

ng gamitin ang mga serbisyong gaya ng pagpaparehistro para makasali sa social integration program 

(KIIP), pagche-check ng resulta, atbp.



 UNESCO World Heritage

Gyeongju, Gyeongsangbuk-do, Hinirang bilang UNESCO World Heritage noong 1995

Bulguksa at Seokguram

Ang Bulguksa at Seokguram ay itinatag noong panahon ni Haring Beopeung, taong 22 ng 
Dinastiyang Shilla, 1,440 taon na ang nakakaraan. Si Jaesang Dae-Kim Seong ang nagsagawa 
ng renobasyon nito noong panahon ni Haring Gyeongdeok ng Dinastiyang Shilla. Ang mga 
gusali at mahahalagang mga kayamanang nasa loob nito  ay nasunog  o  ninakaw sa panahon 
ng pananakop ng mga Hapon. Ang makikitang gusali at tore ngayon ay iyong naiwan bago 
ang 1920. Ang mga gusali ay naibalik sa pamamagitan ng pagsisikap para sa restorasyon at 
renobasyon ng mga ito.  Kapag tinahak ang galugod (ridge) ng Bulguksa at umakyat ng 3km  
(9km gamit ang aspaltadong kalsada) mula rito, makikita ang pinakanatatanging “Seokguram” 
na kabilang sa “Bonjonbul” ng “Yeoraejwasang” (Buddha) na nakaharap sa Silangang Dagat at 
maituturing na pinakadakilang likhang-sining ng  Silangang Asya. 

Kultura at Pamumuhay sa Korea

4

125   Konsumerismo at Pang-ekonomikong Pamumuhay 

   Badyet ng Pamilya 

   Pagbili at Paggamit ng mga Produkto 

   Paraan ng Pagtatabi ng Pera at Paggamit ng Serbisyo sa Bangko

135  Transportasyon sa Korea 

   Bus 

   Subway 

   Taxi 

   Kotse 

   Tren 

  Airport

157   Paggamit ng Pampublikong Institusyon 

   Administratibong Ahensiya 

   Istasyon ng Pulisya (☎112) 

   Istasyon ng Bumbero (☎119) 

   Post Office 

   Silid-Aklatan 

162   Paggamit ng mga Pasilidad Pang-libangan 

   Barberya 

   Parlor 

  Uri ng Pasilidad para sa Paliligo

084   Pamumuhay at Kultura ng Pamilya 

   Katangian ng Pamilyang Koreano 

 Kagandahang-asal sa Paggamit ng Wika

   Mga Mahahalagang Araw ng Pagdiriwang Kasama ang Pamilya 

096   Kultura sa Pananamit 
  Pang-araw-araw na Pananamit 
Tradisyunal na Pananamit ‘Hanbok’ 

097   Pagkain 

   Mga Madalas Kaining Pagkain 

   Mga Pangunahing Pagkaing Koreano 

   Mga Pampalasa 

106 Kultura sa Bahay 

   Mga Klase ng Bahay 

   Pagbili ng Bahay at Kontrata sa  
Pag-upa ng Bahay, atbp. 

   Suportang Pabahay 

   Paggamit ng kuryente 

   Paggamit ng Tubig 

   Paggamit ng Gas 

   Mga Kagamitanna Pang-init 
(Heating Facilities) 

   Telekomunikasyon 

   Pagtatapon ng Basura 
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(2) Relasyong  Mag-asawa

•   Mahalaga ang relasyon ng mag-asawa, gayundin ang iyong papel bilang isang magulang. Mas mahaba ang 
panahong gugugulin bilang isang pamilya kaysa bilang mag-asawa.

•   Sa nakaraan, ang gawaing bahay o pag-aalaga ng bata ay itinuturing bilang trabaho ng mga babae. 
Gayunpaman, nagbabago na ito at ang mga lalaki ay kasama na rin sa paggawa ng mga gawaing bahay o 
pag-aalaga ng mga bata kasama babae.

•    Hindi sanay maglambing ang mga lalaking Koreano, lalo na iyong konserbatibo, sa pagpapahayag ng 
kanilang pagmamahal sa kanilang asawa. Lalo na noong sinaunang panahon kung saan hindi ikinatutuwa 
ng mga matatanda ang paglalambingan ng mag-asawa sa harap ng ibang tao. Kaya't mag-ingat sa paggawa 
nito. 

(3) Pagsasanay sa Buhay May-pamilya

Upang magkaroon ng masayang buhay mag-asawa sa Korea, mahalagang pagtagumpayan ang mga 
pagkakaiba sa kultura. Maaaring mahirap makasanayan ang buhay may-pamilya at kultura sa Korea. Kung 
ikaw ay nakakaranas ng mga problema, pag-isipan ang mga sumusunod na rekomendasyon.

� Pamumuhay at Kultura ng Pamilya

1. Katangian ng Pamilyang Koreano

Natatangi ang buhay pamilya sa Korea. Ang mga migranteng kasal sa Koreano na nakakaunawa sa katangian 
ng pamilyang Koreano ay mas madaling makibagay sa kanilang bagong pamilya, at maunawaan ang 
kultura sa Korea. Magkakaiba ayon sa pamilya at rehiyon ang kultura ng bawat pamilya. Gayunpaman, ang 
kultura ng Korea ay base sa Confucianismo. Ang kultura ng pamilya ng Korea ay may pagkakahalintulad 
sa mga bansang sakop ng kulturang Confuncianismo, subalit mabilis ang ipinagbago nito sa pagsulong ng 
industrialisasyon.

(1) Relasyon sa Pamilya

•   Ang isang pamilyang nagkakasundo ay kasing halaga ng kaligayahan ng bawat miyembro ng pamilya.
•   Mahalaga sa loob ng pamilya ang herarkiya. Dapat turuan ang mga bata na rumespeto sa mas nakatatanda at 

magalang na ipahayag ang kanilang mga  opinyon. Laging itinuturo sa mga kabataan ang paggalang sa mga 
magulang, lolo at lola, at iba pang nakakatandang kamag-anak. .

•   Espesyal ang relasyon ng mga magulang sa kanilang mga anak. Binibigyan ng malaking kahalagahan ng 
mga magulang ang pagmamahal at pag-aaruga sa kanilang mga anak. Minsan, sa sobrang pag-aasikaso ng 
mga magulang ay nagiging palaasa ang mga anak sa kanila.

•   Ayon sa relasyon sa pagitan ng malalaki nang mga anak at matatanda nang mga magulang, ang ‘direktang 
kaugaliang pampamilya’ sa pagkandili ng mga magulang ay humina pero ang palitan ay tumaas; ang kalidad 
ng relasyon ay umunlad din.

•Magsusumikap na intindihin ang magkabilang kultura ng pamilya
•Tanungin ang iyong asawa o ang kanyang mga magulang tungkol sa mga tradisyon ng kanilang pamilya
• Idaan sa pag-uusap ang mga problema ng pamilya
• Huwag mag-isang hanapin ang solusyon kundi humingi ng tulong sa mga taong nasa iyong paligid

외외외외외외 외외외외
외외외외외외 외외 외외외 외외외외외외 외외외 외외외 3외 외외 외외 외 외외 외외외외 외외외외 외외 외 외외, 외외외 외외 외외 외외외 외외외 외외 외외 
외외외외외 외외 외 외외 외외외 외외외 외외 외외외 외외 외외 외외외외외 외외외 외외 외외 외외.

외    2011외 5외 1외외외 외외외외외외외외 외외외외외외외 외외외외 외외, 외외외외외 외외외외 외외외외 외 3외 외외외 외외외 외외외.
외    외외외외외외외외 외외외외외외 외외외외 외외 외외 외외외외 외외외외외외외 외외외외 외외외외외외 2013외 7외 2외 외외외외외외외외외외 외 외외외외외외외외외

외외외외 외외외외 외외외 외외외외 외외외외외외외외외외 외외외외 외외.
※  Kung hindi mo mareresolba ang problema sa mga paraang nasa itaas, mas mainam na kumonsulta sa isang propesyonal na 

tagapayo. Humingi ng tulong sa malapit na multicultural family support center, Danuri Helpline (☎1577-1366).

2. Kagandahang Asal sa Paggamit ng Wika

Sa Korea, gumagamit sila ng “titulo” bilang magalang na paraan sa pagtawag sa isang tao. Gumamit din 
sila ng iba pang mga “panawag” (designations) para magpakitang galang sa kausap. Iba’t ibang mga titulo 
o panawag ang ginagamit upang magpakita ng galang sa mga tao. Ang mga pangalang ugat sa wikang 
Koreano, gayundin ang mga pangalan na ugat sa wikang Tsino, ay parehong ginagamit sa panawag o titulo. 
Ang maling paggamit ng panawag o titulo ay maaaring magpakita ng kawalang-galang na siyang magdudulot 
ng hinanakit sa iba.
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(1) Katawagan sa mga Miyembro ng Pamilya

Sa Korea, tinatawag ng bawat miyembro ng pamilya ang isa’t isa gamit ang natatanging panawag na 
nagpapakita ng kanilang relasyon sa isa’t isa. Kung titingnan ang “family tree” sa kabilang pahina, makikita 
na may iba’t ibang paraan ng pantawag para sa mga kapamilya ng asawang lalaki at sa kapamilya ng asawang 
babae. Ginagamit ang “wikang panggalang” para sa mga nakakatanda at ordinaryong pantawag naman sa 
mga nakakabata. May kaunting pagkakaiba sa bawat pamilya kaya’t mas makakabuti kung itatanong ninyo 
ito sa inyong pamilya. 

※   Family tree :  Ang mga linya ay ginagamit upang ipaliwanag ang relasyon sa loob ng pamilya. Ang pahalang na 
linya (horizontal lines) ay nangangahulugang relasyong mag-asawa. Ang patayong linya (vertical lines) naman ay 
kumakatawan sa relasyong magulang at anak. 

(2) Titulo* at pagbigay-bati* ng asawa ng babae at ng kanyang pamilya

Mga Katawagan ng Asawang Babae sa mga 
Miyembro ng Pamilya ng Asawang Lalaki

Family Tree ng Asawang Lalaki

Ama

Nakakatandang 
kapatid na lalaki

Nakakatandang 
kapatid na lalaki ng 

esposa

Nakakatandang 
kapatid na babae

Nakakatandang 
kapatid na babae

Nakakatandang 
kapatid na babae

Nakakatandang 
kapatid na babae ng 

esposo

Nakababatang 
kapatid na babae

Nakakatandang 
kapatid na babae ng 

esposo

Ikaw-siabeonim
Anak-harabeoji

Ikaw-sieomeonim
Anak-halmeoni

Ina

Ang iyong mga anak

Ikaw-ajubeonim
Anak-keunabeoji

Ikaw-hyeongnim
Anak-keuneomeoni

Ikaw-hyeongnim
Anak-gomo

Ikaw-ajubeonim
Anak-gomobu 

Ikaw-agassi
Anak-gomo

Ikaw-seobangnim
Anak-gomobu

Ikaw-doryeonnim, 
seobangnim

Anak-samchon

Ikaw-dongseo
Anak-sungmo

Ikaw-joka
Anak-eonni, obba, hyeong, nuna

Ikaw-yeobo, OO abba
Anak-abeoji, abba

Asawang Lalaki Ikaw
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Relasyon
Katawagan
(hoching)

Kapag nakikipag-usap (jiching)

Esposo Mga Biyenan Pamilya ng 
Iba pang 

kamag-anak
Mga Anak

Biyenan ng 
lalaki

Abeonim Abeonim Abeonim Abeonim Siabeonim Harabeoji

Biyenan ng 
babe

Eomeonim Eomeonim Eomeonim Eomeonim Sieomeonim Halmeoni

Asawa
Yeobo

OO abba
Yeobo

OO abba

Abeom, Aebi, 
geusaram, 

geui

Abeom,
Aebi

Nampyeon, 
geui, ae abba, 

bakkatyangban

Abeoji,
Abba

Nakakatandang 
bayaw

Ajubeonim Ajubeonim Ajubeonim Ajubeonim Siajubeonim Keunabeoji

Nakakatanda o 
nakababatang 

hipag

Hyeongnim/  
agasi

Hyeongnim/ 
agasi

Hyeongnim/ 
agasi

Hyeongnim/ 
agasi

Hyeongnim/ 
agasi

Gomo

Nakababatang 
bayaw

Doryeonnim, 
seobangnim

Doryeonnim, 
seobangnim

Doryeonnim, 
seobangnim

Doryeonnim, 
seobangnim

Doryeonnim, 
seobangnim,
sidongsaeng

Samchon 
(unmarried), 
jageunabeoji

Asawa ng 
bayaw

Hyeongnim Hyeongnim Hyeongnim Hyeongnim
Hyeongnim, 

keundongseo
Keuneomeoni

asawa ng ate / 
nakababatang 

kapatid na 
babae ni mister

Seobangnim
Seobangnim, 

gomobu
Seobangnim Seobangnim Gomobu Gomobu

asawa ng 
nakababatang 

kapatid na 
lalaki ni mister

Dongseo Dongseo Dongseo Dongseo Dongseo Jageuneomeoni

* Titulo: pantawag ng kausap
* Pantukoy: pantawag sa kausap

OO > ang pangalan ng anak

(3) Titulo* at pagbigay-bati* ng asawa ng lalaki at ng kanyang pamilya

Mga Katawagan ng Asawang Lalaki sa mga 
Miyembro ng Pamilya ng Asawang Babae Family Tree ng Asawang babae

Ang iyong mga anak

Ama

Nakakatandang 
kapatid na lalaki

Nakakatandang 
kapatid na lalaki ng 

esposa

Nakakatandang 
kapatid na babae

Nakakatandang 
kapatid na babae

Nakakatandang 
kapatid na babae

Nakakatandang 
kapatid na babae ng 

esposo

Nakababatang 
kapatid na babae

Nakakatandang 
kapatid na babae ng 

esposo

Ikaw-jangin, abeonim
Anak-oeharabeoji

Ikaw-jangmonim, eomeonim
Anak-oehalmeoni

Ina

Ikaw-joka
Anak-eonni, obba, hyeong, nuna

Ikaw

Ikaw-hyeongnim
Anak-oesamchon

Ikaw-ajumeoni
Anak-oesungmo

Ikaw-cheohyeong
Anak-imo

Ikaw-hyeongnim, 
dongseo

Anak-imobu

Ikaw-cheoje
Anak-imo

Ikaw-dongseo
Anak-imobu

Ikaw-cheonam
Anak-oesamchon

Ikaw-
cheonamdaek

Anak-oesungmo

Ikaw-yeobo, OO eomma
Anak-eomeoni, eomma

Asawang babae



Kultura at Pamumuhay sa Korea 091090 Gabay sa Pamumuhay sa Korea

Kalusugan at PagpapagamotEdukasyon ng mga Anak Social Security System Pagtatrabaho at Paggawa Sanggunian
Introduksyon sa 
Timog Korea 

Mga Serbisyong para sa 
Multikultural na Pamilya at Dayuhan Pananatili at Naturalisayon 

Kultura at Pamumuhay 
sa Korea

Pagdadalang-tao at 
Pangangalaga sa Bata 

(4) Antas ng Paggalang at Hindi Pormal na Pananalita

Sa Korea, may kaunting pagkakaiba sa wika depende sa edad, relasyon at katayuang panlipunan ng tao. Ang 
antas ng paggalang ay ginagamit sa mga mas nakatatanda at ang hindi gaanong pormal na wika ay  ginagamit 
sa mga mas nakababata.
•   Kung ikaw ay nakikipag-usap sa nakatatanda, o sa publiko, kailangang gamitin ang mga salita ng 

paggalang.
•   Gamitin ang normal na antas ng pananalita kapag nakikipag-usap sa isang kaibigan o mas nakababata sa 

iyo.

3. Mga Mahahalagang Araw ng Pagdiriwang Kasama ang Pamilya

Sa buhay may-pamilya, maraming mga mahahalagang okasyon tulad ng mga kaarawan, kasal, at pagkamatay 
ng mga miyembro ng pamilya at kaibigan. Ang mga ito ay mahalaga sa indibidwal at sa pamilya, upang 
makasama ang mga miyembro ng pamilya sa ganitong mga klase ng okasyon.

(1) Kapanganakan

•   Baekil (Ika-isandaang Araw) : Sa Korea, ang ika-isandaang araw mula nang ipinanganak ang sanggol ay 
malawakang ipinagdiriwang. Ang kahulugan ng numerong 100 ay ang pagiging kumpleto. Ang mga tipikal 
na inihahandang pagkain sa ganitong okasyon ay pinasingawang keyk na gawa sa malagkit (“tteok”), 
keyk na may pulot-pukyutan na gawa sa pulang beans, at sabaw na may damong-dagat (“miyeokguk”). 
Binibilhan ng mga bagong damit ang sanggol at nagsasama-sama ang pamilya upang ipagdiwang ang 
espesyal na araw na ito.

Ang inihaing mesa para sa
unang kaarawan

* Titulo: pantawag ng kausap
*   Pantukoy: pantawag sa kausap

OO  > ang pangalan ng anak, O > apelyido

Relasyon
Katawagan 
(hoching)

Kapag nakikipag-usap (jiching)

Esposa Magulang ng Pamilya ng 
Iba pang 

kamag-anak
Mga Anak

Biyenan na 
Lalaki0

Jangineoreun,
abeonim

Abeonim, 
jangineoreun

Abeonim, 
jangineoreun

Abeonim, 
jangineoreun

OO oeharabeoji, 
jangineoreun

Oeharabeoji

Biyenan na 
Babae

Jangmonim,
eomeonim

Eomeonim, 
jangmonim

Eomeonim, 
jangmonim

Eomeonim, 
jangmonim

Jangmonim, OO 
oehalmeoni

Oehalmeoni

Asawa
Yeobo,

OO eomma
Dangsin,

OO eomma
OO eomi, 
jipsaram

OO eomi, 
jipsaram

OO eomma, 
cheo, jibsaram, 

anae

Eomeoni, 
eomma

Nakatatanda o 
nakababatang 

bayaw

Hyengnim/ 
cheonam

Hyengnim/ 
cheonam

Hyengnim/ 
cheonam

Hyengnim/ 
cheonam

Cheonam
Oesamchon, 

oesukbu

Nakatatanda o 
nakababatang 

hipag

Cheohyeong, 
cheoje

Cheohyeong, 
cheoje

Cheohyeong, 
cheoje

Cheohyeong, 
cheoje

Cheohyeong, 
cheoje

Imo

Asawa ng 
nakatatandang 

bayaw
Ajumeoni Cheonamdaek Cheonamdaek Cheonamdaek Cheonamdaek Oesungmo

asawa ng 
nakababatang 

kapatid na 
lalaki ni misis

Cheonamdaek Cheonamdaek Cheonamdaek Cheonamdaek
Cheonamdaek, 
OO oesungmo

Oesungmo

Asawa ng 
nakatatandang 

hipag

Hyeongnim, 
dongseo

Hyeongnim, 
dongseo

Hyeongnim, 
dongseo

Hyeongnim, 
dongseo

Dongseo, 
OO imobu

Imobu

Asawa ng 
nakababatang 

hipag

Dongseo,
O seobang

Dongseo,
O seobang

Dongseo,
O seobang

Dongseo,
O seobang

Dongseo,
OO imobu

Imobu
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•   Unang kaarawan : Ang mga kamag-anak at mga kaibigan ay iniimbitahan sa isang salo-salo para sa unang 
kaarawan ng bata. Sa araw na ito, sinusuotan ng tradisyunal na damit (“hanbok”) ang bata at naghahanda 
sila ng espesyal na lamesang puno ng handa para sa unang kaarawan ng bata. Kadalasan ang inilalagay na 
handa dito ay mga tradisyunal na pagkain gaya ang “baekseolgi” (puting kakanin), “songpyeon” (half-moon 
shaped rice cake), at “susukyungdan” (uri ng rice cake na gawa sa honey). Naglalagay din sila dito ng iba’t 
ibang prutas, sinulid, bigas, pera, lapis at libro (sa kasalukuyan, nilalagyan na rin nila ito ng stethoscope, 
microphone, atbp.). Sa mga ito, pinapapili nila ang bata kung anong bagay ang nais niya at binibigyan 
naman ng mga magulang ang bata ng basbas o regalo. Ngayon madalas na ring gawin ang unang kaarawan 
ng mga bata sa mga restoran at sila na ang naghahanda para rito kaysa sa mga magulang.

(2) Kasal

Mayroong tradisyunal at modernong kasalan sa Korea. Sa kasalukuyan, hindi na masyadong isinasagawa 
ang tradisyunal na kasalan at mas madalas na ang pagsasagawa ng modernong kasalan. Isinasagawa ang 
modernong kasalan sa wedding halls, hotel, simbahan, templo, atbp. Para sa seremonya ng kasal (wedding 
ceremony), nagsusuot ng tuxedo ang lalake at ang babae naman ay nagsusuot ng puting gown. Matapos 
ang seremonya, nagpapalit sila ng tradisyunal na damit (“hanbok”) at nagbibigay sila ng “pyebaek"* sa 
mga magulang ng lalake at mga nakakatanda. Subalit sa mga panahong ito, isinasagawa ang “pyebaek" sa 
parehong magulang ng babae at lalake. 

Sang-ayon sa datos ng National Statistics Office, patuloy ang pagtaas ng edad ng mga nagpapakasal sa loob 
ng nakalipas na 10 taon: 

Ang karaniwang ng Edad ng unang pag-aasawa sa Korea para sa nakalipas 

na10 taon

Kategorya 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Edad sa 
unang 

pagpapakasal 

Lalake 31.0 31.1 31.4 31.6 31.8 31.9 32.1  32.2 32.4 32.5

Babae 27.8 28.1 28.3 28.7 28.9 29.1 29.4 29.6 29.8 29.9

Mahalagang Impormasyon

Mahahalagang kahulugan ng mga bagay na inilalagay sa mesa sa unang kaarawan
• Sinulid – mahabang buhay.
• Pera, bigas – kayamanan at magandang kapalaran.
• Bola ng soccer - ang bata ay magiging manlalaro ng soccer
• Malyete - ang bata ay magiging hukom (judge).
• Lapis, writing brush, libro - ang bata ay magiging isang matalino o magiging iskolar.
• Istetoskop - doktor(manggagamot)
• mikropono - celebrity(tanyag na tao)

*   Pyebaek: ang pagba-bow ng bride sa kanyang biyenan at sa mga nakakatanda sa oras ng seremonya ng kasal

(Yunit: Taong Gulang)

•   Kaarawan: Ito ay selebrasyon para sa kapanganakan. Para sa mga nakatatanda, ang tawag sa kanilanng 
kaarawan ay “saengshin”. Sa Korea, niluluto ang sabaw na may damong-dagat (“miyeokguk”) para sa  
agahan sa araw ng kaarawan. Minsan, inaanyayahan din nila ang mga kamag-anak at kaibigan upang 
makisalo sa okasyon. Naghahanda ng regalo o pera ang mga dumadalo.
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(3) Hoegap at Gohiyeon (Seremonya sa paghiling ng mas mahaba pang buhay)

•   Hoegap :  Ito ay ang pagdiriwang ng ika-60 kaaarawan (61 taong gulang sa Korean age). Ang pagdiriwang 
na ito ay inihahanda ng mga anak para sa kanilang mga magulang upang ipagdiwang ang kanilang malusog 
at mahabang buhay. Malalim ang kahulugan nito dahil dati ay relatibong maikli ang buhay ng mga 
matatanda sa Korea. Kaya naman kapag umabot sa edad na 60 taong gulang ang matanda ipinagdiriwang 
nila ito sa pamamagitan ng simpleng selebrasyon. Kung dati isinasagawa ang pagdiriwang sa pamamagitan 
ng pagsasalo-salo, ngayon ay mas pinipili na nilang ipadala sa ibang bansa ang mga magulang para 
makapaglakbay sila o kaya ay bigyan sila ng regalo o pera. 

•   Gohiyeon : Ito ay ang pagdiriwang ng ika-70 kaaarawan (71 taong gulang sa Korean age). Kumpara sa 
ibang mga tao, higit na mas malaking pagdiriwang ang isinagawa at iniimbitahan nila ang mga kamag-anak 
at malalapit na kaibigan para rito. Naghahanda din sila ng regalo para rito. 

(4) Libing

Nagsusuot ang pamilya ng mga damit pangluksa habang dinadamitan nila ang namatay ng bistidura. Sa 
pangkalahatan, inihahanda na ang mga bistidura para sa mga nakatatanda habang sila ay buhay pa. Nag-
iiba ang mga bistidura sa bawat kabahayan at rehiyon. Sa ilang mga kaso, pinapasuot ang namatay ng damit 
na yari sa abaka, maaari itong kulay itim o puti. Dapat iwasan ng mga dadalaw sa munsang* ang pagsuot 
ng damit na may matitingkad na kulay at itim o puting bestida na lamang ang isuot. Sa munsang, dapat ay 
magbigay-galang at magdasal kasama ang naulilang pamilya. Nagbibigay din ng abuloy na pera ang mga tao 
bilang pakikiramay.

(5) Mga Seremonya

* Munsang: Pagdalaw sa naulilang pamilya upang magpaabot ng pakikiramay.

Altar ng Pag-aalay para sa mga Pumanaw

Ang mga ritual sa Korea ay makakatulong upang maramdaman ang pagiging parte ng lipunan at mapatatag 
ang identidad habang inaalala ang inyong mga ninuno. 

•   Taunang seremonya para sa mga ninuno (“gijesa”) : Ito ay memorial service para sa mga ninuno. 
Isinasagawa ito sa gabi ng petsa ng pagkamatay ng ninuno. Kadalasan, isinasagawa nila ito para sa ninuno 
ng unang dalawang henerasyon ng pamilya. 

•   Serbisyo para sa Paggunita ng Pamilya (“Charye”) : Nagaganap ang ritwal na ito sa mga pista tulad ng 
Bagong Taon, Hansik, at Chuseok.

Paghahambing sa mga Serbisyo ng Paggunita

orma Serbisyo para sa paggunita sa namatay Serbisyo para sa paggunita ng pamilya 

Ayos
Tatlong tasa ng alak at isang talumpati ng 

paggunita.
Isang tasa ng alak.

Oras Sa araw ng pagpanaw. Umaga ng pista.

Pananamit Simpleng kasuotan.
Kumpara sa serbisyo para sa paggunita 
sa namatay, ayos lang magsuot ng mga 

magagarang damit

Pagkain Kanin, sabaw at iba pa. Pangpistang pagkain.

At iba pa Sisindihan ang mga kandila. Walang mga kandila.
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2. Tradisyunal na Pananamit ‘Hanbok’ 

Ang tradisyunal na pananamit ng Korea ay tinatawag na “Hanbok.” Makikita sa tradisyunal na pananamit ang 
eleganteng linya at kurba kaya’t napakaganda at kaaya-ayang tingnan ito. May iba’t ibang klase ng Hanbok 
ayon kung para saan ito gagamitin (pormal o kaswal), at depende rin sa kasarian at edad ng magsusuot at 
kung anong panahon ito susuutin. Karaniwan, ang Hanbok para sa mga lalaki ay binubuo ng pang-ibaba 
(pantalon) at jacket. Ang Hanbok naman para sa mga babae ay binubuo ng palda at jacket. Bukod pa rito, 
maaari rin itong ternuhan ng tsaleko (vest), “magoja,” robe, atbp. 

(1) Paano suotin ang Hanbok na panlalaki

Suotin ang “jeogori” (tradisyunal na jacket ng Korea) at pantalon. Sa pagsusuot ng 
pantalon, kailangang itali ang sinturon mula kanan pakaliwa at ang dulo ng pantalon 
ay tinatali sa pamamagitan ng “daenim.” Matapos isuot ang “jeogori,” higpitan ang 
robe at saka isuot ang tsaleko (vest) at “magoja.” Sinusuot naman ang “durumagi” 
(tradisyunal na coat ng Korea) kapag lalabas o kapag magjo-“jeol” (pagba-bow 
kapag may mahalagang okasyon). 

(2) Paano suotin ang Hanbok na pambabae

Suotin ang pantalon, ang tradisyunal na medyas, ang pang-ilalim na palda at ang 
pang-ibabaw na palda. Ang pang-ibabaw na palda ay kailangang ilagay sa kaliwa. 
Matapos isuot ang “sokjeogori” (jacket na panloob) at ang “jeogori” (panlabas na 
jacket), halahin ang “jeogori” para hindi ito mapihit pa likod. Taliin ang dalawang 
tali ng “jeogori” para gumawa ng pantay na ribbon. 

� Pagkain

1. Mga Madalas Kaining Pagkain 

Ikinatutuwa ng mga Koreano ang pagbabahagi ng mga pagkain sa kanilang mga kapamilya at kaibigan. Kaya 
naman kapag maghahain sila ng pagkain para sa mga bisita, pinaghahandaan nila ito nang mabuti upang higit 
na mas masarap na pagkain ang maibigay nila. Sa pangkalahatan, ang isang “meal” sa Korea ay binubuo ng 

Ating Alamin! 

Paraan ng paghahain ng mesa para sa paggunita sa pumanaw

May pagkakaiba ang paraan ng paghahain ng mesa para sa paggunita sa pumanaw depende sa 
nakagawian ng pamilya at kultura ng bawat probinsiya. Inilalagay ang lamesa sa may gawing hilaga at 
sa likod naman nito nilalagay ang “byeongpung” (folding screen na may disenyo). Karaniwang inilalagay 
ang 5 hilera ng pagkain malapit sa byeongpung. Kinakailangan ding maglagay ng mga prutas at jeon, at 
ang bilang nito ay kailangang hindi even. 

Unang hanay:  ancestral tablet, tteokguk (sabaw na may rice cake), songpyeon (uri ng kakanin), at baso  
ng alak

Ikalawang hanay: piniritong pagkain gaya ng “saengson jeon,” “sanjeok” 
 ※ Eodongyukseo (魚東肉西):   Ang piniritong isda ay nilalagay sa silangang bahagi ng 
       mesa at ang karne naman ay inilalagay sa kanlurang bahagi. 
 Dudongmiseo (頭東尾西): Ang ulo ng isa ay dapat na nakaharap sa silangan at ang  
 buntot nito ay nakaharap sa kanluran. 
Ikatlong hanay: tokwa o sabaw ng nilagang karne, atbp. 
Ika-apat hanay: side dishes gaya ng gulay, kimchi, pinatuyong karne at “sikhye” (inumin na gawa sa   
                                kanin)
	 ※  Jwapouhye (左脯右醯): Ang pinatuyong karne ay nilalagay sa pinakakaliwang dulo ng   
  mesa. Ang sikhye naman ay inilalagay sa pinakakanang dulo ng mesa. 
Ikalimang hanay: mga prutas gaya ng jujube, kastanyas, “yakgwa” (tradisyunal na kendi), peras at       
 mansanas
 ※  Joyulisi (棗栗梨枾): Ang jujube, kastanyas, peras at pinatuyong persimmon ay 
  inilalagay sa kaliwang bahagi ng mesa. 
     Hongdongbaekseo (紅東白西): Ang mga pulang prutas ay inilalagay sa silangang   
 bahagi at ang puting prutas naman ay inilalagay sa kanlurang bahagi. 

� Kultura sa Pananamit

1. Pang-araw-araw na Pananamit

Madalas na suotin ng mga Koreano ang mga pananamit na kanluraning pananamit (western-style). Nagsusuot 
sila ng mga damit na may mahahabang manggas kapag tagsibol at taglagas. Damit na may maiikling 
manggas naman ang sinusuot nila kapag tag-init. Makakapal na panlabas na damit, gaya ng coat at sweater, 
naman ang sinusuot nila kapag taglamig. Para naman sa mga mahahalagang pagtitipon para sa negosyo o sa 
pamilya, nagsusuot naman sila ng suit. 
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Mahalagang Impormasyon

Kumain kasama ang mga Koreano!
Madaling mapapalapit ang loob ng mga Koreano kapag kasama silang kumain. Wala tayong magagawa 
kapag hindi talaga kayang kainin ang pagkain ng Koreano ngunit alang-alang sa mabuting pagsasamahan ay 
makabubuti kung magsisikap na makasabay silang kumain. Ang pakikisabay sa pagkain ay isa sa mga paraan 
ng pakikibagay sa bansa. Ang pagbubukas ng sarili sa pagkain ng Korea ay siya ring pagbubukas ng sarili sa 
kultura ng bansa. Sa ganoong paraan magiging masaya ang paninirahan sa bansa.

Tubig Inumin
Ang tubig ng Korea ay malinis at ligtas. Ang mga Koreano ay hindi basta na lamang umiinom ng anumang tubig. 
Ito’y nililinis o kaya’y nilalagyan ng tsaa at pinakukuluan bago inumin. Ang tubig sa gripo ay maaaring inumin 
ngunit mas makabubuti kung ito ay pakukuluan o nililinis muna bago inumin. Maaari din sa mga unang araw 
dahil sa hindi pa sanay sa tubig ay magkakaroon ng sakit sa tiyan ngunit pagdaan ng ilang araw ay maaaring 
maibagay na rin ang katawan. Kapag hindi gumaling ang sakit ng tiyan sa pagdaan ng ilang araw, kailangang 
dumalaw sa pagamutan. Sa mga restoran libre ang tubig at kung kinakailangan madaling makabili ng ligtas na 
tubig sa mga tindahan.

kanin, sabaw at mga side dish. Kagaya ng sabaw, may iba’t ibang uri din ng ulam gaya ng stew, mga side dish 
na gawa sa gulay at mayroon ding mga pinasingawang (steamed) pagkain, mga nilagang pagkain, inihaw, 
pinirito at iba pa. Ang pinakakilalang side dish sa Korea ay ang “kimchi.” Bilang pamalit sa kanin, kumakain 
din sila ng mainit o malamig na noodles, kakanin (“tteok”) at iba pa.  

Mahalagang Impormasyon

Bibimbap
Ito ay isang representatibong pagkain ng Korea, na ginawa sa 
pamamagitan ng paghahalo ng  iba’t ibang mga gulay, karne 
ng baka, panimpla, langis ng linga (sesame seeds), gochujang 
(red pepper paste), at iba pang mga sangkap at siyempre 
pa ng kanin. Kilalang-kilala ang “Jeonju Bibimbap” bilang 
representatibong pagkain ng isang rehiyon. Gustong-gusto din 
ito ng mga sikat na artista sa ibang bansa.

2. Mga Pangunahing Pagkaing Koreano 

(1) “Pap” (kanin)

Kumpara sa kanin sa Timog Silang Asya, higit na mas malagkit ang 
kanin sa Korea. Maaaring mahirapan ang mga hindi sanay kumain 
nito at maaaring hindi matunawan nang mabuti. Mga isang linggo 
ang kailangan upang masanay sa pagkain ng kanin. 

Puting Kanin

(2)   “Guk”(malabnaw na sabaw), “tang”(sabaw na may karne o isda), “jjigae” 

(stew), “jeon-gol” (karneng may gulay)

Ang apat na uri ng lutuing sabaw ay ginagawa sa pamamagitan ng pagpapakulo ng gulay, karne o isda sa 
tubig. Ang tawag sa bawat lutuing sabaw ay iba-iba depende sa kung anong sangkap ang ginamit at kung 
paano ito iniluto: ○○ kuk, ○○ t’ang, ○○ jjige, ○○jeon-gol.

•   Pugo-guk(sabaw ng isdang pollack): ang sabaw na gawa sa pinatuyong pollack at kinakain para pampaalis 
ng sakit ng ulo at tiyan (hangover) pagkatapos maglasing.

•   Kongnamul-guk(sabaw na gawa sa toge): sabaw na gawa sa supling ng mongo (toge).

• Miyeok-guk(seaweed soup): sabaw na may halamang dagat.

• Sollong-tang: karneng baka na pinakuluan ng matagal.

• Kalbi-tang: sabaw ng tadyang ng karneng baka.

• Kamja-tang: ang luto ng buto ng karneng baboy na may halong gulay at patatas.

• Dakbokkeum-tang: ang luto ng karneng manok na may halong gulay at maanghang na rekado.

• Kimchi-jjigae: ang luto ng pinaghalong kimchi at karneng baboy.

• Dwenjjang-guk(bean paste soup): sabaw na maraming gulay at hinaluan ng “duenjang”

• Bude-jjigae: pinaghalong kimchi at ham, at iba’t-ibang uri ng gulay.

•   Dongte-jjigae(sengt’e-jjige): pinatuyong isdang pollack hinahuluan ng tokwa, labanos, at kalabasa.

•   Nakjji Jeongol: isang uri ng sabaw na may hiniwang maliliit na octopus at mga gulay, at saka nilagyan ng 
garnish gaya ng kabute

•   Dubu Jeongol: isang uri ng sabaw na ang pinakapangunahing sangkap ay tokwa (dubu), at sinamahan ng 
sibuyas, carrots, parsley, karne ng baka at iba pa.

Miyeokguk

Dongte-jjiggae

Kalbi-tang

Dubu Jeongol
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(3) Kimchi

Ang “kimchi” ang pinakamahalaga at hindi mawawalang pagkain sa bawat hapag-kainan ng mga Koreano. 
Taglay nito ang balanseng elemento ng panlasa, nutrisyon at kalidad sa pag-iimbak (storage quality). 
Ginagawa ang kimchi sa pamamagitan ng pagbuburo sa mga gulay (labanos, repolyo, pepino, atbp.) sa asin at 
saka ito hahaluan ng mga pampalasang gawa sa sili, bawang, dahon ng sibuyas (green onions), luya, binurong 
isda, at iba pang mga sangkap. Bago ito kainin kailangan muna itong i-ferment sa tamang temperatura sa loob 
ng mahaba-habang panahon. Mahirap magtanim ng repolyo kapag panahon ng taglamig, kaya gumagawa sila 
ng maramihang Kimchi mula Nobyembre~Disyembre bilang paghahanda sa winter. Ito ang tinatawag nilang 
“Kimjang,” kung saan magkakasama ang mga magkakamag-anak sa paggawa ng kimchi.

kimchi

(4) Mga Lutong Karne

• Bulgogi : karneng baka na manipis na hiniwa, nilagyan ng rekado at inihaw.

• Kalbi: tadyang ng baboy o baka na nilagyan ng rekado at inihaw.

•   Samgyeopsal : Karne na sa bandang tiyan ng baboy at pinprito ito sa may kawali at sinasamahan ito ng 
gulay pag-kinakain.

• Talk kalbi : ginisang karne ng manok hiniwang maliliit at hinaluan ng gulay.

• Jeyuk pokkum : gisadong karneng baboy na may halong gulay.

(5) Lutong Isda

•   Saengson-hwe: Sariwang isda at isinasawsaw sa may gochojang or daeunjang, toyo, at wasabi.

• Saengson-ku-i: isdang inihaw na nilagyan ng rekado at asin.

• Saengson-jim: halos kapareha ng eskabetse subalit maanghang ang lasa.

• Saengson-chorim: isda at gulay na nilagyan ng rekado at toyo, at pinakuluan ng matagal sa mahinang apoy.

• Ojingo-pokkum: gisadong pusit, maanghang ang lasa.

Bulgogi Kalbi

Saengson-hoe Saengson-ku-i
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(6) Mga pagkaing madaling ihanda

•   Ra-myeon : ito’y instant na pagkain na parang pansit na madali at naihahanda sa kaunting sandali. 
Mayroong iba’t-ibang lasa, may maanghang at hindi maanghang.

•   Kim pap : kaning hinaluan ng ham, itlog, carrot, at pipino na binalot sa “kim” (halamang dagat). Ito’y mura 
at madaling pampaalis ng gutom.

• Kuksu (myeon) : pareho na pansit ng ginagawang sabaw at nilagyan ng rekado.

•   Mandu : minasang harina na nilagyan ng giniling na karne, tofu, kimchi at maaring iprito at pakuluan 
depende sa uri ng mandu (dumpling) tulad ng “gogi mandu”, “kimchi mandu”, “mul mandu” at “tuigim 
mandu”.

•   Toppokki : Pagpira-pirasuhin ang mga bigas, harina cake, atbp. sa tamang haba, at ihalo ang mga ito at iba’t-
ibang mga gulay, pagkatapos ay lutuin ang mga ito kasama ang mga seasonings.

•   Sundae : inihaw na longganisang gawa sa tokwa, toge at ‘dangmyeon’ (Chinese noodles) na nilagay sa 
bituka ng baboy at may kasamang atay ng baboy.

Ra-myeon Kim pap Kuksu

Mandu Toppokki Sundae

(7) Napapanahong Prutas

Ang Korea ay isang bansa na may tiyak na 4 na panahon: tagsibol, tag-init, taglagas, at taglamig. Kaya, 
maraming masasarap na prutas sa bawat panahon. Gayunpaman, sa kasalukuyan, posible na ang pagtatanim 
ng mga prutas sa loob ng vinyl greenhouses. Kaya naman maaari nang makatikim ng mga prutas sa buong 
taon kahit ano pa man ang panahon. Pero siyempre, higit na mas masarap pa rin ang napapanahong prutas 
(season fruits). Kung gusto mong tikman ang mga lokal na bunga ng iyong tinubuang-bayan, maaari kang 
bumili ng mga ito sa discount stores o department store.

• Spring : cherry, strawberry, atbp. 

• Tag-anit : chamwe , peach, pakwan, plum, atbp. 

• Autumn : persimmon, peras, mansanas, jujube, chestnut, ubas, atbp. 

• Taglamig : Gyul , orange, etc.

strawberry Chamwe 

Mansanas Gyul 
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3. Mga Pampalasa 

•   Maneul (bawang) :  Karaniwang maanghang subalit nababawasan ang anghang at tamis nito kapag inihaw. 
Tadtarin nang pino upang gamiting sarsa ng salad, at gamitin itong pangrekado.

•   Kanjang (toyo) : Ang lasa ng pagkain ay dinadagdagan ng pampasarap na maalat na itim at likido. Ito ay 
ginawa sa pamamagitan ng pagbuburo at pagdaragdag ng tubig alat. Ito ay nauuri sa tradisyonal at timplang 
toyo. Ang toyo ay kadalasang ay ginagamit para pampasarap sa sopas at gulay. Sa kabilang banda, ang 
timplang toyo ay ginagamit bilang isang hubad na sauce ay para sa hilaw na isda, atbp.

•   Kochujang (chili paste) : Maanghang na pampalasa. Ginagamitan ng durog na siling labuyo ‘kochutkaru’, 
‘mejutgaru’, at asin. Nababagay ang maanghang na lasa ng durog na siling labuyo, maalat na lasa ng asin sa 
kochujang na may kakaibang lasa.

•   Doenjang (bean paste) : Ito’y tradisyonal na pangsahog ng ulam na gawa sa pinaasim na beans. Kadalasan 
itong ginagamit sa lutong sabaw.

Maneul(bawang) Kanjang(toyo)

Kochu-jang(chili paste) Doenjang(bean paste)

•   Soltang (asukal) : Pulbos, matamis, puti, dilaw o kulay kape ang kulay.

•   Sikcho (suka) : Likido, dilaw ang kulay, maasim, kakulay ng mantika, gawa sa mansanas o bigas (makikita 
sa label nito).

•   Sogeum (asin) : Pulbos, puti ang kulay, maalat, kapareho ng itsura sa asukal. Kailangang alamin kung alin 
ang asukal at alin ang asin.

•   Chomiryo (pampalasa) : Isang uri ng powder na tumutulong na baguhin ang lasa ng pagkain upang mas 
maging malasa pa ito kapag idinadagdag sa pangunahing sangkap ng pagkain. Isa itong uri ng pampalasa na 
maihahalintulad sa asin at asukal, subalit kailangang mag-ingat sa paggamit nito. Hindi rin ito makakabuti 
sa ating kalusagan kapag nasobrahan ang dami nito. Kaya naman, sapat na dami lang ang gamitin dito.

•   Sikyongyu (Cooking oil) : Likido, dilaw ang kulay, pangprito o panggisa ng pagkain. Sa labas ng label nito 
ay may nakalagay na larawan ng mais o mani.

•   Cham kireum (sesame oil) : Isa itong likido na medyo kayumanggi ang kulay. Ginagamit ito para sa 
magbigay ng bango sa pagkain. Kilala din ito bilang “sesame seed oil,” o langis ng linga. Maliban sa mga 
pampalasang nabanggit sa itaas, mayroon ding “linseed oil” na tinatawag.

•   Ek-jeot (patis) : Patis na gawa sa dilis o igat. Marami ito sa Thailand at Vietnam, ginagamit nilang 
pampalasa ng pagkain.

Sikyongyu(Cookingoil) Soltang (asukal)

Sogeum (asin) Pampalasa (MSG) 
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� Kultura sa Bahay 

1. Mga Klase ng Bahay 

Sa Korea, ang mga normal na uri ng bahay ay ang tipikal na “house and lot”, apartment, studio units (na 
tinatawag na ang ‘officetel’ sa Korea), multiplex houses (tinatawag na “villas”), multi-unit dwelling houses, 
atbp. Sa kasalukuyan, mas gusto ng mga Koreanong nasa lungsod na manirahan sa multi-unit na tirahan, 
tulad ng apartment para sa mas maginhawang buhay. Napakahalaga ng pagkakaroon ng sariling bahay para 
sa mga Koreano. Sa Korea, ang presyo ng isang bahay ay napakamahal, at bahay sa mga lugar sa lungsod ay 
higit na mas mahal kaysa sa mga bahay sa rural na lugar.

2. Pagbili ng Bahay at Kontrata sa Pag-upa ng Bahay, atbp. 

(1) Pagbili ng bahay

Kinakailangang maging maingat sa pagbili ng bahay. Tingnang mabuti ang lokasyon ng bahay at kung ito 
ba ay nadaaanan ng pampublikong transportasyon, kung maayos ba ang kapaligiran nito at iba pa. Kapag 
nakapagdesisyon na kayo sa pagbili ng bahay, kinakailangan ninyong kumuha ng “certified copy of real 
eastate register” para makita kung sino ang nagmamay-ari ng bahay, pagbabayad sa bahay (kung fully paid na 
ba ito o may utang pa ang may-ari), at iba pa. Kailangang maging maingat sa pagbili para hindi kayo magsisi 
sa huli. Panghuli, kapag pipirma na kayo ng kontrata kinakailangan ninyong isulat nang mabuti ang lahat ng 
kinakailangang detalye o impormasyon dito. Kailangang maging maingat dito upang hindi kayo makaranas 
ng anumang disadbantahe sa hinaharap.  

(2) Pag-rerenta ng bahay batay sa deposito

May mga natatanging paraan ng pagpapaupa ng bahay sa Korea. Sa pagrerenta ng bahay, kinakailangang 
magbayad ng napagkasunduang deposito sa may-ari ng bahay. Ito ay itatago ng may-ari ng bahay habang 
kayo ay nagrerenta sa bahay. Kapag natapos na ang kontrata sa bahay (lease duration period), makukuha 
niyo rin ang ibinayad ninyong deposito. Maaari ninyong rentahin ang buong bahay, o  bahagi lamang ng 
isang bahay (1 palapag, 1 ~ 2 kuwarto, atbp.). Sa pag-uupa ng buong bahay, ang karaniwang deposito para 
rito ay nasa 40~80% ng kabuuang halaga ng bahay. Kadalasan, ang contract period para sa pag-upa ng bahay 
ay hanggang 2 taon (para sa officetel, 1 taon). Hindi rin maaaring basta-bastang ipawalang-bisa ng may-ari 

ng bahay ang napagkasunduang contract period maliban na lamang kung pumayag ang nangungupahan. Sa 
madaling salita, ang nangungupahan ay may karapatang manatili sa bahay (sa parehong napagkasunduang 
kondisyon) sa loob ng 2 taon kahit na ang unang contract period ay para lamang sa isang taon. Ito ay sang-
ayon sa Housing Lease Protection Act.

(3) “Banjeonse” (Malaking Deposito, Buwanang Renta)

Sanhi ng patuloy na resesyon sa real estate mas pinipili ng mga nagrerenta ng bahay ang pagbabayad 
ng upang may mababang interest rate. Sa katunayan, dumarami na rin ang mga real estate agencies na 
nagpapalit ng sistema kung saan pinanatili na lang ang karampatang deposito ng nagrerenta at saka na lang 
ito nagbabayad pa ng kabuwanang renta. Sa kasalukuyan, halos tatlo sa 10 nangungupahan ang sumusunod 
sa ganitong sistema. At dahil sa pagtaas ng halaga ng “jeonse” (depositong walang kabuwanang renta – 
kadalasan, idinedeposito ito sa bangko para kumita ng mas malaking interes), mas nagiging pangkaraniwan 
na rin ang pagpapalit na lang ng “wolse” (buwanang renta). Halimbawa, sa loob ng dalawang taon ang “jeonse” 
na KRW 300 milyon ay tumaas ng KRW 400 milyon. Imbes na magbayad muli ang nangungupahan ng 
KRW 100 milyon ng isang beses, ginagawa na lamang itong “wolse” kung kaya’t ang kanyang deposito ay 
mananatiling KRW 300 milyon at ang kabuwanang renta ay magiging KRW 400,000 ~ 600,000 na lamang.

(4) Buwanang  upa (wolse)

 Ang isa pang uri ng pagrerenta ay sa pamamagitan ng pagbabayad ng buwanang upa sa bahay (“wolse”). 
Kinakailangan pa ring magbayad ng deposito para dito pero hindi kasing laki ng ibinabayad para sa “jeonsae.” 
Maaari pa rin kayong makipagtawaran sa may-ari ng bahay tungkol sa halaga ng deposito sangayon sa 
contract period ninyo. Kung kaya ninyong magbayad ng mas mataas na buwanang upa, maaari ninyong 
tawaran ang halaga ng deposito para mas mapababa ito. Ganoon din kung mas mataas ang deposito na kaya 
ninyong bayaran, pwedeng babaan ang buwanang renta. Ang kondisyon sa “wolse” ay nakadepende sa laki 
at bilang ng kwarto ng bahay at iba pang pasilidad sa bahay. Hindi kasama sa buwanang renta ang bayad para 
sa utilities (kuryente, gas, atbp.). Kinakailangan niyo ring maghanda ng sarili ninyong mga gamit sa bahay. 
Gayunpaman, karamihan sa mga pinarerentahang bahay ay mayroon ng mga appliances gaya ng refrigerator, 
washing machine, atbp. 

(5) Ggalsae

May mga may-ari ng bahay kung saan isinasagawa ang “ggalsae” kapag ang uupa sa bahay ay mga dayuhan 
o multikultural na pamilya. Ito ay paraan ng pag-uupa kung saan binabayaran na nang buo ang upa na para sa 
1~3 taon. (Ang taunang renta ay pangkaraniwan sa lugar ng Jeju, kung saan ang isang buong taong renta ay 
dapat nang bayaran nang buo.)
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(6) Dormitoryo (“gisuksa”)

Ito ay isang paninirahan na inihanda ng kumpanya o paaralan para sa mga dayuhang may mga visa na para 
sa pagtuturo ng technology investment (D-3), at mga manggagawa na pumasok sa Korea sa pamamagitan 
ng Employment Permit System na may di-propesyonal na trabaho visa (E-9), ang ilang mga kumpanya ay 
maaaring magbigay ng dormitoryo, ngunit hindi ibig sabihin na ang mga kumpanya ay porsigido na gawin 
ito.

(7) Mga bagay na dapat tiyakin sa paghahanap ng bahay

Kapag ikaw ay naghahanap para sa isang kuwarto o bahay upang manatili sa Korea, may mga magkakaibang 
mga paraan ng paggawa nito. Una, minsan may makikita kayong mga posters o flyers tungkol sa mga 
ipinarerentang bahay. Maaari ninyong personal na bisitahin ang mga bahay na ito at saka pumirma ng 
kontrata. Subalit, mas karaniwan ang paggamit ng real estate agency (“budongsan”). Kapag ginamit ninyo 
ang real estate agency, ang ahente ang magsasagawa ng paghahanap ng bahay para sa inyo at sila rin ang 
maghahanda ng mga kinakailangang dokumento para sa inyo. Kaya’t mas magiging ligtas ang pagpipirma 
ninyo ng kontrata nang hindi masasangkot sa legal na usapin. Subalit kinakailangan niyong bayaran ang 
serbisyo ng ahente. Maaaring magbigay ng diskwento ang ahente kung nakita ninyo na agad sa internet ang 
tungkol sa bayad sa ahente. Maaari rin kayong tumawad sa ahente. 
*  Sa kasalukuyan, ang bayad para sa ahente ay nakatalaga na sangayon sa halaga ng upa o presyo ng bahay. Kung sakaling 
masyadong malaki ang hinihinging komisyon ng ahente, maaari kayong mag-file ng reklamo sa “Illegal Mediation Acts Report 
Center” na nasa loob ng tanggapan ng munisipalidad (si, gun,gu). 

(8) Kontrata

• Ang pagbuo ng kasunduan
Kinakailangang isagawa ang kontrata sa pag-upa ng bahay ng personal kasama ang may-ari ng bahay. Sa 
kontrata, isinusulat ang tagal ng pag-upa sa bahay (lease period), halaga ng deposito, halaga ng buwanang 
renta, at iba pa. Subalit, may mga pagkakataon kung saan ang kontrata ay isinasagawa sa pagitan ng dating 
umuupa sa bahay at sa kanila nagbabayad ng deposito ang bagong umuupa sa bahay kaysa sa mismong 
may-ari ng bahay. Sa mga ganitong pagkakataon, kapag hindi sumang-ayon ang may-ari ng bahay sa 
isinagawang kontrata sa pagitan ng dating umuupa, maaaring hindi niyo na makuha ang deposito ninyo. 
Samakatuwid, kinakailangan ninyong tiyakin ang identidad ng may-ari ng bahay at tiyakin kung anu-
ano ang mga kailangang dokumento ng may-ari ng bahay o ng pinagkakatiwalaang tao (sertipikasyon ng 
personal na selyo (seal), Special Power of Attorney, atbp.) bago pumirma ng kontrata. Maaari ninyong 
matiyak ang identidad ng may-ari ng bahay sa pamamagitan ng “certified copy of real estate register.” 
Madali rin itong makuha sa internet. Makakabuting i-check ng ilang beses ang real estate register bago 
magbayad ng downpayment, interim payment o pagbabayad ng buo. 

• Ang rehistro ng bahay
Bago isagawa ang kasunduan kailangang tiyakin muna nang mabuti ang rehistro ng bahay. Sa rehistro 
makikita ang pangalan ng may-ari, tirahan, sukat ng bahay at ang katayuan ng bahay ukol sa utang ng may-
ari. Hindi na kailangan pang magtungo sa registrar upang makakuha ng kopya ng rehistro ng bahay. Maaari 
niyo ito makuha sa internet. Kung hindi ninyo alam ang tungkol dito, maaari kayong humingi ng tulong sa 
mga kakilala ninyo.

• Ang paraan ng pagbabayad
Ayon sa batas, hindi naman kinakailangan ang pagbabayad ng pangunang deposito (“reservation fee”). 
Gayunpaman, nakasanayan na ang pagbabayad ng 10% ng kabuuang deposito ng bahay bilang pangunang 
deposito. Halimbawa, kung ang kabuuang deposito ay KRW2,000,000 ang pangunang deposito ay 
KRW200,000 na maaaring bayaran sa napagkasunduang petsa bago ang paglipat sa bahay. Ang natitirang 
KRW1,800,000 ay kailangan namang bayaran sa mismong araw ng paglipat sa bahay. Siguraduhing itago 
ang lahat ng resibo. 

Mga bagay na dapat ilagay sa kasunduan

•   Tamang lokasyon ng bahay. (Kailangang magkatugma ang address na nakalagay sa rehistro at ang address na 
nakalagay sa kasunduan.)

•   Kabuuan ng napagkasunduang halaga (deposito at buwanang upa).
•   Halagang ibabayad sa paglagda ng kasunduan (‘keyakgeum’), halaga na ibibigay bago ang paglipat 

(‘jungdogeum’) at ang halaga na ibibigay sa mismong araw ng paglipat sa bahay (‘jangeum’). (Ang halagang 
ibibigay sa paglagda ng kasunduan ay 10% sa kabuuang halaga ng deposito).

•   Ang panahon ng kontrata.
•   Ang lagda at ang thumbmark (fingerprint ng may-ari ng bahay at ng uupa dito).

외외외외외외 외외외외
외외외외외외 외외 외외외 외외외외외외 외외외 외외외 3외 외외 외외 외 외외 외외외외 외외외외 외외 외 외외, 외외외 외외 외외 외외외 외외외 외외 외외 
외외외외외 외외 외 외외 외외외 외외외 외외 외외외 외외 외외 외외외외외 외외외 외외 외외 외외.

외    2011외 5외 1외외외 외외외외외외외외 외외외외외외외 외외외외 외외, 외외외외외 외외외외 외외외외 외 3외 외외외 외외외 외외외.
외    외외외외외외외외 외외외외외외 외외외외 외외 외외 외외외외 외외외외외외외 외외외외 외외외외외외 2013외 7외 2외 외외외외외외외외외외 외 외외외외외외외외외
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(9) Terminasyon ng kontrata at pagsasauli sa deposito

Minsan hindi maiiwasan ang paglilipat ng bahay bago pa mag-expire ang contract period para sa bahay. Sa 
mga ganitong pagkakataon, maaaring ibawas ng may-ari ng bahay ang kabuuang bayad para sa mga buwan 
na natitira hanggang sa pagtatapos ng contract period sa deposito. Kung ano man ang matitira sa deposito ay 
kailangang ibalik sa inyo ng may-ari ng bahay. 
Halimbawa, kung nakatira kayo sa isang bahay na may deposito na KRW2,000,000 at ang buwanang kita 
ay KRW150,000 at napagdesisyunan ninyong lumipat ng bahay 3 buwan bago matapos ang kontrata sa 
upa. Wala magiging problema kung may mahahanap kayong papalit sa inyo na uupa sa bahay. Subalit kung 
walang papalit agad sa inyo, ang ibabalik lang na deposito sa inyo ng may-ari ng bahay ay KRW1,550,000 
dahil ibabawas dito ang huling tatlong buwan ng upa (KRW150,000 x 3buwan) na nagkakahalaga ng 
KRW450,000. 
Kung hindi niyo na nais ipagpatuloy pa ang kontrata sa bahay, kailangan ninyong sabihan ang may-ari 
ng bahay, 1 buwan bago ang expiration ng kontrata. Kung nasabihan ninyo ang may-ari ng bahay agad, 
kinakailangan niyang ibalik sa inyo ang deposito sa pagtatapos ng kontrata. Ilegal na gawain ang hindi 
pagbabalik ng deposito at maaari kayong mag-file ng demanda laban sa kanya. Medyo matatagalan lamang 
ito at medyo kumplikado ang proseso. Maaari kayong humingi ng tulong sa iba’t ibang sentro para sa 
dayuhan tungkol dito.

Dapat gawin 1 buwan bago ang huling araw ng kasunduan

Isang buwan bago ang contract period sa pag-uupa sa bahay, kailangang ipaalam sa may-ari ng bahay kung 
gusto ninyong magkaroon ng panibagong kasunduan (extension) o kung lilipat na kayo sa ibang lugar. Ang hindi 
pagpapaalam sa may-ari ang tungkol dito ay nangangahulugan ng panibagong kasunduan (awtomatikong 
pag-eextend ng kontrata). Dapat itong alalahanin dahil marami ang nagkakaroon ng suliranin at hindi 
pagkakaunawaan dahil dito.

외외외외외외 외외외외
외외외외외외 외외 외외외 외외외외외외 외외외 외외외 3외 외외 외외 외 외외 외외외외 외외외외 외외 외 외외, 외외외 외외 외외 외외외 외외외 외외 외외 
외외외외외 외외 외 외외 외외외 외외외 외외 외외외 외외 외외 외외외외외 외외외 외외 외외 외외.
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Kagandahan (advantage) at disadbandatheng (disadvantage) dala ng direktang transaksyon sa real estate

• Ano ang dapat malaman kapag hindi maiwasang mapasok sa direktang transaksiyon
May ilang mga multikultural na pamilya na pinapaboran ang direktang transaksiyon upang makatipid sa gastos. 
Bagama’t ang transaksiyong ito ay maaaring makatipid sa gastos, mayroon din itong iba’t ibang panganib. Kadalasan 
ang nagbebenta ay kailangang maglabas ng "deed of sale" kung saan nakasulat ang kanilang personal na impormasyon 
gaya ng kanilang address at phone number. Kaya naman, para sa mga kababaihang naninirahan nang mag-isa mas 
makakabuti ang hindi pagsisiwalat ng kanyang personal na impormasyon. Karamihan sa mga bumibisita sa mga 
binebentang bahay ay hindi nagsasama ng real estate agent o ng broker, kaya maaaring malantad sa panganib ang may-
ari ng bahay. 
Sa pamamagitan ng paggamit ng real estate broker, ang broker mismo ang susuri sa bahay kung ito ba ay may sira o 
wala at siya rin ang magpapaliwanag nito sa nais bumili o umupa ng bahay. Gayunpaman, tungkulin din ng uupa o bibili 
ng bahay na personal na suriin ang bahay na nais upahin o bilhin lalo na't kapag ito'y direktang transaksyon (o hindi 
gumagamit ng real estate broker). Suriin nang mabuti ang bahay nang sa ganoon ay hindi kayo magkaproblema sa mga 
kagamitan o kalagayan ng bahay. Bagaman direktang transaksyon ito, maaari pa rin kayong kumuha ng serbisyo ng 
broker para bumuo ng kontrata. Kadalasan, nasa KRW 100,000 ang bayad para sa serbisyong ito. Gayunpaman, hindi 
ibig sabihin nito na tapos na ang kasunduan. Ang serbisyong ibinigay ng broker ay tanging "scrivener service" lamang 
(tagagawa lamang ng dokumento). Sa madaling salita, walang pananagutan ang real estate broker sa isinagawa ninyong 
transaksyon. 

• Gumamit ng ahensiya ng brokerage bilang ligtas na alternatibo sa direktang transaksiyon.
Noong 2009, tinatayang umaabot lamang sa 50 ang bilang ng mga "direct transaction cafe." Subalit sa kasalukuyan, 
tumaas na ang bilang nito sa 100 at umaabot na sa 1.1 milyon ang miyembro nito. Bagaman bumagsak ang real 
estate market, tumaas pa rin ng dalawang beses ang bilang ng mga website cafes para sa direktang transaksyon. 
Ayon sa industriya ng real estate, humigit-kumulang sa 100,000 ang bilang ng mga inihahandog na binebenta 
o pinarerentahang bahay sa loob ng isang buwan. At karamihan sa mga ito ay inaadvertise sa pamamagitan ng 
internet (website ng real estate agency o sa mga website cafes). Nagiging popular din ang direktang transaksyon 
sa pagpaparenta ng bahay (jeonsae o wolse) dahil madali nang makita ang impormasyon dito sa pamamagitan 
ng internet. Dati, ang makikitang impormasyon tungkol sa mga pinarerentang bahay ay limitado lamang sa mga 
officetel o sa mga "one-room." At karamihan sa mga gumagamit nito ay mga estudyante sa kolehiyo o mga 
empleyadong naninirahan nang mag-isa. Subalit ngayon, ang direktang transaksyon ay kasama na rin ang mga 
villa na may 2~3 kwarto, mga house and lot, apartment na pinarerentahan, gayundin ang mga shopping center at 
opisina. Bagaman mas makakamura kayo kapag hindi gumamit ng real estate broker, maaari itong mapanganib sa 
mga walang alam sa real estate at hindi kabisado ang pagpipirma ng kontrata. Samakatuwid, mas makakabuti kung 
gagamit pa rin kayo ng serbisyo ng lisensiyadong real estate agency para maiwasan ang anumang disadbantahe. 
Lalo na para sa mga bahay na nakasanla na bilang auction subalit pinapaparentahan pa rin sa pamamagitan ng 
direktang transaksyon. Gayundin upang maiwasan ang kaso kung saan pinarerentahan ulit ng nagrerenta ng 
bahay ang bahay na ito sa iba (dobleng kontrata). Tandaan din na ang direktang transaksyon para sa pagrerenta 
(jeonsae o wolsae) ay direktang kontrata din sa pagitan ng dalawang partido nang hindi gumagamit ng broker. Kaya 
naman maaari itong magdulot ng malaking kawalan kung hindi ninyong titiyaking mabuti ang bawat sugnay at mga 
nakasaad na patakaran sa kontrata. Karamihan sa mga nagiging biktima nito ay iyong walang alam sa real estate 
at mga baguhan sa pag-uupa ng bahay. At iyong mga magagaling sa pangangalakal gamit ang internet subalit 
may kakulangan sa kaalaman sa real estate at mahilig maghanap ng murang pabahay ang may tendensiyang 
gumamit ng direktang transaksyon. Bilang resulta, sila rin ang nakakaranas ng disadbantahe kapag aalis na sila sa 
pinapaupahang bahay. Dagdag pa, marami din ang pumipirma ng kontrata nang hindi inaalam ang tunay na “market 
price” ng pinapaupahang bahay. Samakatuwid, pinakaligtas pa rin ang paggamit ng lisensiyadong real estate broker, 
nang sa ganoon ay kapag nabiktima kayo ng “double contracting” maaari kayong maprotektahan ng insurance 
laban sa pandaraya. Bilang panghuli, marami ring kabutihang dala ang pagsasagawa ng transaksyon sa ilalim ng 
lisensiyadong broker agency. Muli, tandaan na bagaman makakatipid kayo sa direktang transaksyon maaari itong 
magdulot ng disadbantahe. 
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3. Suporta sa Pabahay 

Ito ang espesyal na sistema kung saan bibigyan ng prayoridad ang mga multikultural na pamilya sa 
proyektong pabahay nang hindi na kinakailangan pang sumailalim sa housing raffle kasama ang mga lokal na 
residente. 

(1) Kwalipikasyon sa pagsali 

•   Sang-ayon sa Artikulo 2 ng “Multicultural Family Support Act,” ang maaaring makatanggap ng pabahay ay 
iyong mga multikultural na pamilyang naninirahan sa isang lugar (parehong address) sa loob ng 3 taon

•   Kasama na ang aplikante, wala sinoman sa pamilya ang nagmamay-ari ng bahay
•   kinakailangan din na mayroon itong “subscription account” (espesyal na bank account para sa pag-iipon sa 

bahay) na mahigit pa sa 6 na buwan at mahigit sa 6 na beses (aim na buwan) na ang pagdedeposito rito 

(2) Paraan ng aplikasyon

•   Alamin ang petsa ng aplikasyon ayon sa recruitment ng mga titira sa bahay at saka mag-apply sa mismong 
business entity na naghahandog ng pabahay

•   Ang anunsiyo tungkol sa recruitment ng mga titira sa nasabing pabahay ay makikita sa website ng lokal na 
pamahalan (si, gun, gu) o kaya sa website ng Apt2you (www.apt2you.com).

4. Paggamit ng Kuryente 

(1) 220V boltahe

Ang kuryente sa Korea ay may boltaheng 220V. Kung ang mga kagamitan ay 110V lamang kailangang 
gumamit ng transformer na para sa 110V.

* Hotline ng “KEPCO” Korea Electric Power Corporation ☎123 (www.kepco.co.kr)

(2) Circuit Breaker

Lahat ng bahay sa Korea ay mayroon circuit breaker para sa kaligtasan ng kuryente. Kapag mayroong 
suliranin sa daloy ng elektrisidad dahil sa labis na pagkonsumo nito, awtomatikong puputulin ng circuit 
breaker ang suplay ng elektrisidad. Ang pagkasira nito ay maaring magdulot ng mapanganib na sitwasyon 
kaya siguraduhing walang problema dito. Simple ang paraan, suriin ang switch ng circuit breaker (pula at 
green kung nag-short circuit), walang problema kapag normal ang switch.

transformer

short circuit breaker
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5. Paggamit ng Tubig

Sa panahon ng taglamig, maaaring magyelo ang daluyan ng suplay ng tubig. Ang mga sumusunod ay ilang 
mga panutong makakatulong sa pag-iwas sa ganitong suliranin.
•   Tingnan kung tumatagas ang tubig sa loob ng container na pumoprotekta sa metro ng tubig. Siguraduhin din 

na nakabalot ang metro ng tubig gamit ang materyales na mabuti sa heat insulation (hal. styrofoam). Kung 
hindi maayos ang mga ito, ipagbigay-alam ito agad para maayos ang ito. 

•   Kapag hindi nakatago ang metro ng tubig, kagaya ng mga nasa aisle-type apartments at mga townhouses, 
balutan ito ng plastic at saka ito paluputan ng alambre. Kung iiwanan ninyo ang bahay ninyo nang walang 
tao sa loob ng ilang araw o kaya kung masyadong mababa ang temperatura kapag gabi, buksan ng kaunti 
ang gripo upang pumatak ang tubig.

•   Kapag naging yelo ang tubig, gumamit muna ng maligamgam na tubig upang lusawin ang yelo, at saka 
gamitan ng mainit na tubig upang maiwasan ang pagkabasag ng takip ng metro.

6. Paggamit ng Gas

(1) Gas para sa pagluluto

Malaking aksidente ang maaaring mangyari kapag hindi maayos ang paggamit ng kalang gas para sa 
pagluluto, kaya maging maingat sa paggamit nito. Matapos gamitin ang kalan, siguraduhing nakapatay na ito 
nang mabuti. Ugaliin din ang pagla-lock ng “stop valve” matapos magluto. 

halimbawa ng paggamit ng gas para sa pagluluto

(2) Butane Gas

Ang portable gas burner ay maaring gamitin kahit saan kaya maraming aksidente rin ang nagaganap sa 
maling paggamit nito, kailangang mahina lamang ang apoy at suriin agad kapag nangangamoy ito. Sa 
pagtatapon ng gamit nang lata ng gas ng butane, gumawa ng butas sa gitna ng lata sa pamamagitan ng 
pako at gawin ito sa maaliwalas na lugar sa labas ng bahay (well-ventilated outdoor area) bago ito ilagay sa 

basurahan.

(3) LPG gas / City gas

Buksan ang gitnang valve bago sindihan ang kalan. Matapos itong gamitin, siguruhin lubusang naisara ang 
gitnang valve.
Upang suriin ang tagas ng gas, paghaluin ang likidong sabong panglaba para sa kusina at tubig sa ratio ng 1:1, 
at pagkatapos ay ilapat ito sa hose connecter. Wala itong problema kung ang wala itong reaksyon. Subalit, 
kung ito ay bumula ibig sabihin ay tumatagas ang gas at kinakailangan ninyo itong ipagawa agad. 
Kung piped gas (o ang “city gas” sa Korea) ang gamit ninyo, bibisitahin kayo ng technician tuwing ika-6 na 

Kalan para sa pagluluto Butane gas
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buwan para i-check ito. (Ang nagamit sa isang buwan ay sinusuri buwan-buwan.) Sa panahong ito, huwag 
umalis ng bahay at siguraduhing makatanggap ng inspeksyon. 

Paraan ng pagsusuri sa gas leakage gamit ang 
bula mula sa sabon

(4) Pag-iwas sa mga aksidenteng kaugnay sa gas

Karamihan sa mga aksidenteng kaugnay sa gas ay nangyayari kapag tumagas ang gas dahil sa pabayang 
pamamahala sa pasilidad ng gas. Ang pinaka-karaniwang aksidente ay ang suffocation at pagsabog. Kapag 
tumatagas ang gas, gawin agad ang mga sumusunod.
• Isara ang valve ng gas.
• Buksan ang mga bintana at pintuan para sa bentilasyon.
•   Patayin ang anumang mga elektronikong kagamitan dahil ang munting apoy ay maaring magdulot ng 

pagsabog.
• Makipag-ugnayan sa mga serbisyo ng gas upang mag-request ng pangkaligtasang pagsusuri.

7. Mga Kagamitan na Pang-init (Heating Facilities) 

(1) Boiler

Mayroon iba’t-ibang uri ng boiler. Mayroong ginagamitan ng uling (‘yongtan’), langis, LPG at city gas. Mura 
ang paggamit ng uling ngunit may kahirapan dahil kailangang lagi itong palitan.
Ang boiler na gumagamit ng langis at LPG ay may kamahalaan at kailangang bumili muli kapag ito’y 
naubos. Ang pinakamaganda ay ang city gas. Ito’y mura at nagagamit sa pagluluto at pang-init ng bahay. Sa 
paghahanap ng bahay kailangang alamin kung ang bahay ay may nakakabit na city gas. Ang bahay na may 
city gas ay may kamahalaan ang upa ngunit makakabawi sa mura ng babayaran sa gas.

(2) Electric heater at electric mat

Ang electric heater at electric pad ang ilan sa pinakapangkaraniwang gamit para sa pagpapainit ng bahay, 
subalit maaaring tumaas ang bayarin ninyo sa kuryente dahil dito. At marami rin itong inilalabas na 
electromagnetic waves na maaaring makasama sa katawan. Kaya naman mag-ingat sa paggamit nito. 
Tandaan din na huwag gamitin ang electric heater at ang electric pad sa loob ng mahabang panahon dahil 
baka magdulot ito ng sunog. 

(3) Gas heater

Ang gas heater ay madalas na ginagamit sa loob ng bahay. Subalit, huwag gamitin ito kapag natutulog at 
kailangang patayin ito sa oras ng pagtulog. Madalas nagkakaroon ng aksidente dahil dito. Sa paggamit ng gas 
heater siguraduhing maayos ang bentilasyon sa loob ng bahay.

8. Telekomunikasyon 

(1) Pangkaraniwang telepono

Maaaring tumawag sa 100 (KT) o sa 106 (SK broadband) kung nais ninyong magpa-install ng landline phone sa inyong 
bahay. I-dial lamang ang alinman sa dalawang teleponong ito at iko-connect kayo nito sa call center. Sa pagbabayad 
ng bill sa telepono mas makakabuti kung automatic withdrawal ang paraan ng pagbabayad (awtomatikong ibabawas 
sa bank account ninyo ang karampatang bayad para sa telepono). Maaari rin kayong magbayad sa pamamagitan ng 
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(2) Mobile phone (Ito ay tinatawag na “handeuphone” sa Korea)

Karamihan sa mga dayuhan ay hindi maaring mamili ng cellphone na hulugan. Mas mapapadali ang pagbili 
ng teleponong babayaran ng cash (lumpsum payment). Ang mga dayuhang may alien card lamang ang 
maaring kumuha ng sariling numero sa telopono na nakapangalan sa kanya.

◉ Pangunahing Mobile Phone Carriers
• SKT(www.tworld.co.kr, ☎ 1599-0011)
• KT olleh(www.olleh.com, ☎ 100)
• LG U+(www.lgplus.com, ☎ 101)

Sa ganitong pagkakataon ay maaring gumamit ng tinatawag na ‘cardphone’. Ang ‘cardphone’ ay isang pre-paid 
card na ginagamit sa telepono at doon binabawas ang bayad ng bawat tawag. Hindi na kailangan magbayad 
para sa pagpaparehistro nito at iba pang charges, Hindi na kailangan magbayad para sa pagpaparehistro nito at 
iba pang charges, ngunit may kamahalaan ang bayad sa bawat tawag. Ang isang ‘cardphone’ ay nagkakahalaga 
ng KRW10,000 at kung gagamitin ng tuloy-tuloy ay aabutin ng isang oras sa pakikipag-usap. Hindi na 
maaring gamitin sa susunod na buwan ang ‘phonecard’ kahit na hindi pa nauubos ang halagang KRW10.000. 
Ang mga presyo ng mga mobile phone ay naiiba ayon sa mga produkto. Maaari kang bumili ng isang 
prepaid card ng pagtawag sa isang mobile phone shop. Sa mga lugar kung saan maraming mga banyagang 
manggagawang nakatira, maaari kang bumili ng mga ito sa iba’t ibang mga tindahan at mga pamilihan 
sa paligid ng pabrika, atbp. Ang mga ito ay maaaring mabili sa pinakamalapit na mga pabrika na may 
mga dayuhang manggagawa sa mga tindahan, dayuhang merkado ng mga pagkain, mga tanggapan 
ng koreo (maaaring magkaiba-iba ng rehiyon, tawagan ang ☎1588-1300) o awtorisadong tindahan ng 
telekomunikasyon.

*  SK Broadband: Maaari kayong magpakonsulta sa wikang Koreano sa pamamagitan ng pagtawag sa 106 (walang 
area code). Kapag naka-connect na kayo sa tagapayo, maaari na kayong magpakonsulta sa wikang Ingles o Intsik.

* KT:  Maaari kayong magpakonsulta sa wikang Koreano sa pamamagitan ng pagtawag sa 100 (walang area code), 
o kaya naman sa 1588-8448 para sa KT Foreign Customer Service Center para sa mga pagpapayo sa wikang 
Ingles, Intsik at Hapon.

internet Giro (www.giro.or.kr ☎1577-5500). Sa pamamagitan nito mas mapapadali na ang pagbabayad ng bill sa 
telepono at hindi niyo na kailangang pumunta pa sa bangko. Mahalagang Impormasyon

Ad Calls/ Mensaheng Ad
Sa paggamit ng cell phone, marami kayong matatanggap na spam calls and text messages. Mas makakabuti 
kung hindi niyo na ito papansinin pa maliban na lamang kung naglalaman ito ng mga importanteng mensahe. 
Mag-ingat din sa pagtawag ulit sa mga ito dahil maaaring mas malaking pinsala ang dala nito sa inyo gaya ng 
pagcha-charge sa cell phone ninyo ng malaking bill o service charge. Huwag ding basta-basta ang pagsagot sa 
mga text messages na naglalaman ng mga pornograpiya. 

Mahalagang Impormasyon

Area code ng bawat pook

May 17 area code sa Korea. Kapag tatawag sa parehong lugar i-dial lamang ang numero ng telepono at 
parehong area code, subalit kapag tatawag sa ibang lugar i-dial muna ang nakatalagang area code sa naturang 
lugar at ang numero ng telepono. Halimbawa, kapag tatawag sa Seoul at tatawag sa parehong lugar, pindutin 
lamang ang numero ng telepono. Kapag naman nasa Seoul at tatawag sa Busan, i-dial muna ang area code 051 
sunod ng numero ng telepono.

Area code ng long–distance calls

Area Code Area Code Area Code Area Code

Seoul 02 Daejeon 042 Chungbuk 043 Gyeongnam 055

Busan 051 Ulsan 052 Chungnam 041 Jeju 064

Daegu 053 Saejong 044 Jeonbuk 063

Incheon 032 Gyeonggi 031 Jeonnam 061

Gwangju 062 Gangwon 033 Gyeongbuk 054
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(3) Pampublikong Telepono

Kailangan ng card o kaya ng barya kapag gagamit ng pampublikong telepono. Kung matatapatan ang tamang 
oras, makakamura din kayo sa paggamit ng international call. Kapag local landline ang tatawagan KRW70 
lang ang bayad sa bawat 180 segundo. Kung cell phone naman ang tatawagan, KRW70 sa bawat 38 segundo. 

(4) Pang-emergency na telepono at collect calls

Lahat ng mga pampublikong telepono ay may pulang buton na pinipindot kapag may emergency. Kahit 
walang kard o barya kung pinindot ang pulang buton ay maaring makapagreport ng krimen o sunog sa 
kinauukulan. Ang mga sumusunod ay mga numero para sa mabilisan at matinding pangangailangan.

Pampublikong Telepono (Card) Pampublikong Telepono (IC Card or Coin)

Pagreport ng krimen :  pulang buton +112
Pagreport ng sunog :  pulang buton +119

Kapag nais tumawag at walang barya o kard maaring 
tumawag ng “collect”. Ang magbabayad ay ang 
tatanggap ng tawag, at mas mahal ang halaga kaysa 
pangkaraniwang tawag. Para sa domestic paggamit, 
‘pindutan ng emergency + 1541 + numero ng telepono ng 
iba pang mga partido na #’

(5) Internasyonal na tawag

Para sa internasyonal na tawag mas makakamura kung gagamit ng international phone card na mabibili mula sa 
internet site na nakalaan para sa mga dayuhan o sa ilang tindahan.

Mahalagang Impormasyon

Paraan ng Paggamit sa Serbisyong Internasyonal na Tawag

Ang mga internasyonal na tawag, o mga tawag sa pagitan ng mga bansa ay mas mahal kaysa domestikong 
tawag. Maaring makatipid sa pamamagitan ng mga internasyonal na tawag sa panahong may mga diskwento, 
na madalas ay sa gabi o pista opisyal. Iminumungkahing suriin ang mga bayad ng mas maaga, sa dahilang 
magkakaiba ang mga halaga ayon sa bansa at nagkakaloob ng serbisyo.
Maari din magsagawa ng internasyonal na tawag sa mas mababang halaga
sa pamamagitan ng paggamit ng serbisyong internet phone o kard sa internasyonal na tawag.

Korea > Ibang Bansa

※ Kapag ang area code at phone number ay may ‘0’ sa unahan, tanggalin ang ‘0’ sa pagpindot ng numero.

Pagtawag gamit
ang cell phone o
internet phone

cellphonenumber

Kapag tatawag mula sa Korea papuntang landline, 123-4567 ng L.A., U.S.A

International 
Call Service

Number

+  �  +  ���  +  ��� - ����
country code 

(U.S.)

Pagtawag
gamit ang
landline

telephonenumberarea code 
(L.A.)

Kapag tatawag mula ibang bansa papuntang cellphone, 010-123-4567 ng Korea,

International 
Call Service

Number

+  �� +  �  -  ��� -  ����

Pagtawag gamit
ang cell phone o
internet phone

cellphonenumber

Kapag tatawag mula Korea papuntang cellphone, 080-123-4567 sa Japan,

International 
Call Service

Number

+  �� +  �  -  ��� -  ����
country code 

(Japan)

country code 
(Korea)

Pagtawag
gamit ang
landline

cellphonenumber

Kapag tatawag mula sa ibang bansa papuntang landline 123-4567 ng Seoul,

International 
Call Service

Number

+  �� +  � +  ��� -  ����
country code 

(Korea)
area code 
 (Seoul) 

Ibang Bansa > Korea 
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(6) Cable TV at Internet

May iba't ibang channel ang inihahandog ng mga broadcasting stations sa Korea. Ang mga broadcast ay 
maaaring magmula sa general service broadcast, cable TV, rehiyunal na cable broadcast, satellite broadcast 
(Sky Life) at mga pangunahing broadcast (KBS, MBC at SBS). Sa kasalukuyan, mayroon na ring tinatawag 
na "internet-based pay TV" (o mas kilala sa tawag na "IPTV"). Ang ilang kumpanya ng rehiyunal na cable 
TV o IPTV companies ay naghahandog na rin ng magkasamang serbisyo para sa cable at highspeed internet. 
Kung nais ninyong kunin ang serbisyong para sa internet at sa cable, maaari kayong mas makamura sa 
pagkuha ng "bundled service" na ito. 
Subalit kung ang nais ninyo ay tanging internet connection lamang, pagkumparahin niyo muna ang mga 
serbisyong inihahandog sa iba't ibang telecommunications company at alamin kung saan kayong mas 
makakamura at kung anong kumpanya ang nagbibigay ng mas dekalidad na serbisyo. 
Kung mahirap magpakabit ng internet sa panahong kailangang ito, maaring sa internet café’ na lamang 
pumunta. Ang mga internet café’ ay bukas 24 oras araw-araw sa halagang 1,500 won~2,000 won lamang sa 
bawat oras.

Bansa
Country 

Code
Bansa

Country 
Code

Bansa
Country 

Code
Bansa

Country 
Code

Nigeria 234 Vietnam 84 Iraq 964 Kyrgyzstan 996

Nepal 977 Brazil 55 Iran 98 Thailand 66

Germany 49 Sudan 249 Egypt 20 Turkey 90

Laos 856 Sri Lanka 94 India 91 Pakistan 92

Russia 7 Syria 963 Indonesia 62 Peru 51

Malaysia 60 Singapore 65 Japan 81 Philippines 63

Mexico 52 Argentina 54 China 86 Turkey 61

Mongol 976 Angola 244 Chile 56 Hongkong 852

Myanmar 1 Inglatera 593 Kazakhstan 7

USA/Canada 95 Equador 44 Cambodia 855

Bangladesh 880 Uzbekistan 998 Colombia 57

9. Pagtatapon ng Basura

Sa pagtatapon ng mga basura, kailangang pagsama-samahin ang mga pangkaraniwang basura, mga tirang 
pagkain at mga bagay na maaring magagamit muli. Ilagay sa tamang garbage bag ang bawat uri ng basura at 
itapon sa nakalaang lugar para sa pangungulekta ng mga ito. Ang oras ng koleksyon ng basura ay madaling 
araw o kaya’y bandang hapon. Kaya maaring dalhin ang mga basura sa nakalaang lugar mula alas-10 ng gabi 
hanggang alas-5 ng umaga. Dapat nakalagay sa tamang garbage bag at maayos ang basura. Sapagkat maaring 
hindi ito dalhin ng nangungulekta ng basura at maaring pagmultahin din kayo.

(1) Pangkaraniwang basura

Ilagay sa tamang garbage bag bago ito itapon.

Mahalagang Impormasyon

Garbage bag
Mabibili ang supot ng basura sa mga kalapit na tindahan sa inyong bahay. 
Magkaiba ang kulay ng supot ng basura para sa general garbage at para sa 
food waste. Iba-iba rin ang supot ng basurang itinatakda ng bawat distrito. 
Kaya siguraduhing tama ang inyong mabibiling supot ng basura.
Mayroong iba’t ibang sukat ang pangkaraniwang plastic bag ng basura: 2, 
3, 5, 10, 20, 30, 50, 75 at 100L. Maaaring magkakaiba ang ibinebentang laki 
nito depende sa lugar. Karamihang ginagamit sa loob ng bahay ay ang laking 
10 at 20 litros lamang. Ang garbage bag ng tirang pagkain ay sapat na ang 2 
hanggang 5 litros ang gagamitin dahil sa ito’y mabilisang itatapon. Ang garbage 
bag ay magkakaiba sa bawat lugar kaya hindi maaring gamitin ang isang 
garbage bag sa iba’t-ibang pook.

(2) Tirang pagkain

Depende sa lugar na panresidensiyal, salain ang basura at itapon ito sa bag ng basura ng pagkain o ilagay sa 
isang disposable na lalagyan ng basura ng pagkain.Subalit may mga lokal na munisipalidad na nagpapatupad 
ng “measured rate system” para sa pagtatapon ng tirang pagkain (RFID). 
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(3) Mga basurang maaring magamit muli (Recycle)

Ang mga basura na magagamit uli ay inilalagay sa nakalaang garbage bag o sako. Ang mga papel, babasaging 
bote, lata, plastik at mga damit ay mga bagay na maaring magamit muli. Ang mga bote ng inumin at mga lata 
ay pinapatuyo at niyuyupi bago itapon.

(4) Mga basurang hindi nasusunog

Ang mga gamit na hindi nasusunog (non-flammable), gaya ng ceramics, babasaging plato, sapatos at iba pa 
sa regular na plastic ng basura na para sa mga gamit na hindi nasusunog. 

(5) Mga malalaking basura

Kinakailangang bumili ng sticker sa dong office o sa community center ng inyong lugar kapag magtatapon 
kayo ng malalaking basura gaya ng lumang furniture o sirang appliances. Idikit ang sticker sa kagamitang 
nais ninyong itapon at saka ninyo ito ilagay sa tapat ng bahay ninyo (kung saan madalas itinatapon ang 
iba pang basura). Ang ibang mga tindahan (hal. supermarket) ay nagtitinda rin ng sticker para sa basura. 
Ang iba namang apartment ay pumapayag na itapon lang ito sa recycling center ng apartment complex at 
kinakailangan lang magbayad para rito. 

Pagdidiskarga ulat sa pamamagitan ng Internet : Maaari kayong bumili ng isang sticker sa pamamagitan ng 
Internet (sa district offi e homepage).

외외외외외외 외외외외
외외외외외외 외외 외외외 외외외외외외 외외외 외외외 3외 외외 외외 외 외외 외외외외 외외외외 외외 외 외외, 외외외 외외 외외 외외외 외외외 외외 외외 
외외외외외 외외 외 외외 외외외 외외외 외외 외외외 외외 외외 외외외외외 외외외 외외 외외 외외.

외    2011외 5외 1외외외 외외외외외외외외 외외외외외외외 외외외외 외외, 외외외외외 외외외외 외외외외 외 3외 외외외 외외외 외외외.
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�   Konsumerismo at Pang-ekonomikong 
Pamumuhay 

1. Badyet ng Pamilya

(1) Sambahayang Pangkabuhayan

Ang sambahayang pangkabuhayan (badyet sa bahay) ay tumutukoy sa estado ng kabuuang kita ng pamilya at 
mga pagkakagastusan.
Depende kung paano ninyo isasagawa ang pagbabadyet, makikita rito kung sobra-sobra ang gastusin ng 
inyong pamilya kumpara sa inyong kita, o kung mas marami kayong naiipon kahit na mababa ang kinikita 
ninyo. 

(2) Pananalapi

Sa Korea, mayroong mga barya (KRW 10, KRW 50, KRW 100 at KRW 500) at perang papel (KRW 1,000, 
KRW 5,000, KRW 10,000 at KRW 50,000). Ang mga tseke sa bangko ay may halagang KRW 100,000 o mas 
mataas pa. Ito ay malawakang ginagamit sa buong Korea.
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• Mga barya

• Perang Papel

KRW 1

KRW 1,000 (Cheon won)

KRW 10,000 (Man won)

KRW 100,000 (Ship-man won)

KRW 5,000 (Oh-Cheon won)

KRW 50,000 (Oh-Man won)

KRW 10(Shib won) KRW 50(Oh-shib won) KRW 100(Baek won) KRW 500(Oh-baek won)

※  Ang mga tseke sa bangkong may halagang 
KRW 100,000 ay malawakang ginagamit, at 
parehong tinatanggap bilang cash. Sa paggamit 
ng tseke, ipakita ang tseke kasama ang ID kard, 
at lagdaan ang likod nito.

Alamin kung ano-ano ang mga maaari nating bilhin sa halagang KRW 1,000, KRW 5,000, KRW 10,000 at 
KRW 50,000. Ngayon, ikumpara ang halaga ng Korean won sa pera (currency) ng Pilipinas, at ikumpara ang 
halaga ng pamimili sa Korea.

2.Pagbili at Paggamit ng mga Produkto

Kapag namimili nang walang plano, may tendensiya tayong bumili ng mga bagay na hindi naman kailangan. 
Magkakaroon ng problema kung mas malaki pa ang ginagastos natin kaysa sa ating kinikita. Kaya naman mas makakabuti 
kung pagpaplanuhin niyo muna kung ano ang mga dapat bilhin bago kayo mamili. 

(1) Gumawa ng listahan

Gumawa ng listahan bago ang pamimili

(2) Pagdesisyunan kung saan mamimili 

Pagpasyahan kung saan at magkano ang halagang gugulin sa pamimili

Mahalagang Impormasyon

Ano ang maaari mong gawin sa pera na ito?
Kailangan mo ng KRW 300~500 upang makabili ng isang tasa ng kape mula sa vending machine. Sa KRW 
1,000~2,000, maaari kang bumili ng isang bag ng meryenda o ng cone (bar) ng ice cream mula sa isang lokal na 
tindahan. Sa KRW 6,000~8,000, maaari kang bumili ng isang ordinaryong pagkain, tulad ng isang mangkok ng 
kanin na may sopas at side pagkaing, bibimbap, malamig na noodles sa isang restaurant, at maaari kang bumili 
ng mga 500g ng baboy na may KRW 10,000. Maaari kang bumili ng isang sako ng bigas (20kg) na may KRW 
55,000.

Isang tasa ng kape 
mula sa vending 

machine 
KRW 300~500

isang supot ng 
chichirya o ice 

cream 
KRW 1,000~2,000

isang kainan ng 
tanghalian gaya ng 

"naengmyeon" o iba pa
KRW 6,000~8,000

500g ng karne ng 
baboy 

KRW 10,000

isang sako (20kg) ng 
bigas

KRW 55,00
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Convenience Store
Ang mga convenience store ay bukas sa loob ng 24 oras, at nagbebenta ng iba’t-ibang mga produkto kasama na ang 
pagkain. Sa dahilang maliliit ang mga tindahang ito, madaling hanapin ang kailangan. Mainam ito kapag mamimili 
lang ng isa o dalawang bagay..

Tiyangge (5-araw na palengke)
Ang mga pagkain, damit at mga tindera ng iba’t-ibang kalakal ay nagtitipon-tipon sa tiyangge. Nagbebenta sila ng 
mga produkto sa mababang halaga, at maaring makipagtawaran sa halaga at dami dito. Makikita natin ang buhay ng 
mga mamamayang Koreano sa mga palengke.

Lokal na Supermarket
Maaaring mabili sa supermarket ang iba't ibang klase ng pagkain gaya ng gulay, karne at inumin, at napakadali ng 
pagpunta dito dahil hilang kalimitan ay iilan lamang sa bawat kalapit-bahayan. Madalas ay makakapamili ng mga 
produktong may diskwentong halaga (humigit-kumulang sa 10%).

Mga Department Store
Ang mga department store ay mayroong iba’t-ibang mga produkto tulad ng mga damit, pagkain, elektroniko, 
produktong kosmetiko at alahas. Mahusay ang pasilidad at serbisyo, at mas mainam ang kalidad ng mga produkto 
kaya mas mahal ang presyo ng mga ito. Sa dahilang madalas mayroong mga sales sa department stores, maaring 
makapamili ng mga produkto sa halagang may diskuwento sa panahong mayroong sale.
 
Mga Tindahan na may Malalaking Diskuwento
Tulad ng mga department stores, ang mga tindahang may malalaking diskuwento ay nagbebenta ng mga pagkain, 
damit, elektroniko at mga produkto. Mahusay ang mga kalidad ng mga produkto at pasilidad ng serbisyo.

TV Home Shopping
Posibleng mag-order ng mga produkto sa pamamagitan ng ng telepono o Internet pagkatapos mapanood ang 
patalastas ng produkto TV, at isang malawak na seleksyon ng mga paninda, tulad ng mga damit, mga pamilihan, mga 
pampaganda, electronics, insurances, atbp., Ibinebenta.
Sa Shopping TV sa bahay ay masyadong maginhawa, ngunit mayroon kang dapat iwasan ang pagbili ng hindi 
kinakailangang mga kalakal ng pabigla-bigla.

Online Shopping Mall
Sa pamamagitan ng online shopping mall, maaring makapamili ng maramihang dami ng mga produkto. Alalahaning 
magkaiba ang itsura ng mga produkto sa screen at sa tunay na buhay. Kailangang magkaloob ng mga personal na 
impormasyon upang makapamili sa online, tulad ng numero ng rehistrasyon bilang residente.

(3) Paraan ng Pagbabayad

Maaring magbayad sa pamamagitan ng cash, tseke, credit card, cash card at gift certificates.

credit cards gift certificates

Sertipiko ng Seguridad sa Kalidad (Quality Control Certificate) 
at Gabay sa Paraan ng Paggamit

(4) Pamimili ng mga produkto

Ikumpara ang mga halaga at kalidad ng mga produkto, suriin ang petsa ng ekspirasyon ng produktong 
pagkain.
Kailangang suriin kung tama ba o hindi ang presyo.Siguraduhing kunin at itabi ang resibo ng mga pinamili 
para sakaling kailanganin ito para sa pagpapalit o paghingi ng refund.

(5) Bago gamitin ang mga produkto

• Itabi ang warranty card: Kolektahin ang mga warranty card at itabi sa permanenteng lokasyon.
•   Basahin ang mga gabay na aklat sa paggamit: Basahin ang gabay na aklat upang masiguro ang wastong 

paggamit sa produkto.
•   Suriin ang mga nakatala at paraan ng paggamit: Suriin ang mga nakatala at paraan ng paggamit para sa 

kaligtasan at kalusugan.
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(6) Paghingi ng Refund at Pagsasauli

• Huwag gamitin o sirain ang mga produkto, at itabi ang mga ito sa mainam na kondisyon.
•   Malimit ay hinihiling ang pagsasauli ng mga produkto sa loob ng 7 o 14 araw upang makatanggap ng 

refund, kaya magpatulong agad sa kapamilya o kapitbahay.
•   Kapag nagkaroon ng suliranin sa pagkuha ng refund o nagkaroon ng ibang pinsala sa transaksyon bilang 

mamimili, maaring dumulog sa Korea Consumer Agency o organisasyong kaugnay sa mga mamimili.

Korea Consumer Agency : ☎ 1372, www.kca.go.kr
Consumers Korea : ☎ 02-739-5441, www.consumerskorea.org

외외외외외외 외외외외
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(1) Kahalagahan ng Pag-iipon

Kailangan nating mag-ipon ng pera para magkaroon ng ari-arian, mapaghandaan ang mga hindi inaasahang 
pangyayari, mapaghandaan ang pagtanda, mapaghandaan ang pagbili ng bahay, makapagtabi ng pera para 
sa matrikula ng anak, atbp. Upang maumpisahan ang pagtatabi ng pera kailangang magbukas ng account sa 
bangko.

(2) Uri ng pagtitipid

• Savings: Malayang magdeposito at magwithdraw ng pera. Mababa ang interest rate.
•   Term Deposit: Pagdedeposito ng malaking halaga ng pera sa pangmatagalan at mayroong mataas na interest 

rate.
•   Installment Savings: Pagdedeposito ng permanenteng halaga sa bawat buwan, at pagwithdraw ng malaking 

halaga ng pera matapos ang ekspirasyon ng naitakdang panahon. Mataas ang interest rate.
•   Free Deposit at Savings: Ang bagong paraan ng pagtatabi ng pera sa bangko ay nagkakaloob ng mataas na 

interest rate para sa pangmatagalang saving, at layunin nitong mag-aplay ng preperensyal na rate sa mga 
sambahayang savings.

(3) Paraan ng Paggamit ng mga Serbisyo sa Bangko

◉ Paano Magbukas ng Account sa Bangko
•   Mga dapat ihanda : Identification card (pasaporte, alien card, resident registration card, atbp.), Seal (stamp), 

perang idedeposito sa bangko
• Paraan 
① Sa pagpasok ng bangko, kumuha ng numero, at hintayin hanggang tawagin ang nakuhang numero.
② Magtungo sa desk kung saan nakatala ang numero.
③   Linawin ang layunin ng pagbisita sa bangko sa teller (Pagbubukas ng account sa bangko, pagpapadala ng 

pera sa ibang bansa o pagde-deposito ng pera). Humingi ng cash card (o debit card) kung kailangan.
※   Cash card: Sa pamamagitan ng cash card, maaring makapagdeposito o magwithdraw ng pera sa ATM, nang hindi dala ang 

bankbook at/o selyo (pangtatak).

④ Sulatan ang mga form at isumite ang mga ito ayon sa direksyon ng teller ng bangko.
⑤ Itabi ang inyong bankbook at cash card sa ligtas na lugar.

※ Itago ang password sa inyong sarili lamang; huwag sabihin ang password sa kahit kanino.

◉ Oras ng Operasyon ng Bangko
• Lunes hanggang Biyernes: 09:00~16:00
• Pagkatapos ng Oras ng Bangko: gamitin ang ATM na nasa loob ng bangko

◉ Pagdedeposito at Direktang Pagwi-withdraw, Pagwi-withdraw ng Pera sa ATM
• I  handa ang aplikasyon para sa deposito o withdrawal, at magtungo sa counter ng teller. Hindi kailangang 

ibigay ang PIN sa pagdedeposito, subalit kailangang ibigay ang PIN at lagda sa pagwithdraw.
•   Maaaring magdeposito o mag-withdraw ng pera sa automated 

teller machine (ATM) gamit ang inyong bank book o cash card. 
Kinakailangang i-enter dito ang inyong “Personal Identification 
Number” (PIN) upang magsagawa ng nais na trasaksyon. Kapag 
tatlong beses nang nagkamali sa pagpindot ng PIN, hindi kayo 
makakasagawa ng anumang transaksyon (inquiry, deposito, 
withdraw). Bukod pa rito, kinakailangan niyo ring magbayad ng 
dagdag na charge kapag ginamit ninyo ang ATM nang lagpas 
na sa oras ng operasyon ng bangko o kaya naman kung ginamit 
ninyo ang ATM ng ibang bangko. 

Automated Teller Machine (ATM)
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◉ Internet Banking
•   Ang Internet banking ay tumutukoy sa serbisyo sa bangko na ipinagkakaloob sa pamamagitan ng Internet.
•   Sa pamamagitan ng internet banking, maaring malaman ang mga balanse ng account, kasaysayan ng 

deposito at withdrawal, at remittance gamit ang sariling account sa bangko.
•   Kailangan mo ng authentication certificate, na ibinigay sa pamamagitan ng online sa Korea Financial 

Telecommunications at Clearings Institute, na naka-imbak sa iyong PC, at kailangan mo rin maglihim card 
at One Time Password (OTP) card na ibinigay mula sa iyong bangko. Maaari kang makakuha ng tulong 
mula sa iyong bangko.

Mahalagang Impormasyon

Telebanking
Maari din gamitin ang serbisyo ng bangko sa pamamagitan ng telepono. Tulad ng Internet banking, kailangan ng 
PIN at security card sa paggamit ng telebanking. Maaring mas madali ang paggamit ng serbisyong telebanking 
kapag magsuskrito ng sabay para sa Internet banking at sa serbisyong telebanking.

◉ Mga buwanang bayarin (‘kongkwageum’ / utility bills)
• Direktang pagbabayad
Maaring magtungo sa bangko o sa mga lugar na pangasiwaan ng pera upang magbayad. Ngunit sa 
kasalukuyan, ang mga teller ng bangko ay hindi na tumatanggap ng bayad para sa ‘kongkwageum’. Maaring 
magbayad sa bangko sa pamamagitan ng mga Automated Teller Machine (ATM). Sa pagbabayad ng 
buwanang babayaran sa pamamagitan ng ATM kailangang alamin muna ang bank account ng pagbabayaran 
at ang sariling bank account. Para sa mga walang bank account, maaring magtungo sa ‘ujekuk’ (post office) 
at doon magbayad. Tumatanggap ang post office sa pagbabayad ng mga buwanang bayarin.

• Awtomatikong pagbabayad mula sa bangko
Maaring magbayad ng buwanang ‘kongkwageum’ sa pamamagitan ng sariling bank account. Magtungo 
sa bangko at hilinging direktang ibawas ito sa sariling bank account. Kailangang panatilihing may sapat na 
laman ang iyong bank account para sa mga babayarin. Kapag dalawang beses na nagkulang ang laman ng 
iyong bank account ay puputulin ng bangko ang serbisyong ito. At kung uuwi sa sariling bansa o kaya ay 
lilipat sa ibang bayan, kailangang ipatigil ito isang buwan bago ang nakatakdang pag-alis o paglipat.

◉ Pagpapadala ng pera (‘Songgeum’)
• Kailangang magbukas ng bank account na nakapangalan sa pamilyang nasa sariling bansa.
•   Itala ang pangalan, address, numero ng telepono, pangalan ng bangko, numero ng bank account at magtungo 

sa bangko dala ang alien card at pasaporte.
• Itabi ang resibo ng pagpapadala ng pera.

Mahalagang Impormasyon

Ang pinakaligtas na paraan ng pagpapadala ng pera
Ang pinaka-ligtas na paraan ng pagpapadala ng pera ay sa pamamagitan ng mga pormal na pampinansyal 
na institusyon tulad ng bangko at post office. Maari din magpadala sa pamamagitan ng broker. Ito’y madali, 
mabilis at maaring mas mura ang bayad ngunit maraming aksidente ang nangyayari sa ganitong paraan. Kapag 
tumakas ang inyong pinagpadalhan, mahihirapang mabawi ang pinaghirapang pera.
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Mahalagang Impormasyon

◉ Voice Phishing
•  Ito ay isang paraan ng panloloko sa pamamagitan ng pagtawag o pagpapadala ng text message na ang 

nilalaman ay mapanlinlang o hindi totoong impormasyon upang mahimok ang nakatanggap ng tawag o text na 
maghulog ng pera sa bangko.

• Kidnapping at Pagkukunwaring may Naaksidente
Matapos alamin ng mga salarin (scammers) ang phone number ng anak at magulang, papalsipikahin nila 
ang phone number ng anak at saka tatawagan ang magulang nito upang ipaalam na ‘di umano’y nakidnap 
ang kanyang anak na nasa eskwelahan o nasa ibang bansa para mag-aral, o naaksidente ang anak na nasa 
military at iba pang hindi makatotohanang kwento upang makakuha ng pera mula sa magulang.

• Pagpapanggap na kaibigan sa text at saka makikiusap na magpadala ng pera
Matapos i-hack ang ID at password sa internet messenger ng ibang tao, magla-log-in ang salarin at saka 
magpapadala ng text message o Private Message (PM) sa mga nakalistang pamilya at kaibigan ng na-hack 
na account. Gagawa sila ng mensaheng nagsasabing ang biktima ay nangangailangan ng pera dahil siya ay 
naaksidente, naswindle, at iba pang taktika upang mahikayat na magpadala ng pera ang kapamilya’t kaibigan 
ng biktima.

•  Pagpapadala ng pekeng mahalagang notipikasyon mula sa Financial Supervisory Service (FSS) tungkol sa 
phishing site upang makakuha ng pera
Nagpapadala sila ng notipikasyon sa text na mula kunwari sa mga pampinansiyal na institusyon o FSS 
(hal. security upgrades, pagche-check para sa mga pagbunyag ng personal na impormasyon at iba pa). 
Matapos itong maconnect sa phishing site, iuutos nito na ipasok ninyo mga pampinansiyal na impormasyon 
na kailangan para sa pagtatransaksyon sa bangko. Kapag nakuha na nila ito, saka nila ito gagamitin upang 
umutang o mag-loan sa mga bangko.

•  Panloloko sa pamamagitan ng pagtawag upang malaman ang mga impormasyong kailangan para sa 
telebanking
Tinatawagan nila ang mga matatandang nasa edad 50~70 taong gulang upang tiyakin kung sila’y 
nagmiyembro ba sa telebanking. Matapos nilang matiyak ito, magsisinungaling sila at sasabihing nasangkot 
ang biktima sa pagnanakaw, pagbunyag ng impormasyon, at iba pang krimen. Kapag nakuha nila ang tiwala 
ng biktima, saka nila itatanong ang mga kailangang impormasyon sa telebanking (resident registration card, 
password sa pagtatransfer ng pera, password ng bank book, security card serial number, code ng security 
card, atbp.). Kapag nakuha nila ito at saka nila ipapadala ang pera sa kanilang personal account.

• Panloloko sa pamamagitan ng panghihikayat na gumamit ng ATM
May magpapanggap na taga-ahensiya ng imbestigasyon at tatawag ito sa isang pwedeng biktimahin. 
Sasabihan nito ang biktima na kinakailangan niyang i-check ang kanyang bank account dahil nasangkot ito sa 
isang insidente (krimen). Ang biktima naman ay gagamit ng ATM na operated na ng mga salarin.

•  Panloloko sa pamamagitan ng paggamit ng ARS upang makuha ang impormasyon tungkol sa credit card 
upang makakuha ng malalaking loan
Pagsisinungaling na ang credit card ng biktima ay nasangkot sa mga krimen gaya ng pagnanakaw, pagbunyag 
ng impormasyon at iba pa. Kapag nakuha na nila ang mga kinakailangang impormasyon para sa paggamit 
ng credit card (card number, password, CVC number). Gamit ang ARS, kukuha ng loan ang mga salarin gamit 
ang iyong pangalan at impormasyon, na siya namang ita-transfer sa iyong account ng nasabing bangko. Saka 
tatawag silang ulit sa iyo upang ipaalam na nagkamali ang ahensiya sa pagtransfer ng pera sa iyo kung kaya’t 
kinakailangan mo raw ulit itransfer sa isang bank account na pagmamay-ari ng mga salarin.

• Kung kayo ay naging biktima ng ganitong panloloko, maaari kayong magsumbong sa pulisya
☎112 (walang area code), o sa Internet Development Agency ☎118 (walang area code), o sa FSS ☎1332 
(walang area code).

� Transportasyon sa Korea

1. Bus

Mayroong mga panlungsod na bus, pangmalayuang bus at mga express bus. Upang gamitin ang mga 
pangmalayuang buses at express bus, kailangang bumili kayo agad ng ticket.  Alamin ang oras ng pag-alis at 
destinasyon bago sumakay na bus.

(1) Panlungsod na Bus

◉ Pagsakay sa bus
• Paggamit ng transportation card kapag sumakay ng bus o pagbabayad ng cash ng cash.
•   Maaari kang bumili ng transportation card sa malapit na tindahan sa paligid ng hintuan ng bus o subway 

station. Maaaring i-charge gamit ang cash (ang KRW50,000 hanggang KRW1,000) ang transportation 
card na ito
※  Sa kasalukuyan, ang pagbabayad sa pamasahe sa transportasyon gamit ang credit cards (deferred payment) ay idinagdag na 

rin sa isa sa mga serbisyo ng credit cards. 

•   Lahat ng mga pamasahe ay may diskwento kapag gumamit ka ng transportation card. May kaukulang 
bayad kapag lilipat mula sa isang uring pampublikong transportasyon tungo sa isa pang transportasyon 
(bus o subway). 

Pamasahe at mga Katangian (Regular na Bayad)

Klasipikasyon
Pamasahe Gamit ang Transportation 

Card
Pamasahe gamit ang Cash

Ordinaryong panglunsod na bus 1,200won 1,300won

Gwangyok bus 2,300won 2,400won

Village bus 1,100won 1,200won

※   Ang talahanayan sa itaas ay ipinakikita ang pamasahe sa lugar ng Seoul pero ang presyo ay maaaring magkaiba-iba sa ibang mga 
rehiyon. Samakatuwid, sumangguni sa mga website ng pantrapikong impormasyon ng kani-kaniyang mga lungsod at pangnayong 
opisina.
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Mahalagang Impormasyon 

Mga Bus na Urban sa Seoul

Trunk Line Bus: Nagkukunekta sa mga lugar
na suburban at sa kabayanan ng Seoul sa
pagbibiyahe sa mga sentral na ruta ng bus.

Express Bus: Nagkukunekta sa mga 
kabayanan ng Seoul at karatig bayan 
para sa mga pasahero.

Pambayang shuttle bus: Maliit na bus 
na maghahatid sa istasyon ng tren, 
pulang bus para sa paglipat ng istasyon, 
apartment complex at iba pang mga 
lugar.

Branch Line Bus: Nagkukunekta sa 
pangunahing  istasyon ng subway at 
terminal ng bus sa kabayanan ng Seoul.

Circulation Bus: Bumibiyahe sa kabayanan ng 
Seoul at tumitigl sa mga pangunahing istasyon ng 
railway, distritong kumersyal, destinasyong turista 
at destinasyon sa pamimili.

M-Bus (Express Bus): Para mas maging maaliwalas 
ang daloy ng trapiko sa mga malalaking siyudad 
(metropolitan areas) at mas mapabilis ang takbo 
ng mga sasakyan kapag rush hour, humihinto 
lamang ang bus na ito sa 4 na bus stops sa loob 
ng 5 km mula sa unang istasyon ng bus hanggang 
kalagitnaang istasyon.

Mahalagang Impormasyon 

Sistema ng Paglilipat (Transfer System, Idikit ang card sa card reading machine kapag sasakay at bababa sa 
bus o subway)

Ang sistema ng paglilipat ay ipinatutupad sa lahat ng subway system sa buong bansa. Ito rin ay tumutukoy sa 
ipinatutupad na “discounted fare” (depende ito kung gaano kalayo ang pupuntahan) kapag tayo ay lumilipat 
mula sa isang transportasyon patungong isa pa (hal. subway → bus, bus →subway). Subalit kung halimbawa, 
kung cash ang ginamit ninyo bilang pambayad sa pamasahe sa bus, at kinakailangan ninyong mag-transfer, ang 
bayad para sa lilipatan ninyong bus ay walang diskwento at kinakailangan niyong magbayad muli ng panibagong 
pamasahe. Kung gagamit naman kayo ng transportation card, hindi niyo na kailangan pang magbayad ng extra 
kapag nag-transfer kayo sa subway o sa bus sa loob ng 10km. Subalit kung mahigit sa 10km ang kabuuang 
distansya nang itinakbo ng transportasyon at saka kayo magtatransfer, may karagdagang bayad na KRW100 sa 
bawat 5km dagdag. Magkakaiba din ang paraan ng pagpapatupad ng “discounted fare” sa iba’t ibang rehiyon sa 
bansa. Kailangang magtransfer sa loob ng 30 minuto. (Mula 9:00pm hanggang kinabukasan ng 7:00am sa loob 
ng 1 oras).

(2) Mga Pangmalayuang Bus at Express Bus

◉ Pagsakay ng bus na bumubiyahe sa iba’t-ibang lungsod at express bus
•   Maaring sumakay sa mga nakatalagang bus sa terminal ng bus sa pagbisita sa mga lungsod sa ibang 

rehiyon.
•   Gayunpaman, dumadaan ang mga ito sa iba’t-ibang lungsod kaya mas matagal ang biyahe kumpara sa 

express bus.
•   May iisang destinasyon ang mga express bus at maaaring mai-grupo sila sa ordinaryong bus at espesyal 

na bus. Ang mga espesyal na bus ay mayroong mga de-kalidad na upuan at mas mahal kumpara sa mga 
ordinaryong bus.

◉   Mga Terminal ng Bus sa mga Pangunahing Siyudad
Kung kayo’y sasakay ng intercity bus o express bus, kinakailangan ninyong pumunta sa itinalagang 
terminal ng bus sa bawat lugar. Sa pamamagitan ng pagbisita sa homepage ng National Express Bus 
Transportation Association (www.kobus.co.kr) o sa National Intercity Bus Integrated Booking Service 
Guide (www.busterminal.or.kr) maaari kayong makakuha ng impormasyon tungkol sa operasyon ng bus, 
pagpapareserba ng ticket at iba pa.

Terminal ng Bus Telepono Terminal ng Bus Telepono

Seoul Express Bus Terminal 
Gyeongbu Line

1688-4700 Seodaegu Bus Terminal 1666-2600

Dong Seoul Terminal 1688-5979 Ulsan Express Bus Terminal 052-268-1556

Central City Terminal Honam 
Line

02-6282-0114
Gangneung Express Bus 

Terminal
033-641-3184

Sangbong Bus Terminal 02-323-5885 Sokcho Express Bus Terminal 033-631-3181

Seoul Nambu Terminal 02-521-8550
Chuncheon Express Bus 

Terminal
033-256-1571

Suwon Bus Terminal 1688-5455 Cheongju Express Bus Terminal 043-238-8880

Incheon Bus Terminal 032-430-7114 Mokpo Bus Terminal 1544-6886

Ansan Bus Terminal 1666-1837 Jeonju Express Bus Terminal 063-277-1572

Uijeongbu Bus Terminal 1688-0314 Gwangju Bus Terminal 062-360-8114

Daejeon Bus Terminal 1577-2259 Yeosu Bus Terminal 1666-6977

Cheonan Terminal 041-551-4933 Busan Bus terminal 1577-9956

Dongdaegu Express Bus 
Terminal

1588-6900 Masan Express Bus Terminal 1688-3110
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2. Subway

May mga subway na tumatakbo sa mga siyudad sa Korea gaya sa Busan, Daegu, Gwangju, Daejeon at Seoul. 
Sa rehiyon ng kabisera, kasalukuyang pinapatakbo ang 9 na subway lines dagdag pa rito ang Incheon Line 
1~2, Bundang Line, New Bundang Line, Central Line at iba pa. Ang mga subway lines sa Seoul ay color 
coded upang malaman ang tamang subway line. May espesyal na marka namang ginagamit upang ipaalam 
kung nasaan ang “transfer stations.” Ang marking ito ay matatagpuan sa kahit sa mga subway sa labas ng 
Seoul, mga istasyon sa kalapit na lungsod at iba pa. 
Karaniwan, ang mga subway ay tumatakbo sa agwat na 2 ~ 3 minutokapag rush hour sa umaga at gabi, at 4 ~ 
6 minutong agwat sa iba pang mga oras.

(1) Tiket sa Subway at Pamasahe

Dibisyon Card sa transportasyon isang gamit na card sa transportasyon

Matanda 1,250 won 100 won na karagdagang bayad para sa card 

Kabataan 720 won
walang diskwento 

(kapareho ng bayad ng mga matatanda)
Bata 450 won

※  Ipinapakita sa talahayanan ang bayad sa hindi lalagpas sa 10km sa lugar ng kapitolyo pero ang paggamit at bayad ay maaaring 
mag-iba-iba sa bawat rehiyon. Samakatuwid, sumangguni sa website ng kani-kaniyang mga subway ng pang-operasyong 
institusyon.

(2) Paano sumakay ng Subway

•   KRW 1,150 para sa unang sakay at pangunahing distansiya (one-way ticket para sa 10km). May 
karagdagang bayad depende sa distansiya (kapag sumobra sa 10km). 

•   Dumarating ang subway kada 2-10 minuto at tumatakbo mula 5:30 ng umaga hanggang alas dose ng hating-
gabi.

•   May ilang mga linya ng subway na madaling makita sa mapa at iba pang mga lokasyon sa istasyon ng 
subway. At saka, maaari kang makakuha ng maliliit na mapa sa mga information center o sa opisina ng 
tagapamahala ng subway.

•   Pinapatupad ang karagdagang pamasahe sa paglipat (additional transfer fare) sa lahat ng mga subway kung 
ikaw ay gumagamit ng transportation card. Ang mga diskuwento ay depende sa rehiyon.

•   Maaari magbayad ng cash, ngunit walang diskuwento sa paglipat. Mas makabubuting bumili ng transportation 
card. Para sa hindi sapat na balanse, maaari mong kargahan ang kard ng kahit magkanong halaga sa tanggapan (ticket 
office) ng istasyon ng bus o transportation card recharger machine sa mga subway na istasyon.

Mahalagang Impormasyon

Makina para sa Automatikong Pag-iisyu ng Tiket

①  Piliin kung anong card ang nais ninyong iisyu: prepaid 
transportation card (charge), one-time use card o 
libreng ticket. 

② Piliin ang destinasyon (pamasahe).
③ Pindutin ang bilang ng kailangang tiket.
④ Ilagay ang pera.

※   Kailangang magbayad ng depositong KRW 500 kapag 
bibili ng one-time-use transportation card, at ang deposito ay 
makukuhang muli sa makinang nagbabalik ng deposito matapos 
bumaba sa tren. Ang depositong hinihingi para sa one-time- 
use transportation card at ang istura nito ay maaaring magkaiba 
depende sa lugar, mangyaring sumangguni sa homepage ng bawat ahensiyang nangangasiwa ng subway ng lugar.

(3) Mapa ng Subway

Para sa impormasyon sa mga unang biyahe ng subway, mga huling biyahe ng subway, mga istasyon, iskedyul 
ng operasyon at ang pinakamaikling mga ruta, bisitahin ang mga website ng lokal na subway na mga operator 
na binanggit sa sumunod na kabanata.
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Busan
Busan Transportation Corporation www.humetro.busan.kr

Daegu
Daegu Metropolitan Transit Corporation www.dtro.or.kr
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Gwangju
Gwangju Metropolitan Rapid Transit Corporation  www.gwangjusubway.co.kr

Daejeon
Daejeon Metropolitan Express Transit Corporation www.djet.co.kr

3. Taxi

Ang taxi ay tumatakbo 24 oras araw-araw. Mayroong iba’t-ibang uri ng taxi tulad ng pangkaraniwang taxi, 
model taxi at jumbo taxi. Madaling makilala ang mga ito dahil sa palatandaang nakalagay sa ibabaw nito. 
Makakakuha ng taxi sa mga hintayan nito (taxi stand) o kaya sa tabi ng daan kung saan maaring pumara ng 
mga dumadaang taxi. Hiwalay na singil (madalas dagdag na KRW1,000) ang maaaring hingiin bukod pa 
sa nakalagay sa metro ng taxi kung ang gagamitin ninyo ay isang call-taxi. Bawat rehiyon ng Korea may 
kumpanyang gumagana para call-taxi

(1) Pangkaraniwang taxi

3~4 na tao ang maaaring sumakay dito. Ang pamasahe ay 
ibinabase sa metro. Ang batayang singil ay nag-iiba-iba sa 
bawat rehiyon pero ito ay madalas na KRW 3,000 (Seoul, 
hanggang 2 km). Karagdagang 20% karagdahang bayad 
para sa taxi fare sa panahon ng huling-gabi, 00:00 ~ 04:00.

(2) Deluxe (Model) taxi

Ang mga ito ay deluxe na taxi na may engine displacement 
na 2,000 cc. Karamihan sa kanila ay may itim na kulay, 
at umiikot sa paligid ng lugar ng kabisera. Ito ay higit na 
mas magastos kaysa sa regular na taxi, na may KRW 5,000 
(Seoul, hanggang 3km) na batayang singil. Subalit, wala 
naman itong karagdagang singil para sa gabi o malalayong 
destinasyon.

(3) Malaking taxi (jumbo, kasama ang call van) 

Hanggang 9 katao ang makakasakay sa taxi na ito. Mas 
mainam ito kapag mayroong maraming mga bagahe at 
kung grupong sasakay. Lahat ng taxi ay may telepono 
at maaring gamitin ito kapag kailangan. Bagama’t ang 
batayang singil ay KRW 5,000 katulad ng sa model taxi, 
ang bayad ay maaari pang pag-usapan sa pagitan ng 
driver at ng pasahero.
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4. Kotse

Ang mga pampasaherong sasakyan ay pag-aari ng mga pangkaraniwang sambahayan. Mayroong iba’t-ibang 
uri ng pampaseherong sasakyan, mula sa maliliit hanggang sa malalaking sasakyan. Ang halaga ng mga ito 
ay umaabot sa ilang milyong won hanggang sa sampung milyong won.

◉Paraan ng Pagkuha ng Lisensya sa Pagmamaneho

Mayroong mga organisasyon na nagbibigay ng libreng tulong sa mga dayuhang residente, tulad ng mga Multicultural 
Family Support Center at istasyon ng pulisya. Para sa iba pang impormasyon alamin lamang sa Multicultural Family 
Support Center sa bawat rehiyon o sa Danuri Helpline ( ☎1577-1366) maaari din itong alamin sa himpilan ng pulisya.

Paano kumuha ng lisensya sa pagmamaneho:
① Edukasyon para sa Ligtas na Transportasyon.

Ang “Sentro ng Edukasyon para sa Ligtas na Transportasyon” na kabilang sa sentro ng eksaminasyon para sa 
lisensya ng pagmamaneho” at iba pang itinalagang ahensiya sa edukasyon para sa ligtas na transportasyon. 
(institusyon) ang nangangasiwa sa programang edukasyon para sa ligtas na transportasyon.

② Pisikal na eksaminasyon (may hiwalay na bayad para sa inspeksyon)
③ Aplikasyon para sa pasulat na eksaminasyon (written examination)

Mga Kinakailangang Dokumento Bayad ng Serbisyo

application form (kasama ang 3 piraso ng larawan), 
felt-tip sign pen, ID Card (mga tinatanggap na ID), 
(kung gagamit kayo ng serbisyo ng ahente) ID ng 
ahente at Special Power of Attorney 

KRW 7,500 (KRW 5,000 para sa motor at KRW 7,500 
para sa maliit na kotse)

④   Examination sa akademikong paksa (※ May upang makumpleto ang transportasyon kaligtasan edukasyon bago 
sa pagsusumite ng mga akademikong paksa)
※   Posibleng pagsusulit wika : 10 banyagang wika (Ingles, Intsik, Hapon, Vietnamese, Thai, Indonesian, Mongolian, Khmer 

(Cambodian), Ruso, Tagalog) maliban sa Korean)
⑤   Aplikasyon para sa Praktikal na Eksaminasyon :  Ang mga pumasa sa pasulat na pagsusulit at iyong mga dating 

bumagsak sa pasulat na pagsusulit ay kailangang sumailalim sa praktikal na eksaminasyon .

Kinakailangang Dokumento Bayad ng Serbisyo

application form, ID Card (mga tinatanggap na ID), 
(kung gagamit kayo ng serbisyo ng ahente) ID ng 
ahente at Special Power of Attorney

• Klase 1 Regular & Klase 2 Regular: KRW 18,500
• Klase 1 Large & Klase 1 Espesyal: KRW 17,000
• Motorsiklo: KRW 6,000
• Klase 2 Maliit: KRW 7,500

⑥ Praktikal na Eksaminasyon
Upang makakuha ng eksaminasyon, ang mga aplikante ay kailangang kumuha ng iba’t-ibang mga kurso sa 
pamamagitan ng direktang pagmamaneho ng sasakyan sa mga institusyon ng pagmamaneho.

⑦ Pag-iisyu ng  lisensiya sa pagmamaheno para sa pagsasanay (“student driver’s license test”) 
Ang eksaminasyon sa lisensya ng pagmamaneho ay iniisyu sa mga nakapasang aplikante sa praktikal na 
eksaminasyon, upang makumpleto ang aktuwal na pagsasanay sa pagmamaneho.

⑧ Aplikasyon para sa aktuwal na eksaminasyon sa pagmamaneho
Matapos makumpleto ang sampung oras ng aktuwal na pagmamaneho, ang mga tagahawak ng lisensya sa 
pagmamaneho ay kailangang magsumite ng aplikasyon para sa aktuwal na eksaminasyon sa pagmamaneho, at 
pagtakda sa petsa at oras ng eksaminasyon.

⑨ Aktuwal na eksaminasyon sa pagmamaneho
Ang mga aplikanteng sasailalim sa aktuwal na eksaminasyon sa pagmamaneho
sa sentro ng eksaminasyon sa itinakdang petsa kapag nagsumite ng aplikasyon para sa eksaminasyon sa aktuwal 
na pagmamaneho.

⑩ Pag-iisyu ng lisensya ng pagmamaneho
Kung ang aplikante ay nakapasa sa eksaminasyon sa aktuwal na pagmamaneho, binibigyan sila ng lisensya 
sa pagmamaneho (Klase 1 Malaki, Klase 2 Regular, Klase 1 Espesyal, Klase 2 Regular, Klase 2 Maliit, Klase 2 
Motorsiklo).
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◉ Pagpapalit ng dayuhang lisensiya sa Korean driver's license 

Ang may mga lisensiya sa pagmamaheno (driver’s license) na inisyu sa ibang bansa ay maaaring ipalit ang foreign 
driver’s license nila sa Korean driver’s license. Kapag napatunayan na totoo ang lisensiyang ito sa pamamagitan ng 
mga isinumiteng dokumento (hal. kumpirmasyon mula sa embahada ng bansang nag-isyu ng lisensiya (“Red Ribbon” 
mula sa embahada ng Pilipinas)), kinakailangang sumailalim ng may-ari ng foreign driver’s license sa pagsusulit para 
sa kakayahan (aptitude test) at screening test upang mapalitan ang kaniyang lisensiya. Maaari lamang palitan ang 
foreign driver’s license kapag hindi pa ito expired. Ang mga lisensiyang gaya ng temporary license, student driver’s 
license, provisional license, probationary license, sertipiko sa pagmamaneho at iba pa ay hindi maaaring ipagpalit sa 
Korean driver’s license. 

• Lokasyon: Sentro para sa pagsusulit sa pagmamaneho sa buong bansa

• Kinikilalang mga bansa para sa Korean na lisensiya: Inianunsiyo ng National Police Agency noong Disyembre 31, 2014
※   Ano ang “Mga bansang kumikilala sa “Korean Driver’s License””? Ang mga bansang pumapayag na ipapalit ang 

Korean Driver’s License sa lisensiya sa pagmamaneho ng kanilang bansa nang hindi na kailangan pang kumuha ng 
mga karagdagang pagsusulit
-    Ang mga rehiyong may sariling paraan ng paglilisensiya (gaya ng Hong Kong, Taiwan at Guam) ay kabilang din sa 

mga ito. 
-    Kung ang pagkilala sa Korean Driver’s License ay nabago matapos maisagawa ang pag-aanunsiyo, makakabilang 

na ito sa bagong sistema. 

• Kinakailangang mga Dokumento

Klasipikasyon Kinikilalang Bansa Di-Kinikilalang Bansa

Mga dayuhan/ 
Mga 

mamamayan 
sa ibang bansa

•   Orihinal na kopya ng dayuhang lisensiya sa 
pagmamaneho

•   Orihinal na kopya ng pasaporte: Ang mga 
pasaporte na ang petsa ng pagpasok at 
pag-alis ay maaaring makumpirma.

•   Orihinal na kopya ng sertipiko ng 
pagpaparehistrong pandayuhan (Orihinal 
na kopya ng paninirahang rehistrasyon na 
ulat ng mga Koreano sa ibang bansa

•   3 kopya ng larawang may kulay 
(Pinahihintulutang laki ng retrato)

•   Dokumento ng pagkumpirma ng 
Embahada tungkol sa lisensiya

•   Sertipiko mula sa Immigration Office 
(record ng inyong paninirahan sa Korea 
mula sa unang pagpasok sa Korea 
hanggang sa kasalukuyan)

•   Bayad ng KRW 12,500 

•   Orihinal na kopya ng dayuhang lisensiya sa 
pagmamaneho

•   Orihinal na kopya ng pasaporte: Ang mga 
pasaporte na ang petsa ng pagpasok at 
pag-alis ay maaaring makumpirma.

•   Orihinal na kopya ng sertipiko ng 
pagpaparehistrong pandayuhan (Orihinal 
na kopya ng paninirahang rehistrasyon na 
ulat ng mga Koreano sa ibang bansa

•   3 kopya ng larawang may kulay 
(Pinahihintulutang laki ng retrato)

•   Dokumento ng pagkumpirma ng 
Embahada tungkol sa lisensiya

•   Sertipiko mula sa Immigration Office 
(record ng inyong paninirahan sa Korea 
mula sa unang pagpasok sa Korea 
hanggang sa kasalukuyan)

•   Bayad ng KRW 20,000

Klasipikasyon Kinikilalang Bansa Di-Kinikilalang Bansa

Mga 
katutubong 

Koreano, 
permanenteng 
mga residente

•   Orihinal na kopya ng pandayuhang 
lisensiya sa pagmamaneho

•   Orihinal na pasaporte: Kinukumpirma na 
ang pananartili sa loob ng 90 araw o higit 
pa ay dapat na posible sa bansang nag-isyu 
ng lisensiya sa pamamagitan ng pasaporte

•   Orihinal na kard ng rehistrasyon 
ng residente (Orihinal na kopya ng 
rehistrasyon ng residente ng nasa ibang 
bansang mga Koreano)

•   3 kopya ng larawang may kulay
•   Dokumento ng pagkumpirma ng 

Embahada tungkol sa lisensiya
•   Certificate of Alien Registration  

(record ng inyong paninirahan sa Korea 
mula sa unang pagpasok sa Korea 
hanggang sa kasalukuyan)

• Bayad ng KRW 12,500

•   Orihinal na kopya ng pandayuhang 
lisensiya sa pagmamaneho

•   Orihinal na pasaporte: Kinukumpirma na 
ang pananartili sa loob ng 90 araw o higit 
pa ay dapat na posible sa bansang nag-isyu 
ng lisensiya sa pamamagitan ng pasaporte

•   Orihinal na kard ng rehistrasyon 
ng residente (Orihinal na kopya ng 
rehistrasyon ng residente ng nasa ibang 
bansang mga Koreano)

•   3 kopya ng larawang may kulay
•   Dokumento ng pagkumpirma ng 

Embahada tungkol sa lisensiya
•   Certificate of Alien Registration  

(record ng inyong paninirahan sa Korea 
mula sa unang pagpasok sa Korea 
hanggang sa kasalukuyan)

• Bayad ng KRW 20,000

•   Kumpirmasyon lisensiya mula sa embahada: Katibayan na ipinagkaloob sa wikang Koreano o Ingles mula sa 
[kani-kaniyang embahada ng mga bansa] sa Korea o [embahada ng Korea sa kani-kaniyang mga bansa] upang 
maberipika ang pagkatotoo ng dayuhang lisensiya
-   Walang dagdag na notarisasyong kailangan para sa kumpirmasyon ng embahada.
-   Ang kumpirmasyon ng embahada sa lisensiya ay may bisa lamang sa loob ng 1 taon mula sa petsa ng pagkaloob. 

Kung ang petsang hindi na ito magagamit ay nakasaad sa kumpirmasyon at kulang sa 1 taon ang natitira bago ito, 
ang nakasaad na petsang hindi na ito magagamit ay ipinaiiral.

-   Ang Embahada ng Estados Unidos sa Korea, ang Embahada ng Britanya sa Korea, Embahada ng Hong Kong 
sa Korea at Embahada ng Finland sa Korea ay inihinto ang pag-iisyu ng kumpirmasyon ng lisensiya. Kaya, ang 
aplikanteng may lisensiya ng mga bansang ito ay dapat na isumite sa Apostille na sertipikasyon ng lisensiya sa 
pag-aaplay sa pagpapanibago nito.

•   Sa kasong ang mga petsa ng pagkakaloob at petsang hindi na ito magagamit ay hindi nakasaad sa sertipikasyon 
ng lisensiya ng driver, ang administratibong institusyon na nag-isyu ng nasabing lisensiya ay dapat na magsumite 
ng mga dokumentong makapagbeberipika ng petsa ng pagkaloob at ang petsang hindi na ito magagamit tulad ng 
“sertipikasyon ng karanasan sa pagmamaneho.”

•   Sertipiko mula sa Immigration at Pasaporte: Sa pamamagitan ng tatak sa pagpasok at paglabas sa Korea na nasa 
inyong pasaporte at ang Sertipiko mula sa Immigration, matitiyak kung mahigit 90 na araw ang inilagi ng may-ari ng 
foreign driver’s license sa bansa kung saan ito iisyu. 

•   Bukod sa pasaporte o sertipiko mula sa Immigration, ang iba pang mga dokumentong maaaring magpatunay 
ng pananatili nang mahigit sa 90 araw (hal. Sertipiko sa Pagpasok sa Eskwelahan, Employment Certificate, Tax 
Calculation Form, atbp.) ay tinatanggap din. Subalit, hindi maaaring gamitin ang dokumento ng ibang tao. 
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•   Ang mga dayuhang pansamantalang naninirahan sa Korea at maaari lamang manalagi sa Korea nang hindi 
hihigit sa 90 araw at hindi nakarehistro bilang legal na dayuhang residente ay hindi maaaring papalitan ang hawak 
nilang foreign driver’s license sa Korean driver’s license. (Maaari silang kumuha ng regular na pagsusulit para sa 
pagmamaneho nang walang anumang exemoption o benepisyo.)

•   Ang katutubo ay tumutukoy sa isang taong nakarehistro bilang residente sa ilalim ng Article 6 ng Residents 
Registration Law.

•   Inisyung lisensiya bilang kapalit ng foreign driver’s license 
-   Ang Korean driver’s license na inisyu bilang kapalit ng foreign driver’s license ay limitado lamang para sa regular na 
lisensiya (Class 2).

-   Ang lisensiyang ipinagkaloob mula sa mga bansang may magkakaibang regulasyon sa ilalim ng mutual na na 
kasunduan (Belgium, Poland, Spain, Italy) ay maaaring makakuha ng lisensiya para sa katulad na klase. 

•   Iba pa : Walang proxy receipt 
   Ang mga rehiyong may sariling sistema gaya ng Hong Kong, Taiwan at Guam ay kasama sa mga kategorya ng 
bansang kinikilala ang Korean Driver’s License. 

•   Mga Dapat Tandaan : Kapag napawalang-bisa ang Korean Driver’s License ninyo noon, kinakailangan mung 
sumailalim ng aplikante sa 6 na oras ng seminar tungkol sa kaligtasan sa kalsada (traffic safety education). 

◉ Internasyonal na lisensiya

Kategorya Mga Nilalaman

Requirements

•   Kapag mag-aaplay nang personal: Pasaporte (tinatanggap ang kopya), lisensiya sa 
pagmamaneho, 1 passport photo (3.5x4.5cm) o may-kulay na litrato (3×4cm)

•   Kapag mag-aaplay sa pamamagitan ng ahente: Pasaporte ng aplikante (tinatanggap 
ang kopya), lisensiya sa pagmamaneho, 1 passport photo (3.5x4.5cm) o may-kulay na 
litrato (3×4cm), ID ng ahente, Special Power of Attorney

•   Kapag ang aplikante ay nasa abroad: ID Card (tinatanggap lamang ang kopya sa 
sandaling magsumite ng entry verification certificate), Special Power of Attorney, 
kailangang alam ang pangalan sa Ingles kung paano ito nakasaad sa pasaporte.

•   Para sa mga dayuhang (ang nasyunalidad ay dayuhan) may Korean driver’s license
•   Kinakailangan: Pasaporte, lisensiya sa pagmamaneho, katibayan ng dayuhang 

rehistrasyon, 1 pasaporteng litrato (3.5x4.5cm) o may-kulay na litrato (3×4cm)

Lokasyon

•   Sentro ng pagsusulit para sa lisensiya sa pagmamaneho at mga istasyon ng pulis sa 
buong bansa
※   Bago bumisita sa isang istasyon ng pulis para sa aplikasyon, bumili ng government 

fiscal stamp mula sa post-office bago mag-aplay.

Petsang hindi na 
magagamit

1 taon mula sa petsa ng pagkakaloob

Bayad KRW 8,500 

Kategorya Mga Nilalaman

Mga dapat
tandaan

•   Kahit na ang pang-internasyonal na lisensiya ay may bisa pa rin (ibig sabihin, hindi pa ito 
paso o expired), ito ay maaaring ipagpalagay na hindi na epektibo pagkaraan ng 1 taong 
pagpasok sa kani-kaniyang bansa sa ilalim ng mga nilalaman ng internasyonal na 
kasunduan o mahahalagang batas ng kani-kaniyang mga bansa. Kapag nagmamaneho 
sa pamamagitan ng internasyonal na lisensiya, ang mayhawak  ay dapat na may 
Koreano na lisensiya at pasaporte.

•   Sa maraming bansa kasama ang Estados Unidos, ang pagmamaneho nang may 
internasyonal na lisensiya pero walang Koreano na lisensiya at pasaporte ay may-
kaparusahan bilang pagmamaneho nang walang lisensiya. Samakatuwid, tiyaking 
mayroon kayong hawak ng lahat ng 3 sa internasyonal pahintulot sa pagmamaneho, 
Koreano na lisensiya at pasaporte kapag nagmamaneho.

•   Kung ang pagkakasulat ng pangalan sa wikang Ingles sa international driver’s license ay 
kaiba sa pagkakasulat sa pasaporte, hindi kikilalanin ang international driver’s license 
na ito. Gayundin kung ang pirma sa pasaporte at pirma sa international driver’s license 
ay magkaiba, hindi rin kikilalanin ang international driver’s license. 

•   Sa panahon ng pagkakasuspindi sa Korean Driver’s License, hindi makakapagmaneho 
ang isang dayuhan sa Korea kahit na siya ay mayroong international driver’s license na 
inisyu sa ibang bansa. (Sanggunian: Sugnay Blg. 3, Artikulo 96 ng Road Traffic Act). 

•   Ang uri ng lisensiyang kinikilala sa Korea ay ang “International Driving Permit”; ang 
“International Driving License” na ipinagkaloob ng mga rehiyon tulad ng Macao ay hindi 
magagamit.

•   Ang Korea ay miyembro ng Geneva Convention. Samakatuwid, ang isang tao ay 
maaaring magmaneho sa Korea sa loob ng 1 taon mula sa araw ng kanyang pagpasok 
gamit ang international driver’s license na may visa at inisyu ng isa pang bansa ng 
Geneva Convention, sa prinsipyo nito. Subalit simula Enero 1, 2002, pinapayagan na rin 
ng Korea ang pagmamaneho gamit ang international driver’s license na may visa at 
inisyu ng mga bansang miyembro ng Vienna Convention. Ang paggamit din nito ay may 
bisa rin sa loob ng 1 taon mula sa araw ng pagpasok ng Korea. 
-   Ang pagmamaneho ay pinahintulutan sa mga bansang miyembro ng Geneva 

Convention gamit ang international driver’s license na inisyu sa Korea
-   Ang pagmamaneho ay pinahintulutan sa Korea gamit ang international driver’s license 

na inisyu ng mga bansang miyembro ng Geneva at Vienna Conventions
※     Bagama’t ang China ay hindi miyembro ng Geneva o Vienna Convention, ang China 

na “isang bansa, dalawang sistema” na polisiya ay pinapayagan ang pagkilala ng 
internasyonal na pahintulot sa pagmamanehong ipinagkaloob sa Hong Kong, na ibinalik 
mula sa Britanya (1997 Hulyo 1). Samakatuwid, ang maytangan ng pahintulot na ito ay 
maaaring magmaneho sa Korea.
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Panlikod na
pabalat ng pahina

P. 11P. 1Pangunahing
pabalat ng pahina

P. 12P. 2

Para sa mga detalye, sumangguni sa website ng Road TrafficAuthority (dl.koroad.or.kr) o tumawag 
sa   (☎1577-1120).

외외외외외외 외외외외
외외외외외외 외외 외외외 외외외외외외 외외외 외외외 3외 외외 외외 외 외외 외외외외 외외외외 외외 외 외외, 외외외 외외 외외 외외외 외외외 외외 외외 
외외외외외 외외 외 외외 외외외 외외외 외외 외외외 외외 외외 외외외외외 외외외 외외 외외 외외.

외    2011외 5외 1외외외 외외외외외외외외 외외외외외외외 외외외외 외외, 외외외외외 외외외외 외외외외 외 3외 외외외 외외외 외외외.
외    외외외외외외외외 외외외외외외 외외외외 외외 외외 외외외외 외외외외외외외 외외외외 외외외외외외 2013외 7외 2외 외외외외외외외외외외 외 외외외외외외외외외

외외외외 외외외외 외외외 외외외외 외외외외외외외외외외 외외외외 외외.

Halimbawa ng international driver’s license

Halimbawa ng Korean driver's license

5. Tren

Maliban sa eroplano ang tren ang isa pa sa pinakamabilis na uri ng transportasyon. Halos lahat ng malalaking 
lungsod sa Korea ay may istasyon ng tren. Ang mga istasyon na ito ay karugtong sa mga linya ng bus at 
subway kaya madali, mura at mabilis. Ang pamasahe ay naayon sa uri ng tren. Ang mga uri ng tren ay ang 
KTX, Saemul at Mugunghwa.

(1) KTX

Maaaring magpareserba para sa ticket ng KTX sa pamamagitan ng ticket office sa mismong istasyon ng 
KTX, sa travel agency o sa pamamagitan ng automatic vending machine, o kaya sa internet (www.letskorail.
com). Sa pamamagitan ng internet, maaari ninyong isagawa ang reservation sa anumang oras (24 oras). At 
maaaring magpareserve ng ticket mula sa 1 buwan hanggang 20 minuto bago bumiyahe ang tren.. Kung 
sakaling ang sasakay ay iba sa nagpareserba, ang may responsibilidad sa pagbabayad ng ticket ng KTX ay 
iyong nagpareserba. 

Mahalagang Impormasyon

Ang KTX ay pinapatakbo sa Gyeongbu Line at Honam Line, Gyeongjeon Line, Jeolla Line.

•   Gyeongbu Line : Haengsin-Seoul-Yeongdeung-po-Gwangmyeong-Suwon-Cheonan.Asan-Osong-Daejon- 
Gimcheon(Gumi)-Dongdaegu-Singyeong-ju-Milyang-Ulsan-Gupo-Busan

•   Honam Line : Haengsin-Yongsan-Gwangmyeong-Cheonan.Asan-Osong-Seodaejeon-Gyeryong-Nonsan- 
Iksan-Gimje-Jeongeup-Jangseong-Gwangju-Gwangju.Songjeong-Naju-Mokpo

•   Gyeongjeon Line : Seoul-Gwangmyeong-Cheonan.Asan-Osong-Daejeon-Gimcheon(Gumi)-Dongdaegu- 
Milyang-Jinyeong-Changwon.Jungang-Changwon-Masan-Jinju

•   Jeolla Line : Yongsan-Gwangmyeong-Cheonan.Asan-Seodaejeon-Gyeryong-Nonsan-Iksan-Jeonju- Namwon-
Gokseong-Guryegu-Suncheon-Yeocheon-Yeosu   Expo

• Para sa Impormasyon: ☎ 1544-7788
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(4) Pangunahing linya ng Railway

*   Para sa detalye ng railway system ng Korea, mangyaring bisitahin ang www.letskorail.com. I-click ang "impormasyon sa mga 
istasyon ng tren" > "gabay sa linya ng tren." 
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(2) Saemaeul Train

Ang Saemaeul train ay mas mainam na pampasaherong tren at mas mabilis kaysa Mugungwha Train, dahil 
iilan lamang ang bilang ng hinihintuan nitong istasyon. Para sa reserbasyoon, magtungo sa nakatalagang 
bilihan ng tiket sa istasyon, ahensya ng biyahe, makina ng awtomatikong pag-iisyu ng tiket o website (www.
letskorail.com).

(3) Mugungwha Train

Ang Mugunghwa train ay dumadaan sa lahat ng ruta ng Korail. Subalit hindi ito humihinto sa lahat 
ng istasyon ng tren at pili lamang ang hinihintuan nitong istasyon. Ito ay para mabawasan ang oras ng 
paglalakbay at mas maraming istasyon ang madaanan nito.
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6. Airport

Nakakatipid sa oras ang pagbibiyahe sa himpapawid sa mga malalayong lugar subalit mas mahal ito kung 
ikukumpara sa ibang uri ng transportasyon. Kabilang sa mga lokal na kumpanya ng eroplano ang Korean 
Air, Asiana, Hanseong, at Jeju. Lumilipad ang eroplano ng mga kumpanyang ito sa mga sumusunod na ruta: 
Seoul/Incheon-Busan, Seoul/ Incheon-Jeju, Seoul/Incheon-Daegu, Seoul- Ulsan, Seoul-Gwangju, Seoul- 
Jinhae, Seoul-Gangneung, at iba pa. Gayunpaman, mas kakaunti ang mga ruta ng Hanseong at Jeju Air.
Maaaring bumili ng mga tiket sa mga paliparan, o magpatala ng mas maaga sa pamamagitan ng telepono, 
internet, o sa mga ahensiya ng pagbibiyahe.

(1) Mga Internasyonal na Airport

Pangalan ng Airport Tel Website

Incheon International Airport 1577-2600 www.airport.kr

Gimpo International Airport

1661-2626
(Paliparan ng Korea 

Corporation)

www.airport.co.kr/mbs/gimpo

Gimhae International Airport www.airport.co.kr/mbs/gimhae 

Daegu International Airport www.airport.co.kr/mbs/daegu 

Muan International Airport www.airport.co.kr/mbs/muan 

Yangyang International Airport www.airport.co.kr/mbs/yangyang

Jeju International Airport www.airport.co.kr/mbs/jeju

Cheongju International Airport www.airport.co.kr/mbs/cheongju

(2) Mga Domestikong Airport

Pangalan ng Airport Tel Website

Gunsan Airport

1661-2626

www.airport.co.kr/mbs/gunsan

Gwangju Airport www.airport.co.kr/mbs/gwangju

Sacheon Airport www.airport.co.kr/mbs/sacheon

Yeosu Airport www.airport.co.kr/mbs/yeosu

Ulsan Airport www.airport.co.kr/mbs/ulsan

Wonju Airport www.airport.co.kr/mbs/wonju

Pohang Airport www.airport.co.kr/mbs/pohang
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(3) Telepono ng mga malalaking kumpanya ng eroplano

Pangalan ng Airport Name of Airline Tel

China Air China 02-774-6886

China China Southern Airlines 1899-5539

China China Eastern Airlines 02-518-0330

Indonesia Garuda Indonesia Airways 02-773-2092

Thailand Thai Airways 02-3707-0011

Mongol Mongolian Airlines 02-756-9761

Philippines Philippine Airlines 02-774-3581

Vietnam Vietnam Airlines 02-757-8920

Cambodia· Vietnam Skywings Asia Airlines 02-752-2633

Nepal Royal Nepal Airlines 02-2652-3361

Uzbekistan Uzbekistan Airways 02-754-1041

Russia Air Russia 02-755-8555

Japan Air Japan 02-757-1711

India Air India 02-752-6310

Canada Air Canada 02-3788-0100

Russia Vladivostok Air 02-733-2920

Hong Kong Hong Kong Express Airlines 02-755-8088

England British Airways 02-744-5511

Kazakhstan Air Astana 02-3788-0170

Kyrgyzstan Air Bishkek 02-725-7000

� Paggamit ng Pampublikong Institusyon 

1. Administratibong Ahensiya

Ang pangunahing pampublikong administrasyon ay ang tanggapang Eup, tanggapang Myeon, Sentro 
ng Residenteng Dong, tanggapang panglungsod, tanggapang Gun at Gu. Ang mga tanggapang ito ang 
namamahala sa mga transaksyong kaugnay ang kalusugan at kapakanan ng mga residente, pamamahala ng 
pampublikong pasilidad, at pag-isyu ng iba’t-ibang sertipiko at rehistrasyon ng iba’t-ibang mga suliranin. Ang 
tanggapang Eup, tanggapang Myeon, at Sentro ng Residenteng Dong ay namamahala sa malawakang saklaw 
ng mga programa tulad ng mga kultural na programa para sa mga lokal na residente.
Maaring gamitin ang mga serbisyong pag-iisyu ng dokumento sa mga makinang nakalaan para sa 
automatikong pag-iisyu ng sertipiko na nakatalaga sa pangunahing istasyon ng subway o sa website ng 
government portal “minwon 24” (www.minwon.go.kr). Gayon pa man, hindi lahat ng mga kinakailangang 
sertipiko ay maaring iisyu sa pamamagitan ng internet o makinang nakalaan sa automatikong pag-iisyu 
ng sertipiko. Sa ilang mga kaso, hindi maaring gamitin ang mga dokumento sa online ng walang printer at 
sertipiko ng autentikasyon ng dokumento. Kung kailangan ng pag-iisyu ng opisyal na dokumento, alamin ng 
mas maaga ang mga kinakailangang dokumento.

2. Istasyon ng Pulisya (☎ 112)

Maaring tumawag sa 112 o bumisita sa istasyon ng pulisya kung biktima ng panlilinlang, pang-aabuso, pagnanakaw, 
kasama na ang aksidenteng trapiko, o pagiging saksi sa isang aksidente o krimen. Sa mga pampublikong telepono, 
pindutin lamang ang pulang button para sa emerhensiya o idial ang 112 ng walang area code mula sa permanenteng 
linya ng telepono o cellphone.
Sa pagrereport ng krimen, siguraduhing ang ibigay ang eksaktong address, pangalan at impormasyon para sa pakikipag-
ugnayan ng nagreport (ikaw) at ang detalyadong pangayayari. Ang pagbibigay din ng impormasyon sa itsura, katangian, 
direksyon at paraan ng pagtakas ng kriminal ay maaring makatulong.
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3. Istasyon ng Bumbero (☎ 119)

Maaaring tumawag sa 119 kapag mayroong sunog, kapag kailangang dalhin ang isang tao sa ospital para sa 
pangangalagang emerhensiya, o kapag naging saksi sa isang parehong sitwasyon. Sa pampublikong telepono, 
pindutin ang pulang buton sa emerhensiya at i-dial ang 119, o i-dial ang 119 ng walang area code mula sa 
permanenteng linya ng telepono o cellphone. Sa pagrereport ng sunog, kailangang ilarawan ang lokasyon, 
palapag, uri ng sunog at anumang mahahalagang palatandaan. Kapag kailangang dalhin ang isang tao sa 
ospital, kailangang magkaloob ng basikong impormasyon ng taong may sakit. Kailangang panatilihin ang 
pagkikipag-ugnayan sa mga nagbibigay serbisyo hanggang dumating ang pang-emerhensiyang team ng 119, 
at magresponde sa anumang pang-emerhensiyang sitwasyon.

4. Post Office

Maaring magpadala ng mga sulat o bagahe mula sa tanggapan ng koreo, na nasa bawat kalapit- bahayan. Ang 
mga tanggapan ng koreo ay nagkakaloob sa mga serbisyong postal at serbisyong internasyonal na postal, at 
nagkakaloob ng serbsiyong hinggil sa bangko tulad ng pagbabayad ng mga babayaran. Para sa mabilis na 
serbisyong pang-internsyonal na postal, maaring gamitin ang EMS.

•  Mail Customer Satisfaction Center ☎ : 1588-1300, 082-2-2108-9895(may serbisyo ito sa wikang Ingles)
• Financial Customer Service ☎ : 1588-1900
• Punong Tanggapan ng Serbisyong Pangkoreo: www.koreapost.go.kr 
• Website ng Post Office: www.epost.go.kr

(1) Domestikong Serbisyong Pang-Koreo

Delivery mula sa Post Office
Ang mga bagaheng ipinapadala sa pamamagitan ng serbisyong pagpapadala sa tahanan ng mga tanggapan 
ng koreo ay kadalasang nakakarating sa mga pinadalahan sa mga sumusunod na araw, subalit mas matagal sa 
mga isla o bundok. Ang bayad sa serbisyo ay magkakaiba sa bawat rehiyon. Ang mga karagdagang bayad ay 
ipinapataw kung ang mga bagahe ay mas mabigat o mas malaki kaysa sa pamantayan.

• Ordinaryong bayad sa koreo

Kategorya Timbang Bayad sa Pagpapadala

hindi lalagpas sa 
5g

hindi lalagpas sa 5g KRW 270

lagpas 5g hindi lalagpas sa 25g KRW 300

lagpas 25g hindi lalagpas ng 50g KRW 320

hindi lalagpas sa 
50g

hindi lalagpas sa 50g KRW 390

lagpas 50g hindi lalagpas 1kg karagdagang KRW 120 / 50g na paglagpas

lagpas 1kg hindi lalagpas ng 2kg karagdagang KRW 120 / 200g na paglagpas

lagpas ng 2kg hindi lalagpas ng 6kg karagdagang KRW 400 / 1kg na paglagpas

(2) Paghahatid sa bahay ng tanggapan ng koreo

Mag-aplay sa tanggapan ng koreo para sa paghahatid sa bahay, kung saan ang tanggapan ng koreo ay bibisita 
sa pinagtatrabahuhan ninyo o sa inyong bahay upang makapagbigay ng resibo ng serbisyong paghahatid sa 
bahay.
•   Aplikasyon sa telepono: ☎1588-1300 (weekdays, 09:00~18:00; tuwing Sabado, 09:00~13:00; hindi 

magagamit sa mga Linggo at pista opisyal)
•   Aplikasyon sa Internet: www.epost.go.kr (magagamit 24/7)
•   Bayad impormasyon

Timbang (laki)
Maksimum 20kg 

(140cm)
Maksimum 10kg 

(120cm)
Maksimum 5kg 

(80cm)
Maksimum 2kg 

(60cm)
Maksimum 30kg 

(160cm)

Sa katulad na lugar 4,000won 5,000won 6,500won 8,000won 9,500won

Sa ibang lugar 5,000won 6,000won 7,500won 9,000won 10,500won

Jeju 

(Sa susunod na araw)
6,500won 8,000won 9,500won 11,000won 13,000won

Jeju (D+2) 5,000won 6,000won 7,500won 9,000won 10,500won

※   Ang parsel na paghahatid na serbisyo ng tanggapan ng koreo ay inihahatid ang mga pakete sa susunod na araw ng kanilang 
pagkatanggap. Gayunpaman, ang paghahatid sa Jeju-do Island ay inaabot ng 2 araw (D+2).

(Nitong Pebrero 2014)

(Ang bayad sa postal ay mababago epektibo sa Agosto 1, 2013.)
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(3) EMS

Para sa internasyonal na koreo, may mga air parcel, sea parcel, international express mail service (EMS) at 
EMS na premium.
Ano ang EMS?
Ang EMS ay nagbibigay-daan sa maagap at ligtas na paghahatid ng mga sulat, mga dokumento at mga 
kalakal hanggang 30 kg sa mahigit sa 143 bansa sa buong mundo. Ang mga liham, mga dokumento, L/C, 
mga libro, mga tseke ng mga organisasyong pinansiyal, sampol ng mga produkto, mga cassette tape, video 
tape at iba pang mga kakailanganin ay maaaring ihatid sa pamamagitan ng EMS. Sa ibang mga bansa, ang 
bigat ng bagahe ay limitado sa 20 kg, kasama ang Argentina at Bangladesh. Sa paghahatid ng ilang mga 
bagay na ipinagbabawal sa ilang bansa, irerekomenda kang maimbestigahan ito bago ang paggamit ng 
nasabing serbisyo.

Para sa mga detalye tungkol sa pagtanggap, pahintulot ng aduwana, padala ng trucking, mga regulasyon ng bansa at 
gabay na nag-uugnay sa paghahatid, kontakin ang 1588-1300 ☎ bisitahin ang tanggapan ng koreo ng EMS na website 
(http://ems.epost.go.kr) o EMS premium na website (www.emspremium.com).

(4) Gabay sa Oras ng Operasyon ng Pampinansiyal na Serbisyo ng Post Offie

Kategorya Araw ng Operasyon Oras ng Operasyon Tala

Counter ng 

Post Office

Gawaing 

Pangsibil
Weekdays 

(Lunes~Biyernes)
09:00~16:30 Sarado ito kapag holidays

CD/ATM

* nakalagay sa 

loob mismo ng 

Post Office

Weekdays 
(Lunes~Biyernes)

09:00~18:00 Sarado ito kapag holidays

365 Corner
Lagi itong bukas 
(Lunes~Linggo) 

(Kadalasan) 
07:00~23:30

Sa ilang mga lugar (450 na 
atm) magagamit ito mula 

05:00am~4:00 nang madaling 
araw (23 oras)

5. Silid-Aklatan

Ang mga aklatan ay nagbibigay suporta sa edukasyon, pangkulturang pag-aaral at patuloy na edukasyon ng 
lokal na residente sa pamamagitan ng pag-akseso sa iba’t-ibang mga materyales, tulad ng mga aklat at AV 
media. Karamihan sa mga lungsod, gun at gu ay nangangasiwa ng mga aklatan. Ang mga mambabasa ay 
maaring manghiram ng libre sa mga materyales mula sa aklatan at gamitin ang iba’t-ibang AV materyales. 
Para sa impormasyon tungkol sa pinakamalapit na aklatan, makipag-ugnayan sa tanggapang sa inyong 
lungsod, gun o gu.

Mahalagang Impormasyon

May Pambansang Central Library (☎ 02-535-4142) magpatakbo ng direkta sa pamamagitan ng Estado.
• Oras ng operasyon

Archive: Lunes hanggang Linggo, 09:00 hanggang 18:00 (Panggabing aklatan 18:00~22:00).
•  Sarado : Ikalawa at ika-apat na Lunes ng bawat buwan, pistang opisyal hindi kasali ang Linggo at ibang mga 

araw na inaprubahan ng Presidente.
• Kailangang ilagay ang lahat ng mga gamit sa mga lockers maliban sa panulat at kuwaderno.
• Pagpaparehistro ng gagamit (magpamiyembro sa homepage matapos ang beripikasyon ng pangalan)

> aplikasyon para sa library card > pag-iisyu ng library card > pumasok sa pasukan > gamitin ang arkibo 
(archives) > matapos gamitin ang materyales > isauli ang library card

• Lokasyon
Subway: nilalakad ng 10 minutos mula sa Exit No. 6, Seocho Subway Station, Subway Line No. 2. nilalakad ng 
15 minutos mula sa Exit No. 5, Express Bus Terminal Subway Station, Subway Line No. 7 & 9.
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�   Paggamit ng mga Pasilidad Pang-
libangan 

1. Barberya

Dito maaring magpagupit, maghilamos, mag-ahit atbp ang mga lalaki. Ang bayad ay depende kung anong 
serbisyo ang kailangan ngunit  nagkakahalaga mula KRW 10,000 hanggang KRW 11,000. Ang mga 
barberyang nasa malalaking siyudad ay humihingi ng mas malaking bayad.

2. Parlor 

Dati ang parlor ay pambabae lamang subalit maging mga kalalakihan ay nagtutungo na rin dito. Ang mga 
lalaki ay maaring magpagupit at magpakulay ng buhok at ang mga babae naman ay maaring magpaputol 
ng buhok, magpakulot, at magpamake-up. Ang regular na mga gupit ay mga nasa KRW 11,000 ~ 17,000.  
Ang perms ay sadyang nagkakaiba-iba, na nagsisimula sa KRW 20,000 hanggang mahigit KRW 100,000. 

3. Uri ng Pasilidad para sa Paliligo

May iba’t-ibang uri ng paliguan sa Korea. Mayroong ‘mogyoktang’, sauna at ‘jjimjilbang’.
•   Ang ‘mogyoktang’ ay may paliguan at shower. Nagkakahalaga ito ng KRW 5,000~6,000. 
•   Sauna: Tub at shower, seating area. Ang rate ay nag-iiba depende sa pasilidad.
•   Sauna Paliguan at shower facility, kuwarto ng pahingaan, kuwarto ng tulugan. Paliguan maliban sa iba ng 

espasyo ay magagamit na ngayon kasama ang isang lalaki at isang babae. Ang rate ay nag- iiba depende sa 
pasilidad.

•   Para sa sauna at Jjimjilbang, ang paggamit ng mga bayarin para sa mga panloob na pasilidad, tulad ng 
kuwartong pahingahan, kuwartong tulugan, exercise equipment, atbp., ay kasama sa loob ng admission 
fee. Karamihan na gamitin ng mga lalaki ang komplimentaryong sabon na ibinigay sa pamamagitan ng 
pasilidad. Sa kabilang banda, ang mga kababaihan ay maaaring magdala ng kanilang sariling sabon at 
losyon. Siyempre, maaari nilang gamitin ang complimentary stuff, o bumili ng mga bagong produkto sa 
isang shop.
Pagbili ng Pagkain, Paggamit ng dalawang serbisyo ng pagpapaganda, kapag magpapamasahe dapat 
bayaran ang karagdagang gastos. Maaari kang magbayad ng isang nakapirming bayad upang gamitin ang 
serbisyong pagpapahilod.

•   Ang temperatura ng tubig sa paliguan ay 43~45℃. Ang temperatura sa ‘jjimjilbang’ ay 40~70℃. Ang 
temperatura ng silid sa sauna ay 70~100℃. Ang steam room naman ay umaabot sa 70 hanggang 130℃. Ang 
pagpunta sa mga ito ay nakakatulong sa pag-alis ng mga naipong dumi sa katawan at pampahupa ng stress.

Mahalagang Impormasyon 

Paliguan ('mogyoktang')

Maunlad ang kultura ng Korea tungkol sa paliligo. Maraming mga tao ang nagpupunta sa pampublikong 
paliguan minsan sa bawat isa o dalawang linggo. Nagbababad sila sa mainit na tubig upang matanggal 
ang lahat ng dumi sa katawan. Matapos magbabad sa mainit na tubig at pagpawisan sa loob ng sauna ay 
makakaramdam ng kaginhawaan. Sa Korea kapag naliligo dito ay hinuhubad ang lahat ng damit. Ang sabay-
sabay na paliligo ay nangangahulugan ng mas malapit na relasyon. Hindi madaling makisabay sa paliligo ng 
nakahubad sa mga taong hindi kilala. Para sa mga dayuhang nagmula sa bansang walang ganitong kultura ay 
maaring mahirapan makibagay sa kulturang ito. Mayroong mga dayuhang pumapasok sa paliguan na nakasuot 
ng pangloob na labis na ikinagugulat ng mga Koreano. Kung nais pumasok sa pampublikong paliguan ay 
kailangang hubarin ang lahat ng mga damit. Kung hindi kayang hubarin ang lahat ng kasuotan mas mainam na 
huwag magtungo dito at sa bahay na lamang maligo.

Hindi lahat ay maaring magtungo sa ‘mogyoktang’
Ang isang espesyal na kalusugan ay hindi mabuting naglalagi ng masyadong mahaba sa mainit na lugar ng higit 
pa. Mapanganib ang ‘mogyoktang’ para sa mga buntis at maysakit sa puso.
Sa mga taong pinapawisan ng marami ay kailangang uminom ng tubig bawat 30 minutos upang maiwasan ang 
panunuyo ng katawan. Libre ang tubig sa loob ng ‘mogyoktang’ at mayroon din nabibiling inumin.
Mayroon mga taong natutulog sa ‘jjimjilbang’ matapos malasing at tuloy na sa pagpasok sa trabaho 
kinabukasan. Makakasama ito sa katawan dahil nababawasan ng tubig ang katawan kapag nalasing at kung 
matutulog sa ‘jjimjilbang’ ay lalong manunuyo ang katawan. Sa karagdagan, kung mayroon kang mga sakit sa 
balat o iba pang mga nakakahawang sakit ay hindi kailanman dapat pumunta sa isang pampublikong pasilidad 
ng paliguan.

Mga pamamaraan sa pagligo
① Mag-shower at hugasan ang buhok.
② Magbabad at magpapawis sa mainit na tubig sa loob ng 5~10 minutos.
③ Tanggalin ang mga libag ng katawan sa pamamagitan ng kamay o tuwalya.
④ Maaring lumipat sa malamig na tubig o pumasok sa steam room.
⑤ Pagkatapos ay muling mag-shower.

Mga ipinagbabawal sa loob ng ‘mogyoktang’
Hindi maaring magsuot ng underwear o maghilod sa loob ng paliguan. Hindi maaaring maglaba kahit may 
maligamgam na tubig at may sabon.



UNESCO World Heritage

Ang “jultagi” ay isang libangan (entertainment) na pinaghalo-halo ang iba’t ibang 
taktika gaya ng pagkukwento ng naglalakad sa lubid habang sinasabayan niya ito ng mga 
nakakatuwang aksyon. Kadalasan ito ay isinasagawa tuwing Abril 15 (kalendaryong lunar) 
sa Dano, Chuseok at iba pang holiday. Kaiba sa isinasagawang paglalakad sa lubid sa ibang 
mga bansa, ang “jultagi” ng Korea ay may halong musika, pagbibiro at mayroon din itong 
biruan sa pagitan ng naglalakad sa lubid at mga manonood. 

Itinalaga bilang UNESCO Intangible Cultural Heritage of Humanity noong 2011

Paglalakad sa Lubid (“Jultagi”)
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� Pagdadalantao at Panganganak

1. Mga Pagsusuring Dapat Matanggap ng mga Nagdadalang-tao

Ang mga sumusunod ang mga karaniwang pagsusuri na dapat matanggap ng isang inang nagdadalang-tao 
para sa kaniyang pangangalaga sa kalusugan. Maliban sa mga pagsusuring ito, maaari pang kumuha ng mga 
mas tiyak na pagsusuri ayon sa kalusugan ng magiging ina o sanggol.

Mga Eksaminasyong Kailangan ng Nagdadalanto

Pagsusuri 
ng Dugo

Regular na 
Pagsusuri sa 

Dugo

Kung kayo ay buntis, kailangan ninyong sumailalim sa blood test (hemoglobin 
platelet, red blood cells, atbp.) Upang masuri ang iyong kalusugan habang 
nagdadalang-tao, at upang makita kung wala ka ng problema sa pagbubuntis. 
Bukod pa rito, titiyakin din na wala kayong malubhang sakit gaya ng AIDS, rubella 
at iba pa. 

Pagsusuri ng 
blood type

Ito ang test para sa ABO blood type at Rh factor. Kung ang nagdadalang-tao ay may 
Rh-, ikaw ay iniksiyunan na may Rh immune globulin sa 28 linggo ng pagbubuntis.

Pagsusuri sa 
Pagkakaroon ng 

Syphilis

Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkamatay ng sanggol at ito rin ang 
nagdudulot ng impeksyon sa sanggol. 

Pagsusuri sa 
Pagkakaroon ng 

Hepatitis

Pagsusuri kung mayroon bang hepatitis ang nagdadalang-tao. Lalo na’t 
lumalala ang may sakit ng Hepatitis B kapag nagdadalang-tao, at maaari nitong 
maapektuhan ang sanggol sa sinapupunan sa pamamagitan ng pagpasok ng sakit 
na ito sa placenta habang nanganganak. 

Pagsusuri sa Ihi
Malalaman kung may sakit sa gestosis o diabetes ang nagdadalang-tao sa 
pamamagitan ng pagsusuri ng kaniyang sugar at protein levels, at titingnan din 
kung may sakit siya na UTI (urinary tract infection).

Pagsusuri gamit ang 
Ultrasound

Sa pamamagitan ng pagtingin sa uterus, sinusuri ang paglaki (growth development) 
ng sanggol, posisyon niya sa loob ng matris, laki ng sanggol sa sinapupunan at 
kung may abnormalidad (deformities) ang sanggol. 

2.   Mga Dapat Pag-ingatan para sa Panganganak ng Malusog na 
Sanggol 

•Isinisilangangisangmalusognasanggolmulasaisangmalusognaina.
Kung ikaw ay nagpaplanong magdalang-tao, siguraduhing malusog ang iyong pangangatawan. Kung 
mayroon kayong sakit, kumonsulta agad sa doktor upang makatanggap ng lunas.

•Huwaguminomngmgagamot.
Ang gamot ay dapat iwasan sa panahon ng pagbubutis. Ang gamot ay maaaring magkaroon ng malubhang 
epekto sa sanggol, lalo na at sa unang yugto ng pagdadalang-tao ay dito nabubuo ang mga kamay ng 
sanggol, paa, puso, central nervous system at iba pa. Kaya kinakailangan nang higit pang pag-iingat. Sa kaso 
ng mga malalang sakit tulad ng diabetes at mataas na presyon ng dugo, pagkakaroon ng matinding lagnat sa 
loob ng mahabang panahon sanhi ng impeksyon, at iba pang sakit na maaaring magdulot nang malubhang 
sakit sa nagdadalang-tao at sa sanggol sa sinapupunan kung hindi ito magagamot agad, kinakailangang agad 
na magpakonsulta sa doktor at ipagamot ito agad.

•Iwasanangpag-inomngalkoholopaninigarilyo.
Ang alak ay may malakas na sangkap na nagdudulot ng abnormalidad (malformation) ng mga sanggol sa 
sinapupunan, at maaari itong humantong sa pagkakaroon ng “alcohol childbirth syndrome”. Kaya huwag 
uminom ng alak sa panahon ng pagbubuntis. Ang paninigarilyo ay pumipigil sa maayos na paglaki ng 
sanggol, kaya maaari itong magdulot ng pagkakaroon ng mababang timbang ng sanggol (low birth-weight 
infant). Samakatuwid, mas makakabuti kung titigilan niyo na ang paninigarilyo bago ang pagbubuntis. 

•Kumunsumongsapatnamgacalories,protina,mineralatbitamina.
Kung kayo ay kumakain ng regular, hindi na kailangan pa ng karagdagang nutritional supplements. Kung 
walang problema sa nutrisyon ang nagdadalang-tao, madagdagan ang kanilang timbang ng 1kg sa bawat 
buwan sa unang 4 na buwan ng pagdadalang-tao. 2kg naman ang madadagdag sa kanilang timbang sa 
huling 6 na buwan ng pagbubuntis. Samakatuwid, halos 13kg ang madadagdag sa kanilang timbang sa 
buong panahon ng pagbubuntis. Sa kabilang banda, kinakailangan nilang uminom ng iron supplements 
simula sa ika-5 buwan ng pagbubuntis. Sa pag-inom ng iron supplement nang walang laman ang tiyan, mas 
mapapadali ang absorption ng ibang nutrients. Ang mga kababaihang nasa tamang edad na ng pagbubuntis 
ay kailangan ding uminom ng folic acid araw-araw para maiwasan ang pagkakaroon ng “Canalis neuralis.”

•Nagigingmatigasangdumingmganagbubuntisdahilhindinamasyadonggumagalawangbituka.Atdahil
sa paglaki ng matris, naiipit ang mga bituka ng nagdadalang-tao kaya naman nakakaranas sila ng pagtitibe 
(constipation). Para maiwasan ang pagkakaroon ng constipation, subukan ang mga sumusunod: kumain ng 
maraming prutas at gulay, uminom ng maraming tubig at mag-ehersisyo ng regular.
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•Iwasanangmgamabibigatnagawain.
Hindinamankinakailangangpigilanangmganagdadalang-taosapag-eehersisyo.Masmakakabutinga
kung gagawin araw-araw ang hindi masyadong mahirap na ehersisyo. Subalit, kailangang iwasan ang mga 
bagong (hindi nakasanayang) ehersisyo o kaya naman ay biglang magsagawa ng mahihirap na ehersisyo. 
Kailangan ding iwasan ang mga mapapanganib na gawain gaya ng sobra-sobrang pagtatrabaho, pag-akyat 
sa matataas na lugar at iba pa. 

•Hindinamankailangangitigilangpagtatalikhabangnagbubuntis.Maaariitongisagawahanggangsaika-
4 na linggo ng pagbubuntis. Subalit, kinakailangang iwasan ang pagtatalik o kaya naman ay gumamit ng 
condom kapag nagtatalik, lalo na't kung may mataas na posibilidad ng pagkalaglag ng bata o maagang 
panganganak (premature birth). 

•Maaaringmagpaturokngbakunaparasainfluenzakahitnanagdadalang-tao.

•Kungkinakailanganngnagdadalang-taonaumuposa loobnangmahabangpanahon,makakabuti
kung maigagalaw niya ang kaniyang mga binti ng isang beses sa loob ng isang oras para sa maayos na 
sirkulasyon ng dugo. 

•Madalasnamakaranasngedema(pamamaga)angmganagbubuntisdahilnaiipitangugatsaibabang
bahagingkatawanlalonaangugatnanasabalakang.Nakakatulongangpagtataasngbintiupangmaibisan
ang edema. Subalit maaari ring magdulot ng “gestational hypertension” ang edema kaya’t suriin ang inyong 
blood pressure kung nakakaranas pa rin kayo nito sa mga huling buwan ng pagbubuntis. 

•Angvaginalsecretionaytumataaskapagnagbubuntis.Itoaydahiltumataasdinanginilalabasnamucus
sanhingpagtaasnghormonallevels.Normallamangitoathindiitoisanguringsakit.

•Tumanggapngregularnapagsusuringmedikal(medicalcheck-up).
Tumanggapngregularnapagsusuringmedikalayonsapayongiyongdoktor.Dapatsumailalimsa
pangangalaga bago manganak habang nagdadalantao sa pamamagitan ng mga institusyong medikal. Sa 
ganitong paraan, matutuklasan at mahahadlangan ang mga delikadong salik na makakaapekto sa iyo at sa 
iyong anak.

3. Serbisyong para sa mga Nagdadalang-tao mula sa Health Center

Lahat ng babaeng nagdadalang-tao (kasama ang mga migranteng kasal sa Koreano) ay makatatanggap 
ng libreng pangangalagang pangkalusugan mula sa sentrong pangkalusugan (health center). Ang mga 
maseselang magbuntis ay dapat makatanggap ng pangangalaga mula sa isang sentro ng pampublikong 
kalusugan o sa iba pang mga medikal na institusyon.

* Mapanganib na Pagbubuntis: Kinakailangan nang higit na pag-aaruga sa mga nanay na nagdadalang-tao, lalo na 

iyong may edad na o napakabata pa (may edad 20 taong gulang pababa o 35 taong gulang pataas). Gayundin para sa 

mga kababaihang may kumplikasyon sa pagbubuntis gaya ng mga nakaranas ng preterm labor, pagdudugo sanhi 

ng panganganak, o iyong may malalang “preeclampsia,” o iyong mga nanganak ng sanggol na kulang sa buwan 

(premature baby) o sa batang may congenital defect. 

Mahalagang Impormasyon

Pangangalaga sa mga Nagdadalang-tao ng mga Koreano (Korean Prenatal Care)

Naniniwala ang mga Koreano na ang ugali at pag-iisip ng isang ina habang nagbubuntis ay makakaapekto sa 

mental, emosyonal at pisikal na aspeto ng sanggol. Ang pangangalaga bago manganak ay tinatawag na “tae-

gyo.” Ayon sa tradisyon, dapat mag-ingat ang nagbubuntis sa lahat ng kaniyang kilos, iwasan ang pag-iisip 

ng masama at pagkilos nang walang pakundangan. Dapat siyang magsalita at kumilos ng malumanay para 

magluwal ng malusog na anak. Maraming mga limitasyon sa mga maaring kainin at sa paraan ng pag-iisip at 

pagkilos. Para sa mga migranteng kababaihang ina, ang mga payo sa pangangalaga bago manganak mula sa 

pamilya ng asawa ay maaaring magmukhang panghihimasok at maaaring magdulot ng matinding tensiyon. 

Gayunpaman, maaaring nag-uugat lamang ito sa pagkakaiba ng kultura kaya’t mahalagang pag-usapan ito ng 

maayos upang mabigyang solusyon ang problema.

(1) Libreng Pagsusuri habang Nagdadalang-tao (Prenatal Check-up)

Maaaring kumuha ng mga sumusunod na pagsusuri (tests) ang mga nagdadalang-tao: maagang pagpapasuri 
(early diagnosis) para sa pagbubuntis, pagsusuri ng ihi (diabetes, protina) at pagsusuri ng dugo (hemoglobin, 
reb blood cell, white blood cell, serologic test para sa sakit na syphilis, hepatitis, blood type). Maaari rin 
kayong makatanggap ng prenatal test para sa mga nagdadalang-tao sa pamamagitan ng pagpaparehistro sa 
pampublikong health center (ang mga inihahandog na uri ng pagsusuri ay maaaring magkakaiba sa bawat 
sentro). 
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(2) Seminar sa Paghahanda sa Panganganak

•Mayroongmgaklaseparasapagpapasuso,ehersisyoparasamganagbubuntis,paghahandaparasa
panganganak, pagmamasahe ng sanggol, at iba pa.

•Maymgarehiyongnagpaparentangmgalibro,CDsatmgavideonamaykaugnayansapagdadalang-tao,
edukasyong prenatal at panganganak.
*  Ang mga edukasyunal na programa ay inihahandog ng bawat lokal na munisipalidad, kaya naman maaaring may pagkakaiba sa 
mga nilalaman ng programang ito. 

(3) Iron Supplements

Ang iron supplements ay ibinibigay sa mga nagdadalang-tao na nasa 16 na linggo o higit pa ng pagbubuntis 
at naka-rehistro sa mga health center. 

(4) Suporta sa folic acid

Para sa mga nagbubuntis na nakarehistro sa sentro ng pampublikong kalusugan (health center). Ang folic acid 
supplements ay para sa unang 3 buwan ng pagbubuntis.

(5)  Pampinansiyal na Suporta para sa Medikal na Gastusin ng mga 

Kababaihang May Mapanganib na Pagdadalang-tao

HanggangKRW3,000,000angibinibigaynasuportaparasamedikalnagastusinghindisaklawnghealthinsurance
ng mga kakababaihang mapanganib ang pagdadalang-tao, gaya ng mga nakatanggap ng dinagnosiya ng panganganak 
nang wala sa hustong buwan (premature labor), pagdurugo dahil sa pagdadalang-tao, o malalang toxemia dahil sa 
pagdadalang-taomataposang20linggongpagbubuntisatiyongnaospital.

•Kwalipikasyon:Mganagdadalang-taongmulasapamilyangmaykitangmasmababapang180%sa
itinalagang pambansang kita (national median income) at iyong nakatanggap ng diyagnosiya ng isa sa 
tatlong kumplikasyon ng mapanganib na pagbubuntis (high-risk pregnancy complications) (panganganak 
nang kulang sa buwan, pagdudurugo dahil sa pagdadalang-tao, o malalang toxemia dahil sa pagdadalang-
tao)mataposang20linggongpagbubuntis,atiyongnaka-confinesaospital.

•Detalyengsuporta:90%nghalaganglalagpassaKRW500,000nahindisaklawnginsuranceatkailangang
bayaranngpasyentengna-confine(hindilalagpassaKRW3,000,000)

•ProsesongAplikasyon:Sagutanangapplicationformparasapaghilingngpinansiyalnasuportapara
sa gastusing medikal ng mga mapanganib ang pagdadalang-tao. Maaaring makuha ang application form 

Kategorya Detalye ng Ibinibigay na Tulong 

Mga 
Kwalipikadong 
Mamamayan

◉   Sino: bata (mas mababa sa 6 na taong gulang), ang mga nagdadalang-tao, mga kababaihang 
kapapanganak pa lang at nagpapasuso

◉   Pamantayan para sa residensiyal na distrito: kaukulang pampublikong health center na 
nakakasakop sa inyong lugar 

◉   Antas ng kita: mas mababasa 80% ng pinakamababang gastos ng pamumuhay ayon sa laki ng 
pamilya

◉   Dahilan ng malnutrisyon : anemya, mababang timbang, mahinang paglaki, at mahinang pag-
inom ng nutrisyon

Nilalaman ng 
Suporta

◉  Pagbibigay ng masusustansiyang pagkain (nutritional supplementary food) 
     Pagbibigay ng libreng pagkaing naaakma sa kinakailangang sustansiya ng nagdadalang-          
     tao gaya ng kanin, patatas, itlog, carrot, gatas, black beans, dried laver, seaweed, de-latang 
     tuna, dalanghita, at iba pa. (Subalit para sa mga pamilya kumikita ng 50%~80% ng itinalagang 
     pambansang kita, kinakailangan nilang bayaran ang 10% ng gastusin sa pagkain.) 
◉ Klase tungkol sa Nutrisyon at Paghahandog ng Konsultasyon
    •  Sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang ng mga salik sa malnutrisyon na maaaring 

pinagdadaanan ng sanggol o kaya ng kanyang magulang, maaari silang makatanggap ng 
indibidwal na pagpapayo, panggrupong edukasyon, at visit home education services.

    •  Isinasagawa ito nang hindi bababa sa isang beses sa isang buwan

salokalnapampublikonghealthcenterosaob-gyne.Isumiteangmgakinakailangangdokumentosa
pampublikong health center na may sakop sa lugar ng inyong tirahan. 

•MgaKinakailangangDokumento:writtendiagnosis(kailangangnakasulatditoangpangalanngsakit
at disease code), dokumentong nagpapatunay na na-confine at na-discharge na ang pasyente sa ospital, 
resibo ng gastusing medikal (kailangang isumite nang hiwalay ang bawat resibo sa bawat pagpapa-ospital), 
sertipikongkapanganakan(birthcertificate),residentregistrationcertificate,isangkopyanghealthinsurance
card, bill ng kailangang bayaran ng pasyente (premium), kopya ng deposit account passbook (kailangan 
nakapangalan sa pasyente), questionnaire, atbp. 

(6) Proyektong Nutrition Plus

Ang proyektong ito ay inilaan para sa pagbibigay ng kinakailangang pang mga nutrional supplements upang i-promote 
ang malusog na buhay sa pamamagitan ng paglutas ng mga problema ng mga nagdadalang-tao at mga sanggol sa 
nutrisyon at iyong mga nanganganib na makaranas ng malnutrisyon. Sa pamamagitan nito, pinapaataas din nito ang 
kakayahan ng mga nagdadalang-tao na pangasiwaan ang kanilang pagkain.
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4. Panganganak

Maaaringmanganakangmganagdadalang-taosaOB/GYNofficesosamgaospital.Kahitnaangmga
kababaihang nakakatanggap ng serbisyong pag-aalaga sa mga pampublikong health center ay kailangang 
pumuntasaOB/GYNhospitalparadoonmanganak.Kinakailangangmaghandanangmabutibagoang
panganganak upang maiwasan ang pagpa-panic. Dalawa sa pinakapangkaraniwang paraan ng panganganak 
ay ang “natural na panganganak” at ang “caesarean section (c-section)”. 

(1) Natural na panganganak

•Angnormalnaparaanngpanganganakayangpagdaanngsanggolsaaringbabaengwalangtulongna
gamot o mga makina. Maaaring hiwain ang perinyal na rehiyon upang mapadali ang panganganak.
•Kunghindipanailuluwalangsanggolmataposangilangorasaymayibinibigaynastimulantupang
mapabilisangpanganganak.Maaaringumabotng10orasangpanganganakkungitoangunangsanggol,at
maaaring umabot ng 5 oras ang panganganak sa susunod na sanggol.

•Bagamanmasakitangpanganganaksanaturalnaparaan,kaagaddingmawawalaangsakitmataposang
panganganakatitoangpinakamagandangpamamaraan.Isapa,saganitongparaan,masmakakatipiddin
kayosapagkatmako-confinelamangkayosamaiklingpanahon(2~3araw).

(2) Caesarean Section (C-Section)

•KinakailanganggawinangC-sectionkapaghindiposiblengmanganaksanaturalnapamamaraan.
Ginagawa ito sa mga delikadong sitwasyon tulad ng maagang panganganak, kapag maliit ang balakang ng 
ina, o mga sanggol na nakabaligtad ang posisyon.

•AngC-sectionayisangklasengoperasyonatmaaaringmagkaroonngmgakomplikasyon.Kungkaya’t
inirerekomendang manganak sa natural na paraan maliban lamang kung talagang kinakailangang gawin ito 
sa pamamagitan ng C-section.
•Kailanganmanatilisaospitalnghumigit-kumulangsaisanglinggomataposangpanganganakatmasmahal

kumpara sa natural na paraan ng panganganak.

Maaaring makatanggap ng serbisyo sa pagsasaling-wika at interpretasyon sa pamamagitan ng pakikipag-

ugnayan sa mga sentrong tumutulong sa mga multikultural na pamilya gaya ng Danuri Helpline (☎1577-1366) 

at mga pampublikong health center. 
외외외외외외 외외외외

외외외외외외 외외 외외외 외외외외외외 외외외 외외외 3외 외외 외외 외 외외 외외외외 외외외외 외외 외 외외, 외외외 외외 외외 외외외 외외외 외외 외외 

외외외외외 외외 외 외외 외외외 외외외 외외 외외외 외외 외외 외외외외외 외외외 외외 외외 외외.

외    2011외 5외 1외외외 외외외외외외외외 외외외외외외외 외외외외 외외, 외외외외외 외외외외 외외외외 외 3외 외외외 외외외 외외외.
외    외외외외외외외외 외외외외외외 외외외외 외외 외외 외외외외 외외외외외외외 외외외외 외외외외외외 2013외 7외 2외 외외외외외외외외외외 외 외외외외외외외외외

외외외외 외외외외 외외외 외외외외 외외외외외외외외외외 외외외외 외외.

Isinasagawa ito sa halos lahat ng pampublikong sentro ng kalusugan sa buong bansa maliban sa Ongjin-

gun (Incheon) at Ulleungdo (Gyeongsangbuk-do), maaari kayong makakuha ng impormasyon tungkol dito sa 

pamamagitan ng pagbisita sa pampublikong health center na may kapangyarihan sa iyong lugar sa tao, o sa 

pamamagitan ng isang tawag sa telepono.

외외외외외외 외외외외

외외외외외외 외외 외외외 외외외외외외 외외외 외외외 3외 외외 외외 외 외외 외외외외 외외외외 외외 외 외외, 외외외 외외 외외 외외외 외외외 외외 외외 

외외외외외 외외 외 외외 외외외 외외외 외외 외외외 외외 외외 외외외외외 외외외 외외 외외 외외.

외    2011외 5외 1외외외 외외외외외외외외 외외외외외외외 외외외외 외외, 외외외외외 외외외외 외외외외 외 3외 외외외 외외외 외외외.
외    외외외외외외외외 외외외외외외 외외외외 외외 외외 외외외외 외외외외외외외 외외외외 외외외외외외 2013외 7외 2외 외외외외외외외외외외 외 외외외외외외외외외

외외외외 외외외외 외외외 외외외외 외외외외외외외외외외 외외외외 외외.*  Maaaring kayong sumailalim sa gynecological examination (congenital anomaly test, etc.)  sa ‘Raphael Clinic’ 
(www.raphael.or.kr, 02-763-7595), isang medikal na organisasyong naghahatid ng libreng pagpapagamot at iba 
pang tulong (humanitarian aid) para sa mga dayuhang manggagawa.

Kategorya Detalye ng Ibinibigay na Tulong 

Paraan ng 
Aplikasyon

◉ Opisinang Tumatanggap ng Aplikasyon: pampublikong health center
◉ Kinakailangang dokumento:
     •  Dokumentong magpapatunay ng bilang ng miyembro ng pamilya: kopya ng Resident 

Registration Certificate at Certificate of Family Relations
     •  Dokumentong nagpapakita ng kita (income): resibo ng bayad sa premium ng health 

insurance, health insurance card, dokumentong nagpapatunay ng kaangkupan sa basic living 
support o suporta para sa mga mamamayang may mababang kita (kung mayroon), insurance 
ng kotse at sertipiko ng rehistrasyon ng kotse (para sa mga suskritor ng employee health 
insurance lamang)

     •  Iba pang dokumento: dokumentong nagpapatunay ng pagdadalang-tao o panganganak: 
handbook ng mga nagdadalang-tao, sertipikong medikal at opinyon ng doktor (bago ang 
panganganak), sertipiko ng kapanganakan (matapos ang panganganak)
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�   Pangangalaga sa Kalusugan ng mga 
Sanggol

Ang mga sanggol ay dumadaan sa mabilis na pisikal na pagbabago at maaring makakuha ng 
sakit dahil sa matinding pagbaba ng imunidad na nakukuha nila mula sa kanilang mga ina. 
Sa panahong ito, maaring makatanggap ng pangkalusugang pangangalaga ang mga sanggol 
at mga esensiyal na bakunang libre sa mga sentro ng pampublikong kalusugan.

1. Antas ng Pagdevelop ng bata

(1) Bigat

3kilosakapanganakan–6kilopagkaraanng6buwan,9kilo

(2) Taas

50sentimetrosakapanganakan,75sentimetropagkaraanngisangtaon.

(3) Pisikal na paglaki

4buwan Kaya ng kontrolin ang ulo at kayang tumagilid sa magkabilang panig habang nakahiga

5buwan Kayang bumaligtad (patihaya at padapa)

6buwan
Kayang bumaligtad padapa at patihaya at kayang suportahan ang bigat ng katawan gamit 
ang mga braso habang nakadapa.

7buwan Kayang umupo ng may suporta

8buwan Kayang umupong mag-isa

9buwan Gumagapang

10buwan Kayang tumayo ng may suporta (sa pamamagitan ng mga kasangkapan sa bahay)

12buwan Kayang lumakad nang may suporta

2. Pagbabakuna

Ang pagpapabakuna ay isang paraan upang maprotektahan ang iyong sanggol mula sa mga nakahahawang 
sakit sa pamamagitan ng mga iniksiyon para sa prebensyon ng mga nakahahawang sakit.

(1) Mga pag-iingat bago ang pagpapabakuna

•Siguraduhinggawinangpagbakunabagomagtanghali.Saganitongparaanmasmadalingbumalikng
ospital kapag nagkaroon ng problema.

•Dalhinangiyongtalaarawangpangsanggol.Dapatninyongirekordangmganaibibigaynangbakuna.
•Siguraduhingwalanglagnatanganak.
•Paliguananganakatbihisansiyangmalinisnadamit.
•Siguraduhinngmagulangnamasnakakaalamsaestadongkalusuganngbataangsiyangmagdadalanito.

(2) Mga dapat pag-ingatan pagkatapos ng pagpapabakuna

•Haplusinanglugarngpinagbakunahannghigitsa5minutoupangkumalatnangmaigiangbakuna.
•Huwagpaliguanangbatamatapossiyangbakunahan.
•Panatilihingmalinisangpinagturukanngbakuna.
•Obserbahanangbatang3oraspagkataposbakunahan.
•Kunglalagnatinokumbulsyoninangbata,dalhinagadsiyasadoktor.

Mahalagang Impormasyon 

Pagtatalo Dahil sa Sanggol

Sa pagpapalaki sa bata, maaaring magkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya dahil sa 

pagkakaiba ng mga opinyon sa kung paano ito palalakihin. Madalas nangyayari ang ganitong mga pagtatalo sa 

pagitan ng mga biyenan at batang mag-asawa. Pag-usapan ninyo ng iyong biyenan ang bagay na ito

Mga halimbawa ng pagtatalo.

• Pakainin ang bata kung kailan niya gusto. ↔ Laging pakainin sa regular na oras.

• Pakainin ng marami kahit na tumaba ang bata. ↔ Laging pakainin ang bata ng tamang dami.

•   Buhatin ang bata sa iyong likod kapag siya ay umiiyak ↔ Nagdadala ng maling pag-uugali ang pagbubuhat ng 

bata sa likod kapag siya ay umiiyak.

•   Pinapalakas ang bituka kapag pinapainom ng malamig na gatas. ↔ Naiirita ang bituka sa malalamig na 

pagkain.
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12Buwan 15Buwan 18Buwan 24 na  
Buwan

36 na  
Buwan

4na taong 
gulang

6na taong 
gulang

11 taong 
gulang

12 taong 
gulang

pang-apat na beses panlimang beses

pang-anim na beses

pang-apat na beses

pang-apat na beses

pangatlong beses

unang beses pangalawang beses

isang beses

una ~ pangatlong beses
pang-apat na

beses
panlimang 

beses

una~pangalawang beses 

taun-taong pagpapabakuna

taun-taong pagpapabakuna

Binabakunahan lamang ang may malaking posibilidad ng pagkakaroon nito

pang-apat na beses

Binabakunahan lamang ang may malaking posibilidad ng pagkakaroon nito

una ~ pangalawang beses

una ~ pangatlong beses

una ~ pangatlong beses

(3) Tipo ng mga bakuna, iskedyul ng pagbabakuna at dalas

Target na
akakahawang Sakit

Uri ng Bakuna at
Paraan 0Buwan 1Buwan 2Buwan 4 na 

Buwan 6Buwan

Pam
bansang B

akuna (N
ationally Vaccination)

Tuberculosis (TB) BCG(Blood Content) unangbeses

Hepatitis B HepB unangbeses
pangalawang 

beses
pangatlong 

beses
“Diphtheria Tetano Dtap 
Tuyong Ubo (Whooping

unangbeses
pangalawang beses

Cough)”

DTaP unang beses
pangalawang 

beses
pangatlong 

beses

Td/Tdap

Polio IPV (salk vaccine) unang beses
pangalawang 

beses
pangatlong 

beses

Haemophilus Infl
Type B

PRP-T/HbOC unang beses
pangalawang 

beses
pangatlong 

beses

PRP-OMP unang beses
pangalawang 

beses

“Tigdas (measles) 
Beke (mumps) 

Rubella”
MMR

Bulutong Var

Japanese 

Encephalitis

JEV(salk vaccine)

JEV(live vaccine)

Infl
Flu(salk vaccine) taun-taong 

pagpapabakuna

Flu(live vaccine)

Typhoid Fever Tinuturok (injection)

Iba pang B
akuna

Tuberculosis BCG(transdermal) unang beses

Steptococcus 

Pneumoniae

PVC(protein-binding) unang beses
pangalawang 

beses
pangatlong 

beses

PPSV(polysaccharide)

Rotavirus
Rotavirus(rotarix) unang beses

pangalawang 
beses

Rotavirus(rotateq) unang beses
pangalawang 

beses
pangatlong 

beses

Hepatitis A HepA

HPV
HPV(gadacil)

HPV(cervarix)

* Sa pagkakataong hindi kayo makakapagpabakuna (sakaling maantala o hindi talaga makakapagpabakuna, atbp.) ang susunod na 
iskedyul para sa pagpapabakuna ay maaaring maiba kung kaya’t mas makakabuting tiyakin ninyo ang iskedyul sa pagpapabakuna 
sa bibisitahin ninyong health center at klinika.
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3. Pambansang Pagbabakunang Suporta para sa mga Bata 

(1) Pambansang Suporta para sa Pagpapabakuna ng mga Bata

Para masigurado ang malusog na paglaki ng mga bata’t sanggol, nagbibigay ng pampinansiyal na suporta 
para sa gastusin sa pagpapabakuna ng idineklarang pambansang bakuna (15 uri ng bakuna) para sa mga 
kapapanganak na sanggol hanggang sa mga batang may edad 12 taong gulang. Para sa mga legal na dayuhang 
mayroongresidentregistrationcard(nationalIDngKorea)oaliencard(kabilangnaangmgaexempted
dito), maaaring makatanggap ang inyong anak ng libreng bakuna sa health centers o kaya sa pinakamalapit 
na itinalagang medikal na institusyon sa inyong lugar. Para naman sa mga hindi dokumentadong dayuhan, 
maaari ninyong (o kung sino man ang nag-aalaga sa bata) dalhin ang  dokumentong magpapatunay ng inyong 
identidad (pasaporte, atbp.) sa health center. Kapag nakatanggap kayo ng “management number” para sa 
pagpapabakuna, maaari kayong makatanggap ng libreng bakuna mula sa health center. 
※TingnanangitinalaganginstitusyongmedikalsawebsitengNationalInoculationProgram
(http://nip.cdc.go.kr)>Pamamahalangpagbabakunasaakinganak>Hanapinanginstitusyongmedikal.

⊙   Mga Suportadong Bakuna (15 uri ng pambansang bakuna) 
 BCG(Intradermal),HepatitisB,DTaP(Diphtheria/Tetanus/Pertussis),IPV(Poliomyelitis),DTaP-
 IPV(Diphtheria/Tetanus/Pertussis/Poliomyelitis),MMR(Measles/Mumps/Rubella),Varicella,
 Japaneseencephalitis(inactivevaccineatlivevaccine),Td(Tetanus/Diphtheria),Tdap(Tetanus/
 Diphtheria/Pertussis),Hib(HaemophilusinfluenzatypeB),Pneumococcus,HepatitisA,HPV(Human
 papillomavirus)
   ※ Para sa ibang bakuna, ang suporta ay ibibigay depende sa edad
 -HepatitisA:mgabagongpanganakmataposangEnero2012
 -Hib(Haemophilusinfluenzatypeb),Diplococcuspneumoniae:hanggang59buwanmataposang

panganganak
 -HPV(Humanpapillomavirus):parasamgababaengsanggolnapinanganakmulaEnero1,2003

hanggangDisyembre31,2004

(2)  Proyekto para Maiwasan ang Pagkakaroon ng Hepatitis B ng mga Bagong 

Kapapanganak na Sanggol 

Sa pamamagitan ng programang ito, tinutulungan nila ang mga bagong kapapanganak na sanggol na may 
nanaynamayHepatitisBnangsaganoonayhindimahawaangbatasasakitnaito.Sasagutinngpamahalaan
ang lahat ng mga gastusin para sa pagpapabakuna ng bagong kapapanganak na bata laban sa immunoglobulin 
atHepatitisBatmgaantigen-antibodytests.

⊙   Paraan ng Aplikasyon
•Angnagdadalang-taongomanganganaknapositibosapagkakaroonngHepatitisBsurfaceantigen(HBsAg)
osaHepatitisBeantigen(HBeAg).
•Isumiteangresultangpagsusuringinasamaternityinstitutionupangmakatanggapnggabaysaprograma.
Pagkaraan, isumite ang personal na impormasyon at lagdaan ang “personal information provision agreement 
form”  upang makatanggap ng libreng pagpapabakuna at eksaminasyon.

⊙ IskedyulngPrograma
•(pagkataposngpanganganak(saloobng12oras))pagpapabakunangImmunoglobulinatunangbakuna
parasaHepatitisB
•(mula1~6nabuwanggulang)ikalawaatikatlongbakunaparasaHepatitisB
•(mula9~15buwanggulang)unangantigenatantibodytestparasaHepatitisB

* Depende sa unang resulta, maaaring isagawa ang muling pagbabakuna at muling pagsusuri (kabuuang suporta) 

*  4 na bakuna (tuwing ika-0, 1, 2, 6 buwang gulang) ang maaaring makuha ng mga sanggol na ipinanganak ng 
kulang sa buwan (iyong ipinanganak sa 37 linggo ng pagdadalang-tao o mas mababa pa) at iyong may timbang 
ng mas mababa pa sa 2kg
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•Angkindergartenaynakatuonsapaghuhulmangpangunahingmgademokratikongmamamayansa
pamamagitan ng pagtulong sa maayos na pag-unlad ng kalusugan at emosyon. Ang edukasyon ay ibinibigay 
base sa kurikulum na naglalaman ng 5 larangan: pagsasanay/kalusugan, komunikasyon, relasyong 
panlipunan, makasining na karanasan at likas na katangian ng pananaliksik. Ang kurikulum ay binubuo higit 
sa lahat ng pinagsamang edukasyon na nakatuon sa karanasan at aktibidad (tema) upang makatulong sa 
kumpletong pag-unlad ng indibidwal.
•Parasagastusingpang-edukasyonngmgabatangnasaedadna3–5taon,KRW60,000bawat-buwan
anginilalaanparasapambansa/pampublikongkindergartenatKRW220,000bawat-buwanparasa
pampribadong kindergarten.

2.   Ang ibinibigay na Subsidiya sa Pangangalaga ng mga Bata 
(Childcare Subsidy/Preschooler Education Subsidy)

Bagopumasokangmgabatasaelementarya,maaarisilang(edad0~5taonggulang)pumasoksanursery(0~5
taonggulang)osakindergarten(edad3~5taonggulang).Anggastusinparasapangangalagaoedukasyonng
mga bata ay sinusuportahan ng pamahalaan ng Korea at naglalaan sila ng subsidiya para dito. Ang suportang 
matanggap mula sa pamahaalan ay nakabase sa edad ng bata. Mayroon ding subsidiya para sa pag-aalaga ng 
bata para sa mga pamilyang hindi ipinapadala ang kanilang anak sa nursery o kindergarten.

(1) Mga Benepisyo sa Pag-aalaga ng Bata (Inilalapat mula noong Hunyo 2016) 

Angnurseryayisanginstitusyongnagbibigayngpag-aalagasamgabatangnasaedad0–5taonggulang.
Kapag ang isang bata ay naka-enrol sa isang nursery, tinutugunan ng gobyerno ang lahat ng gastusin dito.
*   Simula Hulyo 2016, ayon sa pagpapatupad ng “iniakmang pag-aalaga” (“customized care”), ang pamantayan ng 
kwalipikasyon at halaga ay maaaring magbago. 

◉ Sino ang maaaring makatanggap ng Suporta
Angisangbatangpreschoolnanasaedadna0–5taonggulangatnagkukuwalipikasamgasumusunoday
makatatanggap ng benepisyong pangangalaga para sa mga bata:
•Hindi isinasaalang-alangangkitaoari-arianngpamilyangbata.Anggobyernoaynagbibigayng
pangangalagangbenepisyosamgabatanaKRW418,000-304,000parasamgabatangnasaedad0–
2 taong gulang (kasama ang mga batang nasa multikultural na pamilya) ayon sa edad. Ang tulong ng 
gobyerno para sa nasa edad na 3 – 5 taong gulang (kasama ang mga batang kabilang sa multikultural na 
pamilya)ayKRW220,000kadabuwansailalimngpangkaraniwangkursongNuri,KRW438,000parasa
batang may-kapansananna may edad 12 taong gulang pababa. 

•Angmgabatangmay-kapansanannanasaedadna5taonggulangatnagtataglaynghandicappedwelfare

�   Pangangalaga sa mga Bata at Early 
Childhood Education

1. Pangangalaga sa mga Bata  at Early Childhood 

Ang mga bata ay maaaring dumalo o makatanggap ng edukasyon mula sa nursery o kindergarten bago pa 
man sila pumasok sa paaralang pang-elementarya. 

(1) Day Care Center  (Naangkop lamang ito hanggang Hunyo 2016) 

•AngDayCareCenterangpasilidadnanagbibigayngpangangalagaatedukasyonparasamgabatang
nasaedadna0–5taonggulang.AngmgaitoayitinalagangMinistryofHealthandWelfaresang-ayonsa
Article10(UringDayCareCenter)ngInfantCareAct.

•Angpamantayanngorasngpangangalagaay7:30AM~7:30PMtuwingmgakaraniwangaraw.Angilang
pasilidad ay nagbibigay rin ng pinalawak na oras ng pangangalaga at 24-oras na pangangalaga.
•Angnurseryaynagbibigayngedukasyonnakailanganparasakalusuganngbata,kaligtasan,atnaaakmang
pamumuhay.Tinutukoyrinnilaangibapangkailanganparasapisikal,sosyal,lingguwistika,kognitiboat
emosyonal na pag-unlad.
•Angbuwananggastossapagpapaalagaayiba-ibadependesaorasngpagpapaaalaga,edadngbataaturing
pasilidadngDayCareCenter.Angtulongnggobyernoparasa0–2taonggulang(kasamaangmgabatang
nasamultikulturalnamgapamilya)ayKRW418,000-304,000dependesaedad.Angtulongnggobyerno
parasa3–5taonggulang(kasamaangmgabatangnasamultikulturalnamgapamilyaayKRW220,000
bawatbuwansailalimngNuriCourse,atKRW438,000parasamgabatangmaykapansanangmayedad12
taong gulang pababa. 

*  Simula Hulyo 2016, ayon sa pagpapatupad ng “iniakmang pag-aalaga” (“customized care”), ang pamantayan ng 
kwalipikasyon at halaga ay maaaring magbago. 

(2) Kindergarten

•Ang“kindergarten”aytumutukoysamgapaaralanngmgabatangnasaedadna3–5taonggulang.
•Pangkaraniwan,angedukasyunalnakursoatmgaafterschoolclassayisinasagawamula09:00hanggang
17:00.Dependesakalagayanngkindergarten,angibangmgakindergartenayine-extendangkanilang
serbisyomula07:00hanggang22:00parasamgabatangmaymagulangnanagtatrabaho.



Pagdadalang-tao at Pangangalaga sa Bata  183182 Gabay sa Pamumuhay sa Korea

Kalusugan at PagpapagamotEdukasyon ng mga Anak Social Security System Pagtatrabaho at Paggawa Sanggunian
Introduksyon sa 
Timog Korea 

Mga Serbisyong para sa 
Multikultural na Pamilya at Dayuhan Pananatili at Naturalisayon 

Kultura at Pamumuhay 
sa Korea

Pagdadalang-tao at 
Pangangalaga sa Bata 

Mga Magulang

Aplikasyon Pamimili 
Paggamit ng Day 

Care Center , atbp. 
Pagbabayad ng 

matrikula 

Sentro ng 
kumunidad(eup, 

myeon, dong) 
atopisina sa distrito 

(si, gun, gu)

Mga Magulang Day Care Center  

Ang mga batang maaaring makatanggap ng nasabing benepisyo ay pinagkakalooban ng “Ayi Haengbok Card”. 

Maaaring gamitin ang card na ito upang ipambayad sa mga gastusin sa pangangalaga sa mga bata (ang 

subsidiya ng gobyerno ay ihinuhulog sa account ng card na ito.) 
외외외외외외 외외외외

외외외외외외 외외 외외외 외외외외외외 외외외 외외외 3외 외외 외외 외 외외 외외외외 외외외외 외외 외 외외, 외외외 외외 외외 외외외 외외외 외외 외외 

외외외외외 외외 외 외외 외외외 외외외 외외 외외외 외외 외외 외외외외외 외외외 외외 외외 외외.

외    2011외 5외 1외외외 외외외외외외외외 외외외외외외외 외외외외 외외, 외외외외외 외외외외 외외외외 외 3외 외외외 외외외 외외외.
외    외외외외외외외외 외외외외외외 외외외외 외외 외외 외외외외 외외외외외외외 외외외외 외외외외외외 2013외 7외 2외 외외외외외외외외외외 외 외외외외외외외외외

외외외외 외외외외 외외외 외외외외 외외외외외외외외외외 외외외외 외외.

card (sertipikasyon ng rehistrasyon) ay pinagkakalooban ng benepisyo para sa pangangalaga sa mga bata 
nanghindiisinasaalang-alangangkitaoari-arianngpamilyangbata.Angmgabatangmayedad3~5taong
gulang at nakatanggap ng diagnosiya o nasuri bilang batang kabilang sa mga maaaring tumanggap ng 
special education (edukasyon para sa mga batang may kapansanan) sangayon sa isinasaad ng Artikulo 15 ng 
“SpecialEducationLawsforPersonwithDisabilitiesandOthers”aymakakatanggapdinngbenepisyopara
sa pangangalaga ng bata matapos nilang isumite ang resulta ng diagnosiya o pagsusuri. Dagdag pa rito, ang 
mga batang may edad 5 taong gulang pababa na walang “handicapped welfare card” o “diagnosiya (evaluation 
report) para sa special education” ay maaari ring mag-apply para sa nasabing benepisyo. Kinakailangan 
lamang nilang isumite ang diagnosiya ng doktor na naglalahad ng kapansanan ng bata. 

◉   Pamamaraan sa aplikasyon: Maaaring mag-apply ang tagapag-alaga ng bata (magulang o ibang tagapag-
alaga) sa “welfare site” (www.bokjiro.go.kr) ng tanggapan ng eup o myeon o dong community center (kung 
saan sakop ang inyong tirahan). Kung nais makatanggap ng suporta para sa mga may kapansanan, subalit 
hindi rehistrado bilang may kapansanan ang bata, kinakailangang personal na magpunta sa tanggapan ng 
munisipalidad (hindi pinapayagan ang aplikasyon online).

◉   Mga isusumiteng dokumento: application form para sa social welfare service at pagtanggap ng benepisyo, 
applicationformparasocialwelfareserviceticket(voucher),aplikasyonsapag-iisyung“AyiHaengbok
Card” at kasunduan para sa paghahanap, pagbibigay at paggamit ng personal credit information.

(2) Pakinabang na gastos sa edukasyon ng bata

◉Targetparasasuporta

3~5 taong 
gulang

Bayad sa Paaralan 
(Tuition Fee) ng Bata

Pagbibigay ng suporta sa lahat ng batang nasa edad 3~5 taong gulang na 
pumapasok sa publiko o pribadong kindergarten ng walang pagsasaalang-

alang ng pang- ekonomikong estado ng kanilang pamilya.

Bayad para sa Kurso 
Matapos ang Pagpasok 

sa Paaralan (after- 
school courses)

Suporta para sa mga sasali sa after-school courses matapos pumasok 
sa mga kindergarten (8 oras mahigit, kasama na rito ang pangunahing 

edukasyunal na kurso sa isang araw)

Edad Kategorya Saklaw ng Ibinibigay na Suporta

Kategorya Edad Petsa ng Kapanganakan

Halaga ng Suporta (kada buwan)

Publikong
Kindegarten 

Pribadong 
Kindegarten   

Bayad sa 
Paaralan (Tuition 

Fee) ng Bata

5 taong 
gulang

Enero 1 ~ Disyembre 31, 2010

60,000 220,000
4 na taong 

gulang
Enero 1 ~ Disyembre 31, 2011

3 taong 
gulang

Enero 1, 2012 ~ Pebrero 29, 2012

Bayad para sa 

Kurso Matapos 

ang

Pagpasok sa 

Paaralan (after-

school courses)

3~5 taong 
gulang

Enero 1, 2010 ~ Pebrero 29, 2012 50,000 70,000

(yunit: KRW)
◉Halagangsuporta

※  Ang suporta para sa matrikula ay hindi inihahandog sa mga dayuhan – hindi Korean citizen (maliban sa mga 
refugee). 
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◉ Paraan ng aplikasyon
•(Aplikasyon) Ang tagapag-alaga ay maaaring mag-apply sa pamamagitan ng pagbisita sa tanggapan ng 

eup, myeon o dong community center (“jumin center”). Maaari ring mag-apply online (www.bokjiro.
go.kr). 
(Pagdedesisyon kung makakatanggap ng benepisyo) Beripikasyon ng petsa ng kapanganakan ng 
benepisyaryo
(Suporta) Ang mga mapipiling makakatanggap ng benepisyo ay kinakailangang isumite ang balanse ng 
gastusinparasakindergartenmataposibawasangbenepisyongmanggagalingmulasa"AyiHaengbokCard"
(subsidiya ng gobyerno) sa kabuuang tuition fee. 
※ Maaaring matiyak ang halaga na inaprubahan matapos ang aplikasyon sa pamamagitan ng electronic card (“Ayi Haengbok 
Card”).  

(3) Allowance para sa Pag-aalaga ng Bata sa Bahay

◉Targetngsuporta:Angmgabatanginaalagaansabahay,nahindigumagamitngnursery,kindergarteno
isang buong araw na ”ayi-dolbom” na serbisyo
•5taonggulangpababa,hindiisinasaalang-alangangkitangpamilya

◉Halagangsuporta
•Mababasa12buwanggulang:KRW200,000kadabuwan;12~24mgabuwan:gulang:KRW150,000
kadabuwan;24~84buwangggulang:KRW100,000kadabuwan

•Allowanceparasamgabatangmaykapansanan:36buwanggulangpababa:KRW200,000kadabuwan;
mgabatang36~84buwanggulang:KRW100,000kadabuwan.
•Allowanceparasamgalugarnanagsasakaatnangingisda:mgabatang12buwanggulangpababa:
KRW200,000kadabuwan;24buwanggulangpababa:KRW177,000bawatbuwan,36buwanggulang
pababa:KRW156,000kadabuwan;48buwanggulangpababa:KRW129,000kadabuwan;48~84
buwanggulang:KRW100,000kadabuwan.

Edad Allowance
Edad 

(Buwang Gulang) 

Allowance para 
sa pagsasaka at 

pangisdaang mga 
lugar

Edad
Allowance para sa 
mga batang may- 

kapansanan

0~11 KRW 200,000 0~11 200,000

0~35 KRW 200,00012~23 KRW 150,000 12~23 177,000

24~35 KRW 100,000 24~35 156,000

36~84 KRW 100,000
36~47 129,000

36~84 KRW 100,000
48~ 84 100,000

◉Itinakdangpetsaparasapagbibigayng:Tuwingika-25ngbuwan(kungpumataksaLinggooholidayang
ika-25, ibibigay ito sa araw bago ang itinakdang araw).

◉ Paraan ng pagbabayad
•Cashallowance(direktangide-depositosabankaccountnganakomagulang)
※   Limitado lamang ito sa mga magulang miyembro ng pamilya (allowance unit) ng proyektong pangangalaga sa bata. 

•Angallowanceayidinepositopagkaraanngberipikasyonngaccountngtagatanggapnaisinaayosng
alkalde, pinuno ng gun o pinuno ng gu

◉ May-bisang nakaraang allowance
•Angretroactiveallowanceayibinibigaysaloobngpetsangaplikasyonbilangbasehanngunangaraw

ng pagbibigay ng benepisyo (kasama na ito sa buwan kung kailan ibinigay ang inisyal na allowance).

(Yunit: KRW)
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ang pamantayan sa kwalipikasyon ng pagtanggap ng allowance para sa mga nakatira sa mga sakahan at 
palaisdaan. 

•Hindinaisinasagawaangpagsusurisakitaoari-arian.Isinasagawalamangangebalwasyonsa
kwalipikasyon matapos matiyak ang edad ng bata.

Kategorya
Allowance ng Pag- 

aalaga sa bahay
Lugar ng Pagsasaka at Pangisdaan
Allowance ng Pag-aalaga sa bahay

Pag-aalaga sa bahay Allowance 
para sa may-kapansanan

Pamantayan 
para sa 

pagpili ng 
Kinakailangang 

mga 

Dokumento

-

Mga batang mula sa pagsasaka 
at pa ngingisdang mga 

sambahayan (beripikasyon ng 
agrikultural na pamamahalang 

pangkabuuan, rehistrasyon, 
atbp.)

Nakarehistrong mga batang 
may-kapansanan “Katunayan 
ng rehistrasyon ng taong may-

kapansanan”

◉ Aplikasyon
•Angmgatagapag-alaga(omagulang)aymaaaringmag-applysatanggapanngeup,myeonodong

(community center) na may sakop sa kanilang tirahan. Maaari rin silang mag-apply sa website (online 
application) (www.bokjiro.go.kr).

Bagaman nagparehistro na para sa allowance sa pag-aalaga sa bata sa loob ng 2 buwan bago ang 
panganganak(60arawkasamanaritoangmismongarawngpanganganak),anggagawinparing
basehan ng inisyal na pesta ng pag-iisyu ng retroactive allowance ay sa mismong araw ng kapanganakan. 
AngpamantayangitoayinilalapatsamgabatangipinanganakmataposangMarso1,2014(sangayonsa
kungpaanoitoisinulatsabirthcertificate).
※   Kung ang petsa ng ika-60 araw ay pumatak ng Sabado/Linggo o sa holiday, ibibigay ito sa susunod na araw matapos mag-

qualify para sa benepisyo. 

•Lahatngkailangan(bagonglabasngrehistrasyonngpagkaresidente)aydapatnamakumpletosa
panahon ng aplikasyon para sa allowance sa pangangalaga sa mga bata. Ang ibang mga kasong kung 
saan ang rehistrasyon ng pagkaresidente ay nahuhuli kung kaya’t hindi nirerekognisa.

•Kapagangbataaynamatay,angpakinabangsapangangalagasamgabataayipinagkakaloobhanggang
sa hulihan ng buwan ng kamatayan.

◉ Pagbabayad ng allowance para sa pagpapalit ng address ng tirahan
•Kungangpetsangpaglilipataysaika-15ngbuwanomasmaagapa(hanggangika-15):angbayaday

ibibigay ng mayor, pinuno ng gun o ng gu na may sakop sa bago ninyong address
•Kungangpetsangpaglilipataysaika-16ngbuwanomaslatepadito(mataposangika-16):angbayad

ay ibibigay ng mayor, pinuno ng gun o ng gu na may sakop sa dati ninyong address

◉   Sa sandaling ang bata ay napili bilang target ng suporta para sa allowance sa pangangalaga sa bata, ang 
allowance ay binabayaran mula sa buwan ng aplikasyon hanggang Disyembre ng huling taon ng preschool 
ng bata: lahat ng buwanang allowance ay binayaran nang walang dagdag na aplikasyon.
•Kalkulasyonngsuportadongpanahon:hanggangDisyembrengtaonngkapanganakanngbata+6na

taon.

◉ Pamantayan ng pagpili
•Hindi isinasaalang-alangangkita.Subalit tandaannaangmgabatangmaykapansananay

kinakailangang nakarehistro bilang may kapansanan. Bukod pa rito, kinakailangang din nilang makamit 

(4) Programa sa Pangangalaga sa Bata

Naghahandogangpamahalaanngprogramasapangangalagasamgabata.Saprogramangito,angchildcare
giver ay bumibisita sa bahay para pangalagaan ang mga batang may edad 12 taong gulang pababa at iyong 
kabilang sa pamilyang may magulang na parehong nagtatrabaho at walang oras para pangalagaan ang mga 
bata.Nilalayonngprogramangitonabawasanangpaghihirapngmgamagulangsapangangalagasakanilang
mga anak, at para rin mabawasan ang puwang sa saklaw ng pasilidad sa pangangalaga ng mga bata. 
Para mapataas ang kalidad ng buhay ng mga pamilya, naghahandog din ang programa ng serbisyo 
sa pangangalaga ng bata at pangangalaga sa kaligtasan ng mga bata sa loob mismo ng bahay nito. Sa 
pagsasagawa ng programa, isinasaalang-alang din nito ang indibidwal na katangian ng pamilya at ang 
paglaki (development) ng bata. Kung kinakailangang ng temporaryong serbisyo, gaya halimbawa kapag may 
business trip o kailangang mag-overtime sa trabaho, o kung nahihirapang ipadala ang bata sa day care center 
dahil may sakit ito, makakatulong ang programa para tulungan ang mga magulang sa kanilang pagtatrabaho 
atbuhay-pampamilya.Nakakatulongdinangprogramasapagbubuongtrabahoparasamgakababaihan,
pagbibigay ng oportunidad para sa mga kababaihang may edad na at hindi na naipagpatuloy ang kanilang 
pagtatrabaho dahil sa panganganak o gawaing-bahay. Sa pamamagitan nito magkakaroon sila ng oportunidad 
para maging propesyunal na mangangalaga ng bata sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagsasanay. 
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◉ Kwalipikasyon
MgabatangmayKoreancitizenship

◉MgaInstitusyongNagpapatupadngPrograma
216 na institusyong nagbibigay ng serbisyo sa pangangalaga ng mga bata sa buong bansa

◉ Pangunahing Serbisyo 
•Part-timeatkumprehensibongserbisyosapangangalaga:temporaryongpangangalagasamgabata,
paglalaro, paghahatid sa mga batang may edad 3 buwang gulang hanggang 12 taong gulang sa 
eskwelahan at sa mga academy

        ※ Para sa pangkalahatang care service, kasama na ang gawaing pambahay.

•Buongarawnaserbisyoparasamgasanggolatserbisyongchildcaregiver:pagbibigayngbuongaraw
na serbisyo para sa mga sanggol na may edad 3 buwang gulang hangganng 24 buwang gulang 
•Natatangingtulongparasamgabatangmaysakit:kungangbatangmayedad3buwanggulanghanggang
12 taong gulang ay hindi maipadala sa day care center, kindergarten o paaralan dahil sa nakakahawang 
sakit o epedemiya, pangangalagaan ang bata sa kanyang bahay sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya sa 
ospital at pangangalaga sa kanya. 
•Pangangalagangcaregivernapinadalanginstitusyon:Angmgacaregiverayipinapadalamulasa
mga social welfare facilities, eskwelahan, kindergarten, daycare center, at iba pa matapos ang kanilang 
aplikasyon sa pinuno ng institusyon. Sila ang nangangalaga sa mga batang may edad 3 buwang gulang 
hanggang 12 taong gulang. 

◉ Paraan ng Aplikasyon para sa Serbisyo 

Mag-apply para sa Serbisyo

▼ ▼

Mga hindi kwalipikadong makatanggap ng suporta 
mula sa pamahalaan

Mga kwalipikadong makatanggap ng suporta mula 
sa pamahalaan

▼ ▼

Bisitahin ang lokal na community center 
(“jumin center”)

▼

Mag-apply para suporta mula sa pamahalaan sa 
pamamagitan ng pagbisita sa eup, myeon o dong 

community center na may sakop sa tirahan ng bata. 

Kapag ang parehong magulang ay suskritor ng employee 
health insurance o kung isa sa mga magulang ay 

rehistradosa“BatasnaTumutulongsamgaPamilyang
may Solong Magulang,” at suskritor ng employee health 

insurance, maaaring mag-apply ng suporta mula sa 
gobyerno sa website (www.bokjiro.go.kr)

▼ ▼

Magpamiyembro sa website
Notipikasyonngdesisyon(sapamamagitanng

koreo (post mail) at text message) 

Pag-aapruba ng full membership matapos magsign-up 
sa homepage ng Ayidolbom Service (idolbom.go.kr)

▼

▼ Magsign-up sa homepage (idolbom.go.kr)

정회원 승인(관할 서비스 제공기관) Magsign-up sa homepage (idolbom.go.kr)

▼ ▼

Aplikasyon para sa Serbisyo

Mag-apply sa homepage para sa serbisyo, sa nais na petsa at oras

▼

Bayaran ang bayad para sa serbisyo

Bayaran ang “deposit service fee” matapos matanggap ang instruksyon sa  
pagbabayad nito online sa pamamagitan ng serbisyo

▼

Paggamit ng Serbisyo 

※  Para sa detalyadong impormasyon, maaaring magtanong sa lokal na ahensiyang naghahandog ng “Ayidolbom Service” , o i-search     
ito sa homepage ng “Ayidolbom Service”  (https://idolbom.go.kr). Maaari ring tumawag sa Danuri Helpline (☎1577-1366).



Ang “taekkyeon” ay isa sa tradisyunal na uri ng martial arts sa Korea. Ito ay puno ng 
matikas at mabilis na paggalaw ng mga paa at kamay para madaig ang kanilang kalaban 
at maprotektahan ang kanilang sarili. Isinasagawa na ito simula pa noong panahon ng 
tatlong kaharian subalit lalo itong kumalat at naging martial arts ng masa noong dinastiya 
ng Joseon. Isa sa mga katangian nito ay pagtutuon sa pagkaisipang disiplina (mental 
discipline) at hindi lamang upang pabagsakin ang kalaban. 

Itinalaga bilang UNESCO Intangible Cultural Heritage of Humanity noong 2011

Taekkyeon
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� Sistema ng Edukasyon sa Korea

1.   Pangkalahatang Sistema ng Edukasyon (General Education 
System) 

Ang sistema ng edukasyon ng Korea ay binubuo ng anim na grado sa paaralang elementarya, tatlong grado 
sa middle school, tatlong taon sa mataas na paaralan at apat na taon sa unbersidad (o dalawang taon sa 
kolehiyo). Ang anim na taong kurikulo (curriculum) ng paaralang elementarya at tatlong taong kurikulo sa 
middle school ay kabilang sa mandatoryong libreng edukasyon. 

2. Pamamahala sa Sistema ng Edukasyon

Ang buong school year ay nahahati sa dalawang semestre. Matapos ang unang semestre, may halos isang 
buwan ng bakasyon para sa panahon ng tag-init (summer vacation). Matapos ang ikalawang semestre, 
magkakaroon naman ng 2 buwang bakasyon para sa panahon ng taglamig (winter vacation). Mayroon ding 
bakasyon kapag natapos na ang termino at maikling bakasyon para sa panahon ng tagsibol (spring break) 
bago magsimula ang bagong school year. Karaniwang nagsisimula ang unang semestre sa unang linggo 
ng Marso, ang ikalawang semestre naman ay nagsisimula sa huling bahagi ng Agosto o unang bahagi 
ng Setyembre. Ang edukasyunal na kurso sa elementarya, middle school at hayskul ay binubuo ng mga 
asignatura  at iba’t ibang malikhaing gawain. 

Mahalagang Impormasyon

Paaralang Internasyunal 

Ang mga Paaralang Internasyunal (International / Foreign Schools) ay para sa mga dayuhang bata na may 
dayuhang magulang at mga batang  may magulang na Koreano na nanirahan sa ibang bansa sa loob ng ilang 
taon kasama ang kanilang anak. At sa pagbalik nila sa Korea ay nahihirapan ang bata sa pagpapatuloy ng 
kanyang pag-aaral sa ordinaryong paaralan sa Korea. Karamihan ng mga paaralang internasyunal sa Korea ay 
nasa Seoul, Incheon at Gyeonggi-do. Higit na mas mataas ang matrikula sa paaralang internasyunal kaysa sa 
ordinaryong paaralan. Kinakailangan ding matugunan ng mga estudyante ang kwalipikasyon para makapasok 
dito. Karamihan ng mga paaralang internasyunal ay nagsasagawa ng eksaminasyon sa pagpasok para sa mga 
mag-aaral na nais mag-aral dito.

※  Ang pamantayan sa pagpasok (admission) sa paaralan ay ibinaba sang ayon sa rebisyon ng “Regulasyon sa 
Pagtatag at Pangangasiwa ng Paaralang Internasyunal at Kindergarten” (iprinoklama ito noong Hulyo 2016) 
sa ilalim ng nirebisang “Edukasyunal na Batas sa Elementarya at Sekondarya” (iprinoklama noong Enero 27, 
2016 at ipinagtitibay noong Hulyo 27, 2016). 

◉ Pagpasok
• Kung ang parehong mga magulang o isang magulang ay isang dayuhan
•   Mga Koreanong nanirahan sa ibang bansa nang mahigit sa 3 taon (kabilang na iyong may multiple 

citizenships)

◉ Pagsusuri para sa Pagpasok (Admission)
•   Ang pagsusuri para sa pagpasok ay isinasagawa mismo ng paaralan. Ang detalye tungkol sa paraan 

ng pagsusuri ay magkakaiba subalit karamihan sa mga paaralan ay nagsasagawa ng pagsusuri sa 
dokumento (document screening) at interbyu. Karaniwan, posibleng mag-apply sa buong taon. 

•   Ang mga kinakailangang dokumento para sa pagpasok ay naiiba ayon sa mga paaralan, ngunit kadalasan 
hinihingi nila ang sertipiko ng imigrasyon, pasaporte, medical record, mga sertipiko ng pagpapatala mula 
sa nakaraang paaralan, akademikong transcript, ang opisyal na puntos para sa pagsusulit sa wika mula 
sa pinagmulang bansa at atbp. Gayunpaman, kinakailangang tiyakin ito agad dahil magkakaiba ang mga 
kinakailangang dokumento bawat eskwelahan.

◉ Ang website na naglalaman ng pangkalahatang gabay tungkol sa mga internasyunal na paaralan 
•   Sa homepage ang pangkalahatang gabay para sa internasyonal na edukasyon institutes at paaralan 

(www.isi.go.kr), makikita ang detalyadong impormasyon, tulad ng pamamaraan ng pagpasok at pagtuturo 
ng bawat paaralan.
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Mahalagang Impormasyon

Edukasyunal na Institusyon para sa mga Multikultural na Estudyante

◉  Multicultural kindergarten: May mga programa para sa lahat ng bata upang pataasin ang kanilang pang-
uunawa sa multikulturalismo at naghahandog din sila ng iniakmang edukasyon para sa mga multikultural na 
bata (gaya ng edukasyong pang-wika). Sa kasalukyan, mayroong 73 sentro sa buong bansa na naghahandog 
nito. 

◉  Multicultural preparatory schools: Naghahandog ng intensive na kurso sa pag-aaral ng wika at kulturang 
Koreano para tulungan ang mga multikultural na estudyante. Kasalukuyan mayroong 123 multicultural 
preparatory schools sa buong bansa (67 paaralang elementarya, 46 middle schools, 4 na hayskul, 6 na 
integrated elementary, middle school at hayskul). 

◉  Multicultural intensive schools: Ang mga paaralang may mataas na bilang ng multikultural na estudyante ay 
itinatalaga bilang “multicultural intensive school.” Inihahandog dito sa ang mga edukasyunal na programang 
maka-multikulturalismo upang tulungan ang multikultural na kamalayan ng lahat ng estudyante. Sa 
kasalukuyan, mayroong 258 multicultural intensive schools sa buong bansa (1 kindergarten, 217 paaralang 
elementarya, 34 middle school at 6 na hayskul).

◉  Multicultural research schools: Naghahandog ng iniakmang edukasyunal na sistema (customized education 
system) para mapataas ang pangunahing akademikong kakayahan ng mga multikultural na estudyante. 
Sa kasalukyan, mayroong 42 multicultural research school sa buong bansa (7 kindergarten, 27 paaralang 
elementarya, 5 middle school, 1 hayskul at 2 iba pang paaralan). 

◉  Multicultural alternative schools: Sinusuportahan ang mga multikultural na estudyanteng nais makatanggap 
ng personalisadong edukasyon o iyong mga tumigil ng pag-aaral. Opisyal na kinikilala ang pagtatapos sa 
paaralang ito. 

Pangalan ng Paaralan Level Natatanging Katangian Matrikula Telepno 

The�School�of�Global�
Sarang

(Guro-gu,�Seoul)
Elementarya

Natatanging�edukasyong�
inihahandog�sa�iba’t�ibang�
wika�at�sabay�na�pag-aaral�

ng�wikang�Koreano�at�
Ingles�at�ikalawang�wikang�

dayuhan�(second�foreign�
language)�

Libre 02-6910-1004

Seoul�Dasom�School
(Jongno-gu,�Seoul)

Hayskul

Bokasyunal�na�edukasyon�
para�sa�pagpapaunlad�ng�
kakayahang�pantrabaho,�
at�pag-aaral�sa�wikang�

Koreano�(Major�sa�
Computer�Media,�Major�sa�

Hotel�Tourism,�atbp.)

Libre 070-8685-7798

Office of  
Education 

Telepono
Office of  

Education 
Telepono

Office of  
Education

Telepono

Seoul
02-399-9058,�
          9067

Ulsan
052-255-8180,�    
            8183

Jeonbuk 063-239-3347

Busan 051-860-0274 Sejong 044-320-2416 Jeonnam 061-260-0382

Daegu 053-231-0513 Gyeonggi
031-820-0652,�
            0654

Gyeongbuk 054-805-3306

Incheon 032-420-8266 Gangwon 033-255-1980 Gyeongnam 055-268-1516

Gwangju 062-380-4377 Chungbuk 043-290-2109 Jeju 064-784-9040

Daejeon
042-253-7589,
042-520-5996

Chungnam
041-640-7231,�   
            7233

Pangalan ng Paaralan Level Natatanging Katangian Matrikula Telepno 

Korea�Polytechnics
Dasom�School

(Jecheon,�Chungbuk)
Hayskul

Bokasyunal�na�edukasyon
para�sa�pagpapabuti
ng�karera�(career)�sa

edukasyon�at�teknolohiya
(Major�sa�Computer

Machine,�Major�sa�Plant
Facility,�Major�sa�Smart

Electronics)
Lahat�ng�estudyante�ay
nakatira�sa�dormitoryo.

Libre
(libreng

dormitoryo)
043-649-2880

Incheon�Hannuri�
School

(Namdong-gu,�Incheon)

Elementarya,�
Middle�School,�

Hayskul

Naghahandog�ng�mga�
kurso�sa�pag-aaral�
ng�wikang�Koreano�

at�iba�pang�programa�
sa�ispesyelisasyon�
(pagpapaunlad�ng�
kakayahang�pang-

akademiko,�kurso�sa�
karera�(career),�mga�

gawain�sa�field).�
Ang�mga�estudyante�
sa�Grade�5�pataas�ay�

maaaring�manirahan�sa�
dormitoryo.�

Elementarya,�
middle�school:�

Libre
Hayskul:�May�

Bayad�
(dagdag�na�

bayad�para�sa�
dormitoryo)

032-442-2104,
032-442-2109

*  Para sa iba pang impormasyon tungkol sa edukasyunal na institusyon para sa mga multikultural 
na estudyante, tawagan ang Tanggapan ng Edukasyon (Office of Education) ng inyong lungsod 
o probinsiya at ang National Institute for Lifelong Education (National Center for Multi-cultural 
Education). 

  (National Center for Multi-cultural Education: 02-3780-9783, 9787, 9784)
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� Edukasyon sa Paaralang Elementarya

Ang paaaralang elementarya ay may anim na taong kurso (curriculum). Ang mga batang 
may edad 6 na taong gulang ay maaari nang pumasok sa elementarya. (Ang edad na 6 na 
taong gulang sa internasyunal na edad ay katumbas ng 8 taong gulang sa edad sa Korea 
(Korean age). Sa Korea, ang bagong kapapanganak na sanggol ay kinokonsidera bilang 1 
taong gulang, kaya’t ang kaniyang edad ay nagiging 2 taong gulang pagdating ng Enero 
1 ng susunod na taon. Halimbawa, ang batang ipinanganak ng Disyembre 31, 2016 ay 
magiging 2 taong gulang na agad sa susunod na araw, Enero 1, 2017.) Mandatoryo ang pag-
aaral ng elementarya at libre ang pag-aaral nito. Kinakailangang ipasok ng mga magulang 
ang mga bata sa paaralang elementarya at kailangan din nilang siguraduhing makapagtapos 
ang kanilang anak dito. Kapag hindi ipinasok ng mga magulang ang kanilang anak sa 
paaralang elementarya, maaari silang maparusahan o pagbayarin ng multa. 

1. Nilalaman ng Edukasyon

Nakatuon ang pang-elementaryang edukasyon sa pagpapaunlad nang maayos na pagkatao 
ng mga bata, pangunahing kagawian sa pamumuhay, mahahalagang kakayahang kailangan 
sa pag-aaral at pang-araw-araw na pamumuhay. Ang bawat klase ay tumatagal ng 40 
minuto. Ang mga estudyanteng nasa una at ikalawang grado ay natutunan ang kagawian 
(habits) at kakayahan sa wikang Koreano, matematika, magandang-asal, karunungan sa 
buhay, atbp. Ang mga estudyanteng nasa ikatlo at ika-anim na grado ay pinag-aaralan 
ang wikang Koreano, araling panlipunan / etika, matematika, agham / agham na pang-
domestiko, pisikal na edukasyon, musika / sining, wikang Ingles, atbp. 

Klase
Kurso ng 

Una~Ikalawang 
Grado

Kurso ng Ikatlo ~ Ika-anim na Grado

Wikang�
Koreano

Wikang�Koreano,�
Matematika,�
Maayos�na�

Kagawian�sa�
Pamumuhay,�

Karunungan�para�
sa�Masayang�
Pamumuhay

pakikinig,�pananalita,�pagbabasa,�pagsusulat,�gramatiko,�panitikan�

Araling�
Panlipunan�/�

Etika

(Panlipunan)�heograpiya,�panlipunan,�kasaysayan�
(Etika)�relasyon�sa�sarili,�relasyon�sa�ibang�tao,�relasyon�sa�lipunan�at�komunidad,�

relasyon�sa�kapaligiran,�atbp.�

Matematika numero�at�aritmetika,�hugis,�sukat,�regularidad,�pagpapatuloy,�datos�at�probabilidad

Agham�/�
Agham�Pang-

domestiko

(Agham)�galaw�at�enerhiya,�matter,�buhay,�mundo�at�kalawakan
(Agham�Pang-domestiko)�buhay�pampamilya,�mundo�ng�teknolohiya

Pisikal�na�
Edukasyon

kalusugan,�hamon,�kumpetisyon,�ekspresyon,�kaligtasan

Sining�(Musika/
Sining)

(Musika)�ekspresyon,�pagpapahalaga,�pang-araw-araw�na�pamumuhay�
(Sining)�karanasan,�ekspresyon,�pagpapahalaga

Wikang�Ingles pakikinig,�pananalita,�pagbabasa,�pagsusulat

2. Gabay sa Pagpasok (Admission) sa Elementarya 

(1) Sino ang maaaring pumasok sa paaralan (edad sa pagpasok sa paaralan)

•   Ang mga batang maaaring pumasok sa paaralan ay ang mga batang may edad na 6 na taong gulang 
(international age) mula Enero 1~Disyembre 31 noong taong iyon (kung kelan papasok ang bata sa 
paaralan). Kapag siya ay nasa edad na ito, maaari na siyang pumasok sa elementarya sa Marso nang 
susunod na taon. 

•   Kasama dito ang mga batang nasa tamang edad na sa pagpasok sa paaralan subalit ipinagpaliban ang 
pagpasok sa paaralan at iyong mga hindi pumasok nung nakaraang pasukan. Hindi na kasama dito ang mga 
batang maagang pumasok sa elementarya at kasalukuyan nang nag-aaral. 

•   Para sa mga papasok sa school year 2015 (unang taon), kailangang ipinanganak noong Enero 1~Disyembre 
31, 2008.
※  Para sa mga papasok sa school year 2016 (unang taon), kailangang ipinanganak noong Enero 1~Disyembre 31, 2009.
     Para sa mga papasok ng school year 2017 (unang taon), Enero 1~Disyembre 31, 2010. 

(2)   Ang proseso ng pagpapalista sa paaralang elementarya 
Ang mga sumusunod ang proseo ng pagpapalista sa paaralan 
Ang mga pampubliko o pribadong paaralang hindi sumusunod sa parehong proseso ng pagpasok sa paaralan 
ay direktang namimili ng mga mag-aaral na nais nilang tanggapin. Iba lamang ang itinakda nilang panahon 
sa pag-iimbita ng mga bagong mag-aaral. Samakatuwid, kung nais ng mga magulang na ipasok ang kanilang 
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hindi sila nanirahan sa Korea bago ang pagpasok sa elementarya o kaya lumipat mula sa ibang paaralan, o dahil sa 
kakulangan ng akademikong rekord sa Korea nang umabot siya sa edad na kailangan nang pumasok sa paaralan. 

◉   Ang aplikanteng nais pumasok sa paaralan ay kailangang mag-apply sa pinuno ng paaralan ng elementarya na 
sumasakop sa lugar ng tirahan ng estudyante. Sa pag-aapply, kinakailangang isumite ang mga dokumentong 
magpapatunay ng kanilang tirahan gaya ng kontrata sa pag-upa sa bahay (lease contract) o warranty ng paninirahan 
sa bahay ng kakilala, at mga dokumentong magpapatunay ng immigration sa Korea o ang rehistrasyon sa pagiging 
dayuhan. 

3. Paghahanda sa Pagpasok sa Paaralan

Masaya ang unang pagpasok sa paaralan subalit maari rin itong maging pabigat sa inyong anak. Habang nasa bahay ay 
subukang hikayatin ang anak at hayaang maging masaya ang paghahanda para sa buhay paaralan.

◉   Damit (Uniporme) : Damitan ang mag-aaral ng simple at kaswal na kasuotan na makakatulong sa pagkakaroon ng 
komportableng buhay paaralan.

◉   Backpack : Ang backpack ay hindi dapat napakalaki at maaring dalhin ng bata sa isang balikat. Iminumungkahing 
ang paghahanda ng simpleng backpack at malinis kaysa sa mga may kumplikadong disenyo o kasalukuyang uso.

◉   Lapis, Lalagyan ng lapis at Pambura : Ang lalagyan ng lapis ay dapat simple at hindi kumplikado, at iwasan ang mga 
may nakakabit na laruan. Sa umpisang taon ng pag-aaral, mas mainam ang lapis na 2B (maitim na lead). Maghanda 
ng dalawa o tatlong lapis at isang pambura. Mas mainam na gumamit ng mechanical na lapis para sa mga estudyante 
sa mataas na baytang. 

◉   Kuwaderno : Maghanda ng kuwaderno para sa una at pangalawang grado. Maglaan din ng kuwaderno para sa mga 
anunsiyo sa paaralan at mga takdang-aralin, mga paalala ng guro at para sa ibang mga kuwaderno (Kuwaderno sa 
diktasyon, notisya, aklat-gabay atbp.)

◉ Krayola at lapis ng pangkulay : Ang 12 kulay na krayola ay mainam para sa mga nasa unang grado.

◉   Lalagyan ng sapatos at Pangloob na sapatos : Ang lalagyan ng sapatos ay kailangang sapat lamang para sa running 
shoes. Maraming klase ng pangloob na sapatos na may kulay pink, sky blue atbp. Iwasan ang mga pangloob na 
sapatos na hindi kumportable sa paglalakad o napakalaki. Maaring bilhin ang mga ito sa tindahan ng sapatos o 
tindahan sa harap ng paaralan (hindi kailangan ang lalagyan ng sapatos kung ilalagay ng mag-aaral ang pangloob na 
sapatos sa kabinet).

mga anak sa pampubliko (state-owned) o pribadong paaralang elementarya, kinakailangan nilang direktang 
magtanong sa paaralang nais nilang pasukan o kaya ay mag-apply sa website ng paaralan. 
※    Ang mga pampublikong (state-owned) paaralan ay kadalasang kaakibat ng mga paaralang elementarya na pinatatakbo ng College 

of Education ng unibersidad o kolehiyo. Maaaring malaman ang tungkol sa pribadong paaaralan sa pamamagitan ng pakikipag-
ugnay sa Office of Education sa inyong lugar. 

Pagsasagot ng 
listahan ng mga 

batang papasok na 
sa paaralan
(Hanggang  
Oktubre 31)

Tanggapan ng Eup, 
Myeon o Dong 

Community Center

Tagapag-alaga 
(tulad ng mga 

magulang)

Notipikasyon sa 
Pagpasok
(Hanggang 

Disyembre 20)

Tanggapan ng Eup, 
Myeon o Dong 

Community Center

Preliminaryong 
Pagpapatawag sa 

Paaralan

Paaralang 
Elementarya

Pagpasok sa  
Paaralan

Paaralang 
Elementarya

Aplikasyon para sa 
maagang pagpasok 

sa paaral
(Oktubre 1~ 

Disyembre 31)

(3)   Maagang pagpasok (pagpapatala), applikasyon para sa ipinagpaliban na 

pagpasok 

Kinakailangang bumisita ng mga magulang na nais ipasok ang kanilang anak nang mas maaga sa paaralan 
sa tanggapan ng eup, myeon o dong community center para mag-apply. Kailangang isagawa ang aplikasyon 
mula Oktubre 1 hanggang Disyembre 31 kada taon. Ang mga magulang na nais ipagpaliban ang pagpasok 
ng kanilang anak ay kinakailangang mag-apply sa eskwelahan hanggang Enero 31 ng taon kung kailangan 
magiging 7 taong gulang ang bata (ilalapat ang patakarang ito sa 2017 school year). 

◉ Sino ang maaaring pumasok nang maaga o ipagpaliban ang pagpasok sa elementarya
•   Maagang pagpasok : Mga batang nais pumasok nang maaga sa paaralan na may edad 5 taong gulang 

(international age) mula Enero 1~Disyembre 31 (maaari lamang pumasok nang 1 taong mas maaga) 
※   Para sa maagang pagpasok sa 2017, ang mga batang ipinanganak noong Enero 1, 2011 hanggang Disyembre 31, 2011. 

•   Inantalang pagpasok: Mga batang nais ipagpaliban ang pagpasok sa paaaralan na may edad 6 taong gulang 
(international age) mula Enero 1~Disyembre 31
※  Para sa mga batang maaari nang pumasok sa taong 2017 na ipinanganak sa pagitan ng  Enero 1, 2010 hanggang 

Disyembre 31, 2010 ay maaaring ipagpaliban ang pagpasok sa paaralan hanggang 2018 (pagpasok para sa Marso 1, 

2018). 

※ Ang maaga o huling pagpapasok ay nakadepende sa mga magulang, dapat kailangang pag-isipan nila ito nang mabuti. 

(4)   Pagpasok ng mga anak na nahihirapan sa pagpasok sa paaralan sa 

pamamagitan ng pangkaraniwang proseso ng pagpasok (admission) 

◉   Pinangangalagaan ng Korea ang karapatan ng mga batang makatanggap ng edukasyon. Gayundin ang mga 
batang nahihirapang pumasok sa paaralan sa pamamagitan ng pangkaraniwang admission sa paaralan dahil 
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4.   Gabay sa Pakikibagay sa Buhay Pampaaralan para sa mga Bagong 
Pasok sa Paaralan  

◉ Pagkakaroon ng Magandang Impresyon sa Paaralan
•   Ilang mga bata ang natatakot sa paaralan. Para sa ganitong mga bata, ipaalam sa kanila na ang paaralan 

ay masayang lugar sa pamamagitan ng pagbisita sa paaralan at paglibot sa silid-aralan ng mga nasa unang 
grado at ibang mga lugar.

•   Ipaalam nang mas maaga ang mga alituntuning dapat sundin sa paaralan.
•   Sabihin sa kanila na maaari silang magkaroon ng maraming kaibigan at makakakilala ng maraming 

kaibigang lalake at babae sa paaralan.

◉ Ang guro ay tumutulong habang nasa paaralan. 
• Sabihan ang inyong anak na ang mga guro ay ang nagtuturo sa mga nais at dapat niyang malamam.
• Sabihan kung anong klase ng bata ang gusto ng guro (batang sumusunod sa alituntunin at pangako, atbp.).

◉ Mag-isang paggawa ng mga gawain
•   Bigyan ng listahan ng mga bagay ang anak at hayaang ilagay ang mga ito sa backpack ng mag-isa. Sanayin 

siya sa paraan ng pag-aayos ng mga school supplies (gamit sa paaralan), backpack at pagkakaroon ng  
sariling kakayahang alagaan ang sariling mga gamit (maghilamos, ayusin ang sarili, paggamit ng palikuran, 
atbp.).

Mahalagang Impormasyon 

Alamin ang mga sumusunod bago pumasok sa paaralan
• Alamin ang pangalan ng paaralan at magsanay kung  paano ito sabihin.
• Pagsulat ng pangalan at pangalan ng miyembro ng pamilya.
• Pag-aaral ng patinig at katinig ng Hangeul.
• Alamin ang pangunahing numero (1~10)
• Alamin kung paano gumamit ng lapis, krayola, gunting at pambura.
• Gumuhit ng mga bilog at linyang pahalang gamit ang mga lapis na pangkulay.
• Alamin ang pangalan ng mga kulay.
• Kilalanin ang sariling gamit sa gamit ng iba
• Alamin ang inyong address at telepono at kung paano tumawag at tumanggap ng tawag.
• Matuto ng mga pamantayang pag-uugali habang kumakain.

◉ Pagpasok sa paaralan nang may malusog na pangangatawan
• Ipasuri ang mga ngipin, mata, tenga, atbp. at ipagamot ang anumang mga karamdaman ng mas maaga.
•   Mas makakabuti kung ipaalam agad sa guro ng inyong anak kung mayroon ba siyang allergies sa pagkain o 

anumang sakit (allergy sa gatas, may atopy, enteritis, atbp.)

◉ Ligtas na Paraan ng Pagtungo sa Paaralan
• Mas mainam na maglakad patungo sa paaralan. Suriin ang mga ruta papuntang paaralan ng ilang beses.
•   Siguraduhing maglakad sa kaliwang bahagi ng kalsada, gamitin ang cross walk at alamin ang mga senyas 

ng trapiko upang ligtas na makapunta sa paaralan.
• Pumila sa pagsakay sa bus.
• Huwag maglakad sa harapan o likuran ng bus matapos ang pag-alis ng bus.
•   Bagtasin ang kalsada sa overpass o underground na daanan sa mga lugar na mayroong overpass o daanang 

underground.
• Huwag tumakbo sa tawiran.
• Sundin ang instruksyon ng kontroler ng trapiko kung mayroon.
•   Bumalik sa orihinal na posisyon kung ang senyas ay nagpalit sa pagsisimulang tumawid. Tumawid ng 

mabilis kung lagpas na sa gitnang linya.
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Mahalagang Impormasyon

Suporta para sa Extra- Curricular Activities
Ang “afterschool classes” (ekstrang klase matapos ang klase sa paaralan) at mga edukasyunal na serbisyo 
ay sinusuportahan ng pamahaalan ng Korea upang tulungan ang mga batang kabilang sa pamilyang may 
mababang kita at magulang na parehong nagtatrabaho. Sa pamamagitan ng “afterschool classroom” 
(pangangalaga sa mga elementaryang mag-aaral), lokal na sentro para sa mga bata, “afterschool youth 
academy” at pangangalaga matapos ang klase sa paaralan, tinutulungan nila ang mga batang nag-aaral sa 
elementarya sa kanilang pag-aaral at mga gawain sa paaralan, gayundin sa kanilang homework. Ang mga 
pamilyang may pampinansiyal na problema ay maaaring magpakonsulta at saka maaaring gumamit ng  

Mga Institusyong Nagbibigay ng Pangangalagang Pambata Pagkagaling sa Paaralan at Serbisyong Pang-
edukasyon

Klasipik 
asyon

Lokal na Sentrong 
Pambata

Akademiya para sa 
Kabataan

Pagkagaling sa Paaralan na mga Klase 
(Elementaryang Klase ng Pangangalaga)

Mga Pasilidad 
na Nagbibigay 

ng After-School 
Care

N
as

as
a 

ku
pa

n mga�batang�
kabilang�sa�

pamilyang�may�
mababang�kita�

(18�taong�gulang�
pababa)

ang�mga�
benepisyaryo ng�
"basic�livelihood�
security�system"
at�iba�pang�mga�
kabataang�kabilang�
sa�mga�pamilya�
may
mababang�kita�at�
nasa�elementarya�
(grade�4�~
6)�at�middle�school�
(una
~�ikalawang�
baytang)

[Klase�matapos�ang�klase�sa�paaralan�
(afterschool�classes)]
Mga�mag-aaral�sa�elementarya

[Pag-aalaga�ng�mag-aaral�sa�
elementarya�pagkatapos�ng�klase]
•���(Panghapong�pangangalaga)�Lahat�

ng�interesadong�mag-aaral�na�
nasa�Una�at�Ikalawang��grado

※  Depende sa sitwasyon ng paaralan, 
gayunpaman,tanging ang ika-3 
hanggang ika-6 na mga grado ng mga 
mag-aaralng mula sa mga pamilyang 
may mababang kita, single-parent na 
mga pamilya o mga pamilyang may 
mga magulang na nagtatrabaho ang 
maaaring tanggapin. 

※  Taunang pagpapalawig : (2015) ika-
1 ~ ika-4 mga grado > (2016) ika-1 ~ 
ika-6 mga grado

•���(Panggabing�pangangalaga)�Mga�
mag-aaralng�kailangan�pa�ng�
karagdagang�pangangalaga�dahil�
ang�kaniyang�mga�magulang�
ay�parehong�nagtatrabaho,�may�
mababang�kita�ang�pamilya�o�iisa�
lamang�ang�magulang�(single-parent�
family)�(sa�mga�nais�makatanggap�
ng�serbisyong�ito,�kinakailangang�
magsumite�ng�mga�dokumentong�
nagpapatunay�ng�pagtatrabaho�ng�
parehong�mag-asawa)

mga�mag-
aaral�ng�

elementaryang
kabilang�sa�

pamilyang�may�
mababang�kita�
(nasa�grade�1~�

6)

Klasipik 
asyon

Lokal na Sentrong 
Pambata

Akademiya para sa 
Kabataan

Pagkagaling sa Paaralan na mga Klase 
(Elementaryang Klase ng Pangangalaga)

Mga Pasilidad 
na Nagbibigay 

ng After-School 
Care

Or
as

 n
g 

Pa
gb

ub
uk

as

5�araw�bawat�
linggo,�mahigit�8�
oras�bawat�araw

•���Lunes�hanggang�
Biyernes:�3~10�ng�
gabi

•���Sabado:�12~7�ng�
gabi

•���Sabado�na�walang�
klase:�9~2�ng�
hapon

[Klase�matapos�ang�klase�sa�paaralan��
(afterschool�classes)]
•���Pagkagaling�sa�Paaralan�~�(nagkakaiba�

sa�pamamagitan�ng�mga�paaralan)

[Pag-aalaga�ng�mag-aaral�sa�elementarya�
pagkatapos�ng�klase]
•���Panghapong�pangangalaga:�

pagkagaling�sa�paaralan�~�5�PM
※   Sa oras na 6PM ay maluwag depende 

sa sitwasyon ng paaralan.
• Pangangalagang panggabi: 5 ~ 10 PM 
※   Ang maagang pag-uwi ay maaaring 

gamitin depende sa nais na oras 
(kinakailangang may kasamang 
tagapangalaga ang bata)

4�oras�o�higit�pa�
kada�araw

M
ga

 s
er

bi
sy

o

Pangangalaga�at�
instruksyon,

pagkain,�
counseling,�

Pagsasanay�
sa�kakayahan,�
karagdagang
pagsasanay,�pagkain�
at�komprehensibong�
mga�serbisyo

[Klase�matapos�ang�klase�sa�paaralan��
(afterschool�classes)]

Kurikulum�sa�paaralan,�at�iba�pang�
gawain�(extra�curricular�activity�program)

[Pag-aalaga�ng�mag-aaral�sa�elementarya�
pagkatapos�ng�klase]�
•���Panggrupong�aktibidad:�musika,�

gymnastics,�pang-aliwan/�
pangkaranasang��mga�aktibidad,�
atbp.

•���Pribadong�aktibidad:�araling-
pambahay,�pagsulat�ng�talaarawan,�
pagbabasa,�iba�pang�mga�aktibidad,�
atbp.

Pangangalaga�
at�instruksyon
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Mahalagang Impormasyon

Site para Pag-aaral sa Internet

Ang Cyber Home-study na website ay nagbibigay suporta sa pag-aaral sa tahanan, at malayang binibigyan 
ng pagkakataong pag-aralan ng mga mag-aaral ang paksang kanilang napili sa anumang oras at mula sa 
anumang lugar. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga libreng Cyber Learning (o pag-aaral gamit ang internet) 
websites na pinangangasiwaan ng Tanggapan ng Edukasyon (Office of Education) ng lungsod at probinsiya. 

Mga website para sa pag-aaral gamit ang internet na binuo ng mga Siyudad at Probinsiyal na Institusyon ng 
Edukasyon.

Rehiyon Pangalan ng Website Website Address

Seoul Kkulmat.com http://www.kkulmat.com/

Busan Busan Cyber School http://cyber.busanedu.net/

Daegu Daegu e-Study http://estudy.edunavi.kr/

Incheon Incheon e-School http://cyber.edu-i.org/

Gwangju Bitgoulsaem http://cyber.gedu.net/

Daejeon Daejeon Cyber Learning http://www.djstudy.or.kr/

Ulsan Ulsan Cyber Learning http://home.go.kr/

Gyeonggi Danopy http://danopy.goedu.kr/

Gangwon Gangwon Eduworld http://ngcc.gweduone.net/

Chungbuk Chungbuk Cyber Learning http://star.cbedunet.or.kr/

Chungnam Edus Chungnam http://smart.edus.or.kr

Jeonbuk Jeonbuk e-School http://eschool.jbedu.kr/

Jeonnam Jeonnam Cyber Learning Greennarae http://cyber.jnei.or.kr/

Gyeongbuk Gyeongbuk Cyber Learning http://lms.gyo6.net/

Gyeongnam Saemi Learning http://lms.gnedu.net/

Jeju Jeju e-Study http://www.jejuestudy.net/

Klasipik 
asyon

Lokal na Sentrong 
Pambata

Akademiya para sa 
Kabataan

Pagkagaling sa Paaralan na mga Klase 
(Elementaryang Klase ng Pangangalaga)

Mga Pasilidad 
na Nagbibigay 

ng After-School 
Care

B
ay

ar
in

Libre

Kabataang�
tumatanggap�
ng�Pambansang�
Sistema�ng�
Seguridad�sa�
Pangunahing�
Pangkabuhayan�
(NBLSS):�libre-�
Kabataang�hindi�
tumatanggap�ng�
NBLSS:�may�bayad

[Klase�matapos�ang�klase�sa�paaralan��
(afterschool�classes)]�
Pangunahing�benepisyo�(mga�mag-
aaralng�nagkuwalipika�para�sa�suportang�
pang-�edukasyon�ay�dapat�na�mag-apply�
para�sa�libreng�klase)

[Pag-aalaga�ng�mag-aaral�sa�
elementarya�pagkatapos�ng�klase]
•���Ika-1�~�ika-2�mga�grado:�Libre�

(Depende�sa�mga�sitwasyon�ng�
rehiyon�at�ng�paaralan,��ang�gastos�
ay�maaaring�singilin�para�sa�mga�
pagkain�at�meryenda�(libre�para�
sa�mga�mag-aaralng�mula�sa�may�
mababang�kitang�mga�pamilya).

•���Ika-3�~�ika-4�na�mga�grado:�may�
mababang�kitang�mga�pamilya:�libre

•���Regular�na�mga�mag-aaral:�may�
bayad

Kontakin�ang�
lokal�na�sentro�
ng�pambatang�
pangangalaga

Im
po

rm
as

 y
on

 s
a 

Pa
gk

on
ta

k

Home�page�
ng�Sentro�ng�
Pambatang�

Kapakanan,�Silid�
Aralan

☎02-732-7979
www.kaccc.org

sentro�ng�Pagsasa�
nay�sa�kabataan�
sa�Buong�Bansa,�
Akademiya�para�sa�
Kabataan
☎02-330-2868~70
www.youthacademy.�
or.kr

[Klase�matapos�ang�klase�sa�
paaralan��(afterschool�classes)]�
Lungsod/Probinsiyal�na�tanggapan�
ng�edukasyon,�tanggapan�ng�
pansuportang�pang-�edukasyon,�
paaralan�ng�bata

[Pag-aalaga�ng�mag-aaral�sa�
elementarya�pagkatapos�ng�klase]
Lungsod/Probinsiya�ng�lupon�
ng�edukasyon,�tanggapan�ng�
pansuportang�edukasyon,�paaralan�ng�
bata
www.afterschool.go.kr

Sentral�na�
Sentro�ng�
Impormasyon
sa�
Pangangalaga�
ng�Bata
☎�02-701-0431
central.
childcare.go.kr
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� Edukasyon sa Middle School

Pang-tatlong taon ang curriculum ng Middle School. Kadalasan, ang mga mag-aaral ay 
pumapasok sa eskwelahang sakop o pinakamalapit sa kanilang bahay. Gaya ng paaralang 
elementarya, mandatoryo  ang pagpasok sa Middle School. Ang mga magulang na hindi 
pinapapasok ang anak sa paaralan ay maaaring multahan.

1. Nilalaman ng Edukasyon

Ayon sa natapos na edukasyon sa elementarya, ang curriculum ng middle school ay nakatuon sa pangunahing 
kakayahang kinakailangan sa pagkatuto at sa pang-araw-araw na pamumuhay at pagpapaunlad ng 
demokratikong pananaw. Pinag-aaralan nila ang tungkol sa wikang Koreano, araling panlipunan (kasama na 
ang kasaysayan) / etika, matematika, agham / teknolohiya, agham na pang-domestiko, pisikal na edukasyon, 
sining (musika / sining), wikang Ingles, at iba pang kurso. Mayroon ding mga opsyunal na klase gaya ng 
panitikan ng Tsina, information technology, kalikasan at luntiang pag-unlad, wikang dayuhan (German, 
French, Spanish, Chinese, Japanese, Russian, Arabic at Vietnamese), kalusugan, career path, at mga kursong 
kaugnay ng pagtatrabaho. Maaari ring maghandog ng iba pang pisikal na edukasyon at edukasyon sa sining 
maliban sa mga nabanggit. Ang mga regular na kurso ayon sa curriculum ay gaya ng sumusunod: 

Mga Paksa 
(Pangkat)

Iskedyul ng 
Klase ng nasa 
Una~Ikatlong 

Baytang

Pangunahing Nilalaman ng Asignatura

Wikang�Koreano 442 Pakikinig,�pagsasalita,�pagbabasa,�pagsusulat,�gramatiko�at�literatura

Araling�Panlipunan�
(kasama�ang�

Kasaysayan)�/�Etika
510

Araling�panlipunan�(geography,�general�sociology)�kasaysayan�(Korea�at�ang�
buong�mundo)
moralidad�at�sariling�identidad,�relasyon�sa�iba�at�pakikipagkapwa-tao,�
relasyon�sa�lipunan,�bansa,�sa�kalupaan�at�komunidad,�relasyon�sa�kalikasan�
at�iba�pa

Matimatika 374 Numero�at�kalkulasyon,�letra�at�pormula,�probability��at�statistic�geometry

Agham,�Kakayahan�
(Skills)�at�

Housekeeping
646

Matter�at�enerheya�,�buhay�at�lupa�Pamumuhay�pamilya,�mundo�ng�
teknolohiya

Pisikal�na�Edukasyon 272
Aktibidad�pangkalusugan,�pakikipagsapalaran,�kompetesyon,ekspresyon,pag-
aliw

Sining�(Musika�/�Sining) 272 Karanasan,�Ekspresyon,�paghanga/�parangal

Wikang�Ingles 340 Pang-unawa�(Pakikinig,�pagsasalita)�Ekspresyon�(pagsasalita,�pagsulat)

Opsyunal 204

Mga�pwedeng�pagpilian�ng�mga�kurso:�Chinese�character,�impormasyon,�
kalikasan�at�berdeng�kapaligiran,�dayuhang�wika:�(German,�French,�Spanish,�
Japanese,�Russian,�Arabic�at�Vietnamese)�pampublikong�kalusugan,�
karera,panghanap-�buhay�
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2. Malikhaing Gawain

(1) Katangian 

Ang mga malilikhaing gawain ay mga aktibidades na pumupuno sa mga regular na kurso. Ang layunin ng 
mga gawaing ito ay upang linangin ang mga malilikhain at makataong mga kabataang pag-asa sa hinaharap. 
Ang pangunahing katangian ng malikhaing gawain ay ang mga gawaing panggrupong nakabase sa kalayaan. 
Kabilang din ang mga edukasyunal na gawain upang paunlarin ang kanilang personalidad at pagiging 
malikhain. Ang kurikulum para sa malikhaing gawain ay binubuo ng 4 na larangan ng autonomous club, 
boluntarismo, at gawain para sa pagtatrabaho (career activities). Ang mga paaralan ay may kalayaang pumili 
at pangasiwaan ang mga ispesipikong gawain sa bawat larangan, habang isaalang-alang ang karakteristiko ng 
mga mag-aaral, klase, grado, ang buong paaaralan at ang lokal na komunidad. 
Ang mga iminumungkahing larangan at gawain ay pinagdedesisyunan base sa karakteristiko ng mga ito. 
Pinipili ng paaaralan ang mga larawan at gawaing higit na mas malikhain at makabuluhan. Ang malikhaing 
gawain para sa middle school (middle school) ay nakatuon sa pagtatatag ng pakikisama sa iba sa pamumuhay 
nang sama-sama, pagtuklas sa nais na tahaking karera (career), pagdiskubre sa sarili, at pagtataguyod ng 
kanilang sarili. 
Binibigyang-diin ng mga malilikhaing gawaing ito ang pagkakaroon ng kalayaan ng mga mag-aaral. 
Samakatuwid, may pagkakataon ang mga mag-aaral at kanilang mga gurong magpalitan ng mga 
ideya. Hinahayaan din nila ang mga mag-aaaral na gumawa ng kanilang plano, ibahagi ang kanilang 
ginagampanang papel (roles) sa iba at saka gampanan ang kanilang trabaho nang mag-isa. Napakahalaga rin 
ng maayos na pagbabahagi ng tungkilin at paggamit sa mga materyales at oras, at kinakailangan din nilang 
isaalang-alang ang natatanging kultura ng kanilang rehiyon at paaaralan. 

(2) Layunin

Bumuo at paghusayin ang mga indibidwal na talento ng mga mag-aaral at paunlarin ang kanilang potensyal 
sa pamamagitan ng pagsali sa mga pagkamalikhain na gawain nang mag-isa, at linangin ang pamumuhay 
nang mag-isa, at nilalayon din nito ang pagpapaunlad ng pagkakaisa ng komunidad at paunlarin ang iba’t iba 
nilang kakayahan bilang paghahanda sa pagiging isa sa mamamayan ng mundo, sa pamamagitan ng pagtupad 
sa pakikibahagi at pag-unawa sa kapwa.

①   ‘Mahikayat ang mga mag-aaral na kusang lumahok sa iba't ibang mga pagdiriwang (events) at natatanging 
gawain  

②   Hikayatin ang mga mag-aaral na lumahok nang may kusa at tuloy-tuloy sa mga gawain ng club (club 
activities) para mapaunlad nila ang kanilang libangan (hobbies) at natatanging kakayahan. At para 
malinang din nila ang kayayahang matuto kasama ang iba at gayundin ang paglinang sa kanilang pagiging 
malikhain.

③    Maisakatuparan nila ang pagbabahagi at pag-unawa sa mga gawain sa kanilang bayan at komunidad. At 
para malaman nila ang kahalagahan ng pamumuhay nang sama-sama at makabuo sila ng pagpapahalaga 
sa pagpapanatili ng kalikasan. 

④   Mahikayat ang mga mag-aaral na itatag ang kanilang sariling identidad sa pamamagitan ng pag-unawa 
sa kanilang interes, talent at kakayahan. Gayundin ang mapagplanuhan at mapaghandaan ang tatahakin 
nilang karera (career) sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa iba’t ibang impormasyon tungkol sa pag-aaral at 
pagtatrabaho.
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(3) Mga Nilalaman ng Istraktura

Pook Karakteristiko Mga Gawain

Malayang�
aktibidad

Ang�mga�paaralan�ay�nagsasagawa�ng�mga�gawaing�
nakatuon�sa�mga�mag-aaral�at�ang�mga�mag-aaral�naman�
ay�aktibong�nakikilahok�sa�iba’t�ibang�edukasyunal�na�
gawain.

•���pakikibagay�na�gawain�(adaptation�
activity)

•�Malayang�Gawain
•�Events
•�Malikhain�at�natatanging�gawain�

Club�na�gawain�
(club�activities)�

Ang�mga�mag-aaral�ay�boluntaryong�nakikilahaok�sa�
mga�gawaing�pang-grupo�upang�malinang�nila�ang�
pakikipagkapwa�at�upang�mapaunlad�ang�kanilang�libangan�
(hobbies)�at�natatanging�kakayahan.�

•�Akademikong�aktibidad
•���Pangkultura�at�masining�na�mga�

aktibidad
•�Aktibidad�sa�sports
•�Pagsasamay�sa�trabaho
•���Aktibidad�ng�grupo�ng�kabataan,�

atbp

Volunteering
Lumalahok�ang�mga�mag-aaral�sa�mga�aktibidad��ng�
pagbabahagi�at�pag-aalaga�para�sa�mga�kapitbahayan�at�
komunidad,�at�mapanatili�ang�natural�na�kapaligiran.

•���Pagboboluntaryo�para�sa�
paaralan

•��Pagboboluntaryo�para�sa�
komunidad

•���Mga�aktibidad�sa�pangangalaga�
sa�kalikasan

•�Pangangampanya�at�iba�pa

Gawain�sa�
pagtuklas�ng�

karera�(career)

Pagtuklas�at�pagdidisenyo�ng�mga�mag-aaral�sa�
kanilang�karera�sa�pamamagitan�ng�mga�gawain�para�sa�
pagpapaunlad�ng�sarili�na�naaakma�sa�interes,�katangian�at�
kakayahan�ng�bawat�mag-aaral.

•�Ang�gawaing�pag-unawa�sa�sarili
•����Aktibidad�sa�paghahanap�ng�

impormasyon�ng�karera
•�Pagpapalano�sa�gawain�ng�karera
•�Aktibidad�ng�karera

Mahalagang Impormasyon

Karahasan sa Paaralan
Ang ‘kaharasan sa paaralan’ ay tumutukoy sa mga gawaing gaya ng pananakit, pambubugbog, pagkukulong, 
pananakot, pandarakip, pambibihag, paninirang-puri, pang-iinsulto, pwersahang pagpapasunod sa utos, 
panggagahasa, pang-aapi, cyber bullying, o ang pagdudulot ng pisikal o mental na kaharasan o pagkasira 
ng ari-arian ng isang tao sa pamamagitan ng paglalantad sa pornograpiya, at marahas na impormasyon sa 
internet. Kahit na ang mga itinuturing bilang ‘hindi seryosong pananakit’ o ‘biruan’ ng mga estudyante ay maaari 
ring ituring bilang ‘karahasan sa paaralan.’ 

Mga kahina-hinalang kilos ng anak na maaring magpahiwatig na siya ay biktima ng karahasan sa paaralan: 
• Kapag madalas nawawala o may sira ang kasuotan, sapatos  o salamin ng anak.
•   Kapag madalas nakikitaan ng mga sugat sa katawan o galos ang anak at dinadahilang aksidenteng nahulog  

o nasugatan habang nag-eehersisyo.
• Kapag may mga sulat-sulat sa kaniyang kuwaderno, batayang aklat o bag”
• Madalas na pagsasabi na naubos na nila ang baon nilang pera o palihim na kumukuha ng pera sa bahay
• Kapag mahina ang anak at ayaw lumabas ng kuwarto.
• « Kapag ayaw kainin ng anak ang mga pagkaing paborito dati. O kaya naman kapag kagaling niya sa 

eskwelahan ay gutom na gutom siya at sobrang lakas kumain pagdating niya sa bahay. 
• Kapag ayaw pumasok ng paaralan ng anak at nagdadahilang may sakit.
•   Kapag ayaw sagutin ng anak ang mga tawag sa telepono kahit na ang tumatawag ay kaniyang malalapit na 

kaibigan.
• Kapag biglaang hilingin ng anak na lumipat ng tirahan o lumipat ng paaralan.
• Kapag biglaang bumaba ang mga grado sa klase ng anak.
•  Kapag pinagpapawisan ng malamig o nagsasalita habang natutulog ang anak.
•  Madalas siyang magalit at laging umiiyak kumpara sa dati. 

Mga Hakbangin upang Makaligtas sa Karahasan sa Paaralan
Maaaring magpakonsulta agad ang biktima sa kanyang punong guro (homeroom teacher), at maaari rin niyang 
isumbong ang anumang pinsalang kanyang natamo. Kung mayroong problema, maaaring tumawag
ang biktima sa Report Center para sa Kaharasan sa Paaralan sa ilalim ng National Police Agency (☎117). Ang
center ay bukas 24 oras sa loob ng 365 na araw.

(1) Paaralan
•   Konseho ng Paaralan para sa Pagreresponde sa Kaharasan sa Paaralan : Kinakailangan magsumbong ang 

mga magulang sa punong guro ng kanilang anak kapag naging biktima ang kanilang anak ng kaharasan 
sa paaralan. Ang punong guro naman ang siyang mag-uulat ng insidente sa organisasyong namamahala 
sa mga kasong may kinalaman sa kaharasan sa paaralan. Sa kabilang dako, ang organisasyon naman ang 
siyang maghahatid ng kaso sa Prinsipal ng paaralan matapos ang kanilang imbestigasyon. Magkakaroon 
ng mga pagpupulong ang Konseho ng Paaralan upang magkaroon ng deliberasyon tungkol sa kaso. Ang 
isang magulang ay maaaring humingi na magsagawa ang Konseho ng Paaralan ng pagpupulong bilang 
responde sa naganap na kaharasan sa paaralan. Nilalayon ng “Konseho ng Paaralan para sa Pagreresponde 
sa Kaharasan sa Paaralan” na iwasan ang pagkakaroon ng karahasan sa paaralan. Sila rin ang bumubuo 
ng mga hakbangin para labanan ang karahasan, pumuprotekta sa biktima, bumubuo ng hakbangin para 
labanan ang salarin, at nagpupulong para mamagitan sa may salarin at biktima. 
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•   Wee Class (Pagpapayo sa loob ng paaralan) : Ito ang pangunahing klase sa pagpapayo na binuo para sa 

mga estudyanteng nakakaranas ng problema sa paaralan dahil sa iba’t ibang dahilan gaya ng kakulangan 

sa kakayahan sa pakikipagkapwa-tao, karahasan sa paaralan, o pakikipag-away. Naghahandog sila ng 

serbisyong pagpapayo para tulungan ang mga estudyante sa pakikibagay sa buhay sa paaralan. 

(2) Tanggapan ng Edukasyon (Office of Education)

•   Wee Center (Sentro sa Pagpapayo para sa mga Mag-aaral) :  Ang Wee Center ay ang ikalawang organisasyon 

sa pagpapayo na binuo sa Tanggapan ng Edukasyon (Office of Education) para sa mga estudyanteng 

namomroblema at hindi matulungan ng paaralan. Naghahandog ang sentro ng one-stop services na iniakma 

para sa mga estudyante. Naghahandog din sila ng pinagsamang propesyunal na diyagnosiya, pagpapayo at 

therapy. 

•   Wee School:  Ito ang ikatlong institusyong itinayo ng Tanggapan ng Edukasyon ng siyudad o probinsiya para 

sa mga mag-aaral na kailangang tumigil sa pag-aaral sanhi ng malalang problema at nangangailangan 

ng pangmatagalang pagpapagamot at edukasyon. Dito maaaring makatanggap ang mga mag-aaral ng 

alternative boarding school at iba pang consigned educational services. 

(3) Mga Panlipunang Organisasyon at Samahan

•     SOS Support Team para sa Kaharasan sa Paaralan : Ang serbisyong SOS Support Team ay 

pinangangasiwaan ng Foundation for Preventing Youth Violence at Youth Peace. Naghahandog ito ng iba’t 

ibang programa gaya ng prebensyon ng karahasan sa paaralan, paghahanap ng solusyon sa problema, 

at tulungan ang mga biktima, salarin, pamilya at eskwelaha na gumaling. Tawagan ang numero ng 

pambansang pagpapayo 1588-9128 (para sa pagsaklolo) o bisitahin ang website (www.jikim.net).   

   -  School violence integrated support center: naghahandog ng iba’t ibang integradong serbisyo gaya ng 

serbisyong sikolohikal, medikal at serbisyong legal para sa biktima at salarin. Naghahandog din sila ng 

suporta sa papamagitan ng pagkokonekta sa biktima sa propesyunal na institusyon para sa karahasan sa 

paaralan. 

   -  Sentro sa Pagpapayo para sa Karahasan sa Paaralan: sikolohikal na pagpapayo, pagpapagamot, interview 

counseling, pagpapayong pang-grupo, cyber counseling, visiting counseling, camps, edukasyon, atbp. 

   -  Resolution Center para sa Pag-aayos ng Alitan tungkol sa Karahasan sa Paaralan: nagbibigay ng 

kasunduan, programa sa paghahanp ng solusyon sa alitan, pangangasiwa ng alitan, coaching, pagpapayo, 

pagbibigay ng legal na payo, at iba pang tulong para maayos ang alitan sa pagitan ng biktiman, salarin, 

pamilya at eskwelahan. 

• Mga Organisasyong Panlipunan: Help Line ng mga Kabataan: Tumawag sa ☎1388, para sa karahasan

sa paaralan para sa legal na impormasyon at pagpapayo para sa mga biktima at kanilang mga magulang. 

Pinangangasiwaan din ng sentrong ito ang programa sa pagpapayo para sa mga mag-aaral na may 

nagawang pagkakamali. Isinasagawa ito upang mabigyan sila ng pagsasanay na protektahan ang mga 

biktima ng karahasan at iwasan ang muling pangyayari ng karahasan. 

•   Sangdami Ssem : Ang “internet portal ng Daumkakao-KB Bank-Korea Open Doctors Society” ay 

nakipagtulungan upang suportahan ang pagpapayo at pagpapagamot kaugnay ang kaharasan sa paaralan 

sa pamamagitan ng internet at mga mobile applications. Maaaring i-download ng mga mag-aaral ang 

“My People” application (mobile application) gamit ang kanilang mga smartphone. Dito, makikita nila sa 

“Recommended Friends List” ang “Ssangdami Ssem,” i-click nila ito at sa application na ito, maaari silang 

mamili ng propesyunal na tagapayo na nais nilang gawing kaibigan. Maaari silang magpadala ng text 

message sa tagapayo tuwing sila’y namomobrolema. Ang mga mag-aaral na naging biktima at napag-

alaman na dumaranas ng trauma ay ginagamot ng mga doktor mula sa Korea Open Doctors’ Society. 

Hinihikayat din silang lumahok sa mga boluntaryong gawain sa kanilang mga lugar o sa ibang bansa upang 

maibalik nila ang tiwala sa kanilang sarili.

(4) Paano Iulat ang Kaharasan sa Eskwelahan

Tumawag sa ☎117 (Sentro sa Pagpapayo para sa Karahasan sa Paaralan), walang area code. Para naman sa 

mga gagamit ng cellphone, ilagay ang area code ng inyong lugar at saka pindutin ang 117. Sa pamamagitan nito, 

madaling maaakses ng mga estudyante ang emergency rescue. Maaari ring humiling proteksyon o humingi 

ng pagpapayo sa loob ng 24 oras at 365 na araw. Dagdag pa, maaari ring mag-ulat o tumanggap ng pagpapayo 

tungo sa website (www.dorandoran.go.kr). Maaari rin itong iulat sa #0117 (text message) o sa 117CHAT (mobile 

application). Maaari rin isagawa ang pag-uulat tungong report box o sa pulis sa paaralan. 
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Mahalagang Impormasyon

Ang proyektong "WEE" ay mula sa initials na "WE + Edukasyon" o "WE + Emosyon"

Sa pamamagitan ng paghahandog ng mga iniakmang programa para sa mga estudyanteng 
nakakaramdam ng paghihirap kagaya ng kakulangan ng kakayahan sa pang-akademiyang gawain, 

nababawasan ang kawalan ng lakas pantao (human resources). 

Ikalawang Safe-net Wee Senter

• Pag-install dimensyon sa lokal na distrito ng paaralan
•   Para sa mga mag-aaral na nangangailangan ng patuloy 

na pamamahala ng mga ekspertong diagnosis
-   Pagpapayo - nakapagpapagaling personalized na 

serbisyo

•    Mga estudyanteng nakakaranas 
ng kahirapan at nakatanggap ng 
rekomendasyon mula sa eskwelahan 
para sa pagsasailalim sa programang 
ito dahil mahirap silang turuan at 
kinakailangan nila ng lunas. 

•    Mga estudyanteng nais sumailalim sa 
pagpapakonsultasyon. 

• naka-install sa paaralan
•   Mag-aaral sa paaralan kawalan ng pagtutugma maagang 

pagkakatuklas at pag-iwas, at paaralan unadjusted

Unang  Safe-net Wee School
•   Mga estudyanteng nahihirapang 

makibagay sa buhay pampaaralan 
o nakakaranas ng kahirapan dahil 
sa mababang grado sa paaralan, 
kawalan ng mga kaibigan, karahasan 
sa paaralan, adiksyon sa media (TV, 
internet, atbp.), hindi pagpasok sa 
paaralan, atbp. 

Ikatlong Safe-net Wee School

•   Itinayo ng Office of Education sa mga siyudad at 
probinsiya

•   Kinomisyon ang edukasyunal na serbisyo para sa 
mga estudyanteng kabilang sa "high-risk group" na 
nangangailangan ng pangmatagalang pagpapagamot

•   Mga estudyanteng nangangailangan 
ng pangmatagalang pagpapagamot 
at pagsasailalim sa therapy dahil sa 
pinagdaanang malalang karanasan ng 
pang-aabuso. 

•   Mga estudyanteng hindi naipagpatuloy 
ang pag-aaral at inirekomenda ng mga 
paaralan o ng WEE Center 

� Edukasyon sa Hayskul 

Ang hayskul ay binubuo ng 3 taong kurikulum. Ang mga mag-aaral na nagtapos ng middle 
school, o pumasa ng eksaminasyon na kinikilala ang pagpasa nila sa middle school, ay 
maaaring pumasok sa hayskul. May iba’t ibang uri ng hayskul, gaya ng regular na hayskul, 
hayskul na may natatanging layunin, espesyalisadong hayskul, at autonomous high schools. 
Ang paraan ng pagtanggap ng estudyante ay iba-iba sa bawat siyudad/probinsiya o sa bawat 
uri ng eskwelahan. Hindi mandatoryo ang pagpasok sa hayskul kaya hindi rin libre ang pag-
aaral dito at kailangang magbayad ng mga mag-aaral para sa gastusin sa paaralan (tuition 
fee, admission fee, atbp.). Ang halaga ng matrikula ay nagbabago depende sa lugar at klase 
ng paaralan. Sa mga regular na hayskul, madalas ito ay umaabot ng KRW1.2~1.5 milyon. 
Para naman sa hayskul na may natatanging layunin at autonomous private high schools, 
higit na mas mahal ang kailangang bayaran para rito. Gayunpaman, kung ang mag-aaral ay 
miyembro ng pamilyang may pampinansiyal na kahirapan, maaari silang makatanggap ng 
tulong para sa kalahati o buong bayarin sa paaralan.

1. Nilalaman ng Edukasyon

Nakatuon ang edukasyon ng Hayskul sa pagpapaunlad ng kakayahan at kasanayan bilang mamamayan ng 
mundo (citizens of the world), ayon sa natapos na edukasyon noong middle school. Ang isang oras na klase 
ay tumatagal ng 50 minuto, at nilalaman ng curriculum ang pag-aaral sa wikang Koreano, matematika, 
wikang Ingles, Araling Panlipunan (kasama na ang Kasaysayan / Etika), Agham, Pisikal na Edukasyon, 
Sining (Musika / Sining), Teknolohiya, Home Education / Ikalawang Wika / Panitikan ng Tsina / Liberal 
Arts, atbp. Maaaring pumili ang mga estudyante ng kurso (pangkaraniwan (general) at elektibong kurso) 
nais nilang matutunan mula sa klase ng asignatura. Subalit ang bilang ng kursong kailangang kumpletuhin 
ay limitado sa walong kurso. Ito ay upang mapataas ng epektibo ng edukasyon at maibsan ang bigat ng 
problema sa pag-aaral. 
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2. Mga Uri ng Hayskul

Regular na mataas na 
paaralan

Ito�ang�mga�matataas�na�paaralang�nagbibigay�ng�general�education�sa�iba’t�ibang�lugar�
sa�buong�bansa.�Ang�ganitong�uri�ng�paaralan�ang�may�pinakamalaking�proporsyon�ng�
uri�ng�hayskul.�Ang�mga�estudyante�ay�pinipili�at�itinatalaga�sa�pamamagitan�ng�bunutan�
gamit�ang�computer�(computerized�draw)�ayon�sa�rehiyon.�O�kaya�naman�pinipili�ng�
prinsipal�ng�paaralan�ang�mga�estudyante�base�sa�kanilang�pang-akademikong�grado,�
puntos�sa�eksaminasyon,�atbp.�

Mataas na Paaralan 
na may Natatanging 

Layunin

Nilalayon�ng�ganitong�uri�ng�hayskul�na�magbigay�ng�ispesyalisadong�edukasyon�sa�
mga�natatanging�larangan.�Kabilang�sa�ganitong�uri�ng�paaralan�ang�mga�paaralang�
nais�linangin�ang�kanilang�kaalaman�sa�siyensiya�(“Science�High�School”),�paaralang�
para�sa�mga�mag-aaral�na�may�natatanging�kakayahang�pangwika�(“Foreign�Language�
High�School”),�paaralan�para�linangin�ang�mga�internasyunal�na�talent�(“International�
High�School”),�paaralan�para�linangin�aang�mga�may�talento�sa�sining�(“High�School�
for�the�Arts”),�paaralan�para�paunlarin�ang�mga�mag-aaral�na�may�talent�sa�kalakasan�
(sports)�(“Physical�Education�High�School”),�at�ang�paaralan�na�direktang�nakakonekta�
sa�ispesipikong�industriya�(“Customized�Industrial�High�School”).�Ang�mga�estudyante�ay�
pinipili�base�sa�kanilang�kakayahan�sa�pagkatuto�(school�record,�rekomendasyon�ng�mga�
guro,�interbyu,�grado�sa�praktikal�na�pagsusulit,�atbp.).�Bukod�pa�rito,�ang�Science�High�
School,�Foreign�Language�High�School�at�International�Schools�ay�pumipili�ng�20%�ng�
mga�estudyanteng�kinakailangan�ng�panlipunang�pangangalaga.�

Specialized high school

Ito�ang�mataas�na�paaralan�na�nagbibigay�ng�edukasyon�sa�layuning�linangin�ang�mga�
mag-aaral�na�may�natatanging�talento�sa�ilang�larangan,�kung�saan�ang�ginugrupo�nila�
ang�mga�mag-aaral�na�may�kaparehong�talento,�kakayahan�at�kasanayan.�Nagbibigay�
din�ito�ng�propesyunal�na�edukasyong�nakatuon�sa�kasanayan�kabilang�na�ang�pag-aaral�
sa�field.�Ang�mga�mag-aaaral�ay�maaari�ring�makakuha�ng�iba’t�ibang�bokasyunal�na�
pagsasanay�para�sa�agrikultura,�biotechnology,�commercial�information,�pangingisda,�
shipping�industry,�gawaing�bahay,�pagnenegosyo,�atbp.�Ang�mga�pagsasanay�na�ito�ay�
inaakma�ayon�sa�karakteristiko�ng�paaralan.�Bukod�pa�rito,�mayroon�din�silang�klase�
sa�wikang�Koreano,�matematika,�wikang�Ingles,�araling�panlipunan,�atbp.�Ang�mga�
mag-aaral�ay�pinipili�sa�pamamagitan�ng�grado�sa�eskwelahan,�interbyu�at�praktikal�na�
pagsusulit.�

Autonomous High 
School

Ito�ang�mataas�na�paaralang�may�autonomiya�at�may�kalayaang�pangasiwaan�ang�
eskwelahan.�Naghahandog�din�sila�ng�ispesyalisadong�edukasyunal�na�programa.�
Nahahati�ito�sa�dalawang�uri:�“autonomous�public�high�school”�at�“autonomous�private�
high�school.”�Para�sa�pampublikong�autonomous�high�school,�ang�mga�mag-aaral�
ay�pinipili�sa�pamamagitan�ng�bunutan�(computerized�random�draw)�ayon�sa�rehiyon�
o�kaya�sa�pamamagitan�grado�sa�paaralan�o�puntos�sa�pagsusulit.�Para�naman�sa�
pribadong�autonomous�high�school,�ang�mga�estudyante�ay�pinipili�base�sa�pagsusuri�ng�
kakayahan�ng�estudyanteng�mag-aaral�nang�mag-isa�sa�pamamagitan�ng�school�record,�
rekomendasyon�ng�guro,�interbyu�at�puntos�sa�praktikal�na�pagsusulit.�

3. Kagalingan (Welfare) ng mga Mag-aaral

Ang pampinansiyal na suporta para sa mga mag-aaral ay naaayon sa rehiyon, paaralan.

(1)   Pampinansiyal na suporta para sa mga gastusin sa edukasyon para sa mga 
estudyante ng elementarya, middle school at hayskul na kabilang sa mga 
pamilyang may mababang kita

◉ Kwalipikasyon
•   Ang mga mag-aaral na nakarehistro sa tanggapan ng eup, myeon o dong community center bilang mga 

benepisyaryo ng edukasyunal na suporta at makakatanggap ng tulong sa pagbabayad ng tuition fee at 
admission fee (mga mag-aaral na ang pamilya ay kabilang sa tumatanggap ng national basic living security, 
mga mag-aaral na may isang magulang (single-parent family), atbp.)

•   Mga mag-aaral na kabilang sa isa sa mga ikalawa sa pinakamahirap na pamilyang nakarehistro sa dong 
community center o tanggapan ng eup, myeon. Ang mga estudyanteng kabilang sa pamilyang may kita na 
50%~60% ng minimum living standard, matapos masuri ang kanilang kita at ari-arian (ang pamantayan dito 
ay maaaring magkakaiba depende sa siyudad at probinsiya). 

•   Ang mga mag-aaral mula sa may mababang kita ang mga pamilya na hindi umabot sa nasa itaas na 
pamantayan pero inirekomenda ng punong-guro dahil sa sitwasyon ng kanilang mga pamilya (diborsiyo ng 
mga magulang, kamatayan, walang trabaho, pagkalugi, pagkakasakit, pagkakautang, pagkawala, pagsasara 
ng negosyo, atbp.)

◉ Klase ng suporta
•   (Matrikula sa hayskul) Ang kabayaran pagpasok sa hayskul, matrikula at ang pamamahalang pampaaralan 

na suportang panggastos ay suportado.
•   (Bayad sa tanghalian) Elementarya, Middle school, High School, suporta sa bayad ng tanghalian (180 

tanghalian sa isang taon, hindi kasama dito ang mga libreng tanghaliang ibinibigay ng rehiyon)
•   (Bayad para sa Afterschool Classes) Pampinansiyal na suportang hindi lalagpas sa KRW 600,000 sa isang 

taon para sa mga estudyante sa elementarya, middle school at hayskul na nais kumuha ng afterschool 
courses sa pribadong institusyon. 

•   (Internet · PC) Internet fee KRW17,600 na halaga ng suporta, binibigyan ng 1 computer ang bawat 
pamilyang may mababang kita
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Paksa
Batayan ng 
pensioners

Ayon sa batas 
single- parent

Narangguhang 
korte

Kita at ari-arian, 

mangolekta ng 

referrer

Ang 
inirerekomendang 

homeroom

Gastos sa paaralan ○ ○ ○ △ △

Bayad sa tanghalian ○ ○ ○ △ △

Pagkatapos na 
Paaralan voucher

○ ○ ○ △ △

Internet·PC △ △ △ △ △

※    ○: Kapag inilalapat ng 100% na suporta,
  △: suporta para sa pagtatasa alinsunod sa mga pamantayan at magpasya kung ito ay suportahan

◉ Mga Kinakailangang Dokumento

Kwalipikasyon Mga Dokumento

Mga tumatanggap ng national basic living 
security
Mga napapasailalim sa pangangalaga sa 
pamilyang may isang magulang (single-
parent family) (itinatakda ito ayon sa batas) 
Mga napapasailalim sa batas sa 
pangangalaga sa mga kabilang sa 
pamilyang may pinakamababang kita 
(itinatakda ito ayon sa batas) 
Mga kailangang suriin ang kita at ari-arian 

①   Application form para sa paghingi ng tulong sa pambayad sa mga 
gastusin sa paaralan. 

②  Form sa pagsang-ayon sa pagbibigay ng personal na 
impormasyon 
③ Deklarasyon ng kita at ari-arian
④ Mga dokumentong nagpapatotoo ng kita/mga aria-arian

Rekomendasyon ng punong-guro

①   Rekomendasyon mula sa gurong namamahala (taong 
namamahala)

②   Iba pang dokumento bilang sanggunian  (pagkakautang,  
pagkamatay, kawalan ng trabaho, pagkabangkarote, diborsyo, 
atbp.)
※   Ang gurong namamahala o ang taong namamahala ay dapat na 

ihanda ang isinulat na opinyon.

◉ Pamamaraan ng aplikasyon
•  Ang dagdag na gabay sa pamamaraan ng aplikasyon ay ibinibigay ng paaralan sa simula ng bawat taon 
(may ibibigay na hiwalay na gabay sa paaralan tungkol sa proseso ng aplikasyon sa pamamagitan ng 
notipikasyon sa magulang, atbp.).

•  Maaaring mag-apply para sa edukasyunal na gastusin ang mga magulang sa pamamagitan ng internet o 
sa pagbisita sa tanggapan ng eup, myeon o dong community center. Ang mga benepisyaryo ay pinipinili 
ng paaralan ayon sa resulta ng pagsusuri ng kita at ari-arian.

 - Ang mga benepisyaryo ay hindi na kailangan magbayad sa eskwelahan. 

Aplikasyon

Magulang

Pagtanggap

Pagbisita sa eup・
myeon・dong
o sa Internet

Pagsusuri ng Kita 
at Ari-arian

lungsod・gun・gu
(Ministry of Health 

and Welfare, 
happiness e-um)

Pagdedesisyon 
kung sino 

ang magiging 
benepisyaryo

Eskwelahan
(NICE)
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2. Scholarships

Ang ibinibigay na halaga ng scholarship ay magkakaiba depende sa uri ng unibersidad o kolehiyo (kung ito 
ba ay state-owned, pampubliko, o pribado), at ayon sa patakaran, mayroon pa ring kailangang bayaran ang 
mga estudyante. Gayunpaman, may iba’t ibang mga scholarship system na ipinatutupad ang pamahalaan at 
mga unibersidad para sa mga estudyanteng hindi makapagpatuloy sa pag-aaral sanhi ng pampinansiyal na 
kahirapan. 
Ilan sa mga scholarship program na inihahandog ng gobyerno ay ang “state scholarship,” “national labor 
scholarship,” atbp. Ang maaaring mag-apply para sa rito ay iyong mga Korean citizens na kasalukuyang 
dumadalo sa kolehiyo o unibersidad. Para sa mga detalye, mangyaring bisitahin ang website ng Korea 
Student Aid Foundation (www.kosaf.go.kr). 
Para naman makatanggap ng iba pang scholarship na ibinibigay ng kolehiyo o unibersidad, o ng ibang 
organisasyon, maaari kayong magtanong sa departamentong namamahala ng scholarship program sa 
paaralang dinadaluhan ng inyong anak. Makakuha kayo doon ng impormasyon tungkol sa uri ng scholarship, 
paraan ng aplikasyon, atbp. 
※    Pamantayan sa halaga ng tuition fee noong 2015 (pamantayan para sa 4 na taong kurso): (state-owned, pampubliko) KRW 4.09 

milyon / (pribado) KRW 7.34 milyon

(1) Gabay sa State Scholarship

◉   Kwalipikasyon: Mga estudyanteng may Korean citizenship at kasalukuyang dumadalo sa kolehiyo o 
unibersidad at kabilang sa pamilyang pangwalo sa may pinakamababang kita o mas mababa pa rito
* Paggamit ng social security information system (kita, ari-arian, financial assets, at utang ng pamilya) 

◉    Halaga ng suporta: Awtomatikong pagbibigay ng suporta sa mga estudyanteng kabilang sa pamilyang 
pangwalo sa may pinakamababang kita o mas mababa pa rito (maximum ng KRW 5.2milyon sa isang 
taon)

 

Kategorya Pangunahin 1 klase 2 klase 3 klase 5 klase 6 klase 6 klase 7 klase 8 klase

Halagang�

Matatanggap
5.2�

milyon
5.2�

milyon
5.2�

milyon
3.9�

milyon
2.86�

milyon
1.68�

milyon
1.2�

milyon
675,000 675.000

(yunit : KRW)

� Edukasyon sa Kolehiyo 

 Ang edukasyong pang-kolehiyo sa Korea ay nahahati sa dalawa: ang unibersidad na may 4 
na taong kurso at ang kolehiyong may 2 taong kurso. Sa 4 na taong unibersidad, binibigyang 
tuon nito ang “major” at hindi ito masyadong nakatuon sa bokasyunal na kurso. Sa kabilang 
banda, ang dalawang taong kolehiyo naman ay mas nakatuon sa teknikal na kakayahan 
na may kaugnayan sa pagtatrabaho. Isinasasagawa ang recruitment sa mga estudyante sa 
kolehiyo sa pamamagitan ng pagsusuri sa school records, sanaysay (essay), kakayahang 
pangwika, praktikal na kakayahan at iba pa. O maaari namang kumuha ng pagsusulit para sa 
pagpasok sa unibersidad (SATs / “suneung”). Ayon sa resulta ng pagsusulit, maaaring mag-
apply sa paaralan na maaaring pagpilian. Medyo magkakaiba ang paraan ng pagpili ng mga 
mag-aaral sa bawat kolehiyo o unibersidad. Kaya naman kinakailangang alaming mabuti ng 
mga estudyante ang mga detalye tungkol sa recruitment at ihanda ang mga kinakailangang 
dokumento para sa kwalipikasyon ng paaralan. May mga paaralan na nagbibigay ng 
espesyal na recruitment na “para lamang sa mga multikultural na pamilya,” o “para sa mga 
parehong magulang ay dayuhan” o “eksklusibo para sa mga dayuhan,” atbp.

1. Mga Uri ng Kolehiyo 

Apat na taon sa unibersidad, industriya, unibersidad, Unibersidad ng Edukasyon (College of Education),  
Broadcasting at Communications University, at cyber unibersidad at 2-3 taon ng kolehiyo, teknikal na 
kolehiyo, at unibersidad.

Uri Detalye

Unibersidad
Naghahandog�ng�iba’t-ibang�kurso.�Mayroong�pinakamataas�na�bilang�ng�

pagtanggap�ng�mga�nagtapos�sa�mataas�na�paaralan

Bokasyonal�na�Kolehiyo Naglalayong�idebelop�ang�kayamanang�pantao

Institutong�pampanuro
(College�of�Education]

Unibersidad�upang�sanayin�ang�mga�elementarya�at�sekundaryong�paaralan�at�guro

Espesipikong�Kolehiyo Sinasanay�ang�mga�mag-aaral�na�maging�mga�espesyalista.

Kolehiyo�ng�Brodkast�at�Panulat�
at�Cyber�na�Kolehiyo

Distansya�ng�kolehiyo�ng�edukasyon�sa�pamamagitan�ng�komunikasyon�media,�
tulad�ng�telebisyon,�computer,�kahit�saan,�upang�gamitin�sa�sa�pag-aaral

Unibersidad�ng�teknolohiya
Propesyonal�na�kaalaman�sa�larangan�ng�pang-industriya�manggagawa�sa�

industriya�ng�teknolohiya�may�pinag-aralan�sa�kolehiyo
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◉ Paraan ng aplikasyon: bisitahin ang website ng Korea Student Aid Foundation (www.kosaf.go.kr). 
◉   Panahon ng aplikasyon: taon-taon tuwing katapusan ng semestre o bago/matapos magsimula ang bagong 

semestre
※  Panahon ng aplikasyon para sa unang semestre ng 2016: (Una) Nobyembre 24 ~ Disyembre 16, 2015 ; (Ikalawa) Pebrero 25 ~ 

Marso 10, 2016
※  Panahon ng aplikasyon para sa ikalawang semestre ng 2016: (Una) Mayo 19 ~ Hunyo 14, 2016 ; (Ikalawa) Agosto 25 ~ Setyembre 

10, 2016

(2) Gabay sa National Labor Scholarship

◉   Kwalipikasyon: Mga estudyanteng may Korean citizenship at kasalukuyang dumadalo sa kolehiyo o 
unibersidad at kabilang sa pamilyang pangwalo sa may pinakamababang kita o mas mababa pa rito at may 
sapat na grado (70 puntos / 100 puntos) 

◉   Detalye ng Benepisyo: Pampinansiyal na suporta para sa tuition fee at pang-araw-araw na pamumuhay. 
Pagbibigay ng scholarship kung saan kailangang magtrabaho ng estudyante bilang kapalit ng scholarship 
para mapaunlad ang kaniyang pang-akademikong kakayahan at career skills. 
- Halaga ng bayad kada oras: (sa loob ng paaralan) KRW 8,000 ; (sa labas ng paaralan) KRW 9,500
-   Maximum na oras ng pagtatrabaho: (habang semestre) 20 oras kada linggo, (kapag bakasyon) 40 oras 

kada linggo 
※   Maaari ring magtrabaho nang hanggang 40 na oras kada linggo kahit on-going ang semestre basta’t ang klase ay panggabi at 

dumadalo ng remote college 
 
◉ Paraan ng aplikasyon : bisitahin ang website ng Korea Student Aid Foundation (www.kosaf.go.kr).

Ahensya Kalahok Panahon Nilalaman

Korea·China�Special�
Youth�Exchange

Kabataan�
edad16~24�

*Humanities�
Domain

edad�22~24

7�gabi�8�araw

Pagbisita�sa�mga�pangunahing�ahensya�ng�pamahalaan�
sa�China,�youth�exchange,�cultural�exchange,�pagpapabuti�
ng�pag-unawa�sa�kabataan�ng�Korea�at�China��sa�
pamamagitan�ng�pagbisita�sa�pasilidad�na�pangkabataan,�
pagsasanay�sa�mga�lider�ng�hinaharap

Korea·China�Humanities�
ExchangeNational�Youth�

Exchange�
‘Into�Dream�and�People’

Kabataan�
edad16~24

Kadalasang�10�
araw

Kasunduang�nilagdaan�sa�pagitan�ng�34�na�bansa�para�
sa�youth�exchange,�pagpapakilala�ng�mga�polisya�para�
sa�mga�kabataan,�pag-unawa�ng�mga�kabataan�Koreano�
hinggil�sa�multikulturalismo�sa�pamamagitan�ng�kultural�
na�karanasan

Overseas�Youth�Volunteer�
Group‘The�Youth�Leaders�

of�the�World’

Kabataan�
edad�15~20

Sa�loob�ng�10�
araw

Pagpapalakas�ng�tiwala�sa�sarili�at�pag-unawa�sa�ibang�
lahi�sa�pamamagitan�ng�pagbo-volunteer�sa�ibang�bansa
*may�espesyal�na�programa�para�sa�mga�kapus-palad�na�
kabataan

International�
Conference·Event�

Participants’�Group

Kabataan�
edad�15~24

Sa�loob�ng�7~20�
araw

*depende�sa�
pagtitipon

Mga�gawain�bilang�kinatawan�ng�Korea�tungo�sa�
UN�General�Assembly�Third�Committee�at�iba�pang�
international�conferences,�presentasyon,�diskusyon�at�
youth�exchange

�   International Youth Exchange (Suporta 
sa Paglahok ng mga Multikultural na 
Pamilya) 

Isinusulong ng pamahalaan ng Korea ang pakikipagkaibigan sa pagitan ng mga bansa at 
global leader sa pamamagitan ng mga youth exchange program na nagbibigay ng iba’t ibang 
gawain at pagkakataon para sa kabataan, kasama na rin ang paghimok sa pagdalo ng mga 
multikultural na pamilya.  

1. Pagpapakilala sa International Exchange Project 

2. Programa para sa mga Multikultural na Pamilya  

• Prayoridad (preferential selection) para sa paglahok ng mga kabataan/pagiging cultural interpreter 
• Mga benepisyo 

-   Hinihikayat ang partisipasyon ng mga kabataan mula sa multikultural na pamilya ayon na rin sa tulong 
para sa registration fee
*   tulong para sa insurance ng kalahok, gastusin sa paglalakbay at tiket sa eroplano (ang gastusin para sa passport at visa ay 

babayaran ng kalahok)

3. Paraan ng Aplikasyon

• Impormasyon mula sa website
-   Ministry of Gender Equality and Family (www.mogef.go.kr), International Youth Exchange Network (iye.

youth.go.kr)
*     Panahon ng Anunsyo: Korea·China Youth Special Youth Exchanger /Korea·China  Youth Humanities Exchange (Abril, Hunyo) 

‘Youth Leaders o the World’ International Conference·Events Participants’ Group (Abril) 
National Youth Exchange/ ‘Into Dream and Peple’ overseas Youth Volunteer Group(Marso~Abril)

•   Magparehistro sa International Youth Exchange Network (iye.youth.go.kr) at saka mag-apply online 
※   Para sa online application, kailangan na ang kalahok na mula sa multikultural na pamilya ay magsumite ng family relations 

certificate
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Ating Alamin!

Suportahan ang paglaki ng mga multikultural na pamilya

Naghahandog ng iba’t ibang programa ang mga Healthy Family Support Center at Multicultural Family Support 

Center para tulungan ang mga batang miyembro ng multikultural na pamilyang lumaki bilang mga talentong 

makakapag-imbag sa pag-unlad ng Korea. 

Kabilang sa mga programang ito ang iba’t ibang oportunidad gaya ng family camp, programa sa pagpapaunlad 

ng kakayahang mamuno (leadership), career experience, at iba pa. Dagdag pa rito ang sikolohikal na pagpapayo. 

Sa pamamagitan nito, nilalayon ng mga programang ito patatagin ang kalooban ng mga bata at tulungan silang 

maging mamamayang puno ng talento. Naghahandog din ang sentro ng propesyunal na serbisyong gaya ng 

pang-sikolohikal at emosyunal na suporta sa mga anak ng multikultural na pamilya. Nagbibigay din sila ng 

seminar para sa mga magulang, pagpapayong pampamilya, atbp. Bukod pa rito, mayroon silang itinatag na 

network sa mga kaugnay na institusyon sa rehiyon upang magbigay ng sistematiko at integradong serbisyo para 

sa mga bata at magulang na multikultural na pamilya. 

◉  Sino ang maaaring makasali ng programa: mga anak at magulang ng multikultural na pamilya at kabataang 

imigrante

◉  Mga Kaugnay na Institusyon: 81 sentro kabilang na ang The Healthy Family Support Center at Multicultural 

Family Support Centers (itinatag noong 2016)

◉   Pangunahing Nilalaman

    •  Programa para itatag ang maayos na relasyon sa pagitan ng mga magulang at mga anak: pagtatag ng 
sariling identidad, pagpapayong pampamilya, seminar para sa mga magulang (papel ng mga magulang, 
kasanayan sa pakikipag-usap sa mga anak, pangangasiwa ng alitan, atbp.), pangangasiwa ng family camp. 

    •  Programa sa pagpapaunlad ng kakayang panlipunan: pagsusuri ng kasanayan sa pakikipagkapwa-tao, 
youth club (self-help group), pagboboluntaryo, leadership camp, field activities, atbp. 

    •  Programa para itayo ang kinabukasan: paghihikayat ng kakayahan, aptitude test, seminar sa paghahanap 
ng karera (career), pagdidisenyo ng karera (career design), personal na karanasan sa pagtatrabaho (job 
experience), atbp. 

    •  Programa para suportahan na masolusyunan ang problema: pagpapayo para sa kabataan, magulang, at 
indibidwal, sikolohikal at emosyunal na paggagamot, sining/musika/paglalaro

    •  Rehiyunal na network ng komunidad: ikokonekta sa kaunay na institusyon gaya ng Youth Counseling Welfare 
Center, Rainbow School, Youth Training Center, Youth Support Center sa labas ng paaralan, atbp. 

◉ Sistema ng Suporta 

Paghahanap

          【Mga Kaugnay 
         na Institusyon】   

Multicultural Family Support Center

Pakikisangkot

Pagpapayo at Sikolohikal na Pagpapagamot

Pagpapaunlad ng relasyon sa pagitan ng mga 
magulang at anak 

Pagdidisenyo ng Kinabukasan 

Pagpapayo para sa mga kabataan, magulang 
at indibidwal / sikolohikal at emosyunal na 

pagpapagamot at paggagamot gamit ang sining/ 
musika / paglalaro 

Pag-uunawa sa bansang pinanggalingan ng 
magulang, culture family camp, pagmamasid at 

pagtuturo tungkol sa papel ng magulang

panghihikayat sa kakayahan, paghahanap ng 
pansariling kakayahan, paghahanap ng karera 

(career), alamin ang tungkol sa iba’t ibang karera, 
career experience 

Pagbibigay at pag-uugnay ng serbisyo

Promosyon ng 
programa sa mga 

maaaring sumali sa 
programa

Paaralan

<Pagsusuri at 
Ebalwasyon> 

Pagdidisenyo ng 
iniakmang programa 
sa pamamagitan ng 
inisyal na pagpapayo

Mga Institusyong 
kaugnay ang Kabataan

※  Para sa iba pang mga impormasyon, magtanong sa pinakamalapit na Multicultural Family Support Center, o 
kaya ay i-search ang tungkol dito sa website (http://www.liveinkorea.kr), o kaya ay tumawag sa Danuri Helpline 
(☎1577-1366). 

The Youth Counseling & Welfare Center, the Rainbow School, 
the National Center for Youth Internet Addiction Treatment, youth training f
acilities, the Youth Love, atbp. 



UNESCO World Heritage

Itinalaga bilang UNESCO Intangible Cultural Heritage of Humanity noong 2014

Nongak

Ang “nongak” ay ang representatibong tradisyunal na sining sa buong Korea. Ito ay uri 
ng itinatanghal na sining (performing arts) na ipinagdiriwang ang pagkakaisa ng nayon 
at kapakanan ng mga residente nito. Sa pagtatanghal nito gumagamit sila ng tradisyunal 
na musical instrument gaya ng  “ggwaenggwari,” “jing,” “janggu,” “buk,” “sogo” at iba 
pang mga musical instrument at sinasabayan nila ito ng pagsasayaw at pag-arte, at mga 
akrobatikong paggalaw. Ang “nongak” ay pinaunlad ng bawat komunidad sa iba’t ibang 
kultura. Ito ay natatanging kultura dahil ito ay puno ng pinagsama-samang sining ng 
musika, sayaw, teatro at sining. Kalusugan at Pagpapagamot

7

234 �Institusyong Medikal 

 �Mga Uri ng mga Institusyong Medikal  

 �Larangan at Serbisyong Medikal 

 �Proseso sa Paggamit ng Serbisyong Medikal

 �Pagtugon sa mga Sitwasyong Kailangan ng Agarang 
Lunas 

 �Botika 

240 �Health Center 

 �Regular na Paggamot 

 �On-site na Pangangalaga 
ng Kalusugan, Proyekto ng 
Pampublikong Health Center 

 �Libreng Serbisyo sa Kalusugang Pangkaisipan  

244 �Pangunang-lunas (First Aid)

228 �National Health Insurance 

 �Buod ng Sistema ng National Health  Insurance 

 �Health Insurance para sa mga Dayuhan  

 �Paraan ng Suskrisyon (Subscription) 

 �Mga Benepisyo sa Pagsususkrito 

 �Pagbabayad ng Premium (Hulog) ng Insurance  

 �Mga Institusyong Nagbibigay Konsultasyon o mga 
Maaaring Tawagan  

232 �Sistema ng Medikal na Suporta 

 �Kwalipikasyon 

 �Mga Kailangang Bayaran ng Suskritor (Subscriber) 

 �Proseso ng Medical Allowance 
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� National Health Insurance

1. Buod ng Sistema ng National Health Insurance

Ang Korea ay nagpapatupad ng national health insurance system, kung 
saan ang indibidwal ay magbabayad ng kaukulang halaga ng buwanang 
premium (hulog para sa insurance) ayon sa kanyang kita at mga ari-arian.
Ang mga nakasuskrito (subscribers) sa National Health Insurance ay 
maaaring gamitin ang mga medical allowance sa Korea nang hindi 
nagbabayad ng malaking halaga. Maaari nila itong gamitin kapag sila ay 
may sakit, nanganak o kung nais nilang magpacheck-up. Ang lahat ng 
mamamayan ng Korea ay kinakailangan na magsuskrito (subscribe) sa 
National Health Insurance, maliban na lamang doon sa benepisyaryo ng 
medical aid.
 Ang mga subscribers ng National Health Insurance ay maaaring 
makategorya sa dalawa: “local subscribers” at “employee subscribers” 
(para sa mga nagtatrabaho). Ang lahat ng empleyado, employers, mga 
pampublikong opisyal at mga guro ay kinakailangang magsuskrito bilang 
“employee subscribers.” Ang iba pang subscribers at ang mga miyembro 

ng pamilya na sinusuportahan ng mga “employee subscribers” ay kabilang sa “local subscribers.”
Para sa mga “employee subscribers,” 50% ng hulog sa insurance ay binabayaran ng kumpanya (sang-ayon sa 
tinatanggap na sahod mula sa kumpanya) at kailangan namang bayaran mismo ng subscriber ang natitirang 
50%. Para naman sa mayroong mga matataas na kita, maliban doon sa sahod nila sa kumpanya, na lalagpas 
sa KRW 72 milyon kinakailangang sila ang magbayad ng kabuuang halaga (hindi hati sa kumpanya). Kapag 
ang policyholders (kung kanino nakapangalan ang insurance) ng health insurance ay nagpagamot sa ospital, 
babayaran ng National Health Insurance Service (NHIS) ang ilang porsyento ng bayarin sa ospital. Ang 
natitirang balanse naman ay kailangang bayaran ng policyholder. 

2. Health Insurance para sa mga Dayuhan 

Ang mga dayuhang na nakarehistro bilang dayuhan sa Korea, at nagtatrabaho sa kumpanyang nasasaklaw 
ng ipinapatupad ang sistema ng pagsuskrito ng mga empleyado, o mga dayuhan itinalagang pampublikong 
opisyal at mga guro, ay sakop ng mga “employee subscribers.” Ang mga dayuhang nakarehistro at hindi 
kabilang sa kategorya bilang mga “employee subscribers” ay maaaring makabilang sa “local subscribers.” 
Ang mga dayuhang nanirahan sa Korea sa loob ng tatlo o higit pang buwan ay maaariring magsuskrito sa 
National Health Insurance. Ang mga dayuhang residenteng hindi nakapanatili sa Korea nang mahigit sa 3 
buwat ay maaari pa ring mag-subscribe sa National Health Insurance kung may malinaw na dahilan upang 
manatili pa nang mahigit pa sa tatlong buwan, tulad ng pag-aaral o pag-aasawa sa Koreano. 

3. Paraan ng Suskrisyon (Subscription)

(1) Kung ang asawa ay empleyadong nakasuskrito sa insurance 

Maaaring magparehistro bilang dependent* ng inyong asawang nakasuskrito sa National Health Insurance. 
Kinakailangan niyo lang isumite sa NHIS ang dokumentong magpapatunay ng inyong identidad. 
•   Mga kinakailangang dokumento: Sertipiko ng kwalipikasyon bilang dependent ng asawa, kopya ng 

katunayan ng alien registration, rehistrasyon ng asawa bilang residente at isang sertipiko ng rehistrasyon ng 
pamilya ng asawa.

National Health Insurance Card 

(2) Para sa mga dayuhang nagtatrabaho

•  Kapag ang dayuhan ay nagtatrabaho sa isang kumpanyang nasasaklaw ng paglalapat ng health insurance, 
maaari in siyang magsuskrito sa health insurance. 

•   Ang kumpanya ay dapat na magsumite ng kopya ng katunayan ng alien registration at iba pang 
mahahalagang dokumento sa National Health Insurance Corporation.

*   Dependent : Kailangang hindi nagtatrabaho at ang asawa ang tanging sumusuporta sa pinansyal na aspeto ng 

pamilya upang maging kwalipikadong dependent ng asawa.
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(3) Kung ang Mag-asawang Koreano at Dayuhan ay Parehong Walang Trabaho

•   Ang mga may trabahong freelance o mga manggagawang hindi empleyado sa isang kumpanya ay maaaring 
magsumite ng aplikasyon sa lokal na tanggapan ng National Health Insurance Service.

•   Upang makapagpasuskrito, magtungo sa National Health Insurance Service na may sakop sa lugar ng 
inyong tinitirhan at magsumite ng kopya ng katunayan ng alien registration at aplikasyon. Ang mga 
migranteng kasal sa Koreano ay maaaring magsumite ng aplikasyon kahit hindi kasama ang asawa.

4. Mga Benepisyo sa Pagsuskrito 

•   Ang mga miyembro ay mabibigyan ng medikal na lunas sa mga ospital, klinika at klinika ng oryental na 
medisina sa mababang halaga. May maliit na halagang babayaran para sa mga medikal na eksaminasyon at 
medikasyon.

•   Ang mga miyembro ay mabibigyan ng pagsusuring medikal. Ang bilang ng mga pagsusuri ay base sa 
edad ng miyembro. Sa pangkalahatan, karamihan ng mga miyembro ay sumasailalim sa isang medikal na 
pagsusuri kada dalawang taon.

5. Pagbabayad ng Premium (Hulog) ng Insurance

(1) Employee Subscriber

◉   Pagbabayad sa Premium: Buwanang premium ay ikinakaltas mula sa buwanang sahod ng empleyado at 
saka inihuhulog ito ng kumpanya NHIS

•   Para sa mga “employee subscribers,” ang parte na kailangang bayaran ng empleyado ay ikinakaltas sa 
kanilang buwanang sweldo. Ang halaga ng monthly insurance premium ay nakabatay sa kabuuan ng 
pangunahing kita bago ito kaltasan ng tax at iba pa Subalit para sa mga may kitang hindi na sakop ng sahod 
(para sa may mga kitang lagpas ng KRW 72 milyon), kinakailangan nilang bayaran ang anumang lalagpas 
sa saklaw ng "monthly income insurance." 

(2) Local Subscribers

◉   Pagbabayad sa Premium
•   Ang pagbabayad ng insurance premium ay kailangang gawin buwan-buwan. At kinakailangang maihulog 

ang bayad hanggang ika-10 araw ng susunod na buwan. Para sa mga dayuhan, kinakailangang magbayad 
ng “one month advance” (hanggang ika-25 araw ng nakaraang buwan) matapos ang tatlong buwan mula 
sa araw ng pagpasok sa Korea. 

•   Ang mga dayuhang may F-1~2 at F-5~6 na visa ay maaaring magbayad ng hulog para sa insurance 
buwan-buwan sangayon sa parehong pamantayang ipinapatupad sa mga Koreano. 

6.   Mga Institusyong Nagbibigay Konsultasyon o mga Maaaring 

Tawagan 

Para sa detalye tungkol sa bayad, kwalipikasyon, at benepisyong dala ng health insurance, bisitahin ang website 
ng National Health Insurance Service (NHIS), o tumawag sa hotline (☎1577-1000) o para sa konsultasyon sa 
wikang Ingles tumawag sa ☎02-390-2000.

Paalala: Kapag ang isang dayuhan ay may akmang visa para makapagsuskrito sa health insurance, at kapag 

natiyak ang estado ng kanyang asawa, kahit na ano pa man ang sojourn status (F-6) niya, maaari siyang sumali 

ang subscribers sa pamilyang Koreano at maaari rin silang magbayad ng premium base sa pamantayang 

ginagamit sa pagbabayad ng premium ng mga Koreano.

외외외외외외 외외외외

외외외외외외 외외 외외외 외외외외외외 외외외 외외외 3외 외외 외외 외 외외 외외외외 외외외외 외외 외 외외, 외외외 외외 외외 외외외 외외외 외외 외외 

외외외외외 외외 외 외외 외외외 외외외 외외 외외외 외외 외외 외외외외외 외외외 외외 외외 외외.

외    2011외 5외 1외외외 외외외외외외외외 외외외외외외외 외외외외 외외, 외외외외외 외외외외 외외외외 외 3외 외외외 외외외 외외외.
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Homepage ng NHIS: http://www.nhis.or.kr 

Maliban sa wikang Ingles, maaari rin kayong magpakonsulta sa telepono

Maliban sa wikang Ingles maaari kayong magpakonsulta gamit ang three-way calling, kung saan ang dayuhan 

ay maaaring tumawag sa English Hotline at iko-connect nito kayo sa Korea Support Center for Foreign Workers 

(1644-0644) para sa pagsasaling wika at konsultasyon (Naghahandog ng pagsasaling wika ang Korea Support 

Center for Foreign Workers sa wikang Mongolian, Vietnamese, Chinese, Thai, Filipino, Sri Langkan, Uzbekistan, 

CIS, Urdu (Pakistan), Khmer (Cambodia), Myanmar, at iba pa.)

외외외외외외 외외외외
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외외외외외 외외 외 외외 외외외 외외외 외외 외외외 외외 외외 외외외외외 외외외 외외 외외 외외.

외    2011외 5외 1외외외 외외외외외외외외 외외외외외외외 외외외외 외외, 외외외외외 외외외외 외외외외 외 3외 외외외 외외외 외외외.
외    외외외외외외외외 외외외외외외 외외외외 외외 외외 외외외외 외외외외외외외 외외외외 외외외외외외 2013외 7외 2외 외외외외외외외외외외 외 외외

외외외외외외외외외외외 외외외외 외외외 외외외외 외외외외외외외외외외 외외외외 외외.
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� Sistema ng Medikal na Suporta

Ang “Sistema ng Medikal na Suporta” ay tumutukoy sa sistema kung saan tinutulungan 
ng pamahalaan ang mga mamamayang may pampinansiyal na kahirapan sa pamamagitan 
ng pagbibigay ng bayad para sa gastusing medikal. Ayon sa tuntunin, hindi kasama ang 
mga dayuhan sa mga maaaring makatanggap ng suportang ito, subalit sangayon sa itinakda 
ng “National Basic Livelihood Security Act,” kahit ang mga dayuhan ay maaari ring 
benipisyaryo ng medikal na suporta. Kapag ang mga benepisyaryo ng nasabing suporta 
ay magpapagamot sa ospital o sa oriental medicine clinic sanhi ng sakit, kapansanan o 
panganganak, ang pamahalaan ng Korea ang magbabayad ng gastusing ito sa ospital. 

1. Kwalipikasyon 

Kabilang sa mga nakatalang makakatanggap sa ilalim ng National Basic Living Security Act (kasama ang 
mga dayuhan), ay maaring tumanggap ng benepisyo mula sa sistema ng medikal na suporta

Pangunahing Miyembro Mga Sekondaryang Miyembro

Ang�mga�tumatanggap�ng�national�basic�living�security�(mga�
pamilyang�hindi�makapagtrabaho),�mga�biktima,�namatay�
o�nabaldado�sanhi�ng�kabayanihan,�mga�ginawaran�ng�
pambansang�gantimpala�(“men�of�national�merit”),� iyong�
mga�may�natatanging�kultural�na�pamana,�residenteng�
tumakas�mula�sa�North�Korea,�iyong�mga�may�kaugnayan�sa�
demokratisasyong�pagkilos�noong�Mayo�18,�mga�inampong�
bata�(18�taong�gulang�pababa),�mga�pasyenteng�naglalakbay,�
mga�pulubi�(walang�bahay),�atbp.�

Kabilang�sa�mga�sekondaryang�miyembro�ng�National�
Basic�Livelihood�Security�Act�(maaring�magtrabaho).

2. Mga Kailangang Bayaran ng Suskritor (Subscriber) 

Pangunahin at Sekondaryang medikal na babayaran ng mga tagatanggap.

Kategorya Pangunahing Miyembro Sekondaryang Miyembro

Hospitalisasyon Walang�babayaran 10%�ng�halaga�ng�sahod

Outpatient
Mga�klinika�(KRW�1,000),�mga�ospital�(KRW1,500),�

mga�tersiyaryang�sentrong�medikal�(mga�
awtorisadong�institusyong�medikal�KRW2,000)�

klinika�(KRW�1,000),�mga�ospital�(15%�ng�
sustentong�medikal),�tersiyaryong�institusyong�

medikal�(15%�ng�sustentong�medikal)

Parmasya KRW500�Sa�(Bawat�bawat�reseta) KRW500�Sa�(Bawat�bawat�reseta)

※   Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Call Center ng Ministry of Health and Welfare (☎ 129). Maaari ring sumangguni 
sa tanggapan ng Dibisyon ng Panlipunang Kapakanan ng si, gun, gu (eup, myeon, o dong community center) ng inyong lugar.

3. Proseso ng Medical Allowance

Kinakailangan munang mag-apply para sa medical allowance sa unang medikal na institusyong tumatanggap 
ng medical allowance. Matapos ay pumunta sa pangalawang medikal na institusyon at saka sa ikatlong 
medikal na institusyon. 

Mga klinika at 
institusyong 

pangkalusugan
(health center, branch 
ng community health 

center, health care 
center)

Health center at maliit 
na ospital

Ospital
General Hospital

Ikatlong medikal 
na instutusyong 
tumatanggap ng 

medical allowance

Official Request                  
(Request form para sa  

medical allowance) 

Official Request                  
(Request form para sa 

medical allowance) 

Pagpapadala pabalik 
(Return form para sa 
medical allowance)

Pagpapadala pabalik 
(Return form para sa 
medical allowance)

una pangalawa ikatlo
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� Institusyong Medikal

1. Mga Uri  ng mga Institusyong Medikal 

Ang mga institusyong medikal ay kinakategorya sang-ayon sa laki, uri, ibinibigay na serbisyo at saklaw 
nito. Para sa hindi masyadong malalang uri ng sakit gaya ng sipon, kahirapan sa pagtunaw ng pagkain, 
atbp., kinakailangan lamang magpunta sa maliit na klinika upang magpagamot. Kapag naman hindi pa rito 
ito gumagaling at kinakailangan niyo pa nang mas masusing medical check-up, maaari kayong pumunta sa 
general hospital at doon magpagamot. 

Yugto ng mga 
benepisyo ng 
pag-aalagang 

medikal

Pangunahin Sekondarya

Kaukulang  
medikal na 
institusyong 

nangangalaga

Mga�klinika,�mga�sentro�sa�
kalusugan

klinika,�general�hospitals
Mataas�na�antas�ng�general�

hospital

Medikal na 
Lunas

Mga�Sentrong�Medikal�para�sa�
Mga�Panandaliang�Pasyente,�

Pagpapabakuna,�Pangangalaga�
ng�Kalusugan.

Pisikal�na�Eksaminasyon,�
Pagka-ospital

Malalimang�eksaminasyon,�
Medikal�na�Lunas�para�sa�

Karamdaman�o�Pagkakasakit,�
Pangangalaga�ng�Kalusugan

Mga 
Institusyong 

Medikal

Pampublikong�Sentro�ng�
Kalusugan,�Sentrong

Pangkalusugan�ng�Oryental�na�
Medisina,�Departamento�ng�

Panloob�na�Bahagi�ng
Katawan,�Pediyatriko,�Sentro�ng�

Eksaminasyong�Medikal

Mga�Pangkalahatang�Ospital�na
may�mga�Espesiyalisadong�

Departamento.
University�Hospital�at�iba�pa

•   Sang-ayon sa patakaran, sa paggamit ng general hospital na may mataas na antas, makakatanggap 
kayo ng benepisyo mula sa medical insurance sa pamamagitan ng pagsusumite ng “letter of request” 
para sa pagpapagamot. Ang sulat na ito ay manggagaling sa doktor na responsable sa unang yugto 
ng pagpapagamot. Ang mga pasyente namang may emergency (emergency patients), manganganak, 
magpapagamot ng ngipin (dental), rehabilitasyon, family medicine at nangangailangan ng hemophiliac 
treatment ay maaaring makatanggap ng benepisyo ng unang yugto ng medical insurance kahit na walang 
“letter of request.”

•   Ang mga klinika ng oryental na medisina ay mahusay at maunlad sa Korea. Sila ay nagbibigay ng mga 
serbisyong gaya ng acupuncture, moxa cautery at herbal medicine.

2. Larangan at Serbisyong Medikal

Ospital at Klinika

Serbisyong Medikal Pangunahing Larangan sa Medikal

Internal Medicine
(Naekwa)

Paggagamot�nang�hindi�kinakailangan�ng�operasyon�sa�lamang-loob�(internal�organs).�
�Paggagamot�ng�mga�sakit�sa�lalamunan,�bituka�atbp.�(digestive�disease),�kanser�sa�baga,�
mga�sakit�sa�puso,�blood�vessels,�presyon�ng�dugo,�diyabetis�atbp.

Pediatrics (Soagwa)
Pagamutan�ng�mga�bata�at�kabataang�nasa�edad�18�taong�gulang�pababa.�
Paggagamot�sa�mga�isinilang�ng�kulang�sa�buwan,�bagong�silang,�karamadamang�kaugnay�
sa�bato,�neurolohikal,�at�respiratoryo.

OB-GYN (Sabuinkwa)
Para�sa�mga�nagdadalantao,�panganganak�at�mga�karamdamang�kaugnay�sa�pangangalaga�
sa�reproduksiyon.

Medikal na division 
para sa pangkaisipang 

kalusugan
Paggamot�ng�mga�sakit�na�nagpapakita�ng�kaisipan�mga�sintomas�ng�sakit

Neurology 
(Singyeonggwa)

Paggamot�ng�mga�sakit�na�may�kaugnayan�sa�nervous�system�tulad�ng�stroke,�epilepsy,�
demensya,�neuralhiya,�atbp

Pampamilya 
(Gajeonguihagwa)

Pagsusuri�at�panggagamot�para�sa�prebensyon�ng�lahat�ng�uri�ng�mga�sakit�nang�walang�
pagsasaalang-alang�sa�edad�at�kasarian�ng�pamilya,�at�pagbibigay�komprehensibong�
pangangalaga�sa�kalusugan.

Balat (Pibukwa)
Paggamot�ng�mga�sakit�na�may�kaugnayan�sa�balat�tulad�ng�tagihawat,�pagkawala�ng�buhok,�
pantal,�atbp.

General Surgery (llban 
waegwa)

Paggamot�ng�mga�sakit�na�nangangailangan�ng�lunas�tulad�ng�apendisitis,�impeksiyon,�
digestive�system�disorder�
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3. Proseso sa Paggamit ng Serbisyong Medikal

(1) Paggamit sa mga Pangunahin Institusyong Medikal

Ipakita ang health insurance card sa tanggapan ng pasyente at hintaying tawagin ang iyong pangalan.

Kapag tinawag na ang iyong pangalan, ipaliwanag sa doktor ang mga sintomas ng iyong sakit.

Alamin ang mga mahahalagang bagay patungkol sa instruksyong ibibigay ng doktor.

Pagkatapos ng eksaminasyon ng doktor, bayaran ang gastusing medikal at kunin ang reseta.

Maaari kayong bumisita sa botikang malapit sa ospital, isumite ninyo ang inyong reseta at saka kayo bumili ng gamot.

Serbisyong Medikal Pangunahing Larangan sa Medikal

Orthopedics 
(Jeonghyeongwaegwa)

Operasyon�o�panggagamot�sa�mga�karamdamang�kaugnay�sa�buto�at�masel.

Plastic Surgery 
(Seonghyeongwaekwa)

Operasyon�sa�pagkakaroon�ng�“double�eyelid”�(talukap�ng�mata),�nasunog�na�balat,�at�pag-
aayos�sa�anumang�bahagi�ng�katawan.

Rehabilitasyon 
(Jaehwaluihagkwa)

Paggamot�ng�mga�sakit�na�may�kaugnayan�sa�mga�kalamnan,�buto,�at�nerbiyos�system�sa�
pamamagitan�ng�rehab�espesyalista�doktor�kasama�ang�pisikal�na�therapist

Urology (Binyogikwa) Panggagamot�sa�mga�maysakit�sa�bato,�atay,�apdo�at�bahaging�reproduksyon.

Opthalmology (Ankwa)
Paggamot�ng�mga�sakit�na�may�kaugnayan�sa�mata�at�ang�kanilang�mga�ugat�tulad�ng�
katarata,�glaucoma,�at�pinagpaparusa�operasyon�para�sa�mahinang�paningin�sa�malayo

EENT (Ibiinhukwa) Pagamutan�sa�mga�karamdamang�kaugnay�satenga,�mata,�ilong�at�lalamunan.

Dentista (Chikwa)
Pagamutan�ng�ngipin�tulad�ng�pagpapabunot,�prosthetic,�pagpapalinis,�pangangalaga�sa�
ngipin,�atbpa.

Emergency Medicine 
(Eunggeupuihagkwa)

Mabilis�at�agarang�panggagamot�sa�mga�pasyente.

Chinese Acupuncture at herbal na klinika, o oriental medikal na klinika

Serbisyong Medikal Pangunahing Larangan sa Medikal

Mga�herbal�na�gamot,�
hinekolohiya,�pedyatrya�
herbal�Departamento

Ang�oriental�medicine�ay�ginagamit�na�bilang�panggamot�sa�lahat�ng�uri�ng�karamdaman,�
subalit�ang�pamamaraan�at�paggawa�ng�gamot�ay�naiiiba�sa�general�hospital.
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(2) Paggamit sa Sekondaryang Institusyong Medikal

Kumuha ng “reference letter” mula sa doktor kung saan kayo unang nagpagamot. 

Magtungo sa  sekondaryang institusyong medikal nang mas maaga sa oras na ipinareserba at isumite ang 
rekomendasyon na nakuha mula sa doktor ng pangunahin o unang institusyong medikal.

Magtungo sa nakatakdang departamento para sa iyong pagpapagamot.

Kunin ang iyong reseta at magpalista para sasusunod na pagbisita kung kinakailangan pa ng mas masusing
pagpapagamot.

Bayaran ang iyong pagpapagamot sa kahera.

4. Pagtugon sa mga Sitwasyong Kailangan ng Agarang Lunas

•   Makabubuti kung may laging nakahanda na mga gamot na pang-agarang lunas at pampawi ng sakit dulot 
ng sipon at trangkaso sa iyong tahanan.

•   Kung kayo ay tatawag sa ☎ 119, isang ambulansya ang darating at magdadala sa inyo sa pinakamalapit
na ospital. Kayo ay malalapatan ng lunas sa emergency room. Kung kinakailangang kayong operahan o 
kuhanan ng medikal na eksaminasyon, kailangan niyong maghintay hanggang may maitalagang silid para 
sa inyo. Kapag kayo ay nabigyan na ng silid, mararapat lamang na sumunod sa mga alituntunin ng ospital.

Mahalagang Impormasyon

Dalhin ang iyong health insurance card at ID card.

• Tumawag sa ☎119 kapag may emergency.

• Health and Welfare Call Center ☎129 (kapag gumagamit ng cell phone, idayal ang kodigo ng lugar + 129).

• Emergency Medical Information Center ☎1339

5. Botika

Mahigpit na ipinatutupad ng sistema ng pagbobotika sa Korea ang magkahiwalay na pagbibigay ng gamot 
at pagbibigay ng reseta. Kaya naman sa mga botika, hiwalay din ang mga gamot na nangangailangan ng 
reseta at mga gamot na maaaring bilhin ng walang reseta (over-the-counter medicines). May ilang uri ng mga 
gamot na hindi kailangan ng reseta gaya ng gamot para sa sipon, gamot para sa hindi matunawan, antipyretic 
at analgesic na mga gamot, ointments, at gamot para sa pagtatae.
Bukod sa mga botika, ang mga produktong gaya ng pesticides, sanitary napkins, energy drinks, condoms at 
iba pa ay maaari ring mabili sa mga convenience store at iba pang katulad na tindahan. Bukod pa rito, dahil 
sa pagbabago sa batas, simula Nobyembre 15, 2012, maaari na rin mabili sa mga tindahan ang mga gamot 
kagaya ng gamot sa sipon, gamot para pampatunaw, paracetamol, at pas (“salonpas”).

Mahalagang Impormasyon

Pangunang Lunas na Gamot (First Aid Medicine)

Kinakailangan nating magtabi sa ating mga bahay ng mga pangunang lunas na gamot bilang paghahanda sakali 

man biglang may magkasakit o masugatan sa loob ng bahay. Hindi lahat ng gamot ay mabibili sa convenience 

stores, kung kaya’t mas makakabuti kung magtatabi tayo ng mga pangunahing kit bilang paghahanda sa mga 

emergency situations lalo na’t kung sarado na ang mga botika. Higit na mas kailangan ng fi st aid kit ng mga 

nakatira sa malayo sa ospital. Ang pangunahing laman ng first aid kit ay ang mga sumusunod:

• Haeyeolje: iniinom kapag mataas ang lagnat.

• Jint’ongje: para sa sakit ng ulo.

• Sohwaje: para sa hindi matunawan (indigestion)

• Jisaje: para sa mga nagtatae.

• Anyak: para sa pamumula ng mga mata.

• Sodoyak: panglinis ng sugat.

• Baselin: pangpahid sa bahaging napaso.

• P’ibuyeongoje: gamot sa pangangati.

• Salonpas: para sa kagat ng lamok o pangangati

• Puchinun pas: dinidikit sa masakit na bahagi ng katawan at kalamnan.

• Sodok band: pangtakip ng sugat.

•   First Aid Kit: isang box na may gasa (gauze), bulak, gunting, thermometer, sterilized na band aid at plaster
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� Health Center

Ang mga pampublikong health center ay mga itinatag na institusyong nangangalaga sa 
kalusugan ng publiko upang palakasin ang kalusugan ng lokal na residente upang maiwasan 
at mapangasiwaan ang mga sakit. Ang pangunahing papel na ginagampanan ng mga 
pampublikong health center ay ang programang pangkalusugan, pag-iwas at pangangasiwa 
sa mga sakit, general medical practice, pagsasagawa ng mga eksperimento at mga pagsusuri, 
pangangasiwa ng kalinisan ng publiko at ng mga pagkain, paggabay at pangangasiwa 
sa mga gamot, at ang pangangasiwa ng mga pang- administratibong gawain. Bukod pa 
rito, kabilang sa kanilang mga tungkulin ay ang pagbibigay serbisyong pangakalusugan. 
Naghahandog din ang mga pampublikong health centers ng serbisyong pagpapagamot ng 
mga malubhang sakit (chronic disease), physical therapy, pangangalaga sa bibig (dental 
care), at oriental na uri ng pagpapagamot. Dahil ang pampublikong health centers ay 
itinatag at pinangangasiwaan ng lokal na pamahalaan, maaaring magkaiba-iba ang saklaw, 
sakop ng serbisyo at halaga ng gastusin sa bawat lugar. Para sa mga detalye, mangyaring 
makipag-ugnayan lamang sa pampublikong health center sa inyong lugar. Hindi niyo na 
kinakailangang puntahan pa ang center, maaari rin kayong magpareserba sa pagbisita at 
i-check ang medical records ninyo sa inyong tahanan sa pamamaghitan ng website ng 
pampublikong health center o ng portal ng pampublikong kalusugan (http://phi.mw.go.kr/
g-health.kr).

1. Regular na Paggagamot 

Klasipikasyon Saklaw

Saklaw ng 
Pangangalaga sa 

Kalusugan

Pinakapanunahing�pangangalaga�sa�kalusugan,�iba’t�ibang�pagsusuri�para�sa�mga�malubhang�
sakit�kabilang�na�ang�alta�presyon�(high�blood�pressure),�diabetes�at�physical�therapy

Oriental Medicine Konsultasyon�at�oriental�na�uri�ng�pagpapagamot

Pangangalaga sa 
Bibig (Dental)

Pagsusuri�sa�bibig�at�konsultasyon,�pangunahing�gamot�para�maiwasan�ang�sakit,�paggagamot�
sa�nabubulok�na�ngipin,�pagbunot�ng�ngipin

Medikal na 
Gastusin

Sangayon�sa�Artikulo�25�ng�"Batas�sa�Kasulugang�Pang-komunidad,"�ang�gastusing�pang-
medikal�at�mga�singil�sa�pampublikong�health�center�ay�kailangang�pagdesisyunan�ng�lokal�na�
pamahalaan�base�sa�mga�ordinansiya�nito.

2.   On-site na Pangangalaga ng Kalusugan, Proyekto ng Health 

Center

Ito ang proyekto sa pagbibigay ng serbisyong medikal na iniakma sa iba’t ibang uri ng sakit at yugto ng 
buhay (life cycles) (para sa may mga malubhang sakit, mga sanggol, mga matatanda, atbp.). Sa proyektong 
ito, personal na bumibisita ang mga public health specialists (nars, nutritionist, physical therapist, atbp.) sa 
mga pamilyang may sakot at iyong mga posibleng may dalang panganib sa kalusugan. 

(1) Kwalipikasyon

•  Mga indibidwal na nakakaranas ng kahirapan sa panlipunan, kultural at pang-ekonomikong aspeto 
at nahihirapang gumamit ng mga serbisyong pangkalusugan. Mga pinili ng lokal na pamahalaan para 
makatanggap ng visiting service, mga may sakit na nakakahaw. 

 Hal.) mga multikultural na pamilya, mga takas sa North Korea, mga matatandang nakatira nang mag-isa,   
 lokal na sentro para sa mga bata (mahihirap na bata), iyong mga nirefer mula sa youth shelter o iba pang   
 pasilidad, team sa loob ng health center, at rehiyonal na panlipunang institusyon. 

(2) Nilalaman ng Serbisyo

•  Pagsusuri ng problemang pangkalusugan (tukuyin ang kagawiang pangkalusugan at mapanganib na salik 
(risk factor))

•  Pangangasiwa ng malalang sakit (high blood pressure, diabetes, cancer, vascular disease, atbp.) at iwasan 
ang kumplikasyon

•  Pangangasiwa ng problemang pangkalusugan ayon sa yugto ng buhay (bagong panganak, sanggol, 
nagdadalang-tao, may edad, matatanda, atbp.) 

• Serbisyong pangkalusugan para sa mga multikultural na pamilya at takas mula North Korea
• Pagsasagawa ng Edukasyong pangkalusugan para sa pagsulong ng kalusugan.
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(3) Paraan ng Pagbibigay 

•   Magparehistro bilang isang benepisyaryo sa Dibisyon ng Bumibisitang Nangangalaga ng Kalusugan (Visiting 
Health Care Division) sa isang sentro ng pampublikong health center.

•   Isang miyembro ng pamunuan ang titingin sa problemang pangkalusugan ng aplikante at magpapasiya kung 
kinakailangang kumuha ang aplikante ng serbisyong medikal.

•   Ang mga tatanggap ng benepisyo ay bibisitahin nang regular. Ang pagitan ng pagbisita ay batay sa 
kalagayan ng karamdaman.

3. Libreng Serbisyo sa Kalusugang Pangkaisipan

Ang mga Mental Health Centers ay pampublikong organisasyon na gumagamot sa pangkaisipang 
karamdaman, sumusuri sa mga pasyenteng may pangkaisipang karamdaman, nagbibigay ng pagpapayo at 
serbisyong rehabilitasyon, nangangasiwa ng mga kaso at nagbibigay ng edukasyon at serbisyong PR para sa 
pagpapaunlad ng kalusugang pangkaisipan. Ang mga pasyenteng may suliranin dahil sa depresyon, problema 
sa pangkaisipang kalusugan at/o pagkalulong sa ipinagbabawal ng gamot ay maaring 
sumailalim sa serbisyong pagpapayo at tulong mula sa pinakamalapit na Mental Health Center.

(1) Kwalipikasyon

• Mga pasyenteng may problema sa pangkaisipang kalusugan.
• Ang mga programa para sa prebensyon ng suliranin sa pag-iisip ay para sa lahat ng mga residente.

(2) Pag-access sa mga Mental Health Centers

◉   Sa pangkalahatan, ang mga Mental Health Centers ay bukas mula 09:00-18:00 tuwing weekdays (Lunes 
hanggang Biyernes), bagaman ang oras ng pagbubukas ay maaaring iba-iba ayon sa mga lokal na 
sirkumstansya.

◉ Paraan ng Paggamit ng Serbisyo

• Magtungo sa isang Mental Health Center, at ihanda ang mga aplikasyon para sa rehistrasyon.
•   Ang serbisyong konsultasyon at mga serbisyo sa pagsusuri ay ibinigay para sa mga bagong pasyente, at ang 

mga programang pinili batay sa mga resulta ng pagsusuri at counseling ay ilalapat.
•   Para sa impormasyon sa mga serbisyo ng Mental Health Centers, tumawag sa Counseling Mental Health 

Center (☎ 1577-0199).

◉   Bayad sa Serbisyo: libre (bayad sa serbisyo ay maaaring singilin sa mga pasyenteng gumamit ng mga 
espesyal na programa na may mataas na bayad sa medikal.)

Magparehistro bilang isang 
benepisyaryo

Diyagnosis ng Problemang 
Pangkalusugan

Pagbisita ng isang 
 miyembro ng pamunuan
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� Pangunang-lunas (First Aid) 

Kapag nagkaroon ng aksidenteng kailangan ng agarang paglapat ng pangunang lunas o 
‘first-aid’ upang maiwasan ang paglubha ng kalagayan ng biktima. Tumawag sa 119 (rescue 
number) upang madala agad sa pagamutan.

(1) May bagay na pumasok sa mata

Huwag pagalawin at takpan agad ang magkabilang mata. Huwag tanggalin ang 

bagay sa sariling pamamaraan lamang. Kailangang magtungo agad sa doktor.

(2) Pagkatanggal ng ngipin

Maingat na kunin uli ang ngipin at magtungo agad sa dentista. Kapag hindi na 

maaaring ibalik ang ngipin, ilagay ito sa bibig o kaya’y ibabad sa gatas at dalhin sa 

dentista.

[3] Pagdugo ng ilong

Itaas ang noo at hawakan ang ibabang bahagi ng ilong habang humihinga. 

Huwag magsalita o lumunok ng laway. Sa loob ng 1 minuto kapag hindi tumigil 

ang pagdaloy ng dugo kailangang magtungo agad sa ospital. Kahit tumigil ang 

paglabas ng dugo patuloy pa rin itaas ang noo at hugasan sa malinis na tubig ang 

ilong at bibig.

[4] Pagkasunog ng katawan

Kapag malubha at malawak ang pagkasunog, kailangang magtungo agad sa 

dalubhasang pagamutan. Ngunit habang nasa biyahe pa lamang kailangang 

takpan ng malinis na gasa ang bahaging nasaktan. Kung hindi naman malubha ang 

pagkapaso maaring takpan na lamang ang sugat ng malinis na tela at padaluyan ng 

tubig ang sugat sa loob ng 20 minutos. Hindi maaring hipuin ang sugat at maaring 

pahiran ito ng Vaseline, itaas ang bahaging nasugatan hanggang mas mataas pa sa 

puso upang mabawasan ang nararamdamang sakit.

[5] Pagka-kuryente

Patayin agad ang kuryente. Sa lugar na walang pagpapatayan ng kuryente hilahin 

ang biktima sa pamamagitan ng paghawak ng damit nito o kaya’y sa pamamagitan 

ng kagamitan ng hindi nadadaluyan ng kuryente katulad ng kahoy o plastik.

Matapos mailigtas ang biktima tiyakin kung may malay ito. Kung wala tiyakin din ang 

paghinga at pintig ng pulso. Kung hindi na humihinga at walang pulso kailangang 

magkamalay-tao siya sa pamamagitan ng resuscitation. Maari pa rin nagtamo 

ng pinsala sa loob ng katawan ang biktima kaya kailangang dalhin siya sa pinaka-

malapit na ospital.

[6] Ilsapyeong/ Yeolsapyeong (Sun/heat stroke]

Ang ‘Ilsapyeong’ ay sakit na dala ng matinding sinag ng araw at ang ‘Yeolsapyeong’ 

ay sakit na dulot ng hindi nakakalabas na matinding init sa katawan. Sa ganitong 

pagkakataon, mainam na dalhin agad ang biktima sa lilim na lugar. Hubarin ang 

damit ng biktima at punasan ng basang tuwalya ang buong katawan. Paypayan at 

dalhin agad sa ospital.

(7] Asphyxia (nahihirapang huminga)

Pagtagilid ng ulo at pamumuti ng mata dahil nahihirapang huminga ang biktima. 

Sa ganitong pagkakataon dalhin agad ang biktima sa mahanging lugar. Kahit 

walang malay at humihinga naman, ihiga pakulob hanggang bumalik sa normal 

ang paghinga. Kung walang malay ay lubos na nahihirapang huminga kailangang 

tulungan sa pamamagitan ng mouth-to-mouth resuscitation. Kung hindi maagapan 

ay kailangang dalhin agad sa pinakamalapit na ospital.

[8] Pagkabali ng buto

Kapag nabalian at lumabas ang buto, kailangang linisan ang sugat at humingi ng 

tulong. Huwag gagalawin ang nasaktang bahagi. Sa pamamagitan ng kumot o unan 

ay itaas ang bahaging nasaktan hanggang sa mataas pa sa puso. Kapag kaunti 

lamang ang pinsala ay maaaring talian lamang ang bahaging nasaktan. Maiiwasan 

ang pamamaga kung hindi ito gagalawain.

[9] Pagkaputol ng daliri

Ang naputol ng daliri ay maaring idugtong muli. Kaya kailangang pumunta agad sa 

pagamutan dala ang naputol na bahagi. Hawakan ang dakong nasugatan at diinan 

upang matigil ang pagdaloy ng dugo. Itaas ito ng mataas pa sa puso. Balutin ang 

naputol na daliri sa malinis na gasa at ilagay sa plastik na lalagyan at lagyan ng yelo.



UNESCO World Heritage

Itinalaga bilang UNESCO Memory of the World Register noong 1997

Ang mga Salaysay ng  
Dinastiya ng Joseon

Ito ang libro kung saan nakatala ang 472 taong (1392~1863) kasaysayan simula noong 
pinakaunang hari ng Dinastiyang Joseon, si Haring Taejo, hanggang sa ika-25 hari na si 
Cheoljong. At ang mga tala ay nakaayos ayon sa taon, buwan at araw ng pangyayari. Sa kabuuan, 
mayroon itong 1,893 na kabanata at 888 na libro na naglalaman ng iba’t ibang kasaysayang 
pangyayari at mga katotohanan (historical facts) sa iba’t ibang lugar noong dinastiya ng Joseon. 
Wala nang mas hahalaga pa sa librong ito na naglalaman ng mahahalaga tala ng kasaysayan.   

Social Security System

8

 Emergency Aid and Support Act 

   Paraan ng Aplikasyon at Proseso ng Pagtanggap ng 
Tulong 

   Mga Uri ng Suporta 

260   Programa para sa Sariling Pagsisikap (Self-Support 
Programs) 

   Kwalipikasyon 

   Kondisyon ng Suporta 

   Paraan ng Aplikasyon 

261   Suporta sa Pamilyang may Solong Magulang 
(Single Parent Family)  

   Uri ng Serbisyo 

   Paraan ng Aplikasyon 

248   Pangunahing Pambansang Seguridad sa 
Pamumuhay (The National Basic Livelihood 
Security) 

   Kwalipikasyon 

   Mga Uri ng Tulong 

   Paraan ng Aplikasyon 

253   National Pension 

   Kwalipikasyon 

   Pagbabayad ng Hulog sa Pension 

   Mga Benepisyo 

256   Tulong Pang-Emerhensiya (Emergency Welfare 
Support) 

  Kwalipikasyon ng mga dayuhan na maaaring 
makatanggap ng tulong pang-emerhensiya
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�   Pangunahing Pambansang Seguridad 
sa Pamumuhay (The National Basic 
Livelihood Security)

Ang pamahalaan ay nagkakaloob sa mga mamamayang may mababang kabuuang kita 
ng pangunahing suportang pangkabuhayan, suportang pantahanan (Ministry of Land, 
Infrastructure and Transport), suportang pang-edukasyonal (Ministry of Education), at 
medical aid upang bigyang garantiya ang seguridad sa pangunahing pangkabuhayan ng mga 
mamamayan. Naghahandog din ito ng sistematikong serbisyo para tulungan ang sarili (self-
support service) sa mga maaaring makapagtrabaho. Ang mga dayuhang residente ay maari 
din mag-apply para sa mga benepisyong ito alinsunod sa kaugnay na batas. 

1. Kwalipikasyon

Sinomang dayuhang tumutugma ang kwalipikasyon sa mga sumusunod na kondisyon, gayundin ang mga 
kinakailangang rekisitos ayon sa ① iniulat na kita  ② dependent, ay maaaring makatanggap ng subsidiya 
mula sa National Basic Livelihood Security.

•  ang dayuhan na nakarehistro at naninirahan sa Korea at ikinasal sa Koreano o kung ang 
dayuhan o asawa niya ay buntis o nagpapalaki ng isang menor-de-edad na Koreano ang 
nasyunalidad (kahit na sila'y diborsyado, kabilang na ang namatayan ng asawa)

•  kung kasamang naninirahan ang kapamilya ng asawang Koreano (mga magulang, lolo o lola, 
at iba pa), ang dayuhan ay hindi maaaring makatanggap ng benepisyo, subalit ang Koreano 
na kapamilya ay maaaring makatanggap ng tulong. Sa sitwasyong ito, maaari pa din ang 
pagkakaloob ng tulong sakaling makamit pa rin ang kundisyon tungkol sa sa tinatanggap na 
kita at suporta para sa mga dependent. 

①  Kapag ang iniulat na kita ng pamilya (ang halaga ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagdadagdag ng 
halaga ng kita ng pamilya sa halaga ng ari-arian) ay mas mababa sa pamantayan (ilang porsyento ng 
pambansang pamantayang kita*) para sa mga benepisyaryo. 

  *  (2016) 29% ng kitang pangkabuhayan, 40% ng bayad para sa medikal na gastusin, 43% bayad para sa bahay (renta), 50% bayad para sa 

edukasyon

②  Iyong mga walang susuportahan o dependent (miyembro ng pamilya, at asawa), o sa may dependent  
      subalit hindi kayang suportahan, o iyong hindi makatanggap ng suporta. 

     *  Ayon sa niribisang iniakmang sahod (Hulyo 2015), hindi maaaring isama sa pamantayan ng obligasyon ng suporta (para sa mga   
dependent) ang bayad sa edukasyon. 

 Sanggunian

외국인등록증 교부방법

외국인등록증 교부 시기는 외국인등록을 신청한 날부터 3주 정도 지난 후 직접 사무소를 방문하여 

찾을 수 있고, 사무소 방문 없이 집에서 받기를 원할 경우 외국인등록 신청 시 택배 요금을 선불로 

내고 택배를 신청 하면 체류지에서 택배로 받을 수도 있다.

※    2011년 5월 1일부터 한국조폐공사에서 외국인등록증을 발급하고 있어, 외국인등록 신청부터 
발급까지 약 3주 정도의 시간이 걸린다.

※    한국조폐공사에서 관할사무소를 경유함이 없이 직접 신청인에 외국인등록증을 송부하는 배송
시스템은 2013년 7월 2일 서울출입국관리사무소 및 서울남부출입국관리사무소를 시작으로 현
재는 대부분의 출입국관리사무소에서 운영하고 있다.

(Yunit: KRW)

Kategorya
Pamilyang 

may 1 
miyembro

Pamilyang 
may 2 

miyembro

Pamilyang 
may 3 

miyembro

Pamilyang 
may 4 

miyembro

Pamilyang 
may 5 

miyembro

Pamilyang 
may 6 

miyembro

Halaga 1,624,831 2,766,603 3,579,019 4,391,434 5,203,849 6,016,265

※  Ang halaga ng pamantayang kita (median income) ay nakabatay sa pamilya may 8 miyembro o higit pa,  halaga ay 
nadadagdagan ng KRW 812,415 sa bawat pagdagdag ng isang tao. 

⊙ Itinalagang Pamantayang Kita para sa 2016
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2. Mga Uri ng Tulong

(1) Kitang Pangkabuhayan 

• Deskripsyon: Damit, pagkain, gas, at mga pangunahing produkto para sa batayang pangkabuhayan.
•   Halaga ng kita: Ang halaga ng iniulat na kita ng pamilya ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagkakaltas sa 

minimum level ng sahod pangkabuhayan (29% ng pamantayang kita)

(Yunit: KRW)

Bilang ng Miyembro ng 
Pamilya

1 2 3 4 5 6

Suportang 
Pangkabuhayan

(29% ng pamantayang 
kita)

471,201 802,315 1,037,916 1,273,516 1,509,116 1,744,717

Suportang Pang-medikal 
(40% ng pamantayang 

kita)
649,932 1,106,642 1,431,608 1,756,574 2,081,540 2,406,506

Suportang Pangbahay 
(Housing Support) (43% 
ng pamantayang kita)

698,677 1,189,640 1,538,978 1,888,317 2,237,656 2,586,994

Suportang Pang-
edukasyunal (50% ng 

pamantayang kita)
812,415 1,383,302 1,789,509 2,195,717 2,601,925 3,008,132

⊙ Pamantayan sa pamimili ng Benipisyaryo para sa 2016 (% ng pamantayang kita)

Halaga ng kitang pangkabuhayan = minimum level ng kitang pangkabuhayan (pamantayan sa pamimili ng benepisyaryo) – iniulat na kita 

(2) Tulong Pabahay

•   Nilalaman ng tulong: Isasaalang-alang ang tirahan, uri ng bahay, laki ng pamilya, at iba pa, para magbigay 
ng renta sa bahay o suporta sa pagpapagawa nito

•   Halaga ng tulong: Ang pamantayang halaga sa pangungupa ang ituturing na maximum na ibibigay na 
suporta para sa nangungupahang pamilya. Para sa mga pamilyang may sariling tahanan, susuportahang ang 
pagpapagawa ng bahay at maintenance cost base sa kinakailangang ipagawa. 

 Sanggunian

외국인등록증 교부방법

외국인등록증 교부 시기는 외국인등록을 신청한 날부터 3주 정도 지난 후 직접 사무소를 방문하여 

찾을 수 있고, 사무소 방문 없이 집에서 받기를 원할 경우 외국인등록 신청 시 택배 요금을 선불로 

내고 택배를 신청 하면 체류지에서 택배로 받을 수도 있다.

※    2011년 5월 1일부터 한국조폐공사에서 외국인등록증을 발급하고 있어, 외국인등록 신청부터 
발급까지 약 3주 정도의 시간이 걸린다.

※    한국조폐공사에서 관할사무소를 경유함이 없이 직접 신청인에 외국인등록증을 송부하는 배송
시스템은 2013년 7월 2일 서울출입국관리사무소 및 서울남부출입국관리사무소를 시작으로 현
재는 대부분의 출입국관리사무소에서 운영하고 있다.

(Yunit: 10,000 / month)
                 Kategorya

Bilang 
ng Miyembro 
ng Pamilya 

Unang Grado ng 
Lugar
(Seoul)

Ikalawang Grado ng 
Lugar (Gyeonggi, 

Incheon)

Ikatlong Grado ng 
Lugar (metropolitan 

cities)

Ika-apat na Grado ng 
Lugar (other regions)

1 19.4 17.4 14.3 13.3

2 22.5 19.4 15.3 14.3

3 26.6 23.5 18.4 17.4

4 30.7 27.6 21.5 19.4

5 31.7 28.6 22.5 20.5

6 36.8 33.8 25.6 23.5

*  Kapag mahigit sa pito ang bilang ng miyembro ng pamilya, tumataas ang pamantayang halaga ng pangungupahan 
ng 10% sa bawat karagdagang dalawang miyembro. 

Kategorya Light repair Median repair Big repair

Halaga ng Pagpapagawa KRW 3.5 milyon KRW 6.5 milyon KRW 9.5 milyon

Panahon ng Pagpapagawa 3 taon 5 taon 7 taon

*  Kapag ang iniulat na kita ay mas mababa sa pamantayang sahod pangkabuhayan, susuportahan ang 100% ng halaga 
ng pagpapagawa. Kapag ang iniulat na kita ay mas mababa ng 35% sa pamantayang sahod, susuportahan ng 90% ng 
halaga ng pagpapagawa. Kapag ang iniulat na kita ay mas mataas ng 35% sa pamantayang sahod, susuportahan ng 
80% ng halaga ng pagpapagawa. 

⊙ Minimum Level ng Pamantayan ng Nangungupahang Pamilya (para sa 2016)

⊙ Minimum Level ng Pamantayan para sa mga Pamilyang may Sariling Bahay (para sa 2016)
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� National Pension

Sa ilalim ng national pension system na ipinapairal ng pamahalaan, ang mga mamamayan 
ay kailangang magbayad ng premium (hulog para sa insurance) upang maghanda para sa 
kanilang pagtanda, hindi inaasahang pagkakaroon ng kapansanan at pagkamatay, at ang mga 
pension ay ibinibigay sa mga benepisyaryo o sa kanilang mga pamilya upang maaari silang 
makapamuhay nang matatag kapag nagkaroon ng emerhensiya.

1. Kwalipikasyon

(3) Tulong Pang-edukasyon

◉   Nilalaman ng tulong: Bayad sa pagpasok (admission), tuition fee, gastusin sa aklat, gastusin sa mga gamit 
sa paaralan at kagamitan sa pagsulat.

Target Kategorya ng Suporta Halaga ng Tulong (2016)

Estudyante ng Elementarya, Middle 
School 

gastusin sa mga libro sa eskwelahan KRW 39,200/tao

Estudyante ng Middle School at Hayskul
gastusin sa mga kailangang gamit sa 

eskwelahan
KRW 53,300/tao

Estudyante ng Hayskul  
gastusin sa mga libro sa eskwelahan KRW 131,300/tao

bayad sa matrikula at admission fees
halagang itinalaga ng prinsipal ng 

paaralan 

(4) Tulong sa Panganganak

•   Sa panahong nanganak na ang benepisyaryo, (kabilang ang inaasahang pagsilang ng sanggol), KRW 
600,000 ang binabayaran nang cash para sa bawat  sanggol.

(5) Tulong sa Gastusin sa Pagpapalibing

• Ang halaga ng tulong na ibinibigay ay hanggang KRW 750,000 para sa bawat pumanaw na benepisyaryo. 

3. Paraan ng Aplikasyon

•   Para sa aplikasyon sa benepisyong hatid ng National Basic Livelihood Security, bisitahin ang eup, myeon 
o dong resident center at isumite ang aplikasyon para sa (o sa pagpapalit ng) social welfare services at mga 
benepisyo nito.

•   Pag-aaralan ng isang opisyal ng gobyerno ang aplikasyon at titingnan kung nararapat na tumanggap nito.
•   Ipagbibigay-alam sa iyo kung ikaw ay kwalipikado o hindi sa loob ng 30 na araw, pinakamatagal na ang 60  

araw.

Magsumite ng 
aplikasyon (community 
center o tanggapan ng 

eup, myeon)

Pag
aaralan ng isang 

opisyal ng gobyerno 
ang mga detalye ng 
buwanang kita ng 

aplikante at mga ari- 
arian.

Ipagbibigay
alam

sa aplikante ang 
resulta ng kanyang 

aplikasyon.

Mahalagang Impormasyon

Health & Welfare Call Center ☎129 (www.129.go.kr)

•   Kung nangangailangan ka ng pagpapayo o impormasyon tungkol sa mga serbisyong pangkalusugan o 

kapakanang panlipunan para sa iyo at sa iyong pamilya, huwag mag-atubiling tumawag sa 129 (kapag 

gumagamit ng cellphone, idayal ang lokal na numero + 129). (Walang area code 129)

•   Paksa sa konsultasyon: seguridad ng kita, suporta para sa pangkabuhayan, serbisyong panlipunan, konsulta 

para sa kalusugan

•   Oras ng Konsultasyon: Weekdays: 9 ng umaga ~ 6 ng hapon

•   Konsultasyon para sa Agarang Suporta: Bukas ng 365 araw, 24 oras.

Ang mga dayuhang residente sa Korea ay kinakailangang magsuskrito sa National Pension, gaya ng 
mga Koreano. Kung ang dayuhang residenteng may edad 18-60 taong gulang ay nagtatrabaho sa isang 
kumpanya, siya ay ituturing na “employee subscriber.” Kung hindi naman siya nagtatrabaho, maaari siyang 
magsuskrito bilang “local subscriber.” Subalit kung ang batas sa bansang pinanggalingan ng dayuhan ay 
hindi pinapayagan ang mga Koreanong magsuskrito sa pension scheme ng kanilang bansa, ang dayuhang ito 
ay hindi rin maaaring magsuskrito sa National Pension scheme ng Korea. Kung may “social security treaties” 
sa pagitan ng Korea at ang bansa ng dayuhan, kailangang sundin ang nasabing kasunduan. 

Ang mga bansang hindi kasali sa National Pension System (22 bansa)

Vietnam, Myanmar, Bangladesh, Nepal, Saudi Arabia, Singapore, Iran, Pakistan, Cambodia, South Africa, East 

Timor, Maldives, Belarus, Armenia, Ethiopia, Egypt, Tonga, Fiji, Georgia, Swaziland, Nigeria, Malaysia
외외외외외외 외외외외

외외외외외외 외외 외외외 외외외외외외 외외외 외외외 3외 외외 외외 외 외외 외외외외 외외외외 외외 외 외외, 외외외 외외 외외 외외외 외외외 외외 외외 

외외외외외 외외 외 외외 외외외 외외외 외외 외외외 외외 외외 외외외외외 외외외 외외 외외 외외.

외    2011외 5외 1외외외 외외외외외외외외 외외외외외외외 외외외외 외외, 외외외외외 외외외외 외외외외 외 3외 외외외 외외외 외외외.
외    외외외외외외외외 외외외외외외 외외외외 외외 외외 외외외외 외외외외외외외 외외외외 외외외외외외 2013외 7외 2외 외외외외외외외외외외 외 외외

외외외외외외외외외외외 외외외외 외외외 외외외외 외외외외외외외외외외 외외외외 외외.
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◉ Pagtanggap ng Lump-Sum 
Ang isang lump-sum pension ay hindi ibinibigay sa mga dayuhan, subalit ibinibigay sa kanila ang 
lump-sum na halaga kasama ang interes,mga sumusunod na mga kaso kapag umalis sila ng Korea, 
mamatay, o umabot sa edad na 60.
①   Kapag ang bansang pinagmulan ng dayuhan ay nagbibigay din ng "lump-sum payment" sa mga 

Koreano, maaari rin nilang makuha ang inihulog na bayad sa pension nang buo.  
②   Ang mga kasunduan para sa panlipunang seguridad na nilagdaan ng Korea at ng kanilang bansa at 

pagkakaroon ng magkaugnay na probisyon.
③ Ang mga dayuhang residente ay mayroong estadong E-8, E-9 at H-2.

2. Pagbabayad ng Hulog sa Pension 

•   Ang mga "employee subscribers" at kanilang employer ay kailangang magbayad ng tig-4.5% na hulog para 
sa pension. Ang hulog ng empleyado ay ibabawas na mula sa kanyang sweldo.  

•   Ang “local subscribers: (iyong may sariling negosyo) ay nagbabayad ng 9% ng iniulat na buwanang kita.

3. Mga Benepisyo

Kung ang isang dayuhang residente ay tumugon sa mga kwalipikasyon para sa mga benepisyo (edad, 
kapansanan, pagkaulila), maaari nilang matanggap ang kaukulang benipisyo para sa pagtanda (“old age 
pension”), may kapansanan (“disability pension”) at mga naulila (“survivor pension”). 

◉ Pension para sa Pagtanda
Sinuman na naghulog para sa pension sa loob ng 10 taon o higit pa  ay maaaring makatanggap ng pension 
sa pagdating ng itinakdang panahon.

Itinakdang Panahon para sa Pagtanggap ng Pension base sa Taon ng 
Kapanganakan

Kategorya ~1952 1953~1956 1957~1960 1961~1964 1965~1968 1969~

Pension para 
sa Pagtanda

60 taong gulang 61 taong gulang 62 taong gulang 63 taong gulang 64 taong gulang 65 taong gulang

◉ Pension para sa may Kapansanan 
Kung sakaling humantong sa pagkakaroon ng kapansanan o malalang pinsala matapos ang masusing 
pagpapagamot ng isang pasyente habang siya ay nagbabayadpara sa national pension (o kung 1 taon at 
kalahati na ang lumipas mula noong araw ng unang pagtukoy ng kapansanan, kung ito’y hindi tuluyang 
gumaling), ang mga napapabilang sa Unang hanggang Ikatlong Grado ay makakatanggap ng pension, at 
iyong mga kabilang sa Ikaapat na Grado ay makakatanggap ng kabuuang bayad (lump-sum).

◉ Pension para sa naiwang pamilya 
Kung ang tagasuskribe ay namatay habang sumususkribe sa
pension o tumatanggap ng pension, makakatanggap ng buwanang pension ang mga naiwang mga 
miyembro ng pamilyang nasa parehong sambahayan.

Mga bansang may matatanggap na lump-sum sa National Pension (41 bansa)

Thailand, Philippines, Malaysia, Indonesia, Sri Lanka, Kazakhstan, Hong Kong, Belize, Grenada, St. Vincent and 

the Grenadines, Zimbabwe, Cameron, Ghana, Vanuatu, Bermuda, Sudan, El Salvador, Jordan, Kenya, Trinidad 

and Tobago, Buthan, Colombia, Uganda, Tunisia (24 bansa na nagbibigay ng lump-sum ayon sa reciprocity )

Aleman, USA, Canada, Hungary, France, Australia, Czech, Belgium, Poland, Slovakia, Bulgaria, Romania, 

Austria, India, Turkey, Swiss, Brazil (17 bansa na nagbibigay ng lumpsum ayon sa social security agreement

※  Ang mga dayuhang residente na may estadong E-8, E-9 at H-2 ay makakatanggap ng bayad nang walang 

pagsasaalang-alang sa nasyonalidad.

    Para sa detalyadong impormasyon, magtungo sa pinakamalapit na sangay ng tanggapan ng National Pension   

    Service o tumawag sa 1355.

    Sanggunian:  National Pension Service Website (www.nps.or.kr)

    Website ng National Pension Service (www.nps.or.k)

외외외외외외 외외외외

외외외외외외 외외 외외외 외외외외외외 외외외 외외외 3외 외외 외외 외 외외 외외외외 외외외외 외외 외 외외, 외외외 외외 외외 외외외 외외외 외외 외외 

외외외외외 외외 외 외외 외외외 외외외 외외 외외외 외외 외외 외외외외외 외외외 외외 외외 외외.

외    2011외 5외 1외외외 외외외외외외외외 외외외외외외외 외외외외 외외, 외외외외외 외외외외 외외외외 외 3외 외외외 외외외 외외외.
외    외외외외외외외외 외외외외외외 외외외외 외외 외외 외외외외 외외외외외외외 외외외외 외외외외외외 2013외 7외 2외 외외외외외외외외외외 외 외외

외외외외외외외외외외외 외외외외 외외외 외외외외 외외외외외외외외외외 외외외외 외외.
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1.  Kwalipikasyon ng mga dayuhan na maaaring makatanggap ng 
tulong pang-emerhensiya

① Mga dayuhang residente na may-asawang Koreano.
②  Mga dayuhang residenteng hiwalay sa asawang Koreano o namatayan ng asawa, at kasalukyang nag-

aalaga sa mga magulang at anak na may Korean citizenship. 
③ Iyong kinikilala bilang ‘refugee’ sangayon sa Artikulo 2-2 ng “Refugee Act”
④  Mga dayuhang residenteng biktima ng sunog, krimen at natural na kalamidad kung saan hindi sila ang 

responsable.
⑤  Iyong kinikilala ng Ministro ng Ministry of Welfare bilang nangangailangan ng emergency aid
     - Iyong mga biktima ng kalamidad kung saan hindi sila responsable
     - Iyong mga kinikilala bilang “humanitarian immigrants” sangayon sa Artikulo 2-3 ng “Refugee Act”

2. Emergency Aid and Support Act

Nilalayon nitong suportahan ang mga pamilyang nahihirapang ipagpatuloy ang pangkabuhayan dahil sa hindi 
inaasahang krisis. Tinatarget ng programang ito ang mga ① nasa krisis (isa sa mga pitong rason sa ibaba) o 
② iyong mga may sapat na kwalipikasyon sang ayon sa kondisyon sa kita, ari-arian, atbp. 

(1) Mga Sitwasyong Pang-emerhensiya

1)  Pagwala ng pinagkikitaan dahil sa pagpanaw ng kumikita, pagtakas o pagpapabaya, pagkawala, 
pagkabilanggo, atbp. 

2) Malalang sakit o kapansanan
3) Pagpapabaya, pagtakas o pang-aabuso ng miyembro ng pamilya
4) Karahasan sa tahanan o sekswal na pang-aabuso
5) Hindi makapanirahan sa bahay dahil sa sunog
6)  Iba pang dahilang kaugnay ng patakaran ng lokal na pamahalaan sa ilalim ng ordinansiya ng Ministry of 

Health and Welfare
7)  Dagdag pa, ayon sa notipikasyon ng Minister of Health and Welfare, ① pakikipagdiborsyo sa punong 

kumikita (main income earner) ② isang buwan na ang lumipas nang maputulan ng kuryente ③ 
pagsasarado o pagkalugi ng kumpanya ng punong kumikita ④ kahirapan sa pagpapanatili ng kabuhayan ng 
nabilanggo matapos itong makalabas ng kulungan ⑥ kawalan ng tahanan dahil sa pagpapabaya, pagtakas 
at iba pang kahirapan

(2) Kondisyon sa Pamantayan ng Kita at Ari-arian

•  Kita: 75% o mas mababa pa sa pamantayang buwanang kita (para sa pamilyang may apat na miyembro: 
KRW 3,293,576) 

•  Pamantayan sa Ari-arian: sa malalaking lungsod (KRW 135,000,000), para sa maliliit o katamtamang laki 
ng lungsod (KRW 85,000,000), sa mga lugar ng pagsasaka at pangingisda (KRW 72,500,000) 

  Pampinansiyal na Ari-arian: KRW 5,000,000 o mas mababa pa (KRW 7,000,000 o mas mababa pa kung sa  
  kaso ng suporta sa pabahay) 

�   Tulong Pang-emerhensiya  
(Emergency Welfare Support) 

Sa pamamagitan ng sistemang ito, nilalayon nilang tulungang pansamantala ang mga 
mamamayang nahihirapang panatilihin ang pangunahing pangkabuhayan dahil sa hindi 
inaasahang problema. Ang mga dayuhang residente ay maaari ring makatanggap ng 
benepisyo ng tulong pang-emerhensiya sang ayon sa itinalaga ng batas. 
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On-site na 
eksaminasyon at 
paunang suporta

Pagkatapos ng 
eksaminasyon

Humingi ng 
suporta at report

Mga alkalde, gobernador ng gun 
o mga pinuno ng mga tanggapan 
ng gu (mga opisyal na nakatalaga 

sa pagkakaloob ng tulong 
emerhensiya)

Pangunahing Tulong 
Pangkabuhayan/ 

Programa sa 
Pribadong Suporta

• Emergency Support Deliberation 
Commission (Public-Private 

Partnership 
• Ititigil ang suporta kapag natantong 

hindi akma/ Isauli ang suporta

Pagsusuri ng kita at 
ari-arian

Kwalipikadong 
mamayan

Mga alkalde, gobernador ng gun 
o pinuno ng mga tanggapan ng gu

Health & Welfare Call 
Center (129]

Pagkatapos isauli Pagsusuri sa 
kwalipikasyon

3.   Paraan ng Aplikasyon at Proseso ng Pagtanggap ng Tulong

  •  Sa panahon ng emerhensiya, tumawag sa akmang departamento ng mga tanggapan ng lungsod, gun o gu, o 
ang Call Center ng Ministry of Health, Welfare at Family Affairs (☎129).

•  Ang mga nakatalagang pampublikong opisyales ay magsasagawa ng aktuwal na imbestigasyon, magbibigay 
ng tulong, at muling susuriin ang kwalipikasyon para sa programa. Kapag pinagdesisyunan ang aplikante ay 
wala sa sitwasyong nangangailangan ng suporta o hindi kwalipikado sa suporta, ang suporta ay ihihinto at 
ang pondo ay maaaring ibalik.

•  Kung ang emerhensiyang sitwasyon ay hindi matatapos pagkaraan ng pagkakumpleto ng programang pang-
emerhensiya, ang benepisyaryo ay maaring ilipat sa mga kaugnay na pambansang sistemang nagbibigay 
tulong o pribadong programang pangkawanggawa.

 kuryente, gastos sa panganganak, gastos sa pagpapalibing)

4.  Mga Uri ng Suporta (ayon sa pamantayan para 4 na miyembro/
buwan)

pampinansiyal na suporta para sa pangkabuhayan (KRW 1.13 milyon), para sa pabahay (KRW 620,000), para 
sa gastusin sa paggamit ng welfare facility (KRW 1.4 milyon), para sa gastusing medikal (KRW 3 milyon/
isang beses), iba pang gastusin *Gastusin sa edukasyon, gas (Oktubre~Marso), gastusin sa panganganak, 
paglilibing, kuryente, atbp. 
*Para sa mga pamilya may mahigit sa 7 miyembro ng pamilya, bibigyan sila ng karagdagang KRW 209,300 
sa bawat isang miyembrong nadadagdag. 

 (Yunit : KRW/buwan)
Pamantayan ng Pangkabuhayan

Bilang ng 
Miyembro ng 

Pamilya
1 2 3 4 5 6

Halaga ng 
Suporta

418,400 712,500 921,800 1,131,000 1,340,300 1,549,500

Koreano ang asawa ko at mayroon kaming isang anak. Subalit, sa kasamaang palad,  pumanaw agad ang 
aking asawa at ngayon ay nahaharap kami sa pampinansiyal na problema. Maaari ba akong makakuha ng 
suporta?

Kung mayroon kayong anak (Korean citizen) na dapat pangalagaan at nahihirapan kayong magtrabaho dahil sa 
pagpanaw ng asawa, maaari kayong mag-apply para sa emergency welfare support. Isang opisyales mula sa 
inyong syudad, gun o gu ang siyang magsasagawa ng imbestigasyon upang masukat ang kundisyon ng inyong 
kaso, at malaman ang inyong kabuuang kita, pinansiyal na estado at saka nila pagdedesisyunan kung kayo 
ba’y nararapat na makatanggap ng nasabing benepisyo. Mangyaring makipag-ugnayan sa departamentong 
namamahala dito sa inyong lungsod, gun o gu, eup, myun o resident center o sa Health & Welfare Call Center 
(129). Kung ikaw ay nahihirapang makipag-usap sa wikang Koreano, maaari ninyong gamitin ang serbisyo para 
sa pagsasaling-wika ng mga Multicultural Family Support Center, o kaya naman ay magpasama sa isang taong 
maaaring tumulong sa inyo. Kapag ikaw ay karapat- dapat, makatatanggap ka ng pangunahing suporta sa 
pamumuhay.
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nakakapag-ipon na ng pera (KRW 100,000) at dumating na ang puntong hindi na nila kailangang tumanggap 
pa ng tulong sa loob ng tatlong taon (matapos nilang makumpleto ang pagsasanay at pangangasiwa ng 
kaso), makakatanggap sila ng labor income bonus (1:1 ayon sa halaga ng naipon (simula Hulyo 2014))

3. Paraan ng Aplikasyon

•   Bumisita o kontakin ang tanggapan ng bayan at kumonsulta sa isang opisyal ng gobyerno na nangangasiwa 
sa kapakanang panlipunan.
*   Bagong Growing Hope Bank Accounts (I, II) ay maaari lamang mabuksan sa panahon na iniaalok.

•   Pag-aaralan ng opisyal ng gobyerno ang iyong kwalipikasyon.
•   Ipagbibigay-alam sa iyo kung ikaw ay kwalipikado.
•   Sakaling makapasa sa programa, magrerekomenda ng isang sentrong magbibigay ng trabaho 
•   Bumisita sa pinakamalapit na eup, myeon resident center o kumonsulta sa pamamagitan ng pagtawag sa 

opisyal na namamahala sa kagalingang panlipunan sa pamamagitan ng pagtawag sa Health andSocial 
Welfare Call Center (☎ 129)

�   Programa para sa Sariling Pagsisikap 
(Self-Support Programs)

Ang programa para sa sariling pagsisikap ay mga programang naglalayong mag-abot ng 
tulong sa rehabilitasyon* ng mga tagatanggap (beneficiary ng basic living security aid at ng 
mga mahihirap na may kakayahang magtrabaho.) Bahagi ng programa ang pagbibigay ng 
oportunidad sa pagtatrabaho, pagpapakila ng mga trabaho sa mga naghahanap nito, suporta 
sa pagpapaunlad ng kanilang kakayahan.

*   pagtatrabaho para sa rehabilitasyon (pagbibigay ng oportunidad sa pagtatrabaho),  at Growing Hope Bank Account (suporta para sa 

pagpapaunlad ng kakayahan)

1. Kwalipikasyon 

Sinuman ang naangkop sa tatlong kondisyon sa ibaba ay kabilang sa self-support program:
•   (Self-support working) Ang benepisyaryo ng National Basic Living Support o iyong kabilang sa grupo na 

may kitang mas mababa nang 50% ng pamantayang kita. 
•    (Hope Bank Account I) Pamilyang nakakatanggap ng 60% o higit pang tulong para sa pangkabuhayan o  
   medikal na gastusin at may kabuuang kita na 40% lang ng pamantayang kita. 
•   (Hope Bank Account II) Lahat ng pamilyang tumatanggap ng higit pa sa 60% pang tulong para sa upa sa 

bahay o edukasyunal na gastusin gastusin at may kabuuang kita na 50% lang ng pamantayang kita. 

2. Kondisyon ng Suporta

•   (Self-support Job) Ang benepisyaryo ay maaaring makasali sa “self-support working” para sa 5 oras o 8 
oras sa isang araw, at 5 araw sa isang linggo. Ang mga sasali ay makakatanggap ng “self-support payment” 
na KRW 25,550~37,880 sa isang araw. 

•  (Hope Bank Account I) Ang pamilyang nakakatanggap ng tulong pangkabuhayan at medikal na tulong ay 
nakakapag-ipon na ng pera (KRW 100,000) at dumating na ang puntong hindi na nila kailangang tumanggap 
pa ng tulong sa loob ng tatlong taon, makakatanggap sila ng bonus (ang halaga nito ay depende sa kita ng 
pamilya). 

•   (Hope Bank Account II) Ang pamilyang nakakatanggap ng tulong para sa pabahay o edukasyon ay 

Kukumpirhin kung 
kwalipikado

Sasailalim sa 
imbestigasyon 

(opisyal)

Mag-apply (eup, 
myeon dong 

community center)

Sa mga nakalipas na taon, ang bilang ng mga pamilyang may solong-magulang ay tumataas 
dahil sa diborsiyo, pagkamatay, at suliraning pampinansiyal. Ang pamahalaan ay nagtatag at 
namamahala ng iba’t-ibang mga programang pansuporta para sa katatagan at sariling suporta 
(self-support) ng mga pamilyang may solong-magulang.

�   Suporta sa Pamilyang may Solong 
Magulang (Single Parent Family) 
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(2) Kabuhayang Pautang para sa Pamilyang may Solong-magulang

•   Pampinansiyal na tulong para sa mga residenteng may mababang kita at napasama sa “Miso 
Financial Business” ng Financial Services Commissions ng 2016. 

•   Walang bagong loan para sa mga pamilya nagnenegosyo na may mababang kita para sa 2016

•   Para sa iba pang impormasyon: Smile Micro Bank (1600-3500, http://www.mif.or.kr)

(3) Suporta para sa mga tumatayong Single Parent ng Kabataan

Dibisyon Nilalaman

Target na 
suportahan

•   Ang lahat ng mga may single-parent na pamilya ng kabataang ang edad ay mababa sa 24 taong gulang 
at ang kinikilalang kita ay mas mababa sa 60% ng kiniikilalang kita (acknowledged income)

Nilalaman ng 
suporta

•   Child support: kinikilalang kita batay sa minimum na gastos ng pamumuhay na mas mababa sa 60% 
(hindi kasama ang mga pensyunado), KRW 150,000 ang tulong para sa bawat bata sa pamilya.

•   Gastos para sa paghahanda sa pagpasok sa paaralan:  Para sa mga pamilyang may youth single 
parent, na ang kinikilalang kita ay 60% na mas mababa sa minimum cost of living (kabilang na ang mga 
benepisyaryo ng national basic living security), maximum na KRW 1.54 Milyon ang hatd na tulong kung 
ang ina o ama ng pamilya ay nag-aaral para sa pagpasok sa paaralan.

•   Matrikula ng mga Estudyante sa Hayskul: Para sa mga youth single parent na ang kinikilalang kita 
ay 60% na mas mababa sa minimum cost of living (hindi kasama ang mga benepisyaryo ng national 
basic living security), nagbibigay ng tulog para sa bayarin sa pagpasok at matrikula sa paaralan, kung 
ang ina o ama ng pamilya ay nakapagtapos ng regular na kurso sa high school.

•   Tulong para sa pagiging self-supporting:  para sa mga youth single parent at benepisyaryo ng national 
basic living security, KRW 100,000 ang suporta kada buwan kung ang ina o ama ng pamilya ay kabilang 
sa self-support activities kagaya ng pag-aaral, paghahanap ng trabaho, at iba pa. 

Pamantayan ng Halaga ng Kita ng Pamilyang ng Single Parent ng Kabataan  

para sa 2016
(Yunit: KRW)

Kategorya 2 tao 3 tao 4 tao 5 tao 6tao

Single Parent ng Kabataan
(60% ng minimum na 

gastos ng pamumuhay)
1,659,962 2,147,411 2,634,860 3,122,309 3,609,759

1. Uri ng Serbisyo

(1) Single-parent na pamilya suporta sa anak, kasama ang suporta

Yunit Deskripsyon

Kwalipikasyon

•  Ang tulong ay limitado sa may-mababang kitang mga pamilya (52% o mababa pa base sa kinikilalang 
kita ng sambahayan*) na may mga batang ang edad ay mababa pa sa 18 na taon at nasa kustodiya 
ng kanilang ina o ama. Kung ang mga bata ay pumapasok sa paaralan, gayunpaman, ang edad ay 22 
taon o pababa. Kung ang mga bata ay pumapasok sa paaralan pagkaraang matupad ang serbisyo-
militar ayon sa Military Service Act, ang panahon ng serbisyo- militar ay idadagdag sa minimum na 
edad.

Suporta

• ₩ 100,000 isang buwan na suporta ng bata: edad 12 taong gulang pababa
•   Karagdagang gastos para sa pagpapalaki ng bata: para sa mga pamilya na kasama ang mga lolo’t 

lola o nag-iisang magulang (higit sa 25 taong gulang at hindi kasal), at karagdagang KR₩50,000
•   Tulong sa mga gastusin para sa edukasyon (mga gamit sa paaralan): makakatanggap ng KRW-

50,000 kada taon sa high school na mag-aaral.
• Karagdagang suporta: para sa nag-iisang ina o magulang ,bibigyan ng KR₩50,000 kada buwan
*   Ang pagkakaroon o pagtanggap ng parehong suporta base sa ibang batas gaya ng pangunahing 

benepisyaryo ay hindi pinahihintulutan.

Pamantayan ng Halaga ng Kita ng mga Pamilyang Kabilang sa Single Parent 

Family Support Act para sa Taong 2016

(Yunit: KRW/ Buwan)

Kategorya 2 tao 3 tao 4 tao 5 tao 6 tao

Pamilyang may Solong 
Magulang at Pamilyang 
Pinangangalagaan ng 
Lolo at Lola (walang 

magulang) 
(52% ng pamantayang 

kita)

1,438,634 1,861,090 2,283,546 2,706,001 3,128,458
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2. Paraan ng Aplikasyon

•   Bisitahin ang tanggapan ng eup o myeon o dong resident center na nakakasakop sa lugar ng puno ng 
pamilya (tagapangalaga) o makipag-ugnayan sa opisyal ng pamahalaan para sa single-parent family support 
project sa pamamagitan ng telepono, maaari ring mag-apply online (http://online.bokjiro.go.kr)

•   Kung ang aplikante ay nakapasa para sa suporta matapos ang inspeksiyon sa sambahayan at kita sa 
pamamagitan ng pagsusuri na isasagawa ng si, gu, o gun ng lugar na nakakasakop, ang resulta ay inihahatid 
sa pamamagitan ng pasulat na abiso.

•     Para sa pagpapayo at mga tanong: tumawag sa counseling call center para sa mga single parent (☎1644-
6621), o magpapayo online (http://withmom.mogef.go.kr)

Ating Alamin!

Serbisyo para sa Gastusin sa Pagpapalaki ng Anak 

Ito ay kumprehensibong serbisyong naghahandog ng pagpapayo, negosasyon, serbisyong legal, claim recovery, 

pagsasagawa ng hakbangin upang ang isang single-parent na, matapos makipagdiborsyo at mag-isang nag-

aalaga ng bata, ay makatanggap ng maayos na suporta mula sa dating asawa sa pagpapalaki ng bata.

◉  Kwalipikasyon

    Magulang o lolo/lolang nagpapalaki ng batang may edad 19 taong gulang pababa (mag-isang nagpapalaki sa   

    bata) 
    ※ Kung ang bata ay nasa kolehiyo, ang suporta ay ibibigay hanggang maging 22 taong gulang ang bata (para 

 sa batang babalik sa kolehiyo matapos ang military service, 22 taon + panahon para sa military service) 
    ※  Para sa mga multikultural na pamilya o kung ang solong magulang ay dayuhan, basta’t ang citizenship ng

  bata ay Korean, maaari siyang makatanggap ng suporta. 

◉  Inihahandog na Serbisyo

-  Pagpapayo sa telepono (☎1644-6621), on-site counseling at online na pagpapayo tungkol sa suporta sa 

pagpapalaki ng anak

- Suporta para sa negosasyon sa pagitan ng mga partidong kaugnay ang suporta sa pagpapalaki ng anak

-  Suporta para sa legal na proseso gaya ng pagdedemanda para makakuha ng suporta sa pagpapalaki ng 

anak

- Suporta para sa bonds ng suporta pagpapalaki ng anak 

- Hakbangin laban sa mga hindi nagbibigay ng suporta sa pagpapalaki ng anak

- Pagmo-monitor ng pag-unlad ng kaso

- Suporta para sa mga emergency expenses ng suporta sa pagpapalaki ng anak

Iniwan na ako ng aking asawa. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko sa buhay

ko. Sa anong paraan ako makakakuha ng tulong?

Kapag ang inyong anak ay mayroong Korean na nasyunalidad at ang inyong kita hindi sapat upang 

makapamuhay, kwalipikado kayo para sa serbisyong pangkagalingan (welfare service) o national basic living 

security.  Tinutukoy ng opisyal na nakatalaga kung kayo ay angkop sa programa ayon na rin sa resulta ng 

pagsusuri sa mga dokumento kayaga ng kita at ari-arian ng aplikante, at iba pa. Kung nahaharap kayo sa 

emerhensiyang sitwasyon, maaari kayong mag-apply sa emergency welfare service. Makipag-ugnayan lamang 

sa pinakamalapit na community center (eup, myeon, dong) o Ministry of Health and Welfare Call Center (☎129), 

o sa single-parent call center (☎1644-6621).  Kung hindi marunong ng wikang Koreano, maaaring humingi ng 

tulong sa sinumang magaling magsalita ng wikang Koreano upang makatanggap ng pagpapayo.

*   Ang ina o ama na solong magulang ay suportado ng Single-Parent Family Support

Act kasama ang mga dayuhang naninirahan sa Korea (mga dayuhang nakumpleto ang alien registration ayon 

sa Article 31 ng Immigration Control Act) at nakapagpakasal sa isang Koreano at may pinalalaking mga anak 

ng Koreano pagkaraang mabalo o madiborsiyo.
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Pansamantalang ibibigay ang “emergency expenses support” kapag may panganib 

na ang bata ay maaaring lumaki sa hindi magandang kapaligiran dahil sa naantalang 

pagbabayad ng suporta sa pagpapalaki ng bata. 

• Kondisyon sa Pagtanggap ng Suporta

-  Creditor ng mga gastusin sa pagpapalaki ng mga bata na nag-apply para sa serbisyo 

sa Child Support Agency

-  Patuloy pa rin ang paghihirap bagaman nakatanggap na ng tulong pangkabuhayan sa 

ilalim ng Emergency Aid and Support Act ng Ministry of Health and Welfare. 

-  Ang kita ng pamilya ay 50% o mas mababa pa sa pamantayang kita, o kung ang 

aplikante ay tumutugma sa kwalipikasyon ng “one parent family support” sang ayon sa 

Artikulo 5 ng “Single-Parent Family Support Act.” 

-  Kung wala sinoman sa pamilya ang tumatanggap ng tulong pangkabuhayan mula sa 

National Basic Livelihood Security Act
 ※ Kinakailangang naaayon ang lahat ng kondisyon sa itaas 

•  Halaga ng Suporta: KRW 200,000 kada buwan sa bawat bata (KRW 100,000/buwan 

kapag tumatanggap na ng tulong para sa gastusin sa pagpapalaki ng bata ayon sa 

Single-Parent Family Support Act)

• Application period: 6 na buwan (maaari itong i-extend ng 3 buwan kung kinakailangan)

◉   Paraan ng Paggamit

- Pagpapayo sa telepono: ☎1644-6621

- Online counseling: www.childsupport.or.kr

-  On-site counseling: Rm. 612,  the Public Procurement Service, banpo-daero, Seocho-

gu, Seoul (kailangan magpa-appointment) 

※  Kinakailangan ng mag-apply only, sa pamamagitan ng koreo (post mail) o personal na 

pagbisita
※  Kung kailangan ng pagsasaling-wika (interpretation), tumawag sa Danuri Helpline ☎

1577-1366



UNESCO World Heritage

 Itinalaga bilang UNESCO Memory of the World Register noong 1997

Hunminjeongeum(Haeryebon) 

Ang “hunminjeongeum” ay komentaryong nagpapaliwanag sa “Hangeul” na isinagawa 
nina Haring Sejong at kanyang mga alagad sa akademiya noong 1443.Makikita dito ang 
dating pangalan ng “Hangeul”, imbensyon nito, layunin at kahalagahan nito gayundin 
ang paraan ng paggamit nito. Ang komentaryong nakasulat sa “block book” ay tinatawag 
na “hunminjeongeum haeryebon”. Ito lamang ang nag-iisang datos sa buong mundo na 
ipinapaalam kung sino ang gumawa ng alpabeto at ang siyentipikong prinsipiyo sa likod ng 
paggawa nito. 

9

  Premium Insurance at Unemployment Insurance 

   Benepisyo 

   Panahon ng Pagsususkrito (Period of Subscription) 

284   Industrial Accident Compensation Insurance 

   Aksidente habang Nagtatrabaho  (Industrial Accidents) 

   Pangunahing Patakaran sa Kaligtasan  

   Mga Karatulang Dapat Tandaan 

290   Maternity Leave Bago o Matapos ang 
Panganganak at Leave para sa Pag-aalaga ng 
Bata  

   Maternity Leave Bago o Matapos ang Panganganak 

   Leave para sa mga Nakunan (Miscarriage) o Nanganak 
ng Patay na Sanggol (Stillbirth) 

   Leave para sa Pag-aalaga ng Bata 

   Pagbabawas ng Oras ng Trabaho para sa Pangangalaga 
ng Bata

270  Pagtatrabaho at Pagsasanay sa Pagtatrabaho  

   Pagtatrabaho 

   Pagsasanay sa Pagtatrabaho  

275   Mga Dapat Tandaan sa Pagtatrabaho 

   Social Insurance 

   Gabay sa Standard Labor Laws 

   Pamantayan sa Pagtatrabaho 

   Sahod 

280   Employment Insurance 

   Unemployment Benefits 

283   Employment Insurance para samga Self-Employed 

   Paraan ng Suskrisyon (Subscription) 

   Kwalipikasyon 

Pagtatrabaho at Paggawa
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�   Pagtatrabaho at Pagsasanay sa 
Pagtatrabaho 

1. Pagtatrabaho

Ang mga dayuhang residente ay maaaring magtrabaho sa Korea depende sa uri ng visa na ipinagkaloob sa 
kanila. Ang mga marriage immigrants na pumasok sa Korea sa ilalim ng F-13 o F-21 visa ay maaari ring 
magtrabaho sa Korea.
※  Para tiyakin ang uri ng inyong visa, maaari kayong makipag-ugnayan sa Hi Korea (www.hikorea.go.kr, ☎1345).

Bago maghanap ng trabaho, makakabuti kung ito’y pag-uusapan muna sa inyong pamilya at alamin kung 
kinakailangan niyo nga bang magtrabaho, anong uri ng trabaho ang magandang gawin, at kung para saan  
gagamitin ang inyong sahod, at iba pa.

(1) Mga Ahensiyang Nagbibigay ng Trabaho  (Job Centers)

Maaari kayong makakuha ng mga impormasyon tungkol sa pagtatrabaho para sa mga dayuhan (marriage 
immigrants, at iba pang dayuhan) sa pamamagitan ng pagbisita sa pinakamalapit na Job Center sa inyong 
lugar, Women Resources Development Center, Migrants’ Center, o sa mga Multicultural Family Support 
Centers.

Kategorya Deskripsyon

Job Center

Ito ay isa sa mga representatibong institusyong nagbibigay ng trabaho (nang libre) sa mga 
Koreano at maging mga dayuhang manggagawa. . Maaari silang humingi ng impormasyon 
tungkol sa mga kumpanyang nais nilang pasukan at maaari rin silang humingi ng payo kung 
anong trabaho ang pinakaakma sa kanila. Bukod pa rito, ikinokonekta din nila ang mga 
kumpanyang naghahanap ng empleyado sa mga aplikante para sa isang interbyu. Isinasagawa 
nila ito hanggang makakuha ng trabaho ang aplikante.

Job Information 
Center

Ang mga lokal na ahensiyang ito sa inyong lungsod o gun ang nagbibigay ng impormasyon 
tungkol sa iba’t ibang oportunidad para sa pagtatrabaho. Libre ang serbisyong ito. Ang job 
information centers ay kadalasang nasa city hall at community center sa inyong lugar. 

Kategorya Deskripsyon

Women Resources 
Development 

Centers

Ang sentrong ito ay isang kumprehensibong institusyon na nagbibigay tulong sa mga 
kababaihan upang sila ay makakuha ng trabaho. Kadalasan, ang mga programa ay inihahandog 
ng libre, subalit may mga pagkakataon ding may bayad ang ibang mga programa subalit sa 
mababang halaga.

Migrants’ Center
Ito ay para sa mga dayuhang nagpunta sa Korea para magtrabaho at bilang isang non- 
governmental organization(NGO).ay tumutulong sa mga dayuhang manggagawa sa Korea 
hinggil mga problemang may kinalaman sa trabaho.

MulticulturalFamily
SupportCenters

Ang mga centers na ito ay nagbibigay oportunidad para makapagtrabaho ang mga multikultural 
na pamilya. Naghahandog din sila ng mga pangkultural na programa para sa mga multikultural 
na pamilya.

(2) Paggamit ng Internet

Maaaring gamitin ng mga marriage immigrants ang internet para tulungan sila sa paghahanap ng trabaho. 
Karamihan ng mga organisasyong naghahandog ng serbisyo para makapagtrabaho ang mga marriage 
immigrant ay mayroon ding website upang magamit sa bahay kapag nais nilang maghanap ng trabaho gamit 
ang internet.

Seoul Global Center (global.seoul.go.kr)
Ito ang website na pinangangasiwaan ng Seoul Metropolitan Government. Mayroon din silang 
programang gaya ng fairs at suporta sa paghahanap ng trabaho. Ang website na ito ay inihahandog 
sa wikang Ingles at Tsino. 

Worknet(www.work.go.kr)
Ito ay isang portal site na pinapatakbo ng Ministry of Employment and Labor sa pangangasiwa ng  
Korea Employment Information Service. At hindi lamang ito nagbibigay ng mga impormasyon tungkol 
sa iba’t ibang trabaho at karera (career), kundi mga oportunidad sa trabaho at maaari ding  direktang 
mag-apply sa trabahong nais ninyong pasukan.

Job Welfare Center+ Ministry of Employment and Labor (www.work.go.kr/

jobcenter)
Isa itong libreng institusyon para sa paghahanap ng trabaho na may pambansang network.  
Tumutulong ito na maghanap ng akmang trabaho sa pamamagitan ng pagpapayo, at maaaring 
patuloy na tumanggap ng tulong hanggnag makakuha ng trabaho.  Maaaring direktang iakses ang 
website ng pinakamalapit na Job Welfare Center+ sa inyong lugar.  Mayroong iba’t ibang programa 
ang employment center kagaya ng shor-tterm group counseling program at special lecture tungkol 
sa pagtatrabaho, kabilang na ang ‘gabay sa paghahanapbuhay ng mga kababaihan at migranteng 
kababaihan (WIND) upang palakasin pa ang pagnanais ng mga kasal na migrante at upang makamit 
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ang karapat-dapat na trabaho.  Upang matulungan ang mga kasal na migrante na hirap sa pagbisita 
sa mga kumpanya para sa interview, mayroon ding mga service counselor na sumasama sa mga 
kasal na migrante sa pagbisita sa mga kumpanya.

Women’s Resource Development Center (www.vocation.or.kr)
Nagbibigay ito ng iba’t ibang uri ng pagsasanay para sa trabaho (job trainings), bokasyunal na 
pagsasanay, at pagpapayo para sa mga kababaihan at ito ay isa sa mga kumprehensibong institusyon 
na nagbibigay tulong sa mga kababaihan upang sila ay makakuha ng trabaho.

Job Information Centers ng mga Si at Gun mula sa Lokal na Pamahalaan
Nagpapatakbo ito ng mga libreng job brokerage organization (mga organisasyong nagre-recruit para 
sa trabaho) (mangyaring sumangguni sa websites ng lokal na pamahalaan)

2. Pagsasanay sa Pagtatrabaho  

Ang bokasyunal na pagsasanay ay isang sistema na tinutulungan ang mga taong nais magtayo ng sariling 
negosyo o magtrabaho sa kumpanya para mapaunlad ang kakayahan at kasanayan sa trabaho. Ang mga 
dayuhan ay maaari ring mag-apply kung dati siyang suskritor ng employment insurance. Subalit, ang mga 
migranteng kasal sa Korenao ay hindi kailangan ng insurance history. 
• Job Center (www.work.go.kr/jobcenter)
• Comprehensive Counseling Center, The Ministry of Employment and Labor (☎1350 o sa ☎1544-1350)
•  Career Capability Development Information Network ng Ministry of Employment and Labor (www.hrd.
go.kr)

(1) Ano ang “Nae-il Bae-woom” Card?

Ito ang sistema para suportahan ang mga walang trabaho na nangangailangan ng pagsasanay (training) sa 
pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng suporta sa gastusin para sumailalim sa kinakailangang pagsasanay. 
Ibibigay ang suporta sa gastusin sa pamamagitan ng "career capability development account" (Nae-il Bae-
woom Card). 

(2) Kwalipikasyon para Makatanggap ng Suporta

Iyong mga nasa edad 15 taong gulang pataas at walang trabaho o iyong mga may-ari ng maliliit na negosyo 
(kinakailangang ang panahon ng pagnenegosyo ay lagpas sa isang taon, at ang kabuuang taunang kita ng 

negosyo ay hindi lalagpas ng KRW 80 milyon). 

(3) Nilalaman ng Suporta

⊙   Pinakamalaking suporta: 50%~80% na suporta para sa  gastusin para sa aktwal na pagsasanay hanggang 
KRW 2,000,000 bawat isang tao (kailangang bayaran ng nagsasanay (trainee) ang kulang)

    •   Ang mga kalahok ng type 2 ng “employment success package” ay makakatanggap ng 70%~90% 
na suporta para sa  aktwal na gastusin ng pagsasanay. Ang mga kalahok na kabilang sa type 1 ay 
makakatanggap ng buong halaga ng aktwal na gastusin (maximum ng KRW 3,000,000). 

    •  Ang kabuuang gastusin sa pagsasanay ay ire-refund sa mga nagbayad ng gastusin (mga nakapagtrabaho 
na at mga gradwado) at napanatili ang kanilang trabaho nang higit pa sa 6 na buwan. Kinakailangang 
mahigit sa 6 na buwan silang nagtatrabaho sa parehong kumpanya o pinangangasiwaan ng parehong 
negosyo.

    •  Kapag pumasok ang estudyante nang mahigit sa 80% ng araw ng pagsasanay (sa bawat buwan), bibigyan 
pa sila ng extrang KRW 116,000 (maximum na halagang ibibigay) kada buwan. 

⊙ Petsa ng Pagkawalang-bisa: isang taon mula sa petsa ng pag-iisyu ng account
    •  Kung hindi sasali ang aplikante sa pagsasanay sa loob ng 6 na buwan mula sa pagbubukas ng account, 

isususpinde ang account at tatanggalin ang remaining balance nito. Kapag binuksang muli ang account, 
mababawasan ng 50% ang halaga ng suporta. 

(4) Mga Kurso sa Pagsasanay na Saklaw ng Suporta
⊙ Mga Pagsasanay na Kinikilala at Inanunsyo ng Minstry of Employment and Labor (MOEL) 

•   Ang mga training centers na nag-apply at sumailalim sa pagsusuri ng MOEL ay kikilalanin bilang mga 
sentrong naghahandog ng kursong kinikilala at tinatanghal ng MOEL. Ang mga kursong ito ay maaaring 
ma-search sa HRD-Net (http://www.hrd.go.kr). Matapos magkaroon ng kasunduan sa pagitan ng mga 
aplikante sa pagsasanay at mga tagapagpayo ng Job Center, maaari nang sumailalim ang aplikante sa 
pagsasanay. 
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�   Mga Dapat Tandaan sa Pagtatrabaho 

Lahat ng mga kumpanyang may 10 o higit pang bilang ng empleyado ay kinakailangang isulat 
ang mga regulasyon sa pagtatrabaho sa kumpanya kung saan malayang mababasa ito ng mga 
empleyado. Kabilang na rito ang mga polisiya sa haba ng oras ng pagtatrabaho, nakalaang 
oras para sa pagpapahinga, kaligtasan at mga kondisyon sa kalinisan. Inirerekomendang 
alamin ninyo ang mga kondisyong ito sa paghahanap ng trabaho.

1. Social Insurances

•   Kapag ang isang kasal na migrante na nagpalit na ng Korean citizenship ay nagtrabaho, awtomatiko na 
ang pagmimiyembro nila para sa social insurance programs (national pension (“kukmin”), health insurance, 
employment insurance)

•   Ang mga kasal na migrante naman na hindi pa nakakapagpalit ng Korean citizenship ay may karapatang 
mamili kung nais nilang magmiyembro para sa social insurances. Subalit, iminumungkahi na sila’y 
magmiyembro para rito.

•   Ang bayad o hulog para insurance ay ikinakaltas sa buwanang sahod ng mga empleyado at saka ito ipinapasa 
sa mga kaugnay na institusyon ng Korea na nangangasiwa ng social insurance.

2.  Gabay sa Standard Labor Laws 

Ang Standard Labor Act ay ipinatutupad upang masigurado at mapaunlad ang pangunahing hanapbuhay ng 
mga manggagawa, 
gayundin upang itaguyod ang balanseng pag-unlad ng pambansang ekonomiya sa pamamagitan ng pagbuo ng 
mga pamantayan pagdating sa pagtatrabaho.

(1) Kontrata sa Pagtatrabaho (Employment Contract)

Ang Kontrata sa Pagtatrabaho ay pinirmahang kasunduan sa pagitan ng empleyado at ng kanyang employer. 
At nilalaman nito ang tungkol sa mga mahahalagang bagay kaya ng sahod, oras ng pagtatrabaho, araw ng 
pahinga, oras ng pahinga, araw ng bakasyon, atbp. Ang nilalaman ng kontrata ay kinakailangang pagkasunduan  

ng dalawang partidong kasama sa kasunduan. 

(5) Proseso ng Aplikasyon

(6) Iba pang mga Serbisyo para sa Pagsasanay sa Trabaho

•   Bukod sa mga bokasyunal na pagsasanay na inihahandog ng MOEL tungo sa "Nae-il Baewoom Card," may 
iba pang mga libreng bokasyunal na pagsasanay mula sa Women Resources Development Center (www.
vocation.or.kr), Women’s Community Center at iba pa.

•   Subalit hindi lahat ng ahensiya ay nagbibigay ng pagsasanay para sa trabaho para sa mga marriage 
immigrants at kababaihang dayuhan. Komunsulta muna sa pinakamalapit na ahensiya bago bumisita dito.

•   Ang mga detalye tungkol dito ay matatagpuan sa mga Multicultural Family Support Center at sa mga 
kaugnay na organisasyon.

①  
Pagpapayo tungkol sa 

Pagsasanay

Center ↔  
walang trabaho

•  Pag-aapply ng 
trabaho at pag-aapply 
para sa pagbubukas 

ng account

•  Pagpapayo

③ 
Pagsali sa 

Kurso

walang trabaho ↔ 
training agency

② 

Pagbubukas 
ng Account

Center →  
walang trabaho

•  Pagsusuri ng 
kinakailangang 

pagsasanay at kung 
gaano ito kailangan 

ng aplikante

•  Pamimili ng account 
at training position

④ 
Suporta sa 
Gastusin

Hiring center

•  Pagpaparehistro sa 
kurso sa pagsasanay

•  Pagsali sa kurso sa 
pagsasanay

•  Pag-aapply para sa 
pagsasanay sa bawat 

buwan 

•  Matapos tiyakin ang 
mga araw ng pagdalo, 

kakalkulahin ang ibibigay 
na suporta para sa 

gastusin sa pagsasanay
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(2) Pangangalaga sa mga Empleyado Sang-ayon sa Standard Labor Act

• Sinasaklaw nito ang lahat ng kumpanya o negosyong may lima o higit pang regular na empleyado
•   May ilang probisyon na hindi saklaw ang mga kumpanya o negosyong may hindi hihigit sa apat na regular 

na empleyado
•   Ang sahod ay kinakailangang bayaran sa isang itinakdang araw kada buwan. Kailangang buo din at cash 
(hindi installment) ang pagbabayad. Kinakailangang isang beses sa isang buwan at regular ang pagbabayad 
dito.

•   Kailangang bayaran ng karagdagang bayad ang pagtatrabaho ng overtime, sa gabi (night shift) at kapag 
holiday.

•   Ang mga empleyadong nagtrabaho ng isang taon o higit pa ay maaaring makakuha ng severance pay 
(tegicom). (Batas sa pagretiro sa trabaho na benepisyong panseguridad)

•   Ang mga empleyado ay maaaring magreport ng mga paghahabol sa “regional employment and labor 
administration and labor improvement promotion department” sa kaso ng paglabag sa Labor Standard 
Act, tulad ng pagkabigong makatanggap ng sahod at benepisyo sa pagreretiro, pisikal na pananakit ng mga 
employer o mga manager, pamumuwersa sa pagtatrabaho nang mahahabang oras nang walang pahintulot ang 
employer at iba pa. (Customer Counseling Center ☎ 1350, 1544-1350)

(3) Hindi Nababayaran o Naantalang Pagbabayad ng Sahod

◉   Itinuturing na naaantala ang pagbabayad ng sahod kapag hindi sinusunod ng employer ang pagbabayad ng 
sahod sa itinakdang araw o sa payday. Sa mga ganitong kaso, maaari kayong umapila sa lokal na opisina 
ng MOEL. 

◉   Kapag nakapagsampa na ng petisyon sa MOEL, sisimulan na nila ang imbestigasyon tungkol sa katotohanan 
ayon sa dalawang panig. Mas makakabuti kung maghahanda ang empleyado ng mga dokumentong 
magpapatunay sa inyong akusasyon (payslip, account na hinuhulugan ng sahod, kontrata sa pagtatrabaho).

◉ Proseso
① Konsultasyon at pagsusumite ng inyong pahayag (Civil Service Center ng Lokal na Labor Office)
② Pagtawag para sa pakikilahok (hearing) ng mga nasasangkot (Labor Supervisory Officer)
③ Imbestigasyon sa katotohanan
④  Matapos ang imbestigasyon, papatawan ng nararapat na aksyon ang employer kapag napatunayan na 

may nilabag siyang batas
⑤   Kapag hindi sumunod ang mga employer sa ipinapataw na aksyon, ipapasa na ang kaso sa taga- usig 

(Prosecutor’s Office)

(4) Sistema ng Paghahabol sa Hindi Nababayarang Sahod

Ang mga empleyadong hindi nakatatanggap ng sahod o benepisyo sa pagreretiro pagkaraan ng pagreretiro 
dahil sa bankruptcy ng employer ay makakatanggap ng mga sumusunod na garantiya mula sa bansa:
•   Sahod para sa huling tatlong buwan: sahod para sa huling tatlong buwan simula sa araw ng pagreretiro o 

aktwal na araw ng pagtigil sa trabaho
•   Benepisyo para sa leave sa loob ng huling tatlong buwan: Ito ay tumutukoy sa kabayaran para sa mga araw 

na nawalan ng pasok dahil mahina ang kumpanya para sa huling tatlong buwan simula sa araw ng pagreretiro 
o aktwal na araw ng pagtigil sa trabaho

•   Ang benepisyo sa pagreretiro sa huling tatlong taon: Ligal na benepisyo sa pagreretiro sa loob ng 3 taong may 
bisa sa nakaraan mula sa petsa ng pagreretiro (ordinaryong sahod para sa 90 araw)

(5) Pagtatanggal sa Trabaho

Sa ilalim ng Standard Labor Act, para kilalanin ang pagkatanggal ng empleyado sa trabaho, kinakailangan 
ng makatarungang rason. Kung wala ito, hindi maaaring tanggalin ng employer basta-basta ang empleyado. 
Ang empleyadong natanggal sa trabaho nang walang sapat na dahilan ay maaaring magsampa ng petisyon sa 
Labor Relations Board para maayos ito. Kapag napagdesisyunan na ito ay hindi makatarungang pagtatanggal 
sa trabaho, maaaring bumalik ang empleyado sa trabaho. Kinakailangang gawin ang aplikasyon para dito sa 
loob ng 3 buwan matapos ang araw ng pagkatanggal sa trabaho. 

3. Pamantayan sa Pagtatrabaho

(1) Oras ng Pagtatrabaho

•   Sang ayon sa nirebisang Standard Labor Act, ang mga kumpanyang may lima o higit pang regular na 
empleyado ay hindi maaaring lumagpas sa 40 oras na pagtatrabaho kada linggo. Ang oras naman sa trabaho 
ay hindi maaaring lumagpas ng 8 oras (hindi kabilang dito ang oras sa pagpapahinga). 

(2) Oras sa Pagpapahinga

•   30 minutong pahinga ang ibinibigay sa bawat apat na oras ng pagtatrabaho. Samakatuwid, isang oras na 
pagpapahinga para sa walong oras ng pagtatrabaho.

•   Maaaring gawin ng mga empleyado ang nais nila tuwing oras ng pagpapahinga, subalit hindi ito kasama sa 
bayad sa sahod.
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(3) Overtime, Pagtatrabaho sa Gabi at Pagtatrabaho ng Holiday

•   Ang pagtatrabaho ng sobra sa 40 oras/linggo o 8 oras/araw, na siyang itinakdang standard working hours, ay 
tinatawag na overtime work.

•   Ang pagtatrabaho sa gabi (night shift, yagan) ay nagsisimula 10:00PM hanggang 6:00AM.
•   Ang "pagtatrabaho sa holiday" ay tumutukoy sa mga itinakdang holidays ng batas (Linggo, May 1 o Labor 
Day) o iyong mga itinakda ng kumpanya (araw na itinakda bilang "holiday" / "araw ng pahinga") ng 
kumpanya. 

•   Ang bayad para sa overtime, at pagtatrabaho ng holiday ay 1.5 na mas malaki kaysa sa bayad sa regular na 
sahod.

• Ang pinalawig pang oras ng pagtatrabaho ay hindi maaaring lumampas sa 12 oras bawat-linggo.

(4) Paghahalinhinan sa Oras ng Trabaho

•   Ang mga kumpanyang nangangailangang patakbuhin sa loob ng 24 na oras ay hinahati ang kanilang mga 
empleyado sa dalawa o tatlong pangkat.

•   Sa ibang mga pabrika, inaayos ang iskedyul ng mga empleyado para halinhinan silang magtrabaho nang 
pang-umaga at panggabi.

•   Ang ibang mga kumpanya naman ay ginugrupo ang mga empleyado para magtrabaho sa parehong oras 
araw-araw.

4. Sahod

Kategorya Deskripsyon

Minimum Wage

•   Ito ay tumutukoy sa minimum na halaga ng sahod na itinakda ng gobyerno para ipasweldo ng 
mga employers sa kanyang mga empleyado.

•   Ang lahat ng kumpanya ay kailangang sumunod dito. Simula 2016 ang minimum wage KRW 
6,030/oras, o KRW 48,240/araw. 

Sistema ng 
Pagpapasweldo

• Ang sweldo ay maaaring bayaran kada oras, arawan, buwanan o taunan..
•   Kadalasan, ang mga empleyadong nagtatrabaho para sa industriya ng manufacturing ay 

sinuswelduhan kada buwan. Ang mga nagtatrabaho naman sa construction industry ay 
binabayaran kada araw. Ang mga empleyado namang kinontrata na magtrabaho nang 
panandalian ay kada oras din ang sahod. Gayunpaman, karamihan sa mga empleyado’y 
binabayaran kada buwan.

•   Tiyakin kung tama ba ang pinapasahod sa ng inyong employer. Kaya naman mas makakabuti 
kung gagawa kayo ng sarili ninyong logbook o record ng oras ng trabaho araw-araw. Ang ibang 
kumpanya naman ay may sariling time card upang makita ang eksaktong oras ng pagtatrabaho 
ng mga empleyado.

Severance Pay 
(Tegicom)

•   Ang mga empleyadong saklaw lamang ng Standard Labor Act ang makakatanggap ng 
severance pay (tegicom).

•   Hindi makakatanggap ng severance pay ang mga empleyadong nagtatrabaho ng 15 oras o mas 
mababa pa kada linggo.

•   Lahat ng empleyado na nagtatrabaho para sa mga kumpanyang may isa o higit pang taon ay 
makakatanggap nito. (Kailangang iisang kumpanya lang ang pinagtrabahuhan sa buong isang 
taon.) (Subalit, para sa mga nagtrabaho sa mga kumpanyang may apat o mas mababa pang 
bilang ng regular na empleyado simula noong Disyembre 1, 2010 hanggang Disyembre 31, 
2012, 50% lamang ng severance pay ang maaari ninyong matanggap. Buong severance pay 
naman ang ibabayad sa inyo simula Enero 1, 2013.)



Pagtatrabaho at Paggawa 281280 Gabay sa Pamumuhay sa Korea

Kalusugan at 
PagpapagamotEdukasyon ng mga Anak Social Security System Pagtatrabaho at Paggawa Sanggunian

Introduksyon sa 
Timog Korea 

Mga Serbisyong para sa 
Multikultural na Pamilya at Dayuhan Pananatili at Naturalisayon 

Kultura at Pamumuhay 
sa Korea

Pagdadalang-tao at 
Pangangalaga sa Bata 

� Employment Insurance

Ang mga kumpanya ay nagbabayad ng employment insurance premium batay sa 
kabuwanang bayad ng may-ari ng negosyo at mga empleyado. Ito ay ginagamit kapag 
nawalan ng trabaho (unemployment) ang mga empleyado. Kung sakaling mawalan ng 
trabaho ang isang empleyado, maaari siyang makakuha ng unemployment allowance mula 
sa employment insurance. Maaari rin siyang sumali sa mga pagsasanay para sa trabaho 
(job trainings). Ang mga may-ari naman ng kumpanya ay makakatanggap ng pinansiyal na 
tulong para sa pagsasagawa ng hakbang upang mapanatili ang trabaho, o kabayaran para sa 
pagbibigay nila ng pagsasanay sa trabaho.

1. Unemployment Benefits 

Kapag nawalan ng trabaho ang isang empleyado, nagbibigay ng mga benepisyo ang employment insurance 
para sa itinakdang panahon upang tulungan ang mga nawalan ng trabaho sa panahon ng kailangan nila ng 
pinansiyal na tulong, at upang makakuha muli sila ng trabaho.
•   Ang unemployment benefit ay hindi kabayaran para sa kawalan ng trabaho o sa pagbabalik ng bayad para sa 

hulog sa employment insurance premiums.
•   Ito ay insentibo upang himukin ang mga empleyado na muling magtrabaho.
•   Ang empleyadong nawalan ng trabaho ay maaari lamang mag-apply para sa nasabing benepisyo 12 buwan 

matapos ang araw ng pagtigil sa trabaho.

(1) Oras ng Pagtatrabaho

Sang-ayon sa nirebisang Standard Labor Act, ang mga kumpanyang may lima o higit pang regular na 
empleyado ay hindi maaaring lumagpas sa 40 oras na pagtatrabaho kada linggo, hindi kabilang dito ang 
oras para sa pagpapahinga (break time). O walong oras kada araw, hindi kabilang dito ang oras para sa 
pagpapahinga.
•   Kung nagtrabaho ng mahigit sa 180 na araw base sa insured unit period (ang basehan sa pagbibilang ng 

araw para sa kabayaran) sa loob ng 18 buwan bago ang araw ng pagtigil sa trabaho, kung siya ay nagtrabaho 
sa kumpanyang miyembro ng employment insurance.

• Mga empleyadong sapilitan o napilitang huminto sa trabaho.
•   Kung sakaling muling sumusubok na maghanap ng trabaho (Ang mga empleyadong nawalan ng trabaho 

Mahalagang Impormasyon

Kwalipikasyon sa Pagsali sa Employment Insurance

Ang mga kumpanya na may isa o higit pang empleyado ay, awtomatiko na ang pagmimiyembro para sa 

employment insurance. Subalit, ang mga dayuhang manggagawa o mga hindi pa Korean citizens ang kanilang 

pagsali o pagmimiyembro sa employment insurance ay depende sa kanilang nasyunalidad at sang-ayon sa 

patakaran tungkol dito.

sanhi ng boluntaryong pagtigil sa trabaho o kaya’y natanggal sa trabaho dahil sa pinsalang idinulot niya sa 
kumpanya ay hindi maaaring mag-apply para sa unemployment benefit)

(2) Halaga ng Unemployment Benefit

•   Halaga ng unemployment benefits = 50% ng average na sahod bago tumigil sa pagtatrabaho x bilang ng 
araw (maximum na sweldo kada araw: KRW 43,000; minimum na sahod kada araw: 90% ng minimum 
wage)

•   Bilang ng araw para sa unemployment benefit: ang bilang ng araw para sa unemployment benefit ay mula 
90 araw hanggang 240 na raw, at ang bilang na ito’y ibinabatay sa edad ng empleyado nang siya ay tumigil 
sa pagtatrabaho at ang haba ng panahon ng kanyang pagsususkrisyon (subscription) para sa employment 
insurance.

Bilang ng Araw para sa Unemployment Benefit (bilang ng araw para sa 
benepisyo)

Edad at Durasyon 
ng suskrisyon

Hindi Hihigit sa 
1 taon

1 taon ~
3 taon

3 taon~
5 taon

5 taon ~
10 taon

Higit sa 10 taon

30 taong gulang pababa 90 araw 90 araw 120 araw 150 araw 180 araw

30 ~ 50 taong 
gulang

90 araw 120 araw 150 araw 180 araw 210 araw

50 taong gulang 
~ at ang mga may 

kapansanan
90 araw 120 araw 180 araw 210 araw 210 araw

※ Edad: Inyong edad nang tumigil sa pagtatrabaho
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Kapag nawalan kayo ng kasalukuyang trabaho, kinakailangang magparehistro kayo bilang “job seeker” (aplikanteng 

naghahanap ng trabaho) sa website ng WorkNet. Pagkatapos nito ay maaari na kayong mag-file ng unemployment 

report sa Job Center sa inyong lugar, dalhin lamang ang inyong ID

Kinakailangan ninyong gumawa at magsumite ng aplikasyon sa Job Center upang malaman kung kayo ba ay 

kwalipikado para makatanggap ng unemployment allowances.

14 araw matapos ang aplikasyon, padadalhan kayo ng notipikasyon kung kayo ba ay maaaring makatanggap ng 

unemployment allowance (Padadalhan kayo ng sulat sakaling ito ay hindi maaprubahan).

Maaari kayong bumisita sa Job Center upang matanggap ang matagumpay na  aplikasyon. Bumisita dito sa 

itinakdang araw na nakasaad sa sulat, mula 1~4 na linggo.

Kinakailangang ipaalam ninyo sa Job Center ang mga sumusunod na impormasyon: estado ng inyong kawalan ng 

trabaho para sa kinikilalang durasyon ng pagkawalang trabaho, at mga gawain ninyo upang makahanap ng bagong 

trabaho (hal., pagsusumite ng mga resume, pagpapa-interbyu sa trabaho, atbp.)

�   Employment Insurance para sa  
mga Self-Employed 

1. Paraan ng Suskrisyon : boluntaryong suskrisyon (kung nais maging insured)

2.   Kwalipikasyon :   independiyenteng negosyante, na may rehistro ng negosyo at ang bilang ng 
empleyado ay hindi hihigit sa 50 empleyado

3. Premium Insurance at Unemployment Allowance

•   Ang insurance premium ay 2.25% (binabayaran bawat buwan) na batay sa remuneration, ang kabayaran 
naman para sa kawalang trabaho ay 50% na sustento batay sa remunerasyon (ang iba’t ibang allowance 
period ay sangayon proporsyunal sa policy periods ng insurance)

*   Pamantayang Remunerasyon (Basis Remuneration): batayan ng pagbabayad ng insurance premium at sa sustento para sa 
kawalang trabaho. Ito ay kinakategorya sa 7 grado. Ang suskritor ay pipili ng isa sa 7 mga grado

(Yunit: KRW)

Kategorya Batayan sa Kabayaran Buwanang premium
Buwanang sustento habang 

walang trabaho

unang baitang 1,540,000 34,650 770,000

pangalawang baitang 1,730,000 38,920 865,000

pangatlong baitang 1,920,000 43,200 960,000

pang-apat na baitang 2,110,000 47,470 1,055,000

panglimang baitang 2,310,000 51,970 1,155,000

pang-anim na baitang 2,500,000 56,250 1,250,000

pangpitong baitang 2,690,000 60,520 1,345,000

(3) Paraan ng Aplikasyon
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4. Benepisyo

•   (Unemployment Allowance) ibinibigay ang unemployment allowance para sa mga naghahanap ng trabaho 
para sa loob ng 90~180 na araw na proporsyonal sa policy period, sakaling nalugi at nagsara ang kumpanya 
matapos nitong mag-subscribe sa employment insurance sa loob ng mahigit sa isang taon.

Kategorya
Sumali sa isinegurong panahon (panahon)

1 taon - 3 taon 3 taon - 5 taon 5 taon - 10 taon higit na 10 taon

mga araw ng 
suweldo

90 araw 120 araw 150 araw 180 araw

• (Pag-unlad ng Kakayahang Bokasyunal) May subsidiyang 50~100% ng gastos ng pagsasanay

5. Panahon ng Pagsususkrito (Period of Subscription) 

Sa loob ng 1 taon mula sa petsa ng paglulunsad ng negosyo gaya ng nakasaad  sa rehistrasyon ng negosyo.

�   Industrial Accident Compensation 
Insurance 

1. Aksidente habang Nagtatrabaho (Industrial Accidents)

Kinukuha ng Industrial Accident Compensation Insurance ang premium mula sa may-ari ng negosyo upang 
protektahan ang mga manggagawa sakaling magkaroon ng aksidente sa pagtatrabaho. Kapag nangyari ito, 
gagamitin nila ito para mabigyan ng kompensasyon ang empleyado, imbes na ang employer ang magbayad 
sa mga gastusin. Ang patakarang ito ay inilalapat sa lahat ng uri ng negosyo at kumpanyang mayroong 
empleyado. Kung ang empleyado ay nasaktan habang nagtatrabaho, maaari siyang mag-apply sa Korea 
Labor Welfare Corporation at maaari siyang makatanggap ng danyos matapos ang pagsusuri. 

(1)  Mga Tips na Dapat Tandaan Kapag Kayo’y Naaksidente habang 

Nagtatrabaho

•   Ang aplikasyon para sa kumpensasyon sa mga empleyadong naaksidente ay maaaring isagawa ng empleyado o 
ng pamilya. Ang aplikasyon ay maaaring isagawa mismo sa Korea Workers' Compensation and Welfare Service 
(☎1588-0075) o kaya ay humingi ng tulong sa mga organisasyong nagpapayo. 

•   Kapag naaksidente, napakahalaga ng pangunang pagpapagamot. Kinakailangang mayroon kayong diyagnosiya 
mula sa doktor at dito rin magpagamot. Lalo na kung may aksidente gaya ng mga naputulan ng daliri, kailangang 
pumunta sa ospital na maaaring magsagawa ng operasyon para dito. 

•  Kapag naaksidente habang nagtatrabaho, kahit na ito ay kasalanan ng empleyado, maaari pa rin  siyang makatanggap 
ng benepisyo. 

•   Ang “accident compensation wages” (danyos) ay maari lamang matanggap sa pamamagitan ng bank account na 
nakapangalan sa benipisyaryo. Kung sakaling wala pang bank account ang isang manggagawa, kinakailangang 
gumawa na siya agad nito.

•   Ang pansamantalang kawalan ng kapasidad na benepisyo at benepisyong pangmay-kapansanan ay maaari lamang 
matanggap sa pamamagitan ng bank account ng benepisyaryo. Kung sakaling wala pang bank account ang isang 
manggagawa, kinakailangang gumawa na siya agad nito.

•   Sa panahon ng paggagamot sa isang industriyal na aksidente, ang kumpanya ay hindi maaaring magtanggal ng 
manggagawa o puwersahang deportasyon. Madalas ay may mga dayuhang manggagawa na sapilitang idinedeport 
pagkaraang makita mula sa isang industriyal na aksidente na hindi sila pamilyar sa batas. May mga kaso pang kung 
saan ang mga pamilya ng mga dayuhang manggagawa na namatay mula sa isang industriyal na aksidente ay hindi 
nakatatanggap ng tamang kompensasyon dahil sa hindi pamilyar ang mga ito sa mga batas ng Korea. Ang mga 
biktima ng aksidente ay kailangan na magpakonsulta agad sa mga organisasyong nagpapayo sa mga dayuhan upang 
malaman nila ang mga karapatan.

(2) Kwalipikasyon

Ang mga negosyo o mga empleyadong kaakibat ng mga negosyong pinamamahalaan sa pamamagitan ng Industrial 
Accident Compensation Insurance Act ay maaaring pairalin para sa kompensasyon sa mga kaso ng pinsala, 
pagkakasakit, kapansanan o pagkamatay samantalang nasa tungkulin.

(3) Paghahanda ng Dokumento

Hangga't maaari'y iulat ang lahat ng tamang detalye tungkol sa aksidente.  Ihanda ang kopya ng “occupational accident 
rehabilitation application,” “temporary incapacity benefit application,” “occupational disability benefit application” 
(kung kinakailangan) at ang kopya ng bill para sa rehabilitasyon at saka isumite ito sa Korea Labor Welfare Corporation.
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(4) Proseso ng Kabayaran para sa Aksidente

PagpapaospitalAksidente

Pagpapasa ng 
Aplikasyon sa 

COMWEL

Pagsusuri ng 
Nangyaring  
Aksidente,  

Tinamong Pinsala,  
o Pagkakasakit

Deliberasyon at 
Pagpapasiya

Pangmedikal na 
Konsultasyon 

 (kung 
kinakailangan))

Pag-iisyu 
ng Medical 
Certificate

Paghahanda ng 
Aplikasyon para 
sa Pangunahing 

Medikal na Lunas

Notipikasyon ng 
Desisyon (Aplikante, 

Kumpanya, 
at Medikal na 
Organisasyon)

(5)   Klase ng mga Benepisyong maaaring Makuha mula sa Industrial Accident 

Compensation Insurance

Kategorya Nilalaman

Pambayad sa mga 
Gastusing Pang-medikal

Bayad para sa pagpapagamot ng sakit o natamong pinsala na siyang nagmumula sa mga 
medikal na institusyon. Ito ay binibigay hanggang sa gumaling ang biktima.

Pansamantalang 
benepisyo ng kawalan ng 

kapasidad

70% ng karaniwang kita ay ibinibigay araw-araw upang protektahan ang pangkabuhayan ng 
mga napinsalang manggagawa at ang kanilang mga pamilya sa panahon ng pagkawala ng 
trabaho sanhi ng pagpapagaling.

Pensyon Para sa 
Pinsala at Pagkakasakit

Kapag ang manggagawang nakakatanggap ng suporta para sa "pambayad sa mga 
gastusing medikal"  ay kabilang sa una hanggang ikatlong grado at mayroon pa siyang sakit 
sa baga, at mahigit na sa 2 taon siyang nagpapagamot, ibibigay ang pension na ito imbes na 
sa “leave payment.” 

Bayad para sa 
 Kapansanan (Disability 

Allowance)

Ibinibigay ito base sa antas ng pinsalang natamo ng biktima nang siya’y maaksidente habang 
nagtatrabaho sa kumpanya, lalo na’t kung patuloy pa rin ang kanyang pagpapagamot 
matapos ang aksidente.

Personal Care Benefit
Benepisyong para sa mga nangangailangan ng personal na maagsikaso sa kanila matapos 
ang pagpapagamot dahil sa kanilang medikal na kondisyon. Ibinibigay lamang ito doon sa 
mga pumapasa para sa kaangkupan para sa sick leave.

Benepisyo para sa 
Rehabilitasyon sa 

Pagtatrabaho

Benepisyo para sa mga employer na nagpapanatili ng pagbibigay trabaho  o nagsasagawa 
ng mga pagsasanay para sa rehabilitasyon, o kaya ng pagsasanay para sa adaptasyon ng 
mga nagtamo ng kapansanan at nakatanggap ng disability benefit.   Para rin ito sa mga 
nangangailangan ng pagsasanay para sa pagbabalik-trabaho lalo na’t ang grado ng kanilang 
pinsala ay nasa 1~12 na grado, at patuloy pa rin ang pagpapaggamot, o kaya naman iyong 
mga may kapansanan ng 1~12 grado at kasalukuyang tumatanggap pa rin ng disability 
benefit

Bayad para sa mga 
Naiwang Kapamilya 

at Bayad para sa 
Pagpapalibing

Ang bayad para sa gastusin sa pagpapalibing at allowance para sa mga naiwanang pamilya 
ay ibinibigay para mapangalagaan ang pamumuhay ng naiwanang pamilya sa pagkakataong 
bawian ng buhay ang empleyado dahil sa aksidente habang nagtatrabaho.
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2. Pangunahing Patakaran sa Kaligtasan 

Ang unang hakbang para maiwasan ang pagkakaroon ng aksidente habang nagtatrabaho ay ang madalas na 
paglilinis ng inyong pinagtatrabahuhan, ang paligid nito at panatilihing maayos ang mga kagamitan dito. 
Siguraduhin ninyong walang mga nakasagabal sa mga daanan. Kinakailangang madalas ninyong tiyakin 
na hindi madulas ang sahig. Ang mga sumusunod ay ang pangunahing patakaran para sa kaligtasan na 
kinakailangang ipatupad sa bawat kumpanya:

•   Bago ang pagtatrabaho, alamin muna kung anu-ano ang mga bagay na maaaring magdulot ng panganib. 
•   Patayin ang kuryente matapos maglinis o pagkukumpuni, pag-aayos ng ibang gawain.
•  Isuot ang tamang damit sa pagtatrabaho habang nagtatrabaho. Huwag manigarilyo o kumain sa lugar ng 

pinagtatrabahuhan.  
•   Huwag magsuot ng cotton gloves kapag nagtatrabaho gamit ang umiikot na makina
•   Magsuot ng protective gear gaya ng safety hat at sapatos.
•   Magsuot ng protective glasses kapag nagtatrabaho sa mga lugar na may maliliit na butil at alikabok o habang 

naglalagari o ginagamit ang makina.
• Kailangang iklasipika ang mga mapanganib na materyales at ilagay ito sa maayos na lokasyon.
•  Magsuot ng protective mask (gas mask) kapag gumagamit kayo ng mga kemikal gaya ng mga panlinis at  
   adhesives.
• Alamin kung saan ang pinakamalapit na emergency exit.
• Alamin din kung saan nakalagay ang first-aid kit at fire extinguisher.
• Alamin ang lahat ng mga nakapaskil tungkol sa kaligtasan gaya ng safety signs at mga warning signs.
• Hugasan nang mabuti ang kamay bago kayo kumain.

3. Mga Karatulang Dapat Tandaan

Bawal Manigarilyo Bawal ang Apoy Huwag galawin ang 
mga gamit

Bawal Pumasok Bawal Dumaan Bawal GamitinBawal Dumaan ang 
mga Sasakyan

Bawal Sumakay

Radioactive 
substances

High voltage Mga Gamit na 
Nakasabit

Inflammable 
substances

Acidic substances Toxic substancesExplosive substances Corrosive substances

Gamit na maaaring 
Mahulog

Mataas na 
Temperatura

Maliit na 
Temperatura

Maliit na Temperatura Laser beamsMadulas na Sahig Carcinogens, utagens, 
biohazards, toxins, 
respiratory system 

irritants
Hazardous location

Magsuot ng goggles Magsuot ng gas mask Magsuot ng dust 
mask

Magsuot ng safety 
helmet

Magsuot ng face 
guard

Magsuot ng 
earplugs

Magsuot ng safety 
booths

Magsuot ng safety 
gloves

Magsuot ng safety 
suit

Green cross First aid Washing stationStretcher Emergency exit

Emergency exit sa 
kaliwa

Emergency exit sa 
kanan

Emergency 
instruments

1
MgaIpinagbabawal 

2

Tandaan

3
Kautusan

4
Impormasyon
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�   Maternity Leave Bago o Matapos ang 
Panganganak at Leave para sa Pag-aalaga 
ng Bata 

Kung ang isang empleyado ay nagdadalang-tao, maaari siyang magfile ng maternity leave 
bago o matapos ang kaniyang panganganak. Bukod pa rito, maaari rin siyang gumamit ng 
leave para sa pag-aalaga ng mga batang nasa 6 na taong gulang pababa (pagbabawas ng 
oras ng pagtatrabaho para maalagaan ang bata).

1. Maternity Leave Bago o Matapos ang Panganganak

(1) Kwalipikasyon

•   Sinumang babaeng empleyadong nagtatrabaho sa isang kumpanyang mayroong isa o higit pang regular na 
empleyado’t napapasailalim sa Standard Labor Act ay maaaring mag-file at gumamit ng maternity leave, 
nang hindi isinasaalang-alang ang kaniyang pinirmahang kontrata para sa pagtatrabaho (permanente o 
regular na empleyado, temporaryo o part-time na empleyado, atbp.)

(2) Panahon ng Maternity Leave Bago o Matapos ang Panganganak

◉   Kung walang problema sa panganganak, ang mga empleyado ay maaaring mag-file e ng leave para sa 90 
araw na leave mula sa due date (inaasahang araw ng panganganak) o sa mismong araw ng panganganak.

◉   Lahat ng empleyado ay maaaring gumamit ng 45 araw pataas para sa leave matapos ang panganganak.
※   Ang babaeng empleyado ay maaaring gumamit ng 44 na araw ng maternity leave sa unang yugto ng panganganak kaysa sa 

nalalapit na araw ng panganganak, ayon sa mga sumusunod na kaso: ① kung nakaranas na makunan o magsilang ng patay 
na sanggol ang empleyado, ② kung mahigit sa 40 taong gulang na ang empleyado, ③ kung mayroon siyang medical certificate 
na nagsasabing may posibilidad siyang makunan o magsilang ng patay na sanggol .

◉   Ang maternity leave bago o matapos ang panganganak ay ibinibigay sa mga empleyado ng ilang mga 
kumpanya. Subalit, matatapos ang leave kapag naabutan ng expiration ng contract period habang naka-
leave ang empleyado.
※   Nitong Hulyo 1, 2014, ang mga babaeng nagsilang ng dalawang sanggol o higit pa sa isang pagkakataon (kambal, atbp.,) ay 

makatatanggap ng 120 araw ng prenatal maternity leave. Ang panahon ng pagliban pagkatapos ng panganganak ay dapat na 
60 araw o higit pa.

(3) Sahod habang naka-Maternity Leave Bago o Matapos ang Panganganak

• Sa panahon ng prenatal maternity leave, ang prenatal maternity leave na sahod ay ibibigay.
•   Binabayaran ng malalaking kumpanya ang 100% ng 60 araw ng karaniwang sahod ng empleyado, at ang 

natitirang sahod para sa 30 araw ay binabayaran gamit ang employment insurance. (Maximum ng KRW 1.35 
milyon sa isang buwan)

•   Sa kaso ng pagsasaprayoridad sa target na negosyo ng suporta (maliit at katamtaman ang laking negosyo), 
ang sahod na 90 araw sa leave ay babayaran ng unemployment insurance (hanggang 1,350,000 KRW 
bawat-buwan), sa pagbabayad ng kumpanya sa pagkakaiba sa pagitan ng ordinaryong sahod at prenatal 
maternity leave na sahod para sa unang 60 araw.

*    Nitong Hulyo 1, 2014, ang mga malalaking kumpanyakumpanya ay nagbayad ng 100%\
   ng ordinaryong sahod sa loob ng 75 araw kung sakaling magluluwal ng 2 sanggol o higit pa sa isang pagkakataon (kambal, atbp.);   
   ang sahod para sa natitirang 45 araw ay ibibigay ng unemployment insurance (hanggang KRW 1,800,000 bawat-buwan). Sa kaso ng   
   maliit at katamtaman ang laking kumpanya, ang unemployment insurance ay nagbibigay ng perinatal maternity leave na sahod sa 
   loob ng 120 araw (hanggang sa KRW 1,800,000 bawat-buwan).

(4) Paghiling ng Sustento sa Pagliban dahil sa Panganganak

◉   Ang mga empleyado na nais makatanggap ng sahod para sa panahon ng kanilang leave, ay kumukuha ng 
dokumento bilang kumpirmasyon mula sa may-ari ng negosyo, at isinusumite ito, kasama ng kanilang 
aplikasyon para sa sahod para sa maternity leave o matapos ang panganganak, sa employment center na 
nakakasakop sa address ng aplikante o sa lokasyon ng negosyo. 

◉ Kakailanganing dokumento
•   Mga dokumento mula sa kumpanya:  dokumentong kumpirmasyon para sa maternity leave bago o matapos 

ang panganganak, payroll, dokumento upang matukoy ang sahod kagaya ng employment contract (kopya) 
at iba pa. 

•   Mga dokumento mula sa website ng Ministry of Labor and Employment o Employment Center:  application 
form para sa maternity leave bago o matapos ang panganganak. 
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2.   Leave para sa mga Nakunan (Miscarriage) o Nanganak ng Patay 
na Sanggol (Stillbirth)

(1) Kwalipikasyon

•   Sang-ayon sa tuntunin, ang pagli-leave dahil nakunan o nanganak ng patay na sanggol ay pinapayagan 
lamang sa mga kasong natural ang dahilan ng pagkalaglag ng bata sa sinapupunan. Ang panahon o haba ng 
leave ay naiiba base sa panahon ng pagbubuntis.

•   Sang-ayon sa Standard Labor Act, ang babaeng empleyado na nagtatrabaho sa isang kumpanyang may isa o 
higit pang regular na empleyado ay maaaring mag-file ng leave, nang hindi isinasaalang- alang ang kanyang 
kontrata sa pagtatrabaho (kahit na siya’y regular o part-time na empleyado).

(2) Haba ng Leave Kapag Nakunan o Nanganak ng Patay na Sanggol:

◉   Binibigyan ng leave ang mga nakaranas nito sang-ayon sa panahon ng pagbubuntis bago makunan o 
manganak ng patay na sanggol

•   kung 11 linggong pagbubuntis nang makunan: 5 araw na leave mula sa araw na nakunan o panganganak ng 
patay na sanggol

• 12 linggo ~ 15 linggo : 10 araw na leave mula sa araw na nakunan o panganganak ng patay na sanggol
• 16 linggo ~ 21 linggo: 30 araw na leave mula sa araw na nakunan
• 22 linggo ~ 27 linggo: 60 araw na leave mula sa araw na nakunan
• mahigit sa 28 linggo: 90 araw na leave mula sa araw na nakunan

(3)   Bayad para sa mga Naka-leave dahil Nakunan o Nanganak ng Patay na 

Sanggol

•   Ang patakaran para sa bayad para sa leave ng mga nakunan o nanganak ng patay na sanggol ay pareho ng 
patakaran para sa maternity leave.

•   Binabayaran ng malalaking kumpanya ang 100% ng 60 araw ng karaniwang sahod ng empleyado, at ang 
natitirang sahod para sa 30 araw ay binabayaran gamit ang employment insurance. (Maximum ng KRW 1.35 
milyon sa isang buwan)

•   Binabayaran naman ng mga small and medium-sized enterprises ang sahod para sa 90 araw gamit ang 
employment insurance (maximum ng KRW 1.35 milyon kada buwan).

(4)   Aplikasyon para sa sahod sa panahon ng leave dahil nakunan o nanganak 

ng patay na sanggol

•   Ang mga empleyadong nais makatanggap ng sahod habang sila ay naka-leave dahil sila ay nakunan o 
nanganak ng patay na sanggol ay kinakailangan kumuha ng dokumentong nagpapatunay na sila ay naka-
leave. Makukuha ang dokumentong ito sa mga may-ari ng kumpanya. Isumite ang nasabing dokumento, 
kasama ang application form para sa pagke-claim ng sahod sa panahon ng leave at medical certificate 
na nagpapatunay na kayo ay nakunan o nanganak ng patay na sanggol, sa Job Center na nakakasakop sa 
inyong tirahan o lokasyon ng inyong kumpanya.

3. Leave para sa Pag-aalaga ng Bata

Ang mga empleyado ay maaaring mag-file ng leave para sa isang taon upang alagaan ang sanggol (o bata) na 
nasa 8 na taong gulang pababa at nasa ikalawang taon sa elementarya pababa. 

(1) Kwalipikasyon

•   Ang mga empleyado, babae man o lalaki, ay maaaring mag-file ng leave, hanggang isang taon, para sa pag-
aalaga ng bata kung sakaling nakapagtrabaho na sila sa isang kumpanya sa loob ng isang taon o higit pa at 
mayroon silang anak na 8 na taong gulang pababa na nasa ikalawang taon sa elementarya pababa.

•   Ang leave para sa pag-aalaga ng bata ay ipinatutupad upang masiguradong hindi titigil sa trabaho ang 
mga empleyado dahil sa pangangailangang alagaan ang bata at upang pareho nilang matugunan ang mga 
tungkulin nila sa kanilang bahay at gayundin ang trabaho nila sa kumpanya.

(2) Haba ng Leave para sa Pangangalaga ng Bata

• Ang maximum na haba ng leave para sa pangangalaga ng bata ay hanggang isang taon.
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(3) Bayad para sa Leave para sa Pangangalaga sa Bata

•   Walang bayad o sahod na matatanggap para sa leave sa pangangalaga sa bata. Subalit may matatanggap 
kayo na allowance para rito na umaabot ng 40% ng kabuwanang sahod (maximum ng KRW 1,000,000, 
minimum ng KRW 500,000).

•   Ang kabayaran para sa leave sa pag-aalaga ng bata (KRW 100,000 kada buwan(paunang suporta ng 
kumpanya na KRW 200, 000)) at ang kabayaran para sa kapalit na manggagawa o empleyado (KRW 
300,000 (paunang suporta ng kumpanya na KRW 600,000 kada buwan) ay ibinibigay sa employer (o may-
ari ng kumpanya) maliban sa allowance para sa leave sa pag- aalaga ng bata.
※   Matapos na magamit ng isang ina ang kanyang leave para sa pag-aalaga ng bata, sakaling mag-apply ng leave ang ama para 

sa kaparehong kundisyon, sinusuportahan ang unang leave na ito sa pamamagitan ng katumbas na 100% ng sahod (maximum 
KRW 1.5M) (maaaring magpalit ang pagkakasunod ng ama at ina, anak na babae ng lalaking emplyeyado) 

(4)   Aplikasyon para sa Allowance habang Naka-leave para sa Pag-aalaga ng Bata

◉   Isumite ang iyong aplikasyon para sa allowance habang naka-leave para sa pag-aalaga ng bata sa inyong 
employer 30 araw bago ito magsimula.

◉   Ang mga empleyadong nais makatanggap ng allowance habang sila’y naka-leave para sa pangangalaga sa 
bata, kinakailangang kumuha ng dokumentong nagpapatunay nito mula sa kanilang kumpanya. At saka ito 
isumite kasama ang application form sa Job Center na nasasakupan ang inyong kumpanya o tirahan.

◉ Kinakailangang Dokumento
•   Dokumentong mula sa inyong kumpanya: dokumentong nagpapatunay na kayo ay nag-file ng leave para sa 

pangangalaga sa bata, payslip, dokumentong nagpapatunay ng nasabing sahod (hal. employment contract, 
atbp.)

•   Dokumentong manggagaling sa homepage ng MOEL: application form para sa allowance habang naka-
leave para sa pangangalaga sa bata

4. Pagbabawas ng Oras ng Trabaho para sa Pangangalaga ng Bata

•   Ang mga empleyadong may anak na 8 taong gulang pababa at nasa ikalawang taon sa elementarya pababa, 
ay maaaaring mag-apply para sa pagbabawas ng oras ng trabaho para pangalagaan ang bata, kung saan 
maaaring gawin 15~30 oras na lamang ang kanilang trabaho kada buwan para sa loob ng isang taon para 
mapangalagaan nila ang kanilang anak.

(1) Kwalipikasyon

•   Ang mga empleyado, mapababae man o lalaki, ay maaaring mag-apply para sa pagbabawas ng oras ng 
trabaho sa panahon ng paglaki ng mga bata, kung sila ay nagtrabaho sa isang kumpanya sa loob ng isang 
taon o mahigit pa, at mayroon silang anak na 8 taong gulang pababa at nasa ikalawang taon sa elementarya 
pababa.

•   Ang pagbabawas ng oras ng trabaho para sa pag-aalaga ng bata ay ipinatutupad upang masiguradong hindi 
titigil sa trabaho ang mga empleyado dahil sa pangangailangang alagaan ang bata at upang pareho nilang 
matugunan ang mga tungkulin nila sa kanilang bahay at gayundin ang trabaho nila sa kumpanya.

(2) Panahon ng Paggamit

•   Maaaring gamitin ang pagbabawas ng oras ng trabaho sa loob ng isang taon. Subalit, kabilang sa isang taon 
ang leave para sa pangangalaga sa mga bata (ng nanay o tatay), kaya naman kung nagamit niyo na ito para 
sa leave, hindi na kayo maaaring mag-apply pa para sa pagbabawas ng oras ng trabaho.
※  Binabalangkas pa ang polisya sakaling sa halip na ang pagpa-file ng leave para sa pangangalaga ng bata ay pagbabawas ng oras 

sa trabaho ang gagamitin upang maging epektibo ito sa loob ng 2 taon. (Hulyo, 2015)

•   Panahon na maaaring gamitin para sa pagbabawas ng oras ng trabaho para sa pangangalaga ng bata = Leave 
(maximum na 1 taon) sakaling hindi magamit x 2
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(3)   Kaukulang Bayad kapag Nagbawas ng Oras ng Trabaho para sa 

Pangangalaga sa Bata

•   Sa panahon na binawasan ang oras ng trabaho para sa pangangalaga sa bata, ang babayaran lamang na oras 
ay iyong mga oras na itrinabaho ninyo. Ang allowances naman para sa mga oras na ibinayad sa inyo ay 
babayaran gamit ang employment insurance (ang kabayaran ay ayon sa 60% ng regular na sahod).

•   Kagaya ng leave para sa pangangalaga ng bata, ang insentibo para sa may-ari ng kumpanya bilang pagpayag 
sa empleyadong mag-leave para sa pangangalaga sa bata (KRW 100,000 kada buwan (paunang suportang 
KRW 200,000 kada buwan para sa mga kumpanya) at ang insentibo naman para sa pagkuha ng pamalit 
na manggagawa o empleyado (KRW 200,000 kada buwan (paunang suportangKRW 600,000 kada buwan 
para sa mga kumpanya) ay ibibigay sa mga employer para sa panahon na binawasan ang oras ng trabaho ng 
empleyado para maalagaan ang bata.

(4)   Aplikasyon para sa pagbabawas ng oras sa trabaho sa panahon ng 

pangangalaga sa bata

◉   Kinakailangang mag-apply ng mga empleyado para sa pagbabawas ng oras ng pagtatrabaho, 30 araw bago 
magsimula ito.

◉   Para sa mga empleyadong nais makatanggap ng allowance sa panahong binawasan ang oras ng kanilang 
trabaho, kinakailangan nilang kumuha ng dokumentong nagpapatunay nito mula sa kanilang kumpanya. 
At saka ito isumite kasama ang application form para rito sa Job Center na nasasakupan ang inyong 
kumpanya o tirahan.

◉ Kinakailangang Dokumento
•   Dokumentong mula sa inyong kumpanya: dokumentong nagpapatunay na kayo ay nag-file ng pagbabawas 

sa oras ng trabaho para sa pangangalaga sa bata, payslip, dokumentong nagpapatunay ng nasabing sahod (hal. 
employment contract, atbp.)

•   Dokumentong manggagaling sa homepage ng MOEL: application form para sa pagbabawas ng trabaho 
para sa pangangalaga sa bata
*   sakaling nagdadalang-tao ang empleyado, maari siyang makatanggap ng maternity leave bago o pagkatapos manganak.  Dagdag 
pa, maari lamang gamitin ang leave para sa pangangalaga ng bata (pagbabawas ng oras sa trabaho) para sa anak na 8 taong 
gulang pababa at nasa ikalawang taon ng elementarya pababa. 
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1. FAQ

Tinutulungan ng 217 multicultural family support centers 
ang mga multikultural na pamilyang nahihirapan sa 
pakikibagay sa pamumuhay sa Korea. Ginagawa ito sa 
pamamagitan ng mga edukasyunal na programa para sa 
pamilya, pagbibigay ng payo, programang pangwika at 
pangkultura. Sa mga proyekto ng multicultural family 
support center (integrated education for multicultural family, 
pagsasanay sa pagtatrabaho, pagbibigay-payo, atbp.) at 
visiting education services, ang “pag-aaral ng wikang 
Koreano” at ang “seminar para sa mga magulang” ay ilan 
lamang sa mga libreng serbisyo. Ang serbisyo para sa 
pamumuhay ng mga anak ay hindi libre at maaaring may 
bayaran kayo depende sa kita ng inyong pamilya. Para 
sa mga detalye, mangyaring makipag-ugnayan sa mga 
multicultural family support centers sa inyong lugar. (Para sa 
mga tanong: Danuri Helpline ☎1577-1366)

May isang lugar kung saan makikita lahat ang 
iba’t ibang programang inihahandog para sa mga 
multikultural na pamilya at migranteng kasal sa 
Koreano - ang “Danuri” portal. Sa pamamagitan nito, 
makikita rito ang iba’t ibang impormasyon gamit ang 
13 wika. Sa address bar ng internet, i-type ang ‘http://
www.liveinkorea.kr’. Maaari ninyo itong idagdag sa 
mga bookmarked list ninyo para mas madali ninyong 
magagamit ang serbisyong hatid ng “Danuri” portal. 

Ang "Integrated Information Call Center para sa 
Multikultural na Pamilya" (Danuri Helpline, ☎1577-
1366) ay naghahandog ng legal na konsultasyon sa 
pamamagitan ng pagtawag. Mula rito ay iuugnay 
nila kayo sa Korean Bar Association. Bukod pa rito, 
ang konsultasyon sa krisis at emergency assistance, 
pagbibigay ng iba’t ibang impormasyon sa buhay 
sa Korea, pagsasaling-wika at 3-way calling service 
ay inihahandog sa 13 wika (Koreano, Ingles, Tsino, 
Vietnamese, Filipino (Tagalog), Cambodian (Khmer), 
Mongolian, Ruso, Hapon, Thai, Lao, Uzbek at 
Nepali). Makakabuti kung ise-save ninyo sa inyong 
mga cell phone ang ☎1577-1366 ng Danuri Helpline 
para sa mas madaling paggamit nito. 

Gusto kong makatanggap ng 
tulong para sa pakikibagay sa 

pamumuhay sa Korea!

Gusto kong makatanggap ng 
mga impormasyon tungkol 
sa mga ibinibigay na tulong 
para sa mga multikultural na 

pamilya!

Nais kong makatanggap 
ng legal na konsultasyon sa 
pamamagitan ng pagtawag. 
Makakatanggap ba ako ng 

tulong?

Gusto kong makatanggap ng 
tulong para sa pakikibagay sa 

pamumuhay sa Korea!
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Kung matatas na ang anak sa wika ng kaniyang 
ina simula pagkabata pa lamang, hindi lamang siya 
magiging malapit sa kaniyang ina kundi magiging 
natural din sa kaniya na lumaki nang bilingual. Kung 
gagamitin ang parehong wika sa loob ng bahay, 
hindi lamang magiging matatag ang identidad ng 
anak ng multikultural na pamilya kundi lalaki din 
ito bilang isang ‘global talent.’ Naghahandog ang 
mga multicultural family support center ng mga 
programang gaya ng "Pagbubuo ng Bilingual na 
Kapaligiran” at seminar para sa mga nanay. Maaaring 
tanungin ang sentro tungkol dito. (Para sa mga tanong: 
Danuri Helpline  (☎1577-1366)

Para sa maayos na paninirahan at pakikibagay ng 
mga kababaihang migranteng kasal sa Koreano sa 
Korea, naghahandog ang ‘Saeil Women’s Center’ (☎
1544-1199) ng internship, pagsasanay sa trabaho at 
iba pa. Bukod pa rito, naghahandog din ang Ministry 
of Labor and Employment (☎1350) ng programa 
para matulungan ang mga kababaihang migranteng 
kasal sa Koreano na makakuha ng trabaho (“WIND 
program”). Nagbibigay din sila ng mga pagsasanay 
para sa pagtatrabaho para masiguradong maging 
matagumpay sila sa pagkuha ng trabaho. Bisitahin 
ang Danuri Portal (www.liveinkorea.kr) para sa mga 
detalye tungkol dito. 

Opo, meron po. Ang “Rainbow Youth Center,” sa 
pakikipagtulungan sa iba pang mga institusyon sa 
bawat lugar, ay naghahandog ng iba’t ibang mga 
programa para sa mga kabataang migranteng nasa 
edad 9~24 na taong gulang. Nagbibigay sila ng 
impormasyon at pagpapayo tungkol sa pananatili 
(immigration), paninirahan, edukasyon, pagtatrabaho 
at pamimili ng career at iba pa. Naghahandog din 
sila ng sikolohikal na pagpapagamot (psychological 
treatment). Kung nais ninyo ng customized 
services maaaring tumawag sa ☎02-722-2585 at 
makakatanggap kayo ng mga serbisyo. Mayroon ding 
preparation school para sa mga kabataang lumaki sa 
ibang bansa at kailan lang lumipat sa Korea. Makipag-
ugnayan sa inyong munisipalidad tungkol dito. 

Ang lahat ng mga nagdadalang-tao (kasama na ang 
mga migranteng kasal sa Koreano) ay maaaring 
makatanggap ng libreng pangangasiwa sa kalusugan 
mula sa health centers. Magparehistro lamang sa 
health center para makatanggap ng libreng prenatal 
tests. Dagdag pa, matapos ang pagbubuntis, 
makakatanggap din kayo ng iron at folic acid 
supplements sa bawat yugto. Bisitahin ang health 
center sa inyong lugar upang malaman ang mga 
ibinibigay nilang serbisyo at mga edukasyunal na 
programa para sa mga nagdadalang-tao. 

Gusto kong palakihin ang 
anak ko na magaling sa 

wikang Koreano at sa wika ng 
kaniyang ina!

Gusto kong makakuha ng 
mga impormasyon tungkol sa 

pagtatrabaho!

May mga sentro bang 
tumutulong sa mga kabataang 

lumaki sa ibang bansa at 
mga kabataang mula sa 

multikultural na pamilya? 

Ano-ano ang mga serbisyo 
para sa mga nagdadalang-tao? 
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Sa Korea, ipinatutupad ang sistema kung saan 
kinakalkula ang dapat na ihulog na kabuwanang 
bayad sa health insurance base sa kita (income) at ari-
arian ng suskritor (subscriber). Kapag nagsuskrito 
(subscribe) sa health insurance, magagamit ang mga 
medikal na institusyon sa mababang halaga sakaling 
magkasakit kayo o manganganak. Regular din kayong 
makakatanggap ng medical check-up. Maaaring 
itanong ang mga detalye tungkol sa kung magkano 
ang dapat ihulog sa health insurance, mga kondisyon 
o kwalipikasyon sa pagsususkrito, mga benepisyo at 
iba pa, sa call center ng National Health Insurance 
Service (☎1577-1000) o sa kanilang English Service 
(☎02-390-2000). 

Ito ang espesyal na sistema kung saan bibigyan ng 
prayoridad ang mga multikultural na pamilya sa 
proyektong pabahay nang hindi na kinakailangan pang 
sumailalim sa housing raffle kasama ang mga lokal na 
residente. Sang-ayon sa Artikulo 2 ng “Multicultural 
Family Support Act,” ang maaaring makatanggap ng 
pabahay ay iyong mga multikultural na pamilyang 
naninirahan sa isang lugar (parehong address) sa 
loob ng 3 taon at wala sinoman sa miyembro ng 
pamilya ang nagmamay-ari ng bahay. Bukod pa rito, 
kinakailangan din na mayroon silang “subscription 
account” (espesyal na bank account para sa pag-
iipon sng pera para sa pagbili ng bahay) at mahigit sa 
6 na beses na ang pagdedeposito rito. Ang anunsiyo 
tungkol sa recruitment ng mga titira sa nasabing 
pabahay ay makikita sa website ng munisipalidad 
(si, gun, gu) o kaya sa website ng Apt2you (www.
apt2you.com).

Nais kong malaman ang 
tungkol sa sistema ng Health 

Insurance!

Nais kong malaman ang 
tungkol sa Iniakmang Pabahay 
(Customized Housing) para sa 
mga multikultural na pamilya!
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3. Listahan ng mga Multicultural Family Support Center

Isinusulong ng mga Multicultural Family Support Center ang pamilya kaugnay ng kanilang pakikibagay 
sa lipunang Koreano, sa pamamagitan ng sama-samang pagsasanay (pamilya, pagkakapantay-pantay ng 
kasarian, karapatang pantao), klase sa wikang Koreano, klase sa paraang pagbisita sa kabahayan, pagpapayo, 
pagbibigay ng impormasyon, paggabay, serbisyong pagsasalin para sa mga kasal na migrante, suporta sa 
pagpapaunlad ng kakayahang pangwika ng mga bata, at iba pa, na bilang isang sentro ay mayroon nang 217 
tanggapan sa buong bansa ngayong taong 2016.

Lungsod/Probinsiya 
Si/Gun/Gu 
Telepono

Si/Gun/Gu Telepono

Seoul (24)

Jongno-gu 02-764-3521

Jung-gu 02-2254-3670

Yongsan-gu 02-792-9174

Seongdong-gu 02-3395-9445

Gwangjin-gu 02-458-0666

Dongdaemun-gu 02-957-1073

Jungnang-gu 02-435-4149

Seongbuk-gu 02-953-0468

Gangbuk-gu 02-945-7381

Dobong-gu 02-990-5432

Nowon-gu 02-979-3502

Eunpyeong-gu 02-376-3731

Seodaemun-gu 02-375-7530

Mapo-gu 02-3142-5027

Yangcheon-gu 02-2699-6900

Gangseo-gu 02-2606-2037

Guro-gu 02-869-0317

Geumcheon-gu 02-803-7743

Yeongdeungpo-gu 02-846-5432

Dongjak-gu 02-599-3260

Gwanak-gu 02-883-9383~4

Gangnam-gu 02-3414-3346

Songpa-gu 02-403-3844

Gangdong-gu 02-473-4986

2.   Korea Tourism Organization Gabay sa mga Turista

Para sa detalyadong impormasyon hinggil sa mga destinasyon para sa mga turista, bisitahin ang website ng 
Korea Tourism Organization (www.visitkorea.or.kr) o tumawag sa 1330. Ang website ng Korea Tourism 
Organization ay may tulong sa paghahanap ng impormasyon ayon sa tema (theme), at nakasalin sa 12 wika, 
kabilang na ang Korean, Ingles, Japanese, Chinese, French, Spanish, German, Russian, Thai, at Arabic.  Para 
sa detalyadong impormasyon hinggil sa mga lugar na ito, bisitahin lamang ang website ng mga lokal na 
pamahalaan. 

Website ng Korea Tourism Organization (KTO)

Homepage ng mga lokal na pamahalaan

Lugar Website Lugar Website

Seoul www.seoul.go.kr Gangwon-do www.provin.gangwon.kr

Busan www.busan.go.kr Chungcheongbuk-do www.cb21.net

Daegu www.daegu.go.kr Chungcheongnam-do www.chungnam.net

Incheon www.incheon.go.kr Jeollabuk-do www.jeonbuk.go.kr

Gwangju www.gwangju.go.kr Jeollanam-do www.jeonnam.go.kr

Daejeon www.daejeon.go.kr Gyengsangbuk-do www.gb.go.kr

Ulsan www.ulsan.go.kr Gyengsangnam-do www.gsnd.net 

Sejong www.sejong.go.kr  Jeju Special 
Administrative Region www.jeju.go.kr

Gyeonggi-do www.gg.go.kr 
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Lungsod/Probinsiya Si/Gun/Gu Telepono

Gwangju (4)

Seo-gu 062-369-0073

Nam-gu 062-351-5432

Buk-gu 062-363-2963

Gwangsan-gu 062-954-8004

Daejeon (5)

Dong-gu 042-630-9945

Jung-gu 042-335-4566

Seo-gu 042-520-5928

Yuseong-gu 042-252-9997

Daedeok-gu 042-639-2664~5

Ulsan (5)

Jung-gu 052-248-1102~4

Nam-gu 052-274-3185

Dong-gu 052-232-3357

Buk-gu 052-286-0025

Ulju-gun 052-229-9600

Sejong (1) Sejong-si 044-862-9338

Gyeonggi-do (30)

Suwon-si 031-257-8504,8530

Seongnam-si 031-740-1174~5

Goyang-si 031-938-9801

Bucheon-si 032-320-6391

Anyang-si 031-8045-5705

Ansan-si 031-599-1700~16

Yongin-si 031-323-7133

Uijeongbu-si 031-878-7880~1

Namyangju-si 031-590-8215

Lungsod/Probinsiya Si/Gun/Gu Telepono

Busan (9)

Dong-gu 051-465-7171

Jin-gu      051-817-4313

Dongnae-gu 051-506-5766

Nam-gu 051-610-2020

Buk-gu 051-365-3408

Haeundae-gu 051-702-8002

Saha-gu 051-205-8345

Sasang-gu 051-328-1001

Gijang-gun 051-723-0419

Daegu (7)

Dong-gu 053-961-2202~3

Seo-gu 053-341-8312

Nam-gu 053-475-2324

Buk-gu 053-327-2994

Suseong-gu 053-764-4317

Dalseo-gu 053-580-6819

Dalseong-gun 053-637-4374

Incheon (9)

Jung-gu 032-891-1094

Dong-gu 032-773-0297

Nam-gu 032-875-1577

Yeonsu-gu 032-851-2740

Namdong-gu 032-467-3912

Bupyeong-gu 032-511-1800~1,9

Gyeyang-gu 032-541-2860~1

Seo-gu 032-569-1560~2

Ganghwa-gun 032-933-0980
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Lungsod/Probinsiya Si/Gun/Gu Telepono

Gangwon (18)

Donghae-si 033-535-8378

Taebaek-si 033-554-4003 / 070-4103-4006

Sokcho-si 033-638-3523

Samcheok-si 033-573-5434

Hongcheon-gun 033-433-1915

Hoengseong-gun 033-344-3458~9

Yeongwol-gun 033-372-4769

Pyeongchang-gun 033-332-2063~4

Hwacheon-gun 033-562-3458

Jeongseon-gun 033-452-7800

Cheorwon-gun 033-442-2344

Yanggu-gun 033-481-8663

Inje-gun 033-462-3651

Goseong-gun 033-681-9390

Yangyang-gun 033-670-2777

Chungbuk (12)

Cheongju-si 043-298-8830,8831

Chungju-si 043-856-2253

Jecheon-si 043-643-0050

Cheongwon-gun 043-293-8887

Boeun-gun 043-544-5422

Okcheon-gun 043-733-1915

Yeongdong-gun 043-745-8489

Jeungpyeong-gun 043-835-3572

Jincheon-gun 043-537-5431~2

Lungsod/Probinsiya Si/Gun/Gu Telepono

Gyeonggi (30)

Pyeongtaek-si 031-615-3959~65

Gwangmyeong-si 02-2060-0453

Siheung-si 031-319-7997

Gunpo-si 031-395-1811

Hwaseong-si 031-267-8786

Paju-si 031-949-9164

Icheon-si 031-631-2260

Guri-si 031)556-4139

Gimpo-si 031-996-5923

Pocheon-si 031-532-2065~6

Gwangju-si 031-798-7141

Anseong-si 031-677-7191

Hanam-si 031-794-5158

Uiwang-si 031-429-4782

Yangju-si 031-848-5622

Osan-si 031-376-3427

Yeoju-si 031-886-0327

Yangpyeong-gun 031-775-5952

Dongducheon-si 031-863-3822

Gapyeong-gun 070-7510-5876

Yeoncheon-gun 031-835-1107

Gangwon (18)

Chuncheon-si 033-251-8014

Wonju-si 033-765-8134~5

Gangneung-si 033-648-3019
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Lungsod/Probinsiya Si/Gun/Gu Telepono

Jeonbuk (14)

Wanju-gun 063-290-1298

Jinan-gun 063-433-4888

Muju-gun 063-322-1130

Jangsu-gun 063-352-3362

Imsil-gun 063-642-1837

Sunchang-gun 063-652-3844

Gochang-gun 063-561-1366

Buan-gun 063-580-3941~4

Jeonnam (21)

Mokpo-si 061-278-4222

Yeosu-si 061-659-5428~9

Suncheon-si 061-742-1050 / 061-741-1050

Naju-si 061-331-0709

Gwangyang-si 061-797-6800

Damyang-gun 061-383-3655

Gokseong-gun 061-362-5411

Goheung-gun 061-832-5399

Boseong-gun 061-852-2664

Hwasun-gun 061-375-1057

Jangheung-gun 061-864-4810~1

Gangjin-gun 061-433-9004

Haenam-gun 061-534-0017~8

Yeongam-gun 061-463-2929

Muan-gun 061-452-1813 / 070-4202-1813

Lungsod/Probinsiya Si/Gun/Gu Telepono

Chungbuk (12)

Goesan-gun 043-832-1078

Eumseong-gun 043-873-8731

Danyang-gun 043-421-6200

Chungnam (14)

Cheonan-si 070-7733-8334

Gongju-si 041-856-0883

Boryeong-si 041-936-8506,8516

Asan-si 041-548-9779

Seosan-si 041-664-2710

Nonsan-si 041-746-5345

Geumsan-gun 041-750-3990

Buyeo-gun 041-830-2648

Seocheon-gun 041-953-1911

Cheongyang-gun 041-944-2333~5

Hongseong-gun 041-634-7432

Yesan-gun 041-334-1368

Taean-gun 041-670-2396

Dangjin-si 041-360-3160

Jeonbuk (14)

Jeonju-si 063-243-0333

Gunsan-si 063-443-0053

Iksan-si 063-850-6046

Jeongeup-si 063-531-0309/535-1283

Namwon-si 063-635-5474

Gimje-si 063-545-8506
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Lungsod/Probinsiya Si/Gun/Gu Telepono

Gyeongbuk (23)

Chilgok-gun 054-975-0834

Yecheon-gun 054-654-4321

Bonghwa-gun 054-673-9023

Uljin-gun 054-789-5414

Ulleung-gun 054-791-0205

Gyeongsangnam-do 055-274-8337

Gyeongnam
(19)

Changwon-si 055-225-3951

Changwon-si Masan 055-245-8745

Jinju-si 055-749-2326

Tongyeong-si 055-640-7780~4

Sacheon-si 055-832-0345

Gimhae-si 055-329-6349

Miryang-si 055-356-8875

Geoje-si 055-682-4958

Yangsan-si 055-382-0988

Haman-gun 055-574-8833

Goseong-gun 055-583-5430

Namhae-gun 055-532-1606~7

Hadong-gun 055-673-1466

Sancheong-gun 055-864-6965

Hamyang-gun 055-880-6530

Uiryeong-gun 055-972-1078

Changnyeong-gu 055-962-2013

Lungsod/Probinsiya Si/Gun/Gu Telepono

Jeonnam (21)

Hampyeong-gun 061-324-5431

Yeonggwang-gun 061-353-7997

Jangseong-gun 061-393-5420

Wando-gun 061-554-3400

Jindo-gun 061-544-9993

Sinan-gun 061-240-8706

Gyeongbuk (23)

Pohang-si 054-270-5556

Gyeongju-si 054-779-8709

Gimcheon-si 054-439-8280

Andong-si 054-853-3111

Gumi-si 054-464-0541,5

Yeongju-si 054-634-5431

Yeongcheon-si 054-334-2882

Sangju-si 054-531-1342~4

Mungyeong-si 054-554-5591

Gyeongsan-si 053-816-4071

Gunui-gun 054-383-2511

Uiseong-gun 054-832-5440

Cheongsong-gun 054-872-4320,4322

Yeongyang-gun 054-683-5432

Yeongdeok-gun 054-730-7388

Cheongdo-gun 054-373-7421

Goryeong-gun 054-956-6336

Seongju-gun 054-931-0537
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5.   Youth Foundation para sa mga Kabataang Migrante, Rainbow 
Youth Center 

Listahan  ng Rainbow School

Lugar Pangalan ng Sentro Telepono

Seoul

Youth Center para sa mga Kabataang Migrante, Rainbow 
Youth Center 

02-733-7587

Gasan Integrated Social Welfare Center   02-868-6856

Migrant Workers Welfare Society in Korea 02-858-4115

Gyeonggi

Bucheon Saenal School 032-667-7480

Suwon Migrants Center 070-8671-3229

Ansan Migrant Child and Youth Center 031-599-1779

Pyeongtaek University Multicultural Family Center 031-659-8199

Incheon Damunhwa Love Society
070-4118-6791
032-467-3992

Busan Busan Metropolitan City Yangcheong Youth Training Center 051-868-0750

Daejeon Paichai University 042-520-5997

Jeonbuk
Wonkwang Health Sciences University Multicultural Family 

Education and Counseling Center 
063-862-1422

Chungbuk Cheongju Saenal School 043-263-0041

Status ng Pagpapayo at Psychological Healing Project na DatokDatok ( 多 talk 茶 talk)

Lugar Pangalan ng Sentro Telepono

Seoul
Youth Center para sa mga Kabataang Migrante, Rainbow 

Youth Center 
02-733-7587

Gyenggi Ansan Migrant Child and Youth Center 031-599-1770

Incheon Gyeyang-gu Multicultural Familu Support Center 032-541-2860

Busan Busan Metropolitan City Youth Integrated Support Center 051-303-9675

Gwangju Gwangju Buk-gu Multicultural Family Support Centerw 062-363-2963

Lungsod/Probinsiya Si/Gun/Gu Telepono

Gyeongnam
(19)

Geochang-gun 055-945-1365

Hapcheon-gun 055-930-4738

Jeju (2)
Jeju-si 064-712-1140

Seogwipo-si 064-762-1141

※   Para sa detalyadong impormasyon tungkol sa multicultural family support center, mangyaring bisitahin ang portal para sa 
multicultural family support, ang Danuri (www.liveinkorea.kr). 

4. Listahan ng Danuri Helpline

Lokasyon Consultation Tel. No. Opisina

Seoul

1577-1366

1577-1366

Suwon 031-257-1841

Daejeon 042-488-2979

Gwangju 062-366-1366

Busan 051-508-1366

Gumi  (Gyeongsangbuk-do) 054-457-1366

Jeonju (Jeollabuk-do) 063-237-1366

※   Ang pagpapayo at emergency shelter para sa anim na lokasyon ay bukas mula Lunes~Biyernes (9:00 ng umaga~6:00 ng 
gabi), sa ibang oras, ang linya ng komunikasyon ay ididirekta sa Seoul center at iuugnay sa pinakamalapit na pasilidad para sa 
pangangalaga sa mga kababaihang migrante. 
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Seoul
(28)

Gwanak-gu Gwanak Saeil Center Gwanak Women Resources Development Center 02-886-9523

Guro-gu Ganho Saeil Center Seoul Nurses Association 02-859-6346

Guro-gu Guro Saeil Center Guro Women Resources Development Center 02-867-8833

Yeongdeungpo-gu
Yeongdeungpo Saeil 

Center
Yeongdeungpo Women Resources Development 

Center
02-858-4822~3

Geumcheon-gu Nambu Saeil Center Nambu Women Development Center 02-802-0185

Nowon-gu Bukbu Saeil Center Bukbu Women Development Center 02-972-5506

Nowon-gu Nowon Saeil Center Nowon Women Resources Development Center 02-951-0187

Dongdaemun-gu
Dongdaemun Saeil 

Center
Dongdaemun Women Resources Development 

Center
02-921-2070

Seodaemun-gu
Seodaemun Saeil 

Center
Seodaemun Women Resources Development Center 02-332-8661

Seocho-gu Seocho Saeil Center Seocho Women Resources Development Center 02-6929-0011

Yangcheon-gu Seobu Saeil Center Seobu Women Development Center 02-2607-5638

Eunpyeong-gu
Eunpyeong Saeil 

Center
Eunpyeong Women Resources Development Center 02-389-2115

Jongno-gu Jongno Saeil Center Jongno Women Resources Development Center 02-741-1326

Jungnang-gu
Jungnang Saeil 

Center
Jungnang Women Resources Development Center 02-3409-1948

Gangseo-gu
Gangseo Saeil 

Center
Gangseo Women Resources Development Center 02-2692-4549

Gangbuk-gu
Gangbuk Saeil 

Center
Gangbuk Women Resources Development Center 02-980-2377

Dongjak-gu Dongjak Saeil Center Dongjak Women Resources Development Center 02-525-1121

Mapo-gu Jungbu Saeil Center Jungbu Women Development Center 02-719-6307

Yongsan-gu Yongsan Saeil Center Yongsan Women Resources Development Center 02-714-9762

Songpa-gu Songpa Saeil Center Songpa Women Resources Development Center 02-430-6070

Gangnam-gu
Gangnam Saeil 

Center
Disabled Women Resources Development Center 02-6929-0002

(Operated until the end of August)

Seongbuk-gu
Seongbuk Saeil 

Center
Korea Employment & Welfare Center 02-942-3117

Seongbuk-gu
Jeongneung Saeil 

Center
Jeongneung Social Welfare Center 070-4693-4755

Seongdong-gu
Seongdong Saeil 

Center
Seongdong Women Resources Development Center 02-3395-1500

Jung-gu Jung-gu Saeil Center Junggu Saeil Center 02-2234-3130

6. Listahan ng Women's Saeil Center
Ang Women's Saeil Center ay sumusuporta sa mga kababaihan nahinto sa kanilang paghahanapbuhay dahil 
sa pagbubuntis, panganganak, at pag-aalaga ng bata sa pamamagitan ng ONE-STOP service sa pagpapayo 
sa pagtatrabaho, pagsasanay sa pagtatrabaho, internship, job link at follow-up. Sa taong 2016, mayroon ng 
150 sentro sa buong bansa (na itinalaga at pinangangasiwaan ng MOEL). Para sa mga lugar na walang Saeil 
Center, maaaring pumunta sa Saeil Center na nasa lungsod. Sa ibaba makikita ang listahan ng Saeil Center. 
Maaari ring tumawag sa ☎1544-1199.
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Gwangju 
(5)

Dong-gu
Gwangju Saeil 

Center
Gwangju Women Resources Development Center 062-511-0001

Buk-gu
Gwangju Buk-gu 

Saeil Center
Gwangju Buk-guWomen Resources Development 

Center
062-266-8500

Nam-gu
Songwon University 

Saeil Center
Songwon University Lifelong Education Center 062-360-5902

Gwangsan-gu
Gwangju Gwangsan-gu Saeil 

Center (Headquarters)
Gwangju Saeil Support Headquarters 1577-2919

Seo-gu
Gwangju Seo-gu 

Saeil Center
Gwangju Metropolitan City Balancing Work and 

Home Support Headquarters
062-613-7986~9

Daejoen 
(4)

Seo-gu Daejoen Saeil Center Daejeon Women Resources Development Center 042-524-4181~2

Yuseong-gu
Chungnam University 

Saeil Center
Chungnam National University 042-821-8004

Yuseong-gu Pai Chai University ICT 
Convergence Saeil Center

Pai Chai University Daedeok Valley Industry-
Academic Cooperation Community System

042-524-1982

Seo-gu
Daejeon Metropolitan 

Saeil Center
Pai Chai University Lifelong Education Center 042-520-5337

Ulsan 
(2)

Nam-gu Ulsan Saeil Center
Ulsan Metropolitan City Women Resources 

Development Center
052-258-8064

Jung-gu
Ulsan Jungbu Saeil 

Center
Ulsan Metropolitan City Women’s Center 052-281-1616

Gyeonggi
-do
(26)

Goyang-si Goyang Saeil Center Goyang Women Resources Development Center 031-912-8555

Bucheon-si
Bucheon Saeil 

Center
Bucheon Women Resources Development Center 032-326-3004

Seongnam-si
Seongnam Saeil 

Center
Seongnam Women Resources Development Center 031-718-6696

Ansan-si Ansan Saeil Center Ansan Women Resources Development Center 031-439-2060

Anyang-si Anyang Saeil Center Anyang Women Resources Development Center 031-453-4360

Yongin-si
Gyeonggi IT Saeil 

Center
Gyeonggi-do Women’s Development Center 031-899-9180

Uijeongbu-si
Gyeonggi Bukbu 

Saeil Center
Gyeonggi-do Bukbu Women Vision Center 031-8008-8080

Uijeongbu-si
Uijeongbu YWCA 

Saeil Center
Uijeongbu YWCA 031-853-6332

Siheung-si Siheung Saeil Center Siheung Women Resources Development Center 031-313-8219

Hwaseong-si
Hwaseong Saeil 

Center
Hwaseong-si Women Vision Center 031-267-8792~8798

Siheung-si
Siheung Saeil Center 

(Headquarters)
Siheung Saeil Support Headquarters 031-310-6020, 6029

Gwangmyeong-si
Gwangmyeong Saeil 

Center
Gwangmyeong-si Women’s Center 02-2680-6773

Pyeongtaek-si
Pyeongtaek Saeil 

Center
Pyeongtaek Saeil Center 031-8024-7412, 7414

Namyangju-si
Namyangju Saeil 

Center
Namyangju YWCA 031-577-0886~7

Lugar Rehiyon Pangalan ng Sentro Pangalan ng Ahensiyang Nangangasiwa Telepono

Seoul
(28)

Dobong-gu Dobong Saeil Center Dobong Women’s Center 070-7858-3210

Gangnam-gu
Seoul Science and 

Technology Saeil Center
Center for Women In Science, Engineering and 

Technology
02-6258-5000

Gwangjin-gu Dongbu Saeil Center Dongbu Women Development Center 02-460-2384~9

Busan
(10)

Nam-gu Busan Saeil Center Busan Metropolitan City Women's Center 051-610-2011

Dongrae-gu
Dongnae Saeil 

Center
Dongnae Women Resources Development Center 051-501-8945

Dong-gu
Dong-gu Saeil 

Center
Dong-guWomen Resources Development Center 051-464-9882

Haeundae-gu
Haeundae Saeil 

Center
Haeundae Women Resources Development Center 051-702-9196

Sasang-gu Sasang Saeil Center Sasang Women Resources Development Center 051-326-8778

Busanjin-gu
Busanjin Saeil 

Center
Busanjin Women Resources Development Center 051-807-7944

Seo-gu
Busan Seo-gu Saeil 

Center
Busan Seo-gu Women’s Center 051-240-3560

Gijang-gun Gijang Saeil Center Busan Metropolitan City Gijang-gun Office 051-709-5359

Gangseo-gu
Busan Gangseo Saeil 

Center
Gangseo-gu Women’s Center 051-970-4363

Sasang-gu
Busan Metropolitan 

Saeil Center
Busan Metropolitan City Women Culture Center 051-320-8342

Dae-gu
(4)

Nam-gu
Daegu Nambu Saeil 

Center
Daegu Women Resources Development Center 053-472-2281

Buk-gu Daegu Saeil Center Daegu Metropolitan City Women Hall 053-310-0140

Seo-gu
Daegu Dalseo Saeil 

Center
Daegu Dalgubeol Women Resources Development 

Center
053-285-1331

Incheon 
(8)

Nam-gu Incheon Saeil Center Incheon Metropolitan City Women Welfare Center 032-440-6528

Nam-gu
Incheon Nam-gu 

Saeil Center
Incehon Nam-gu Women Resources Development 

Center
032-881-6060~2

Namdong-gu
Incheon Namdong-

gu Saeil Center
Incheon Women Resources Development Center 032-469-1251

Seo-gu
Incheon Seogu Saeil 

Center
Incheon Seo-gu Women Resources Development 

Center
032-577-6091

Bupyeong-gu
Bupyeong Saeil 

Center
Incheon Metropolitan City Women Culture Center 032-511-3161~3

Namdong-gu
Incheon Namdong Industrial 

Complex Saeil Center
Incheon Branch of Korean Women Entrepreneurs 

Association 
032-260-3611

Gyeyang-gu Gyeyang Saeil Center Gyeyang-gu Women’s Center 032-554-9368
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Chung
cheo

ngbuk
-do
(7)

Jecheon-si Jecheon Saeil Center Jecheon-si Women Culture Center 043-644-3905

Cheongju-si
Cheongju IT Saeil 

Center
WISET Chungbuk Regional Center Scheduled to open in the 

second half of 2016

Cheongju-si Chungbuk Metropolitan 
Saeil Center Chungbuk Saeil Support Headquarters 043-215-9195

Chung
cheo

ngnam
-do
(7)

Boryeong-si
Boryeong Saeil 

Center
Boryeong Women Resources Development Center 041-935-9663

Cheonan-si
Cheonan Saeil 

Center
Cheonan Women Resources Development Center 041-576-3060

Nonsan-si Nonsan Saeil Center Nonsan Women Resources Development Center 041-736-6244

Dangjin-si Dangjin Saeil Center Dangjin-si Social Welfare Town 041-360-3230~2

Seosan-si Seosan Saeil Center Seosan City Hall 041-660-2707

Asan-si Asan Saeil Center Sun Moon University 041-530-8131~3

Gongju-si Gongju Saeil Center
Kongju National University Lifelong Education 

Center
041-850-6061~7

Yesan-gun Yesan Saeil Center Kongju National University 041-330-1542

Buyeo-gun Buyeo Saeil Center Buyeo-gun Women Culture Center 041-830-2647,2754

Hongseong-gun
Hongseong Saeil 

Center
Hongseong-gun Office 041-630-9541~7

Jeolla
buk-
do
(9)

Gimje-si Gimje Saeil Center Gimje-si Women’s Center 063-540-4120

Gunsan-si Gunsan Saeil Center Gunsan Women Resources Development Center 063-468-0055

Jeonju-si Jeonju Saeil Center Jeonju Women Resources Development Center 063-232-2352

Jeonju-si Jeonbuk Saeil Center Jeonbuk Women Education & Culture Center 063-254-3610

Jeongeup-si
Jeongeup Saeil 

Center
Jeongeup-si Women Culture Center 063-534-8219

Namwon-si
Namwon Saeil 

Center
Namwon-si Women Culture Center 063-633-0860

Iksan-si
Iksan Saeil Center 

(Quarters)
Iksan Saeil Center (Quarters) 063-853-5625

Wanju-gun Wanju Saeil Center Wanju-gun Labors Welfare Center 063-290-3880

Jeonju-si Jeonbuk Saeil Center Jeonbuk Women Education & Culture Center 063-254-3813

Jeolla
nam-

do
(9)

Mokpo-si Mokpo Saeil Center MokpoWomen Resources Development Center 061-283-7535

Yeosu-si Yeosu Saeil Center Yeosu Women Resources Development Center 061-641-0050

Lugar Rehiyon Pangalan ng Sentro Pangalan ng Ahensiyang Nangangasiwa Telepono

Gyeonggi
-do
(26)

Suwon-si Paldal Saeil Center Suwon-si Family & Women Center 031-259-9831

Suwon-si
Yeongtone Saeil 

Center
Suwon Women Resources Development Center 031-206-1919

Pocheon-si
Pocheon Saeil 

Center
Family Health & Welfare Association 031-541-7943

Goyang-si
Goyang MICE Saeil 

Center
Goyang Women Resources Development Center 031-912-8677

Yongin-si
Yongindae Sports 

Saeil Center
Yong In University 031-8020-3661~2

Icheon-si Icheon Saeil Center Icheon YMCA 031-645-3636

Gimpo-si Gimpo Saeil Center Gimpo City Hall 031-996-7607~7611

Paju-si Paju Saeil Center Seoyeong University Mirae Learning Institute 031-930-9540

Anyang-si Anyang Creative 
Industrial Saeil Center Anyang Creative Industry Promotion Agency 031-8045-5191

Osan-si Osan Saeil Center Osan City Hall Scheduled to open in the 
second half of 2016

Yongin-si Gyeonggi Metropolitan 
Saeil Center Gyeonggi-do Women’s Development Center

031-899-
9101~2/9104~5

Uijeongbu-si Gyeonggi Bukbu 
Metropolitan Saeil Center Gyeonggi-do Bukbu Women Vision Center 031-8008-8100

Gangwon-
do (8)

Donghae-si
Donghae Saeil 

Center
Donghae YWCA 033-533-6077

Wonju-si Wonju Saeil Center Wonju YWCA 033-737-4595

Chuncheon-si
Chuncheon Saeil 

Center
Chuncheon Women Resources Development Center 033-243-6474

Gangneung-si
Gangneung Saeil 

Center
Gangneung Women Resources Development Center 033-643-1148

Yangyang-gun
Yangyang Saeil 

Center
Yangyang-gun Women’s Center 033-670-2357

Yeongwol-gun
Yeongwol Saeil 

Center
Yeongwol-gun Women’s Center 033-370-1333

Jeongseon-gun
Jeongseon Saeil 

Center
Jeongseon-gun Women’s Center 033-560-2316

Samcheok-si
Samcheok Saeil 

Center
Samcheok-si Lifelong Learning Center

Scheduled to open 
in the second half of 

2016

Chung
cheo

ngbuk
-do
(7)

Cheongju-si
Cheongju Saeil 

Center
Cheongju Women Resources Development Center 043-253-3400~1

Yeongdong-gun
Yeongdong Saeil 

Center
Yeongdong-gun Women’s Center 043-745-7713

Cheongju-si Chungbuk Saeil Center 
(Headquarters) Chungbuk Saeil Support Headquarters 043-217-9195

Chungju-si Chungju Saeil Center Chungju YWCA 043-845-1991
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Jeolla
nam-

do
(9)

Sunchcheon-si
Suncheon Saeil 

Center
Suncheon Women Resources Development Center 061-744-9705

Gwangyang-si
Gwangyang Saeil 

Center
Gwangyang-si Women Culture Center 061-797-2781

Jangseong-gun
Jangseong Saeil 

Center
Jangseong-gun Women’s Center 061-390-7635~6

Naju-si Naju Saeil Center Naju Vocational Training Center 061-333-1064

Hwasun-gun Hwasun Saeil Center Hwasun-gun Office 061-379-3551

Yeongam-gun
Yeongam Saeil 

Center
Jeonnam Resources Development Center 061-463-9972

Muan-gun
Jeonnam Saeil 

Center
Jeonnam Women’s Plaza 061-260-7335

Gyeong
san

buk-do
(8)

Gumi-si Gumi Saeil Center Gumi Women Resources Development Center 054-456-9494

Gimcheon-si
Gimcheon Saeil 

Center
Gimcheon Lifelong Education Center 054-430-1179

Pohang-si Pohang Saeil Center
Pohang YWCAWomen Resources Development 

Center
054-278-4410

Chilgok-gun Chilgok Saeil Center Chilgok Women Resources Development Center 054-973-7019

Gyeongsan-si
Gyeongsan Saeil 

Center
Gyeongsan City Hall 053-667-6880

Gyeongju-si
Gyeongju Saeil 

Center
Good Neighbors Gyeongbuk Nambu Branch 054-744-1901

Yeongcheon-si
Yeongcheon Saeil 

Center
Yeongcheon Education & Culture Center 054-339-7759

Yeongcheon-si
Gyeongbuk Saeil 

Center
Gyeongbuk Women’s Policy Development Institute 053-811-1982

Gyeong
san

nam-do
(9)

Gimhae Gimhae Saeil Center Gimhae Women Resources Development Center 055-331-4335

Gimhae-si
Gimhae Dongbu 

Saeil Center
Gimhae-si Women’s Center 055-329-2145

Jinju-si Jinju Saeil Center Jinju-si Competence Development Institute 055-749-2593

Cahngwon (Masan) Masan Saeil Center Masan Women Resources Development Center 055-232-5265

Changwon-si
Changwon Saeil 

Center
Changwon Women Resources Development Center 055-283-3221

Changwon-si Gyeongnam Saeil 
Center (Headquarters) Gyeongnam Saeil Center (Headquarters) 1588-3475

Geoje-si Geoje Saeil Center Geoje Women’s Center 055-634-2064

Yangsan-si Yangsan Saeil Center Yangsan YWCA 055-362-9192

Changwon-si
Gyeongnam Saeil 

Center
Gyeongnam Metropolitan Saeil Center 1588-3475

Sejong (1) Sejong-si Sejong Saeil Center Sejong YWCA 044-863-8210

7. Listahan ng Tanggapan ng Immigration

Tanggapan Telepono FAX

Incheon Airport 
Seoul Station City Air

City Airport Branch Office

032-740-7016/7020
02-362-8431

02-551-6922/3

032-740-7010
02-362-8436
02-551-6934

Seoul
Sejong-ro

02-2650-6210~1, 4-5
02-731-1799

02-2650-6295
02-731-1791

Busan
Gamcheon

051-461-3091~5
051-254-3917~8

051-463-7255
051-254-3919

Incheon
Ansan

032-890-6406~7
031-364-5703

032-890-6400
031-401-5734

Suwon
Pyeongtaek

Osan

031-695-3813, 5
031-683-6938
031-666-2672

031-695-3810
031-682-1794
031-666-7387

Seoul Nambu 02-2650-4617 02-2650-4690

Gimhae 051-979-1322~5 051-979-1380

Jeju 064-723-3494, 757-3696 064-722-4045

Daegu
Gumi

Pohang

053-980-3512
054-459-3508
054-247-5363

053-980-3580
054-459-3580
054-247-5352

Daejeon
Cheonan
Seosan
Dangjin

042-220-2001/2/4
041-621-1346/7
041-681-6181/6
041-352-6173

042-256-0496
041-622-1345
041-681-6182
041-352-6170

Yeosu
Gwangyang

061-689-5500
061-792-1139

061-684-6974-5
061-792-9928
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Yangju
Goyang

031-828-9306~7
031-960-9310/9339

031-828-9461
031-919-7663

Ulsan 052-279-8024 052-279-8028

Gimpo 02-2666-1041/2664-6202 02-2664-8096

Gwangju
Mokpo

Muan Airport

062-605-5207
061-283-7294
061-453-8846

062-605-5299
061-282-7293
061-453-8841

Changwon
Tongyeong
Sacheon

Geoje

055-981-6000
055-645-3405
055-835-3988
055-681-8133

055-247-9150
055-645-3441
055-835-4087
055-682-2433

Chuncheon
Donghae
Sokcho

Goseong

033-269-3221
033-535-5722
033-636-8614
033-680-5101

033-269-3298
033-533-8153
033-636-8615
033-680-5102

Cheongju 043-230-9030 043-236-4907

Jeonju
Gunsan

063-245-6164
063-445-3874

063-245-6165
063-446-8998

Hwaseong Shelter 031-8055-7000/5 031-355-2018

Cheongju Shelter 043-290-7512~3 043-290-7590

Immigration Support Center 032-745-3300 032-745-3330

8.   Listahan ng Mga Sentrong Sumusuporta sa Dayuhang Manggagawa

• Ang pangunahing sentro 

Numero Pangalan ng sentro Lugar (homepage) Telepono FAX

1 Korea www.migrantok.org 02-6900-8000 02-6900-8001

2 Uijeongbu www.ufwc.or.kr 031-8389-111 031-8389-222

3 Gimhae www.gimhaekorea.or.kr 055-338-2727 055-338-1630

4 Changwon www.mfwc.or.kr
055-253-
5270~4

055-253-5276

5 Incheon www.infc.or.kr 032-431-5757 032-431-1129

6 Taegu www.dfwc.or.kr 053-654-9700 053-654-9213

7 Cheonnan www.cfwc.or.kr 041-411-7000 041-411-7029

8 Gwangju  www.gjfc119.or.kr 062-944-1199 062-946-1198

• Mga Sentro sa Ibang Rehiyon

Numero Pangalan ng sentro Lugar Telepono FAX

1 Together Community Gangwon Wonju-si Munmak-eup Wanggeonno 143-7 070-7521-8097 033-748-8097

2 Osan Immigrant 
Worker Center Gyeonggi Osan-si Seonghodaero 50-gil 38 (Osan-dong) 031-372-9301 031-372-9391
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Numero Pangalan ng sentro Lugar Telepono FAX

3
Pyeongtaek 

Foreigner’s Welfare 
Center

Gyeonggi Pyeongtaek-si Pyeongtaekno 64-gil 42 
(Pyeongtaek-dong)

031-652-8855 031-654-0955

4
Bucheon House of 
Foreign Workers

Gyeonggi Bucheon-si Wonmi-gu Gyenamro 336 (Jung-
dong)

032-654-0664 032-668-0077

5
Korea Immigrant 

Worker Foundation
Gyeonggi Gwangju-si Gyeonganno 25-gil 7(Gyeongan-

dong)
031-797-2688 031-797-3940

6

Catholic Uijeongbu 
District Social 
Commission 

Immigration Center 
EXODUS (East 

Gyeonggi)

Gyeonggi Guri-si Cheyukgwanno 153-gil 18 (Gyomun-
dong)

031-566-1142 031-696-5296

7
Village without Border 

Gimpo Immigrant 
Center

Gyeonggi Gimpo-si Gimpohangan 2-ro 144 Chodang 
Village Jugong Shopping Center

#203 (Janggi-dong)
031-982-7661 031-982-7661

8
Anyang Immigrant 

Center
Gyeonggi Anyang-si Manan-gu Jangnaero 113 031-441-8502 031-441-8503

9
Ansan House of 
Foreign Workers

Gyeonggi Ansan-si Danwon-gu Gwansan 2-gil 9-1 
(Wongok-dong)

031-495-2288 031-495-8700

10
Foreign Workers 
Culture Center 
Pohang Branch

Gyeongbuk Pohang-si Nam-gu Ocheon-eup 
Naengcheonno 378, Fl. 2 (Gyeongdong Church)

054-291-0191 054-293-1377

11

Catholic Masan  
District Immigrant 

Commission 
Changwon 

Immigrants Center

Gyeongsangnam-do Changwon-si Uichang-gu 
Changidaero 600-gil 2 (Sinwol-dong)

055-275-8203 055-275-8202

12 Dream-Fulfi People
Gyeongsangbuk-do Gumi-si Jisan 1-gil 46-8 (Jisan-

dong)
054-458-0755 054-458-0756

13
Foreign Workers 
Culture Center

Gwangju Gwangsan-gu Pyeongdongno 29 062-943-8930 062-943-1634

14

Catholic Gwangsu 
Social Welfare 
Commission 
Immigrants 
Department

Gwangju Gwangsan-gu Gwangsanno 57-1 (Songjeong-
dong)

062-959-9335 062-954-8005

15
Daejeon Foreign 
Workers General 
Support Center

Daejeon Jung-gu Mokcheok 7-gil 6 (Eunhaeng-dong) 042-631-6242 042-631-6243

Numero Pangalan ng sentro Lugar Telepono FAX

16
Busan Foreign 

Workers Church
Busan Busanjin-gu Dongseongno 143 Shinwoo 

Building #511 (Jeonpo-dong)
051-803-9181 051-803-9189

17
Samsan-Residing 

Foreigners Support 
Association

Busan Sasang-gu Sasangno 170-gil 28-9 (Gwaebeop-
dong)

051-902-2248 051-313-5155

18
Korea Immigrant 
Workers Welfare 

Association

Seoul Guro-gu Gurojungangno 217-1 Miseong Building 
Fl. 5 (Guro-dong)

02-858-4115 02-858-4113

19
Pureun People’s 

Coalition
Seoul Dongdaemun-gu Imunno 69 Yeongil Building 

#302 (Imun-dong)
02-964-7530 02-3293-7530

20
Ellim Foreigner 
Support Center

Incheon Jung-gu Injungno 146-gil 6 (Sa-dong) 032-766-1061 032-777-0091

21
Incheon Foreign 
Workers Center

Incheon Nam-gu Yeomjeonno 239-gil 27-11 (Dohwa-
dong)

032-874-3613 032-872-3612

22
Yeosu Foreign 

Workers Culture 
Center

Jeollanam-do Yeosu-si Gukpo 1-ro 27 (Guk- dong) 061-644-3927 061-644-3926

23

Jeonnam Mokpo 
Yeongam Foreign 
Workers Culture 
Support Center

Jeollanam-do Yeongam-gun Samho-eup Daebuljugeo 
1-ro 8-gil 23

061-462-8389 061-462-8390

24
Asan Foreign Workers 

Support Center

Chungcheongnam-do Asan-si Sijang- gil Citizen 
Culture and Welfare Center

#203(Oncheong-dong)
041-541-9112 041-541-9199

25
Methodist Church 
Chungbuk District

Chungcheongbuk-do Cheongwon-gun Nami-myeon 
Seokpan 2-gil 8-21

043-238-7422 043-238-7424

26
Chungbuk Foreign 
Immigrant Workers 

Support Center

Chungcheongbuk-do Jincheon-gun Jincheon-eup 
Jungangbuk 1-gil 3

Jincheon Terminal Fl. 1
043-534-6009 043-534-6010

27
Gyeongju Foreigners 

Center
Gyeongsangbuk-do Gyeongju-si Oedong- eup Ilsilno 

2-gil 18
054-705-1828 054-705-2838

28
Jeju Immigrant 

Center
Jeju-si Seogwangno 2-gil 33-1 Fl. 3 064-712-1141 064-711-0243

29
Ilsan St. Joseph 

House of Workers
Jeollabuk-do Ilsan-si Inbukno 132 063-852-6949 063-856-6949

30
Suncheon Road 

World Vision
Jeonllanam-do Suncheon-si Joryemotdeung 1-gil 

3-5
061-724-1127 061-724-1173

31 Jinju Sarang House Gyeongnam Jinju-si Dotgol-ro 7beon-gil 055-763-0707 055-759-3023









Paglalathala

Tagapaglathala

Joint Interagency

Pagpaplano/Produksyon

Mga Larawan

Disenyo

Pagsasaling-wika

Sanggunian at Sipi

※Ipinagbabawal ang pagkopya, paghango o duplikasyon ng aklat na ito nang walang pahintulot.
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