
ປື ້ມິຄູ່ມນືີຍ້ງັມໃີຫຢູ່້ທີ່  www.liveinkorea.kr, ໜາ້ເວບັໄຊທພໍ໌ໂທຣກ່ຽວກບັການສະໜບັສະໜນູຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະນະທໍາ.

ກະລຸນາຮບັຊາບວ່າສິ່ ງພມິນີຖ້ກືສາ້ງຂຶນ້ຈາກຂໍມ້ນູມາຮອດເດອືນມງັກອນ 2016, ສະນັນ້ບາງຂໍມ້ນູອາດຈະມກີານປ່ຽນແປງໃນເວລາທີ່ ທ່ານເບິ່ ງຂໍມ້ນູເຫຼ ົ່ ານັນ້. 

ກະລຸນາຮບັຊາບວ່າໜາ້ປກົດາ້ນໜາ້ຂອງແຕ່ລະພາກໃນປືມ້ຄູ່ມນືີປ້ະກອບມພີາກສະເໜກ່ີຽວກບັມລໍະດກົໂລກທາງວດັທະນະທໍາທີ່ ປະກາດໂດຍອງົການ UNESCO.

Android iPhone

ດານຣູ ີ(Danuri), ເວບັໄຊທກ໌ານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະນະທໍາ:
http://www.liveinkorea.kr

ແອບັ Danuri:ປອ້ນ Danuri ໃສ່ໃນຫອ້ງຄົນ້ຫາຄໍາສໍາຄນັໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ.

※   ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼ ີມໃີຫຢູ່້ໜາ້ເວບັ ‘Danuri’ ແລະຜ່ານແອບັ Danuri

ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄນົຕ່າງຊາດ ແລະຄອບ
ຄວົຫຼາຍວດັທະນະທາໍທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດເກາົຫຼີ
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2016
ປືມ້ຄູ່ມສື�ຳລບັກຳນ
ໃຊຊ້ວີດິໃນປະ
ເທດເກຳົຫຼີ

ປື ້ມິຄູ່ມືນີ້ຍງັມີໃຫ້ຢູ່ທີ່ www.liveinkorea.kr,ໜຳ້ເວບັໄຊທພ໌�ໂທຣກ່ຽວກບັກຳນສະໜບັສະໜນູຄອບ
ຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳ.

ກະລຸນຳຮບັຊຳບວ່ຳໜຳ້ປກົດຳ້ນໜຳ້ຂອງແຕ່ລະພຳກໃນປື້ມຄູ່ມືນີ້ປະກອບມີພຳກສະເໜີກ່ຽວກບັມ�ລະດກົ
ໂລກທຳງວດັທະນະທ�ຳທີ່ ປະກຳດໂດຍອງົກຳນUNESCO.

ກະລຸນຳຮບັຊຳບວ່ຳຂ�ມ້ນູທີ່ ຢູ່ໃນເອກະສຳນສະບບັນີແ້ມ່ນນະປດັຈບຸນັເດອືນມຖຸິນຳ2016;ຂ�ມ້ນູຂ່ຳວສຳນອ

ຳດຈະມກີຳນປ່ຽນແປງໂດຍບ�່ ມກີຳນແຈງ້ກຳນລ່ວງໜຳ້.

ກຳນບ�ລກິຳນດຳ້ນພຳສຳ(13ພຳສຳ)
ພຳສຳເກຳົຫຼ,ີພຳສຳອງັກດິ,ພຳສຳຫວຽດນຳມ,ພຳສຳຕຳກຳລອັກ(ຟລິບິປນິ),ພຳສຳຂະແມ(ກ�ຳປູເຈຍ),
ພຳສຳມງົໂກລ,ີພຳສຳຣດັເຊຍ,ພຳສຳຍີ່ ປຸ່ນ,ພຳສຳໄທ,ພຳສຳລຳວ,ພຳສຳອຸດສະເບກແລະພຳສຳເນປຳນ

ຄ�ຳແນະນ�ຳສ�ຳລບັຄນົຕ່ຳງຊຳດແລະຄອບ ຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳທີ່ ອຳໄສຢູ່ 

ໃນປະເທດເກຳົຫຼ ີ -ພຳສຳລຳວ-



2016ປືມ້ຄູ່ມສື�ຳລບັກຳນໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກຳົຫຼ:ີຄ�ຳນ�ຳ

ທຸກຄົນທີ່ໄດ້ເດີນທຳງໄປຕຳ່ງປະເທດອຳດຈະມີປະສົບກຳນກ່ຽວກັບອຸ

ປະສັກທຳງດຳ້ນວັດທະນະທ�ຳແລະພຳສຳ.

ກຳນອົບພະຍົບໄປປະເທດໃຫມ່ມັກຈະພົບຄວຳມຫຍຸ້ງຍຳກທີ່ບ�່ໄດ້ຄຳດ

ຄິດເກີດຂື້ນໃນທຸກດ້ຳນຂອງຊີວິດໃຫມ່ຂອງເຂົຳເຈົ້ຳ.

ໃນຖຳນະທີ່ປັນແສງນ�ຳທຳງສ�ຳລັບຄອບຄົວຫຼຳຍວັດທະນະທ�ຳທີ່ຈະເລີ່ມ

ຕົ້ນຊີວິດໃຫມ່ໃນເກົຳຫຼີ,ກະຊວງເພ່ືອຄວຳມສະເໝີພຳບລະຫວ່ຳງຍິງຊຳ

ຍແລະຄອບຄົວໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ປຶ້ມຄູ່ມືສ�ຳລັບກຳນດ�ຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນເກົຳຫຼີນັບຕັ້ງແຕ່2009ແລະໄດ້ທົບ

ທວນຄືນໃນແຕ່ລະປີດ້ວຍເນື້ອໃນໃໝ່ແລະກຳນເພີ່ມເນື້ອໃນໃໝ່ເຂົ້ຳ.

ປຶ້ມຄູ່ມືສ�ຳລັບກຳນດ�ຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນເກົຳຫຼີປະກອບດ້ວຍຂ�້ມູນຂຳ່ວສຳນທີ່ຄັດສັນໂດຍກະຊວງເພື່ອຄວຳມ

ສະເໝີພຳບລະຫວ່ຳງຍິງຊຳຍແລະຄອບຄົວແລະຫ້ອງກຳນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນກຳນໃຫ້ກຳນຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ອົບ

ພະຍົບມຳແຕ່ງງຳນແລະຊຳວຕຳ່ງຊຳດໃນກຳນຕັ້ງຖິ່ນຖຳນຢ່ຳງສ�ຳເລັດໃນເກຳົຫລີ.ພວກເຮຳົເຊື່ອວ່ຳປຶ້ມ

ຄູ່ມືນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດຕ�່ທຳ່ນໃນກຳນເຮັດໃຫ້ປະເທດເກົຳຫລີເປັນບ້ຳນໃຫ່ມ່ຂອງທ່ຳນ,ຍ້ອນວ່ຳມັນກ

ວມເອຳົຫົວຂ�້ສ�ຳຄັນເຊັ່ນ:ສະຖຳນະພຳບກຳນເຂົ້ຳເມືອງແລະກຳນສະຫນັບສະຫນູນຈຳກລັດຖະບຳນສ�ຳ

ລັບເດັກເກີດໃຫມ່ແລະກຳນລ້ຽງດູເດັກ.

ປຶ້ມຄູ່ມືສ�ຳລັບກຳນດ�ຳລົງຊີວິດໃນປະເທດເກົຳຫລີສຳມຳດເຂົ້ຳເບິ່ງແລະດຳວໂຫຼດໄດ້ທຸກເວລຳທີ່www.

liveinkorea.kr,ຫຼືໂດຍກຳນນ�ຳໃຊ້ແອັບDanuri.ຖ້ຳຫຳກວຳ່ທ່ຳນມີຄ�ຳຖຳມອື່ນທີ່ຍັງບ�່ໄດ້ຄ�

ຳຕອບຈຳກປື້ມຄູ່ມືນີ້,ໃຫ້ໂທຫຳ☎☎1577-1366ເພື່ອຂ�ຄຳປຶກສຳເປັນພຳສຳກ�ຳເນີດຂອງທ່ຳນ.

ພວກເຮົຳມີທີ່ປຶກສຳທີ່ເວົ້ຳພຳສຳເກຳົຫຼີ,ອັງກິດ,ຈີນ,ຫວຽດນຳມ,ຟິລິບປິນ,ຍີ່ປຸ່ນ,ອຸດສ໌ເບກ,ຣັດເຊຍ,ໄທ

,ລຳວ,ກ�ຳປູເຈຍ,ມົງໂກນແລະເນປຳນທີ່ມີຄວຳມພ້ອມທີ່ຈະຮັບສຳຍຂອງທ່ຳນຕະຫຼອດ24ຊົ່ວໂມງ,

7ມື້ຕ�່ອຳທິດ.

ພວກເຮົຳຍິນດີຕ້ອນຮັບຜູ້ມຳໃຫມ່ທັງຫມົດສູ່ປະເທດເກົຳຫຼີແລະຫວັງວ່ຳພວກທ່ຳນສຳມຳດມີຊີວິດທີ່ມີຄ

ວຳມສຸກແລະບັນລຸຊີວິດໃນປະເທດໃຫມ່ຂອງທ່ຳນ.ປຶ້ມຄູ່ມືນນີ້ຖືກສ້ຳງຂຶ້ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ກຳນເລີ່ມຕົ້ນ

ຊີວິດໃຫມ່ຂອງທ່ຳນໃນປະເທດເກົຳຫລີງ່ຳຍຂຶ້ນ.

ດ້ວຍຄວຳມນັບຖື,

KangEun-hee

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງເພື່ອຄວຳມສະເໝີພຳບ

ລະຫວ່ຳງຍິງຊຳຍແລະຄອບຄົວ

ເດືອນຕຸລຳ2016

ລະຫັດQRສ�ຳລັບແອນດຣອຍ ລະຫັດQRສ�ຳລັບໄອໂຟນ

*ດຳວໂຫລດແອັບDanuri

ຄົ້ນຫຳແອັບ"Danuri"ຢູ່ໃນPlayStoreຫຼືAppStore.
ອີກທຳງເລືອກໜຶ່ງ,ໃຫ້ສະແກນລະຫັດQRຂ້ຳງຂວຳມືີ້ເພື່ອເຊື່ອມກັບລິ້ງກຳນ
ຕິດຕັ້ງແອັບ.



ນ�ຳສະເໜປີືມ້ຄູ່ມສື�ຳລບັກຳນໃ
ຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກຳົຫຼີ

ສະຖຳບນັຄອບຄວົສຸຂະພຳບດແີຫ່ງເກຳົຫຼໄີດຮ້ບັກຳນສຳ້ງຕັງ້ຂຶນ້ເພື່ ອພດັທະນຳແລະກະຈຳຍບນັດຳໂຄງກຳນທີ່ ສະໜບັສະໜນູ
ສູນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳ,ເພື່ ອດ�ຳເນນີໂຄງກຳນທດົລອງທີ່ ສ�ຳຄນັແລະເພື່ ອສກຶສຳອບົຮມົພະນກັງຳນລະດບັເຮດັ
ວຽກຂອງສູນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳ.ມນັຖກືສຳ້ງຂຶນ້ເປນັບ�ລສິດັພເິສດທີ່ ຢູ່ພຳຍໃຕກ້ະຊວງຄວຳມສະເໝພີຳບຍງິຊ
ຳຍແລະຄອບຄວົໃນເດອືນມງັກອນ2015.

ປືມ້ຄູ່ມກືຳນໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກຳົຫຼີແມ່ນປືມ້ຄູ່ມທືີ່ ໃຫຂ້�ມ້ນູຄບົຖວ້ນສ�ຳລບັກຳນໃ
ຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກຳົຫຼີແລະຖກືພມິເຜຍີແຜ່ເພື່ ອເຮດັໃຫຄ້ອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�
ຳແລະຜູຢູ່້ອຳໄສຊຳວຕ່ຳງຊຳດສຳມຳດປບັຕວົເຂົຳ້ກບັກຳນໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກຳົຫຼໄີດ ້
ຢ່ຳງວ່ອງໄວ,ໂດຍກຳນໃຫຂ້�ມ້ນູໃໝ່ລຳ້ສຸດກ່ຽວກດົໝຳຍ,ບນັດຳໜ່ວຍງຳນຂອງເກຳົຫຼີ
ແລະກຳນໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກຳົຫຼ.ີ

ເປນັຫຍງັຈິ່ ງພມິເຜຍີແຜ່ປືມ້ຄູ່ມສື�ຳລບັກຳນໃຊຊ້ວີດິໃ
ນປະເທດເກຳົຫຼ?ີ

ປືມ້ຄູ່ມສື�ຳລບັກຳນໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກຳົຫຼຖີກືພມິເຜຍີແຜ່ໂດຍກະຊວງຄວຳມສະເໝພີຳບຍງິຊຳຍແລະຄອບຄວົໂດຍກຳນລ
ວບລວມເອຳົຂ�ມ້ນູຈຳກຫຼຳກຫຼຳຍໜ່ວຍງຳນລດັຖະບຳນ,ແລະສະຖຳບນັຄອບຄວົສຸຂະພຳບດແີຫ່ງເກຳົຫຼເີປນັຜູຄຸ້ມ້ຄອງບ�ລຫິຳນ
ກຳນພມິເຜຍີແຜ່.

ກະຊວງຄວຳມສະເໝພີຳບຍງິຊຳຍແລະຄອບຄວົເປນັຜູສ້ຳ້ງແລະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບຳຍຕ່ຳງໆເພື່ ອຊ່ວຍເຫຼອືແມ່
ຍງິ,ຄອບຄວົແລະໄວໜຸ່ມໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງຊວີດິໂດຍມຈີດຸປະສງົ“ບນັລຸໄດຄ້ວຳມດຸນດ່ຽງຂອງຊວີດິ-ກຳນເຮດັວຽກ
ແລະຄວຳມສະເໝຍີງິຊຳຍ”,“ຊ່ວຍເຫຼອືໄວໜຸ່ມໃນຂະນະທີ່ ພວກເຂຳົເຮດັວຽກເພື່ ອສຳ້ງຄວຳມອຳດສຳມຳດຂອງເຂຳົເຈ ົຳ້
ແລະເຕບີໂຕຢ່ຳງມສຸີຂະພຳບດ”ີ,“ສຳ້ງຄອບຄວົທີ່ ມສຸີຂະພຳບດ”ີແລະ“ສຳ້ງສງັຄມົທີ່ ປອດໄພ”.ກະຊວງຄວຳມສະເໝພີຳບຍງິຊຳຍ
ແລະຄອບຄວົເປນັຜູຄຸ້ມ້ຄອງບ�ລຫິຳນບນັດຳກຳນບ�ລກິຳນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳໃນເກຳົຫຼ.ີ

ໃຜເປນັຜູພ້ມິເຜຍີແຜ່ປືມ້ຄູ່ມສື�ຳລບັກຳນໃຊຊ້ວີດິໃນປະເ
ທດເກຳົຫຼ?ີ

•ຄວບຄຸມໂດຍລວມນະໂຍບຳຍສ�ຳລບັຄອບຄວົວດັທະນະທ�ຳ
•ຊ່ວຍເຫຼອືກຳນປບັຕວົທຳງສງັຄມົຜ່ຳນກຳນສອນພຳສຳເກຳົຫຼ,ີ
ກຳນໃຫບ້�ລກິຳນໃນຫຼຳຍພຳສຳ

•ຊ່ວຍເຫຼອືເລື່ ອງກຳນດູແລເດກັສ�ຳລບັເດກັນອ້ຍຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳ
•ດ�ຳເນນີແລະສະໜບັສະໜນູສູນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳ
•ຄຸມ້ຄອງຄ່ຳນຳຍໜຳ້ຈດັຫຳກຳນແຕ່ງງຳນຂຳ້ມຊຳດແລະຊ່ວຍເຫຼອືກຳນກະກຽມລ່ວງໜຳ້
ສ�ຳລບັຄູ່ສມົລດົທີ່ ຈະແຕ່ງງຳນກນັ

•DanuriHelpline☎1577-1366ແລະບ່ອນຫຼບົໄພສ�ຳລບັແມ່ຍງິຕ່ຳງຊຳດ

ກະຊວງຄວຳມສະເໝພີຳບ
ຍງິຊຳຍແລະຄອບຄວົ

• ຄົນ້ຄວຳ້ວໄິຈແລະພດັທະນຳສ�ຳລບັກຳນສກຶສຳຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳ
•   ສະໜອງຂ�ມ້ນູຂ່ຳວສຳນກ່ຽວກບັກຳນສກຶສຳແລະກຳນໃຫຄ້�ຳປກຶສຳສ�ຳລບັພ�່ ແມ່ແລະເດກັນ ້
ອຍຈຳກຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳ

• ສະໜບັສະໜນູກຳນສກຶສຳອບົຮມົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳສ�ຳລບັນກັຮຽນເກຳົຫຼີ

ກະຊວງສກຶສຳທກິຳນ

• ຄວບຄຸມນະໂຍບຳຍວ່ຳດວ້ຍຜູຢູ່້ອຳໄສຊຳວຕ່ຳງຊຳດໂດຍລວມ
•   ກ�ຳນດົຫຼກັກຳນຂອງນະໂຍບຳຍກຳນເຊື່ ອມໂຍງດຳ້ນສງັຄມົສ�ຳລບັຄນົເຂົຳ້ເມອືງ(ກຳນເຮດັໃຫ ້
ໂຄງກຳນຕ່ຳງໆຂອງນະໂຍບຳຍເປນັມຳດຕະຖຳນ)

• ຄວບຄຸມກຳນເຂົຳ້ອອກ,ກຳນພກັເຊຳົແລະກຳນປ່ຽນສນັຊຳດຂອງຄນົເຂົຳ້ເມອືງ

ກະຊວງຍຸຕທິ�ຳ

•   ໃຫພ້ືນ້ຖຳນສ�ຳລບັກຳນຊ່ວຍເຫຼອືຜູຢູ່້ອຳໄສຊຳວຕ່ຳງຊຳດແກ່ບນັດຳໜ່ວຍງຳນລດັຖະບຳນ
ທອ້ງຖິ່ ນ

•   ສະໜບັສະໜນູກຳນສຳ້ງຄວຳມໝັນ້ຄງົໃຫຊ້ວີດິກຳນເປນັຢູ່ໃນເຂດພືນ້ທີ່ ຂອງຜູຢູ່້ອຳໄສຊຳ
ວຕ່ຳງຊຳດ

•   ສຳ້ງກຳນສກຶສຳອບົຮມົສ�ຳລບັກຳນຊ່ວຍເຫຼອືຜູຢູ່້ອຳໄສຊຳວຕ່ຳງຊຳດ

ກະຊວງກຳນປກົຄອງ
ແລະກດິຈະກຳນພຳຍໃນ

•   ສະໜບັສະໜນູຄວຳມໝັນ້ຄງົດຳ້ນສງັຄມົຂອງຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳກະຊວງສຸຂະພຳບ
ແລະສະຫວດັດກີຳນ

•   ຝກຶອບົຮມົດຳ້ນວຽກເຮດັແລະກຳນຊ່ວຍເຫຼອືຊອກວຽກເຮດັສ�ຳລບັຄນົເຂົຳ້ເມອືງຈຳກກຳນ
ແຕ່ງງຳນ

ກະຊວງແຮງງຳນ
ແລະກຳນຈຳ້ງງຳນ

•   ດ�ຳເນນີນະໂຍບຳຍກຳນຊ່ວຍເຫຼອືດຳ້ນບ່ອນຢູ່ອຳໄສສ�ຳລບັຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳກະຊວງທີ່ ດນິ,
ພືນ້ຖຳນໂຄງລ່ຳງແລະຂນົສົ່ ງ

•   ອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກເລື່ ອງໃບຂບັຂີ່ ສ�ຳລບັຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳອງົກຳນຕ�ຳຫຼວດແຫ່ງຊຳດ



 

ປືມ້ຄູ່ມສື�ຳລບັກຳນໃຊຊ້ວີດິໃນເກຳົຫຼີລວມມຂີ�ມ້ນູຕ່ຳງໆກ່ຽວກບັກຳນບ�ລກິຳນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳ,ວດັທະນະທ�ຳເກຳົຫຼີ
ແລະກຳນໃຊຊ້ວີດິໃນເກຳົຫຼ.ີ

ປືມ້ຄູ່ມນືີຖ້ກືພມິເຜຍີແຜ່ຄັງ້ທ�ຳອດິເປນັຫກົພຳສຳໃນປີ2009,ແລະໃນປີ2012,ປືມ້ຄູ່ມສືະບບັທສີອງກ�່ ຖກືພມິເຜຍີແຜ່ເປນັເ
ກົຳ້ພຳສຳ.ປືມ້ຄູ່ມນືີຖ້ກືພມິເຜຍີແຜ່ໂດຍກະຊວງຄວຳມສະເໝພີຳບຍງິຊຳຍແລະຄອບຄວົ,ໂດຍຮ່ວມມກືບັບນັດຳໜ່ວຍງຳນລດັ
ຖະບຳນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.ປືມ້ຄູ່ມໄືດຖ້ກືແຈກຢຳຍທຳງອອນລຳຍຜ່ຳນເວບັໄຊທດ໌ຳນຣູີ(Danuri)ແລະແອບັDanuriນບັຕັງ້ແຕ່ປີ
2013ເປນັຕົນ້ມຳ,ແລະດຽວນີ້ໃຫຂ້�ມ້ນູກ່ຽວກບັກຳນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳຈຳກແປດໜ່ວຍງຳນລດັຖະບຳນທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງໃນ13ພຳສຳຫຼງັຈຳກເພີ່ ມອກີໜຶ່ ງພຳສຳ(ພຳສຳໄທ)ໃນປີ2014ແລະອກີສຳມພຳສຳ(ພຳສຳລຳວ,ພຳສຳອຸດສະເບກ
ແລະພຳສຳເນປຳນ)ໃນປີ2015.

*ແປດໜ່ວຍງຳນລດັຖະບຳນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ:ກະຊວງສກຶສຳທກິຳນ,ກະຊວງຍຸຕທິ�ຳ,ກະຊວງກຳນປກົຄອງແລະກດິຈະກຳນພຳຍໃນ,ກະຊວງສຸຂະພຳບ
ແລະສະຫວດັດກີຳນ,ກະຊວງແຮງງຳນແລະກຳນຈຳ້ງງຳນ,ກະຊວງຄວຳມສະເໝພີຳບຍງິຊຳຍແລະຄອບຄວົ,ກະຊວງທີ່ ດນິ,ໂຄງລ່ຳງ

ແລະກຳນຂນົສົ່ ງ,ອງົກຳນຕ�ຳຫຼວດແຫ່ງຊຳດ

ປືມ້ຄູ່ມສື�ຳລບັກຳນໃຊຊ້ວີດິໃນເກຳົຫຼລີວມມຫີຍງັແດ່?

•ກຳນສະໜບັສະໜນູກຳນຮຽນພຳສຳເກຳົຫຼ,ີຊຸມຊນົຊ່ວຍເຫຼອືຕນົເອງ
(ສູນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳ)

•ກຳນສະໜອງຂ�ມ້ນູຂ່ຳວສຳນກ່ຽວກບັກຳນໃຊຊ້ວີດິຂອງຄນົເກຳົຫຼ,ີກຳນໃຫຄ້�ຳປກຶສຳ
ແລະກຳນຊ່ວຍເຫຼອືສຸກເສນີ(☎1577-1366)

•ກຳນຝກຶອບົຮມົອຳຊບີແລະກຳນຊ່ວຍເຫຼອືຊອກວຽກເຮດັ(ສູນອຳຊບີໃໝ່ສ�ຳລບັແມ່ຍງິ)

•ກຳນກວດຄນົເຂົຳ້ເມອືງຕ�່ ກບັຜູເ້ດນີທຳງຄນົຕ່ຳງຊຳດ
ແລະກຳນຄຸມ້ຄອງກຳນອະນຸຍຳດພກັເຊຳົແລະກຳນປ່ຽນສນັຊຳດ(☎1345)

•ຂ�ມ້ນູຂ່ຳວສຳນກ່ຽວກບັໃບຂບັຂີ່ ເກຳົຫຼີແລະໃບຂບັຂີ່ ສຳກນົ
•ກຳນຊ່ວຍເຫຼອືສ�ຳລບັກຳນພດັທະນຳດຳ້ນພຳສຳຂອງເດກັນອ້ຍ

•ກຳນຊ່ວຍເຫຼອືສ�ຳລບັຜູໂ້ຕນໜຈີຳກເກຳົຫຼເີໜອື

•ກຳນຊ່ວຍເຫຼອືສ�ຳລບັກຳນເຂົຳ້ຮ່ວມໃນໂຄງກຳນແລກປ່ຽນໄວໜຸ່ມລະຫວ່ຳງປະເທດ

•ກຳນຊ່ວຍເຫຼອືສ�ຳລບັກຳນສກຶສຳຢູ່ໂຮງຮຽນຂອງເດກັນອ້ຍຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳ

•ກຳນຊ່ວຍເຫຼອືສ�ຳລບັກຳນດູແລເດກັນອ້ຍຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳ

•ກຳນສະໜບັສະໜນູຄອບຄວົແລະກຳນສກຶສຳຄບົວງົຈອນ,ກຳນໃຫຄ້�ຳປກຶສຳ
ແລະກຳນບ�ລກິຳນລ່ຳມແປພຳສຳແລະກຳນແປເອກະສຳນ

•ກຳນດ�ຳເນນີເວບັໄຊທ໌ແລະແອບັຕ່ຳງໆສ�ຳລບັກຳນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳ

•ກຳນບ�ລກິຳນສະຫວດັດກີຳນສງັຄມົ(ໂຄງກຳນປະກນັສຸຂະພຳບແຫ່ງຊຳດ,
ກຳນຊ່ວຍເຫຼອືດຳ້ນກຳນແພດ,ກຳນໃຊໜ່້ວຍງຳນກຳນແພດແລະສູນສຸຂະພຳບສຳທຳລະນະ,
ລະບບົຫຼກັປະກນັກຳນດ�ຳລງົຊວີດິຂັນ້ພືນ້ຖຳນ,ລະບບົບ�ຳນຳນແຫ່ງຊຳດ,ໂຄງກຳນຊ່ວຍເຫຼອື
ສະຫວດັດກີຳນສຸກເສນີ,ໂຄງກຳນຟືນ້ຟູແລະອື່ ນໆ).

•ກຳນຊ່ວຍເຫຼອືສ�ຳລບັໂຄງກຳນຊ່ວຍເຫຼອືດຳ້ນທີ່ ຢູ່ອຳໄສພເິສດສ�ຳລບັຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະ
ນະທ�ຳ

ຄນົເຂົຳ້ເມອືງຈຳ
ກກຳນແຕ່ງງ

ປືມ້ຄູ່ມສື�ຳລບັກຳນໃຊຊ້ວີດິໃນເກຳົຫຼຖີກືພມິເຜຍີແຜ່ຄັງ້ທ�ຳອດິ


ເມື່ ອໃດ?

ຄອບຄວົຫຼຳຍວັ
ດທະນະທ�ຳ

ເດກັນອ້ຍ/
ໄວໜຸ່ມ



ສຳລະບຳນ

084 ວດັທະນະທ�ຳຄອບຄວົ

 ລກັສະນະຂອງຄອບຄວົຂອງຄນົເກຳົຫຼີ

 ມຳລະຍຳດກ່ຽວກບັພຳສຳ

 ວນັສ�ຳຄນັໃນກຳນສະຫຼອງກບັຄອບຄວົ

094 ວດັທະນະທ�ຳເສືອ້ຜຳ້

 ເສືອ້ຜຳ້ໃນຊວີດິປະຈ�ຳວນັ

 ຊຸດແຕ່ງກຳຍແບບດັງ້ເດມີເກຳົຫລ:ີ

“ຊຸດຮນັບກົ”

095 ອຳຫຳນ

 ອຳຫຳນທີ່ ຄນົເກຳົຫຼນີຍິມົຮບັປະທຳນ

 ອຳຫຳນເກຳົຫຼີ

 ຊອດ(Sauces)

104 ວດັທະນະທ�ຳໃນກຳນຄອງເຮອືນ

 ປະເພດທີ່ ຢູ່ອຳໄສ

 ກຳນຊືເ້ຮອືນແລະສນັຍຳເຊົ່ ຳເຮອືນ

 ໂຄງກຳນຊ່ວຍເຫຼອືດຳ້ນທີ່ ຢູ່ອຳໄສພເິສດ

 ລະບບົໄຟຟຳ້

 ກຳນນ�ຳໃຊນ້�ຳ້ປະປຳ

 ກຳນນ�ຳໃຊແ້ກສັ

 ຄວຳມຮອ້ນ

 ໂທລະຄມົມະນຳຄມົ

 ລະບບົກຳນເກບັຂີເ້ຫຍື່ ອ

075   ກຳນເຊນີພ�່ ແມ່ແລະຍຳດພີ່ ນອ້ງຂອງຜູເ້
ຂົຳ້ເມອືງຈຳກກຳນແຕ່ງງຳນມຳເກຳົຫຼີ

 ເບໂີທຕດິຕ�່ ຂອງສ�ຳນກັງຳນສະຖຳນທດູ
ສ�ຳຄນັໃນຕ່ຳງປະເທດ

 ເບໂີທຕດິຕ�່ ຂອງສະຖຳນທດູສ�ຳຄນັໃນ
ປະເທດເກຳົຫຼີ

077  ກຳນມສ່ີວນຮ່ວມທຳງສງັຄມົຂອງຄນົເຂົ ້

ຳເມອືງ

 ໂຄງກຳນສ�ຳລບັກຳນປບັຕວົແຕ່ເລີ່ ມຕົນ້
ຂອງຄນົເຂົຳ້ເມອືງ

 ໂຄງກຳນເຊື່ ອມໂຍງກຳນເຂົຳ້ເມອືງຂອງເ
ກຳົຫຼ ີ(KIIP)

가족생활문화

한국가족의 특징

언어예절

  가족생활에서 기억하고 축하할 날

의복 문화

일상복 

전통의상 '한복'

식생활

평소에 먹는 음식

한국의 기본음식

양념

주거생활

주거종류

주택구입과 임대차 계약 등

주택지원

전기사용

수도사용

가스사용

난방시설

통신

생활쓰레기 처리

120 ກຳນບ�ລໂິພກແລະ
ກຳນດ�ຳລງົຊວີດິແບບປະຢດັ

 ຄ່ຳໃຊຈ່້ຳຍພຳຍໃນຄວົເຮອືນ

 ວທິກີຳນຊື້ແລະ
ໃຊສ້ນິຄຳ້ອຸປະໂພກບ�ລໂິພກ

 ວທິກີຳນປະຢດັເງນິ
ແລະກຳນໃຊບ້�ລກິຳນຂອງທະນຳຄຳນ

130 ລະບບົກຳນຂນົສົ່ ງໃນປະເທດເກຳົຫຼີ

 ລດົໂດຍສຳນປະຈ�ຳທຳງ

 ລດົໄຟໃຕດ້ນິ

 ລດົເທກັຊີ

 ພຳຫຳນະໂດຍສຳນ

 ລດົໄຟ

 ສຳຍກຳນບນິ

152 ກຳນໃຊບ້�ລກິຳນໜ່ວຍງຳນບ�ລຫິຳນພຳກລດັ

 ໜ່ວຍງຳນບ�ລຫິຳນພຳກລດັ

 ສະຖຳນຕີ�ຳຫຼວດ(☎☎112)

 ສະຖຳນດີບັເພງີ(☎☎119)

 ຫອ້ງກຳນໄປສະນີ

 ຫອ້ງສະໝຸດ

157 ກຳນນ�ຳໃຊສ້ິ່ ງອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກອື່ ນໆ

 ຮຳ້ນຕດັຜມົ

 ຮຳ້ນເສມີສວຍ

 ປະເພດຂອງສະຖຳນທີ່ ອຳບນ�ຳ້ສຳທຳລະນະ

소비경제생활

가계

 

물건구입과 사용

저축과 은행 이용

교통수단

버스

지하철

택시

자가용

기차

항공

공공기관 이용

행정기관

경찰서

소방서

우체국

도서관

편의시설 이용

이발소

미용실

목욕시설의 종류

052 ກຳນເຂົຳ້ເມອືງ

ແລະກຳນພກັເຊຳົສ�ຳລບັຊຳວຕ່ຳງຊຳດ

 ກຳນຢນືຢນັໜງັສຜ່ືຳນແດນ
ແລະວນັທໝີດົອຳຍຸຂອງວຊີຳ

 ກຳນລງົທະບຽນຜູພ້ກັເຊຳົທີ່ ເປນັຊຳວຕ່ຳງຊຳດ

 ກຳນຂະຫຍຳຍເວລຳກຳນພກັເຊຳົ

 ກຳນປ່ຽນແປງສະຖຳນະກຳນເຂົຳ້ເມອືງ
ຊົ່ ວຄຳວ

 ບນັດຳກດິຈະກ�ຳນອກຈຳກກດິຈະກ�ຳທີ່ ໄດ ້
ຮບັອະນຸຍຳດພຳຍໃຕສ້ະຖຳນະກຳນພກັເຊຳົ

 ກຳນກບັເຂົຳ້ເມອືງຄນືໃໝ່

 ພນັທະໃນກຳນລຳຍງຳນຂອງຜູພ້ກັເຊຳົຊ
ຳວຕ່ຳງຊຳດ

066 ກຳນຍື່ ນຂ�ສດິກຳນພກັເຊຳົຖຳວອນ(F-5)

 ຄຸນສມົບດັ

 ຄນົເຂົຳ້ເມອືງຈຳກກຳນແຕ່ງງຳນ

 ກຳນສູນເສຍສດິກຳນຢູ່ອຳໄສຖຳວອນ

069 ກຳນປ່ຽນສນັຊຳດ

 ຄຸນສມົບດັ

 ຄນົເຂົຳ້ເມອືງຈຳກກຳນແຕ່ງງຳນ

외국인 입국·체류

  여권의 유효기간 및 사증 체류기간 확인

외국인등록

체류기간 연장

체류기간 변경

체류자격외활동

재입국허가

외국인의 신고의무

영주(F-5)자격 취득

대상

결혼이민자의 경우

영주자격의 상실

국적 취득

대상

결혼이민자의 경우

결혼이민자의 부모 및 친지 초청

주요 해외공관 연락처

주요 주한 대사관 연락처

이민자 사회통합

이민자 조기적응프로그램

사회통합프로그램(KIIP)

1.ພຳກສະເໜກ່ີຽວກບັສຳ
ທຳລະນະລດັເກຳົຫຼີ
대한민국 소개

2.ກຳນບ�ລກິຳນຊ່ວຍເຫຼອື
ຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະ
ທ�ຳແລະຊຳວຕ່ຳງຊຳດ
다문화가족·외국인지원서비스

3.ກຳນຢູ່ອຳໄສແລະ
ກຳນປ່ຽນສນັຊຳດ
체류 및 국적취득

4.   ວດັທະນະທ�ຳແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກຳົຫຼີ
한국문화의 생활

032 ກຳນບ�ລກິຳນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼຳຍວັ
ດທະນະທ�ຳແລະຊຳວຕ່ຳງຊຳດ

 ກຳນສອນພຳສຳເກຳົຫຼີ

 ກຳນສກຶສຳກ່ຽວກບັວດັທະນະທ�ຳເກຳົຫຼີ
ແລະກຳນໃຊຊ້ວີດິໃນເກຳົຫຼີ

 ກຳນໃຫກ້ຳນສກຶສຳໄອຊທີີ

 ກຳນໃຫຄ້�ຳປກຶສຳ

034   ອງົກຳນຈດັຕັງ້ທີ່ ໃຫກ້ຳນຊ່ວຍເ
ຫຼອືຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳ
ແລະຊຳວຕ່ຳງຊຳດ

 DanuriHelpline 

(☎1577-1366)

 ສູນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳ

 ສູນໄວໜຸ່ມສຳຍຮຸງ້ຂອງມູນນທິໄິວໜຸ່ມ
ຕ່ຳງຊຳດ

 ສູນຊ່ວຍເຫຼອືແຮງງຳນຕ່ຳງຊຳດ

 ສູນໃຫຄ້�ຳປກຶສຳສ�ຳລບັແຮງງຳນຕ່ຳງຊຳດ

 ສ�ຳນກັງຳນກວດຄນົເຂົຳ້ເມອືງ

 ເວບັໄຊທທ໌ີ່ ມກີຳນຮອງຮບັຫຼຳຍພຳສຳ

 ແອບັພລເິຄຊນັມຖືທືີ່ ຮອງຮບັຫຼຳຍພຳສຳ

016 ຂ�ມ້ນູທົ່ ວໄປ

 ຊື່ ທຳງກຳນຂອງປະເທດ

 ພູມສນັຖຳນ(ທີ່ ຕັງ້ແລະເນືອ້ທີ່ )

 ທຸງຊຳດ(ແທກຸກກ)ີ

 ດອກໄມປ້ະຈ�ຳຊຳດ(ມກຸູງວຳ)

 ປະຊຳກອນ

 ເສດຖະກດິ

 ໜ່ວຍງຳນລດັຖະບຳນ

 ເຂດກຳນປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ

025 ສະພຳບອຳກຳດ

 ລະດູໃບໄມປ້ົ່ ງ

 ລະດູຮອ້ນ

 ລະດູໃບໄມຫຼ້ົ່ ນ

 ລະດຸໜຳວ

026ສະກຸນເງນິ

027 ເທດສະກຳນແລະວນັພກັ

 ເທດສະກຳນ

 ວນັພກັ

일반정보

정식국명

위치와 면적

국기(태극기)

국화(무궁화)

인구

경제

정부조직

지방행정구역

날씨

봄

여름

가을

겨울

화폐

명절과 공휴일

명절

공휴일

 

다문화가족·외국인 지원서비스

한국어교육

한국문화·생활교육

정보화교육

상담

  다문화가족·외국인 지원기관

  다누리콜센터

다문화가족지원센터

 무지개청소년센터

외국인력지원센터

외국인력상담센터

출입국관리사무소

다국어 지원 웹사이트

다국어 지원 모바일 앱



162 ກຳນຖພືຳແລະກຳນເກດີລູກ

   ກຳນກວດສຸຂະພຳບທີ່ ແນະນ�ຳສ�ຳລບັແ
ມ່ຍງິຖພືຳ

 ວທິປີະຕບິດັທີ່ ດທີົ່ ວໄປສ�ຳລບັສຸຂະພຳບ
ແມ່ກ່ອນເກດີລູກ

 ກຳນບ�ລກິຳນເກດີລູກຢູ່ສູນບ�ລກິຳນສຸຂ
ະພຳບສຳທຳລະນະ

 ກຳນເກດີລູກ

169   ກຳນເບິ່ ງແຍງສຸຂະພຳບສ�ຳລບັເດກັເກດີໃໝ່

 ພດັທະນຳກຳນຂອງເດກັເກດີໃໝ່ໃນແຕ່
ລະໄລຍະ

 ກຳນສກັຢຳວກັຊນິ

 ກຳນສກັຢຳວກັຊນິແຫ່ງຊຳດສ�ຳລບັເດກັ

175 ກຳນລຽ້ງດູເດກັແລະ
ກຳນສກຶສຳກ່ອນໄວຮຽນ

 ກຳນລຽ້ງດູເດກັແລະ
ກຳນສກຶສຳກ່ອນໄວຮຽນ

 ເງນິອຸດໜນູກຳນລຽ້ງເດກັ/ເງນິອຸດໜນູ
ສ�ຳລບັກຳນສກຶສຳຂອງເດກັອະນຸບຳນ

임신과 출산

임산부가 받아야 할 검사

건강한 아기 출산을 위해 주의할 점

임산부를 위한 보건소 서비스

출산

영유아 건강관리

아이의 발달 단계

예방접종

어린이 국가예방접종 지원

영유아보육 및 유아교육

보육 및 유아교육

 보육료·유아학비·가정양육수당 지원

5.ກຳນຖພືຳແລະ
ກຳນລຽ້ງດູເດກັ
임신과 육아

186 ລະບບົກຳນສກຶສຳຂອງປະເທດເກຳົຫຼີ

 ສະພຳບລວມຂອງລະບບົກຳນສກຶສຳໃ
ນປະເທດເກຳົຫຼີ

 ກຳນດ�ຳເນນີງຳນຂອງລະບບົກຳນສກຶສຳ

189 ກຳນສກຶສຳໃນໂຮງຮຽນຊັນ້ປະຖມົສກຶສຳ

 ເນືອ້ຫຳຂອງກຳນສກຶສຳ

 ຄູ່ມໃືນກຳນເຂົຳ້ຮຽນຊັນ້ປະຖມົສກຶສຳ

 ກຳນກຽມຕວົເຂົຳ້ຮຽນ

 ເຮດັໃຫເ້ດກັລືງ້ເຄຍີກບັກຳນໃຊຊ້ວີດິໃ
ນໂຮງຮຽນໃນຊ່ວງເປດີສກົຮຽນໃໝ່

198 ກຳນສກຶສຳໃນລະດບັມດັທະຍມົສກຶສຳ
ຕອນຕົນ້

 ເນືອ້ຫຳຂອງກຳນສກຶສຳ

 ກດິຈະກ�ຳເສມີສຳ້ງປະສບົກຳນທີ່ ສຳ້ງສນັ

206 ກຳນສກຶສຳຢູ່ໃນໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສຶ
ກສຳຕອນປຳຍ

 ເນືອ້ຫຳຂອງກຳນສກຶສຳ

 ປະເພດຂອງໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສກຶສຳ
ຕອນປຳຍ

 ກຳນບ�ລກິຳນດຳ້ນສະຫວດັດກີຳນໃຫແ້
ກ່ນກັຮຽນ

210 ກຳນສກຶສຳໃນລະດບັມະຫຳວທິະຍຳໄລ

 ປະເພດຂອງກຳນສກຶສຳຊັນ້ສູງ

 ທນຶກຳນສກຶສຳ

213 ກຳນແລກປ່ຽນຊຳວໜຸ່ມລະຫວ່ຳງປະເ
ທດ(ກຳນຊ່ວຍເຫຼ ື່ ອເພື່ ອກຳນມສ່ີວນຮ່
ວມຂອງຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນຳທ�ຳ)

 ພຳບລວມຂອງໂຄງກຳນແລກປ່ຽນລະຫ
ວ່ຳງປະເທດ

 ສດິທພິເິສດໃນກຳນປິ່ ນປວົສ�ຳລບັຄອບ
ຄວົຫຼຳກຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳ

 ວທິສີະໝກັ

한국의 교육제도

교육제도 일반

교육과정 운영

초등학교 교육

교육내용

초등학교 입학안내

입학준비

입학 초기 학교생활 적응 지도

중학교 교육

교육내용

창의적 체험활동

고등학교 교육

교육내용

고등학교 유형

학생복지

6.ກຳນສກຶສຳຂອງເດກັ
자녀교육

대학교 교육

대학의 종류

장학금

청소년 국제교류(다문화가정 참여 지원)

국제교류 사업 소개

다문화가정 우대

신청방법

230 ສູນບ�ລກິຳນສຸຂະພຳບສຳທຳລະນະ

 ກຳນເບິ່ ງແຍງສຸຂະພຳບທົ່ ວໄປ

 ໂຄງກຳນເບິ່ ງແຍງສຸຂະພຳບຢູ່ກບັສະຖຳນ
ທີ່ ຂອງສູນບ�ລກິຳນສຸຂະພຳບສຳທຳລະນະ

 ກຳນບ�ລກິຳນເບິ່ ງແຍງສຸຂະພຳບຈດິໂດຍ
ບ�່ ເສຍຄ່ຳ

233 ກຳນປະຖມົພະຍຳບຳນເບືອ້ງຕົນ້

220 ກຳນປະກນັໄພສຸຂະພຳບແຫ່ງຊຳດ

 ສະພຳບລວມກຳນປະກນັໄພສຸຂະພຳບ
ແຫ່ງຊຳດ

 ຜູຢູ່້ອຳໄສຊຳວຕ່ຳງຊຳດຜູທ້ີ່ ຈ�ຳເປນັຕອ້ງ
ສະໝກັເປນັສະມຳຊກິກຳນປະກນັໄພສຸ
ຂະພຳບແຫ່ງຊຳດ

 ວທິກີຳນລງົທະບຽນ

 ຜນົປະໂຫຍດ

 ກຳນຈ່ຳຍເບຍ້ປະກນັໄພ

 ກຳນໃຫຄ້�ຳປກຶສຳແລະກຳນສອບຖຳມ

223 ລະບບົຄ່ຳໃຊຈ່້ຳຍໃນກຳນປິ່ ນປວົພະຍຳດ

 ຄຸນສມົບດັ

 ຄ່ຳທ�ຳນຽມທີ່ ຈະເກບັນ�ຳຜູຮ້ບັກຳນຊ່ວຍເຫຼອື

 ຂັນ້ຕອນຂອງຜນົປະໂຫຍດກຳນປິ່ ນປວົ
ພະຍຳດ

225 ສະຖຳບນັປິ່ ນປວົພະຍຳດ

 ປະເພດຂອງສະຖຳບນັປິ່ ນປວົພະຍຳດ

 ກຳນບ�ລກິຳນຫຼກັແລະ
ເຊືອ້ພະຍຳດທີ່ ສ�ຳຄນັ

 ວທິໃີຊບ້�ລກິຳນປິ່ ນປວົພະຍຳດ

 ກຳນຮບັມກືບັສະຖຳນະກຳນສຸກເສນີ

 ຮຳ້ນຂຳຍຢຳ

건강보험

건강보험제도 개요

건강보험 가입 대상 외국인

가입방법

가입자 혜택

보험료 납부

상담기관 또는 문의처

의료급여제도

적용대상

본인부담금

의료급여 절차

의료기관

의료기관 유형

진료 분야와 진료 과목

의료기관 이용 절차

응급상황 대처법

약국

보건소

일반진료

보건소 방문건강관리사업

무료 정신건강 서비스

응급처치

7.ສຸຂະພຳບແລະກຳນເບິ່ 
ງແຍງສຸຂະພຳບ
건강과 의료

238 ກຳນປະກນັກຳນດ�ຳລງົຊວີດິຂັນ້ພືນ້ຖຳນແຫ່ງຊ
ຳດ

 ຄຸນສມົບດັ

 ປະເພດຂອງກຳນຊ່ວຍເຫຼອື

 ວທິສີະໝກັ

244 ລະບບົບ�ຳນຳນແຫ່ງຊຳດ

 ຄຸນສມົບດັ

 ຈ�ຳນວນເງນີບ�ຳນຳນ

 ຜນົປະໂຫຍດ

247 ກຳນຊ່ວຍເຫຼອືດຳ້ນສະຫວດັດກີຳນສຸກເສນີ

 ຄຸນສມົບດັຂອງຊຳວຕ່ຳງປະເທດສ�ຳລບັກຳນຊ່ວ
ຍເຫຼອືສະຫວດັດກີຳນສຸກເສີ

 ວທິສີະໝກັແລະຂັນ້ຕອນຕ່ຳງໆ

 ວທິສີະໝກັແລະຂັນ້ຕອນຕ່ຳງໆ

 ປະເພດຂອງກຳນຊ່ວຍເຫຼອື

251 ໂຄງກຳນຊ່ວຍເຫຼອືຕນົເອງ

 ຄຸນສມົບດັ

 ເງ ື່ອນໄຂໃນກຳນຊ່ວຍເຫຼື່ ອ

 ວທີສີະໝກັ

253 ກຳນຊ່ວຍເຫຼອືສ�ຳລບັຄອບຄວົທີ່ ມີ
ພ�່ ຫຼແືມ່ຄນົດຽວ

 ປະເພດຂອງກຳນບ�ລກິຳນ

 ວທິສີະໝກັ 

8.ລະບບົປະກນັສງັຄມົ
사회보장제도

국민기초생활보장

적용대상

급여의 종류

신청방법

국민연금

적용대상

보험료 부담

급여혜택

긴급복지지원

 

외국인이 긴급복지 지원을 받을 수 있는 경우

긴급복지 

신청방법 및 업무처리 절차 

지원종류

자활사업

적용대상

지원조건

신청방법

한부모가족 지원

서비스 종류

신청방법



260 ກຳນຈຳ້ງງຳນແລະກຳນຝກຶອບົຮມົວຊິຳຊບີ

 ກຳນຈຳ້ງງຳນ

 ກຳນຝກຶອບົຮມົວຊິຳຊບີ

265 ບນັຫຳສ�ຳຄນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັແຮງງຳນ

 ກຳນປະກນັສງັຄມົ

 ພຳບລວມຂອງກດົໝຳຍວ່ຳດວ້ຍມຳດຕ
ະຖຳນແຮງງຳນ

 ມຳດຕະຖຳນແຮງງຳນ

 ເງນີເດອືນ

270 ປະກນັກຳນຈຳ້ງງຳນ

 ເງນີອຸດໜນູກຳນຫວ່ຳງງຳນ

272 ກຳນປະກນັຈຳ້ງງຳນສ�ຳລບັເຈົຳ້ຂອງທຸລ
ະກດິ

 ວທີກີຳນສະໝກັສະມຳຊກິ

 ເປົຳ້ໝຳຍ

 ເບຍ້ປະກນັແລະເງນິອຸດໝນູກຳນຫວ່ຳງ
ງຳນ

 ເງນີອຸດໜນູ

 ໄລຍະເວລຳຂອງກຳນເປນັສະມຳຊກິ

274 ກຳນປະກນັຊດົເຊຍີອຸປະຕເິຫດຈຳກຳນ
ເຮດັວຽກ

 ອຸປະຕເິຫດຈຳກກຳນເຮດັວຽກ

 ກດົລະບຽບຄວຳມປອດໄພຂັນ້ພືນ້ຖຳນ

 ສນັຍຳລກັດຳ້ນຄວຳມປອດໄພ

279 ກຳນລຳພກັກ່ອນແລະຫຼງັກຳນເກດີລູກແ
ລະກຳນລຳພກັດູແລລູກ

 ກຳນລຳພກັກ່ອນແລະຫຼງັເນື່ ອງກຳນເກີ
ດລູກ

 ກຳນລຳພກັເນື່ ອງຈຳກກຳນຫຸຼລູກຫຼກືຳນ
ເກດີລູກທີ່ ຕຳຍ

 ກຳນລຳພກັເພື່ ອລຽ້ງລູກ

 ກຳນຫຸຼດຊົ່ ວໂມງກຳນເຮດັວຽກລງົໃນໄ
ລຍະລຽ້ງລູກ

FAQ

한국관광공사 관광 안내

다문화가족지원센터 현황

다누리콜센터 현황

무지개청소년센터

여성새로일하기센터 현황

출입국관리사무소 현황

외국인인력지원센터 현황

9.ກຳນຈຳ້ງງຳນແລະແຮງງຳນ
취업과 근로

10.ເອກະສຳນອຳ້ງອງີ
부록

취업 및 직업훈련

취업

직업훈련

근로 관련 주요사항

사회보험

근로기준법 안내

근로기준

임금

고용보험

실업급여

자영업자 고용보험

가입방식

가입대상

보험료 및 실업급여액

혜택

가입기간

산업재해 보상보험

산업재해

기본적인 안전수칙

알아두어야 할 안전표지

출산 전후휴가 및 육아휴직

출산 전후휴가

유산·사산휴가

육아휴직

육아기 근로시간 단축

288 ຄ�ຳຖຳມທີ່ ມກັຖຳມ

294 ແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວສ�ຳຄນັແຍກຕຳມເຂດພື ້

ນທີ່

295 ສະຖຳນະປະຈບຸນັຂອງສູນຊ່ວຍເຫຼອືຄ
ອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳ

304 ສະຖຳນະປະຈບຸນັຂອງສູນDanuri
Helpline

305 ສູນໄວໜຸ່ມສຳຍຮຸງ້ຂອງມນູນທິໄິວໜຸ່ມ
ຕ່ຳງຊຳດ

306 ສະຖຳນະປະຈບຸນັຂອງສູນແຊອນິ
(ສູນອຳຊບີໃໝ່ສ�ຳລບັແມ່ຍງິ)

313 ໜ່ວຍບ�ລກິຳນກວດຄນົເຂົຳ້ເມອືງເກຳົຫຼີ

315 ສູນຊ່ວຍເຫຼອືແຮງງຳນຕ່ຳງຊຳດ
ສະຖຳນະ



ສະຖຳນທີ່ ມ�ລະດກົໂລກທີ່ ໄດຮ້ບັກຳນເລອືກຈຳກອງົກຳນUNESCO

ພທິຈີອງມີໂອເຈຣີ
ໄດຮ້ບັກຳນຈດົທະບຽນເປນັມ�ລະດກົທຳງວດັທະນະທ�ຳທີ່ ຈບັບຳຍບ�່ ໄດໂ້ດຍອງົກຳນUNESCOໃນປີ2011

ຈອງມໂີອເຈຣີແມ່ນພທິທີຳງສຳສະໜຳແຫ່ງຊຳດທີ່ ຈດັຂຶນ້ໂດຍຄອບຄວົກະສດັໃນຈອງມໂີອ
ໃນຍຸກລຳຊະວງົໂຊຊອນ.ເພຳະວ່ຳພທິຈີອງມໂີອເຈຣີເປນັຕວົຢ່ຳງໃຫແ້ກ່ພທິທີຳງສຳສະໜຳອື່ ນໃນດຳ້ນມຳລະຍ
ຳດແລະວທິກີຳນ,ມນັຈິ່ ງຖກືດ�ຳເນນີຢ່ຳງເຄັ່ ງຄດັແລະຈງິຈງັ.ຈອງມໂີອເຊິ່ ງເປນັສະຖຳນທີ່ ຂອງພທິກີ�ຳແມ່ນບ່
ອນບູຊຳສ�ຳລບັໂຕະບູຊຳບນັພະບູລຸດ(ໂຕະໄມນ້ອ້ຍໆທີ່ ມຊີື່ ຂອງບນັພະບູລຸດທີ່ ເສຍຊວີດິໄປແລວ້)ຂອງກະສດັ
ແລະລຳຊະນຂີອງຍຸກສະໄໝໂຊຊອນ,ແລະສະແດງເຖງິຫຼກັສ�ຳຄນັຂອງປະເທດ.

016 ຂ�ມ້ນູທົ່ ວໄປ
 ຊື່ ທຳງກຳນຂອງປະເທດ
 ພູມສນັຖຳນ(ທີ່ ຕັງ້ແລະເນືອ້ທີ່ )
 ທຸງຊຳດ(ແທກຸກກ)ີ
 ດອກໄມປ້ະຈ�ຳຊຳດ(ມກຸູງວຳ)
 ປະຊຳກອນ
 ເສດຖະກດິ
 ໜ່ວຍງຳນລດັຖະບຳນ
 ເຂດກຳນປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ

025 ສະພຳບອຳກຳດ
 ລະດູໃບໄມປ້ົ່ ງ
 ລະດູຮອ້ນ
 ລະດູໃບໄມຫຼ້ົ່ ນ
 ລະດຸໜຳວ

026 ສະກຸນເງນິ

027 ເທດສະກຳນແລະວນັພກັ
 ເທດສະກຳນ
 ວນັພກັ

ພຳກສະເໜກ່ີຽວ
ກບັສຳທຳລະນະລດັເກຳົຫຼີ

1



ພຳກສະເໜກ່ີຽວກບັສຳທຳລະນະລດັເກຳົຫຼ ີ 017016 ປືມ້ຄູ່ມສື�ຳລບັກຳນໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກຳົຫຼີ

ການຖພືາ ແລະ ການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານ ແລະ ແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບວດັທະນະທາໍ ແລະ 
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼ ີ

ການຢູ່ອາໄສ ແລະ  
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍ ແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນ
ະລດັເກາົຫຼີ

Japan

China

Philippines

East Timor

Singapore

Malaysia

VietnamThailand

Nepal

India

Sri Lanka

Cambodia

Mongolia

KOREA
ເປນັເສັນ້ແດນ.ອກີສຳມດຳ້ນຂອງແຫຼມເກຳົຫຼຕີດິກບັທະເລຄືທດິຕຳເວນັຕກົຕດິກບັທະເລເຫຼອືງ,ທດິຕຳເວນັອອກ
ຕດິກບັທະເລຕຳເວນັອອກແລະທດິໃຕຕ້ດິກບັທະເລໃຕ.້ພຳກໃຕ້ແລະພຳກຕຳເວນັຕກົຂອງເກຳົຫຼີແມ່ນເຂດທົ່ ງພຽງ
ໃນຂະນະທີ່ ພຳກຕຳເວນັອອກແລະພຳກເໜອືແມ່ນເຂດພູຜຳ.ພູທີ່ ສູງທີ່ ສຸດໃນເກຳົຫຼີແມ່ນພູແບກັດູ(2,744ແມດັ).
ພູເຂຳົແກມຳກວູອນເຊິ່ ງແມ່ນເຂດພຳກເໜອືຂອງເກຳົຫຼີເອີ້ນວ່ຳ"ຫຼງັຄຳຂອງເກຳົຫຼ"ີແລະເຂດສຳຍພູTaebaekທີ່ ຕັງ້ຢູ່
ຊຳຍຝັ່ ງຕຳເວນັອອກເອີນ້ວ່ຳBaekdudaegan.ໝູ່ ເກຳະທີ່ ມີຊື່ ສຽງທີ່ ສຸດຂອງເກຳົຫຼລີວມມີເກຳະເຈຈ,ູເກຳະກຽວເຈ,
ເກຳະຈນິແລະເກຳະອູນລຽງ.ເກຳະເຈຈູແລະເກຳະອູນລຽງເກດີຈຳກພູເຂຳົໄຟລະເບດີ.ຊຳຍຝັ່ ງຕຳເວນັຕກົແລະຊຳຍຝັ່ ງ
ທດິໃຕ້ຂອງເກຳົຫຼີແມ່ນຊຳຍຣອີສັ,ແລະມີກຳນປ່ຽນແປງລະດບັນ�ຳ້ທະເລທີ່ ໃຫຍ່ຫຼວງ.(ແຫ່ຼງຂ�້ມນູ:ກະຊວງທີ່ ດນິ,
ໂຄງລ່ຳງພືນ້ຖຳນແລະກຳນຂນົສົ່ ງ)

3.ທຸງຊຳດ(ແທກຸກກ)ີ

ທຸງຊຳດເກຳົຫຼີເອີນ້ວ່ຳ'ແທກຸກກ'ີເຊິ່ ງມີສີພືນ້ເປນັສຂີຳວ,ມີສນັຍຳລກັຢງິຢຳງຢູ່ໃຈກຳງແລະ4ສນັຍຳລກັຂອງ'ຈີອອນ',
'ກອນ','ກຳມ'ແລະ'ລ'ີຢູ່ສີ່ ມມູຂອງທຸງ.ພືນ້ສຂີຳວຂອງແທກີກີສະແດງເຖງິຄວຳມສະຫວ່ຳງແລະຄວຳມບ�ລສຸິດ,ແລະ
ສິ່ ງທີ່ ສະທອ້ນໃນລກັສະນະຂອງຄນົເກຳົຫຼຜູີ້ທີ່ ມີປະເພນີຮກັສນັຕພິຳບ.ສ່ວນຮູບແບບຫຍນິຫຍຳງຢູ່ທຳງກຳງເປນັສນັ
ຍຳລກັຂອງຄວຳມກມົກຽວລະຫວ່ຳງ'ຫຍນິ'(ສຟີຳ້)ແລະ'ຫຍຳງ'(ສແີດງ)ເພື່ ອບົ່ ງບອກເຖງິສດັຈະທ�ຳທີ່ ວ່ຳທ�ຳມະຊຳ
ດເປນັຜູສ້ຳ້ງແລະພດັທະນຳທຸກສິ່ ງຢ່ຳງໃນຈກັກະວຳນຈຳກກຳນປະສມົກນັລະຫວ່ຳງຫຍນິແລະຫຍຳງ.ສນັຍຳລກັທງັ
4ທີ່ ຢູ່ໃນແຕ່ລະມມູເປນັຕວົແທນໃຫພ້ຳບຫຍນິແລະຫຍຳງ,ກຳນປ່ຽນແປງແລະກຳນພດັທະນຳເຊິ່ ງກນັແລະກນັ.
'ຈອີອນ'ເປນັຕວົແທນໃຫ້'ສະຫວນັ'ລວມທງັທຸກສບັປະສິ່ ງໃນຈກັກະວຳນ,'ກອນ'ເປນັຕວົແທນໃຫ້'ໂລກ','ກຳມ'
ເປນັຕວົແທນຂອງ'ນ�ຳ້',ແລະສຸດທຳ້ຍ'ລ'ີເປນັຕວົແທນໃຫ້'ໄຟ'.ສນັຍຳລກັທງັ4ເຫຼົ່ ຳນີ້ດ�ຳລງົຢູ່ຮ່ວມກນັແລະ
ກມົກຽວກບັຫຍນິ-ຫຍຳງທີ່ ຢູ່ໃຈກຳງ.ເຊັ່ ນດຽວກນັ,ແທກຸກກີທີ່ ໃຊ້ສນັຍຳລກັທີ່ ມກັຂອງພນັພະບູລຸດຄຫືຍນິຫຍຳງຢູ່
ໃຈກຳງເພື່ ອສະທອ້ນເຖງິອຸດມົຄະຕິຂອງຊຳວເກຳົຫຼີທີ່ ຕອ້ງກຳນສຳ້ງສນັຄວຳມຈະເລີນຮຸ່ງເຮອືງຢ່ຳງບ�່ ສິນ້ສຸດຮ່ວມກບັ
ຈກັກະວຳນ.(ແຫ່ຼງຂ�້ມນູ:ກະຊວງກຳນປກົຄອງແລະກດິຈະກຳນພຳຍໃນປະເທດ).

ຂ�້ມນູທົ່ ວໄປ

1.ຊື່ ທຳງກຳນຂອງປະເທດ

ສຳທຳລະນະລດັເກຳົຫຼ,ີໂດຍທົ່ ວໄປເອີນ້ວ່ຳເກຳົຫຼ.ີ

2.ພູມສນັຖຳນ(ທີ່ ຕັງ້ແລະເນືອ້ທີ່ )

ເກຳົຫຼີໃຕ້ຕັງ້ຢູ່ເທງິແຫຼມເກຳົຫຼີໃນທະວບີອຳຊີແລະມີເນືອ້ທີ່ 100,188.1ກມ2ເຊິ່ ງເທົ່ ຳກບັ45%ຂອງເນືອ້ທີ່ ທງັໝດົ
ແຫຼມເກຳົຫຼີ221,000ກມ2.ເນືອ້ທີ່ ທງັໝດົລວມເອຳົທງັໝດົແຫຼມເກຳົຫຼີແລະບນັດຳໝູ່ ເກຳະຕ່ຳງໆທີ່ ຢດຶຄອງໂດຍທງັ
ເກຳົຫຼີໃຕ້ແລະເກຳົຫຼີເໜອື.
ແຫຼມເກຳົຫຼີໃຫຍ່ກວ່ຳກ�ຳປູເຈຍໜອ້ຍໜຶ່ ງ(181,035ກມ2),ແລະປະມຳນ2/3ຂອງປະເທດຟລິບິປນິ(300,000
ກມ2),ຫວຽດນຳມ(331,210ກມ2),ແລະຍີ່ ປຸ່ນ(377,915ກມ2).
ແຫຼມເກຳົຫຼທີີ່ ປະເທດເກຳົຫຼີໃຕ້ແລະເກຳົຫຼີເໜອືຕັງ້ຢູ່ມີຊຳຍແດນຕດິຈອດກບັປະເທດຈນີທຳງທດິເໜອືໂດຍມີແມ່
ນ�ຳ້ຢຳລູເປນັເສັນ້ແດນ,ແລະທຳງທດິຕຳເວນັອອກສ່ຽງເໜອືຕດິກບັປະເທດຈນີແລະຣດັເຊຍໂດຍມີແມ່ນ�ຳ້ດູມງັກງັ

ຈີອອນ

ລີ

ກຳມ

ກອນ
ແທກຸກກີ



ພຳກສະເໜກ່ີຽວກບັສຳທຳລະນະລດັເກຳົຫຼ ີ 019018 ປືມ້ຄູ່ມສື�ຳລບັກຳນໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກຳົຫຼີ

ການຖພືາ ແລະ ການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານ ແລະ ແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບວດັທະນະທາໍ ແລະ 
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼ ີ

ການຢູ່ອາໄສ ແລະ  
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍ ແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນ
ະລດັເກາົຫຼີ

4.ດອກໄມ້ປະຈ�ຳຊຳດ(ມກຸູງວຳ)

ດອກໄມ້ປະຈ�ຳຊຳດເກຳົຫຼີແມ່ນດອກມຸງກຸງວຳເຊິ່ ງເປນັທີ່ 
ຊື່ ນຊອບຂອງຄນົເກຳົຫຼມີຳແຕ່ຊຳ້ນຳນແລວ້.ດອກໄມ້ນີ້
ເປນັຕວົແທນຂອງເກຳົຫຼີລວມທງັຍງັໝຳຍເຖງິວ່ຳ"ດອກ
ໄມ້ທີ່ ເບັ່ ງບຳນຊົ່ ວນລິນັດອນ".ບນັທກຶບູຮຳນກ່ຳວໄວ້ວ່ຳ
ຊຳວເກຳົຫຼຖີືວ່ຳດອກມກຸູງວ່ຳເປນັດອໄມ້ຈຳກສະຫວນັ
ຕັງ້ແຕ່ຍຸກໂກໂຈຊອນ.ຊຳວຊນິລຳເອີນ້ຕນົເອງວ່ຳກວນ
ຮຳຫຍຳງເຊິ່ ງໝຳຍເຖງິຊຳດແຫ່ງມູກຸງວຳ.ນບັຕັງ້ແຕ່
ບູຮຳນ,ຈນີໄດ້ຍກົຍອ້ງເກຳົຫຼວ່ີຳເປນັ"ຊຳດແຫ່ງຜູ້ສູງສກັ
ບ່ອນທີ່ ດອກມກຸູງວຳເບັ່ ງບຳນແລະຫຼົ່ ນ".
ດອກມກຸູງວຳຢູ່ຄູ່ກບັຄນົເກຳົຫຼມີຳແຕ່ດນົນຳນແລະ

ຄວຳມຮກັດອກໄມ້ຂອງເຂຳົເຈ ົຳ້ໄດ້ຖກືສະທອ້ນໃນເພງຊຳດເຊິ່ ງມີເນືອ້ຮອ້ງທ່ອນທີ່ ບອກວ່ຳ"ສຳຍນ�ຳ້ແລະພູເຂຳົທີ່ 
ຮຸ່ງເຮອືງຜ່ຳນຖະໜນົສຳຍມູກຸງວຳທີ່ ບ�່ ມີວນັສິນ້ສຸດ"ໃນຊ່ວງປຳຍຍຸກໂຈຊອນ.ຄນົເກຳົຫຼຊີື່ ນຊມົດອກມຸກຸງວຳຫຼຳຍທີ່ 
ສຸດຕະຫຼອດຈນົຮອດຍຸກສະໄໝທີ່ ຢູ່ພຳຍໃຕ້ກຳນປກົຄອງຂອງຍີ່ ປຸ່ນແລະໄດ້ກຳຍເປນັດອກໄມ້ປະຈ�ຳຊຳດໄດ້ຮບັ
ອດິສະຫຼະພຳບ.ດອກມູກຸງວຳເກດີໃນພຳກພືນ້ເຊັ່ ນວ່ຳເກຳົຫຼ,ີພຳກກຳງຂອງຈນີ,ພຳກເໜອືອນິເດຍ,ຍີ່ ປຸ່ນແລະອື່ ນ
ໆ.ມີກຳນປ່ຽນໃບໃນລະດູໃບໄມຫຼ້ົ່ ນ.ມນັເຕບີໃຫຍ່ແລະສູງປະມຳນ3~4ແມດັ,ແລະມີຮູບຮ່ຳງເປນັເຄິ່ ງວງົກມົ.
ດອກມູກຸງວຳບຳນໃນເດອືນກ�ລະກດົຫຳເດອືນຕຸລຳຂອງທຸກໆປ,ີແລະມດີອກມກຸູງວຳທີ່ ງດົງຳມຫຼຳຍປະເພດໃນດຳ້ນຮູບ
ຮ່ຳງແລະສສີນັ.ພວກມນັບຳນໃນຕອນເຊົຳ້ແລະຮ່ຽວໃນຕອນບ່ຳຍ,ແຕ່ດອກຈະບຳນທຸກໆມື້ເປນັເວລຳ100ວນັ.(
ແຫ່ຼງຂ�້ມນູ:ກະຊວງກຳນປກົຄອງແລະກດິຈະກຳນພຳຍໃນ).

ປະຕູຊຸງເນມຸນ ພຳບທວິທດັຂອງກຸງໂຊລ

5.ປະຊຳກອນ

ມຳຮອດວນັທີ1ມຖຸິນຳ,2016,ປະຊຳກອນຂອງປະເທດເກຳົຫຼີແມ່ນ51,619,330ຄນົເຊິ່ ງເປນັປະເທດມີ
ປະຊຳກອນເປນັອນັດບັທີ26ໃນທງັໝດົ239ປະເທດໃນທົ່ ວໂລກ.ຄວຳມໜຳແໜນ້ຂອງພນົລະເມອືງແມ່ນ499
ຄນົຕ�່ ກິໂລຕຳແມດັເຊິ່ ງເປນັອນັດບັສຳມໃນທົ່ ວໂລກ.(ແຫ່ຼງຂ�້ມນູ:ກະຊວງກຳນປກົຄອງແລະກດິຈະກຳນພຳຍໃນ,
CIA,ສ�ຳນກັງຳນສະຖຕິິແຫ່ງຊຳດ)

6.ເສດຖະກດິ

GDPປີ2016ຂອງເກຳົຫຼີແມ່ນເທົ່ ຳກບັUSD1,3212ພນັຕື ້ໂດລຳສະຫະລດັເຊິ່ ງເຮດັໃຫ້ມນັເປນັເສດຖະກດິໃຫຍ່
ອນັດບັທີ11ຂອງໂລກ.GDPຕ�່ ຫວົຄນົແມ່ນ25,990ໂດລະສະຫະລດັ.(ແຫ່ຼງຂ�້ມນູ:IMF,ກມົພຳສີຂອງເກຳົຫຼ)ີ.

ມກຸູງວຳ



ພຳກສະເໜກ່ີຽວກບັສຳທຳລະນະລດັເກຳົຫຼ ີ 021020 ປືມ້ຄູ່ມສື�ຳລບັກຳນໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກຳົຫຼີ

ການຖພືາ ແລະ ການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານ ແລະ ແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບວດັທະນະທາໍ ແລະ 
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼ ີ

ການຢູ່ອາໄສ ແລະ  
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍ ແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນ
ະລດັເກາົຫຼີ

7.ໜ່ວຍງຳນລດັຖະບຳນ

ເກຳົຫຼີໃຊ້ລະບບົປກົຄອງແບບມີປະທຳນຳທບິ�ດີແລະປະທຳນຳທບິ�ດີໃນຖຳນະເປນັຫວົໜຳ້ລດັຖະບຳນເຮດັໜຳ້ທີ່ ຊີ້ນ�ຳ
ແລະຄວບຄຸມດູແລຫວົໜຳ້ຂອງທຸກໜ່ວຍງຳນບ�ລຫິຳນຂັນ້ສູນກຳງທງັໝດົອງີຕຳມກດົໝຳຍ.ນຳຍກົລດັຖະມນົຕຮີບັຄ�ຳ
ສັ່ ງຈຳກປະທຳນຳທບິ�ດີເພື່ ອຊີ້ນ�ຳແລະຄວບຄຸມດູແລບນັດຳຫວົໜຳ້ໜ່ວຍງຳນບ�ລຫິຳນຂັນ້ສູງກຳງ.
ດັ່ ງທີ່ ເຫນັໃນແຜງຜງັຕ�່ ໄປນີ,້ລດັຖະບຳນກຳງຂອງເກຳົຫຼໃີຕ້(ເດອືນມຖຸິນຳ2016)ປະກອບດວ້ຍ17ກະຊວງ,5
ກະຊວງພເິສດ,ແລະ16ໜ່ວຍບ�ລກິຳນ.ແຕ່ລະກະຊວງໃນ17ກະຊວງຮບັຜດິຊອບໜຳ້ວຽກບ�ລຫິຳນດັ່ ງຕ�່ ໄປນີ:້

① ກະຊວງນະໂຍບຳຍແລະກຳນເງນິຮບັຜດິຊອບຂງົເຂດວຽກງຳນຕ�່ ໄປນີ:້ວຳງແຜນນະໂຍຍຳຍພດັທະນຳປະເທດ
ໄລຍະກຳງແລະໄລຍະຍຳວ,ວຳງແຜນ/ຊີ້ນ�ຳ/ປະສຳນງຳນນະໂຍບຳຍເສດຖະກດິແລະກຳນເງນິ,ສຳ້ງ/ປະຕບິດັ/ປະ
ເມນີງບົປະມຳນແລະເງນິທນຶ,ສະກຸນເງນິພຳຍໃນ/ສະກຸນເງນິຕ່ຳງປະເທດ/ຄງັເງນິແຫ່ງຊຳດ/ບນັຊີລດັຖະບຳນ/ລະບບົ
ອຳກອນພຳຍໃນປະເທດ/ພຳສ/ີກຳນເງນິສຳກນົ,ກຳນຄຸມ້ຄອງສ�ຳນກັງຳນສຳທຳລະນະ,ກຳນຮ່ວມມືທຳງເສດຖະກດິ/ຊບັ
ສນິແຫ່ງຊຳດ/ກຳນລງົທນຶເອກະຊນົ/ໜີ້ສນິລດັຖະບຳນ.

② ກະຊວງກຳນສກຶສຳຄຸມ້ຄອງວຽກງຳນຕ່ຳງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັນະໂຍບຳຍກຳນພດັທະນຳຊບັພະຍຳກອນມະນຸດ,ກຳນ
ສກຶສຳໃນໂຮງຮຽນ,ກຳນສກຶສຳຕະຫຼອດຊວີດິແລະກດິຈະກຳນດຳ້ນວຊິຳກຳນຕ່ຳງໆ.

③ ກະຊວງວທິະຍຳສຳດ,ໄອຊີທີແລະກຳນວຳງແຜນພດັທະນຳຄຸມ້ຄອງກດິຈະກຳນເຊັ່ ນວ່ຳກຳນພດັທະນຳ,ກຳນ
ຄຸມ້ຄອງ,ກຳນປະສຳນງຳນແລະກຳນປະເມນີຜນົນະໂຍບຳຍຕ່ຳງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັວທິະຍຳສຳດແລະເຕກັໂນໂລ
ຊ;ີກຳນວິໄຈແລະກຳນພດັທະນຳ,ກຳນຮ່ວມມືແລະກຳນສົ່ ງເສມີວທິະຍຳສຳດແລະເຕກັໂນໂລຊ;ີກຳນພດັທະນຳ
ຊບັພະຍຳກອນມະນຸດໃນຂງົເຂດວທິະຍຳສຳດແລະເຕັໂນໂລຊ;ີກຳນຄົນ້ຄວຳ້ວິໄຈ,ກຳນພດັທະນຳ,ກຳນຜະລດິ
ແລະກຳນໃຊ້ພະລງັງຳນນິວເຄຼຍ;ກຳນວຳງແຜນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັກຳນສະເໜລີະບບົໄອຊີທີໃນເກຳົຫຼ,ີກຳນປກົປອ້ງຂ�້
ມນູແລະວດັທະນະທ�ຳເຊງີຂ�້ມນູ;ກຳນລວມເຂົຳ້ກນັແລະກຳນສົ່ ງເສມີກຳນອອກອຳກຳດແລະກຳນສື່ ສຳນແລະກຳນ
ຈດັກຳນສນັຍຳນຕ່ຳງໆ;ອຸດສຳຫະກ�ຳໄອຊທີ;ີແລະກດິຈະກ�ຳກຳນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຈດົໝຳຍ,ກຳນຝຳກເງນິຜ່ຳນໄປສະນີ
ແລະກຳນສົ່ ງຈດົໝຳຍ.

④ ກະຊວງກຳນຕ່ຳງປະເທດແລະກຳນຄຳ້ຮບັຜດິຊອບຂງົເຂດວຽກງຳນຕ�່ ໄປນີ:້ກຳນທດູ,ກຳນເຈລະລະຈຳທຳງ
ກຳນຄຳ້ກບັຕ່ຳງປະເທດ,ຊີ້ນ�ຳ/ປະສຳນງຳນກຳນເຈລະຈຳທຳງກຳນຄຳ້,ກຳນປະສຳນງຳນກບັກຳນພວົພນັຕ່ຳງປະເທດ,
ສນົທສິນັຍຳ,ຂ�້ຕກົລງົລະຫວ່ຳງປະເທດອື່ ນ,ກຳນປກົປອ້ງ/ກຳນສະໜບັສະໜນູຜູ້ຢູ່ອຳໄສຢູ່ຕ່ຳງປະເທດ,ນະໂຍບຳຍ
ກຳນວຳງແຜນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຄນົເກຳົຫຼທີີ່ ຢູ່ຕ່ຳງປະເທດ,ກຳນສ�ຳຫຼວດ/ກຳນວິເຄຳະສະພຳບກຳນສຳກນົ.

⑤ ກະຊວງລວມຊຳດຮບັຜດິຊອບວຽກງຳນຕ�່ ໄປນີ:້ກຳນວຳງແຜນນະໂຍບຳຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັກຳນເຈລະຈຳ/ກຳນ
ແລກປ່ຽນ/ກຳນຮ່ວມມືລະຫວ່ຳງເກຳົຫຼີໃຕ້ແລະເກຳົຫຼີເໜອື,ກຳນໃຫກ້ຳນສກຶສຳກ່ຽວກບັກຳນລວມຊຳດ,ວຽກ
ບ�ລຫິຳນອື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັກຳນລວມຊຳດ.

ສ�ຳນກັງຳນເລຂຳທກິຳນປະທຳນຳທບິ�ດີ

ສ�ຳນກັງຳນຄວຳມໝັນ້ຄງົແຫ່ງຊຳດ
ສ�ຳນກັງຳນຮກັສຳຄວຳມປອດໄພປະທຳນຳທບິ�ດີ

ຄະນະກ�ຳມະກຳນສດິທິມະນຸດແຫ່ງຊຳດ

ຄະນະກ�ຳມະກຳນກວດສອບບນັຊີແລະກວດກຳແຫ່ງເກຳົຫຼີ ຄະນະກ�ຳມະກຳນກຳນສື່ ສຳນແຫ່ງເກຳົຫຼີກມົຂ່ຳວກອງແຫ່ງຊຳດ

ນຳຍກົລດັຖະມນົຕີ

ສ�ຳນກັງຳນປະສຳນງຳນນະໂຍບຳຍລດັຖະບຳນ ສ�ຳນກັງຳນເລຂຳທກິຳນນຳຍກົລດັຖະມນົຕີ

ຄະນະກ�ຳມະກຳນກຳນຄຳ້ຍຸຕິທ�ຳ

ກະຊວງຄວຳມປອດໄພອຳຫຳນແລະຢຳ

ຄະນະກ�ຳມະກຳນບ�ລກິຳນກຳນເງນິ

ຄະນະກ�ຳມະກຳນກຳນມີສ່ວນຮ່ວມແຫ່ງຊຳດ

ຄະນະກ�ຳມະກຳນຄວຳມປອດໄພແລະກຳນຮກັສຳຄວຳມປອດໄພນວິເຄຼຍ

ກະຊວງຄວຳມປອດໄພແລະກຳນຮກັສຳຄວຳມປອດໄພສຳທຳລະນະ

ກະຊວງກຳນຄຸມ້ຄອງບຸກຄະລຳກອນ

ກະຊວງກດົໝຳຍລດັຖະບຳນ

ກະຊວງກດິຈະກຳນຜູ້ຮກັຊຳດແລະນກັຮບົເກົ່ ຳ

ກະຊວງສກຶສຳ ກະຊວງປອ້ງກນັປະເທດ ກະຊວງສຸຂະພຳບແລະ
ສະຫວດັດີກຳນ

ກະຊວງທະເລແລະກຳນ
ປະມງົ

•ສ�ຳນກັງຳນບ�ລຫິຳນບຸກຄະລຳ
ກອນທະຫຳນ
•ສ�ຳນກັງຳນບ�ລຫິຳນແຜນງຳນ
ຈດັຊື້ຍຸດໂທປະກອນປອ້ງ
ກນັປະເທດ

ກະຊວງວທິະຍຳສຳດ,ໄອຊີທີ
ແລະກຳນວຳງແຜນພດັທະນຳ

ກະຊວງກຳນປກົຄອງແລະ
ກດິຈະກຳນພຳຍໃນ ກະຊວງສິ່ ງແວດລອ້ມ

•ກມົຕ�ຳຫຼວດແຫ່ງຊຳດເກຳົຫຼີ •ສ�ຳນກັງຳນບ�ລີຫຳນກຳນຕດິ
ຊັ່ ງເກຳົຫຼີ

ກະຊວງນະໂຍບຳຍແລະ
ກຳນເງນິ ກະຊວງຍຸຕິທ�ຳ ກະຊວງກຳນຄຳ້,ອຸດສຳຫະກ�ຳ

ແລະພະລງັຳນ
ກະຊວງທີ່ ດນິ,ໂຄງລ່ຳງແລະ

ກຳນຂນົສົ່ ງ

•ສ�ຳນກັງຳນອຳກອນແຫ່ງຊຳດ
•ສ�ຳນກັງຳນພຳສີເກຳົຫຼີ
•ໜ່ວຍບ�ລກິຳນຈດັຊື້ຕ່ຳງປະ
ເທດ
•ສ�ຳນກັງຳນສະຖຕິິເກຳົຫຼີ

•ສ�ຳນກັງຳນຊບັສນິທຳງປນັຍຳ
ແຫ່ງຊຳດເກຳົຫຼີ
•ສ�ຳນກັງຳນບ�ລຫິຳນທຸລະ
ກດິຂະໜຳດນອ້ຍແລະ
ຂະໜຳດກຳງ

•ສ�ຳນກັງຳນຜງັເມອືງ
•ສ�ຳນກັງຳນກຳນພດັທະນຳ
ແລະກຳນລງົທນຶແຊງມຳງກຸມ

•ສ�ຳນກັງຳນໄອຍະກຳນສູງສຸດ

ກະຊວງກຳນຕ່ຳງປະເທດ ກະຊວງວດັທະນະທ�ຳ,ກລິຳ
ແລະກຳນທ່ອງທ່ຽວ

ກະຊວງກຳນຈຳ້ງງຳນແລະ
ແຮງງຳນ

•ສ�ຳນກັງຳນບ�ລຫິຳນມ�ລະດກົ
ທຳງວດັທະນະທ�ຳ

ກະຊວງລວມຊຳດ ກະຊວງກະສກິ�ຳ,ອຳຫຳນ
ແລະກິດຈະກຳນຊນົນະບດົ

ກະຊວງຄວຳມສະເໝີພຳບຍງິ
ຊຳຍແລະຄອບຄວົ

•ສ�ຳນກັງຳນບ�ລຫິຳນກຳນ
ພດັທະນຳຊນົນະບດົ
•ສ�ຳນກັງຳນບ�ລຫິຳນປ່ຳ
ໄມ້ເກຳົຫຼີ

ປະທຳນຳທບິ�ດີ



ພຳກສະເໜກ່ີຽວກບັສຳທຳລະນະລດັເກຳົຫຼ ີ 023022 ປືມ້ຄູ່ມສື�ຳລບັກຳນໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກຳົຫຼີ

ການຖພືາ ແລະ ການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານ ແລະ ແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບວດັທະນະທາໍ ແລະ 
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼ ີ

ການຢູ່ອາໄສ ແລະ  
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍ ແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນ
ະລດັເກາົຫຼີ

⑮ ກະຊວງຄວຳມສະເໝີພຳບຍງິຊຳຍແລະຄອບຄວົຄຸມ້ຄອງວຽກງຳນເຊັ່ ນວ່ຳກຳນວຳງແຜນນະໂຍບຳຍວ່ຳດວ້ຍ
ແມ່ຍງິ,ກຳນປບັປຸງສະຖຳນະແມ່ຍງິເຊັ່ ນວ່ຳກຳນສົ່ ງເສມີສດິທິແມ່ຍງິ,ໄວໜຸ່ມແລະຄອບຄວົ(ລວມທງັວຽກງຳນເດກັ
ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳແລະຄອບຄວົສຸຂະພຳບດ)ີ.

⑯ ກະຊວງທີ່ ດນິ,ໂຄງລ່ຳງພືນ້ຖຳນແລະກຳນຂນົສົ່ ງຄຸມ້ຄອງວຽກງຳນຕ່ຳງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັກຳນພດັທະນຳແລະກຳນ
ປະສຳນງຳນແຜນກຳນຄຸມ້ຄອງທີ່ ດນິແຫ່ງຊຳດ;ກຳນອະນຸລກັ,ກຳນໃຊ້ແລະກຳນພດັທະນຳຊບັພະຍຳກອນທີ່ ດນິແລະ
ນ�ຳ້ແຫ່ງຊຳດ;ກຳນກ�່ ສຳ້ງຕວົເມອືງ,ເສັນ້ທຳງແລະເຄຫະສະຖຳນ;ຊຳຍຝັ່ ງ,ແມ່ນ�ຳ້ແລະກຳນປບັປຸງດນິ;ກຳນຂນົສົ່ ງ
ທຳງບກົ,ກຳນຂນົສົ່ ງທຳງລດົໄຟແລະກຳນຂນົສົ່ ງທຳງອຳກຳດ.
☎⑰ ກະຊວງທະເລແລະກຳນປະມງົຄຸມ້ຄອງວຽກງຳນຕ່ຳງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັນະໂຍບຳຍກ່ຽວກບັທະເລ,ກຳນປະມງົ,
ກຳນພດັທະນຳໝູ່ ບຳ້ນປະມງົ,ກຳນຂນົສົ່ ງທຳງທະເລ,ທ່ຳເຮອື,ສິ່ ງແວດລອ້ມໃນທະເລ,ກຳນສ�ຳຫຼວດທະເລ,ກຳນ
ພດັທະນຳຊບັພະຍຳກອນທຳງທະເລ,ກຳນຄົນ້ຄວຳ້ວິໄຈແລະກຳນພດັທະນຳວທິະຍຳສຳດແລະເຕກັໂນໂລຊທີຳງທະເລ
ແລະລະບບົຍຸຕິທ�ຳກ່ຽວກບັຄວຳມປອດໄພທຳງທະເລ.

8.ເຂດກຳນປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ

ປະເທດເກຳົຫຼີແບ່ງກຳນປກົຄອງອອກເປນັ17ສະພຳ
ປກົຄອງມະຫຳນະຄອນແລະ226ສະພຳປກົຄອງເມອືງ.
ສ�ຳລບັສະພຳປກົຄອງມະຫຳນະຄອນ,ມີ1ເມອືງນະຄອນ
ພິເສດ,6ມະຫຳນະຄອນ,1ນະຄອນພິເສດທີ່ ປກົຄອງຕນົ
ເອງ,8ແຂວງ,ແລະ1ແຂວງພິເສດທີ່ ປກົຄອງຕນົເອງ.
ລດັຖະບຳນທອ້ງຖິ່ ນປະກອບມີ75ນະຄອນ,82ເຂດ
ແລະ69ເມອືງທີ່ ປກົຄອງຕນົເອງ;ແລະມີ3,488ຕຳ
ແສງ,ກຸ່ມແລະເຂດຍ່ອຍເຊິ່ ງແມ່ນລະດບັປກົຄອງທອ້ງ
ຖິ່ ນທີ່ ຕ�່ ຳກວ່ຳຂັນ້ເມອືງ(ມຳຮອດວນັທີ1ມງັກອນ2015).
ໂຊລ,ອນິຊອນ,ຄະຍອງກີໂດແລະເຂດພືນ້ທີ່ ໂດຍຮອບຖື
ວ່ຳເປນັ"ພືນ້ທີ່ ນະຄອນຫຼວງ"ເຊິ່ ງລວມມີເມອືງອນິຊອນ,
ບູຊອນ,ອນັຢຳງ,ຊຽງນຳມ,ອຸຍຈຽງບູ,ກວຳງເມຍີອອນ,ຊີ
ຮວງ,ໄອວຳງ,ກ�ຳໂປ,ກວຳຊອນ,ກຣູ,ິໄມກວມ,ກວຳງຈ,ູ
ໂກຢຳງແລະຮຳນຳມ.50%ຂອງປະຊຳກອນທງັໝດົຂອງ
ເກຳົຫຼອີຳໄສຢູ່ໃນເຂດພືນ້ທີ່ ນີ້ໂດຍກຸງໂຊລມີ10ລຳ້ນຄນົ,
ອນິຊອນມີ2.9ລຳ້ນຄນົແລະຜູ້ຢູ່ອຳໄສໃນເມອືງອື່ ນໆ
ຂອງກວຳງກີໂດອກີ12ລຳ້ນຄນົ.

⑥ ກະຊວງຍຸຕິທ�ຳຮບັຜດິຊອບວຽກງຳນຕ�່ ໄປນີ:້ກຳນດ�ຳເນນີຄະດ,ີກຳນຕດັສນິຄະດ,ີກຳນປກົປອ້ງສດິທິມະນຸດ,ກຳນ
ຄວບຄຸມກຳນເຂົຳ້ເມອືງ,ວຽກງຳນບ�ລຫິຳນອື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັກດິຈະກຳນດຳ້ນກຳນຕດັສນິຂອງສຳນ.

⑦ ກະຊວງປອ້ງກນັປະເທດຮບັຜດິຊອບວຽກງຳນຕ�່ ໄປນີ:້ກຳນບງັຄບັບນັຊຳແລະອອກຄ�ຳສັ່ ງທະຫຳນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ
ກຳນປອ້ງກນັປະເທດ,ວຽກບ�ລຫິຳນອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັກດິຈະກຳນດຳ້ນທະຫຳນ.

⑧ ກະຊວງກຳນປກົຄອງແລະກດິຈະກຳນພຳຍໃນຮບັຜດິຊອບວຽກງຳນເລຂຳນຸກຳນຂອງຄະນະລດັຖະມນົຕ;ີກຳນ
ປະກຳດກດົໝຳຍແລະສນົທສິນັຍຳ;ກຳນຈດັແລະກຳນກ�ຳນດົໂຄຕຳ້ຂອງໜ່ວຍງຳນລດັຖະບຳນ;ກຳນມອບລຳງວນັ
ແລະຫຼຽນຊມົເຊຍີ;ກຳນປບັປຸງອງົກຳນຈດັຕັງ້ລດັຖະບຳນ;ປະສດິທພິຳບກຳນບ�ລຫິຳນງຳນ;ລະບບົລດັຖະບຳນອີເລກັ
ໂທຣນກິ;ກຳນປກົປອ້ງຂ�້ມນູສ່ວນບຸກຄນົ;ກຳນຄຸມ້ຄອງສ�ຳນກັງຳນລດັຖະບຳນ;ລະບບົກຳນປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ຮນ;ກຳນ
ສະໜບັສະໜນູວຽກເລຂຳນຸກຳນ;ກຳນເງນິແລະລະບບົອຳກອນຂອງລດັຖະບຳນທອ້ງຖິ່ ນ;ກຳນສະໜບັສະໜນູເຂ
ດພືນ້ທີ່ ດອ້ຍພດັທະນຳ;ກຳນໄກ່ເກ່ຍຂ�້ຂດັແຍ່ງລະຫວ່ຳງໜ່ວຍງຳນລດັຖະບຳນ;ແລະກຳນສະໜບັສະໜນູກຳນເລອືກ
ຕັງ້ແລະກຳນລງົຄະແນນສຽງທົ່ ວໄປະເທດ.

⑨ ກະຊວງວດັທະນະທ�ຳ,ກລິຳແລະທ່ອງທ່ຽວຄຸມ້ຄອງວຽກງຳນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັວດັທະນະທ�ຳ,ສລິະປະ,ວິດີໂອ,

ກຳນໂຄສະນຳ,ສື່ ສິ່ ງພມິ,ວຳລະສຳນ,ກລິຳ,ກຳນທ່ອງທ່ຽວ,ກຳນປະຊຳສ�ຳພນັກ່ຽວກບັກຳນບ�ລຫິຳນງຳນຂອງ
ລດັຖະບຳນແລະກຳນຖະແຫຼງຂ່ຳວຂອງລດັຖະບຳນ.

⑩ ກະຊວງກະສກິ�ຳ,ອຳຫຳນແລະກດິຈະກຳນຊນົນະບດົຄຸມ້ຄອງວຽກງຳນກະສກິ�ຳ,ກຳນລຽ້ງສດັ,ອຳຫຳນດດນິກະສກິ�ຳ,
ຊນົລະປະທຳນ,ກຳນສົ່ ງເສມີອຸດສຳຫະກ�ຳອຳຫຳນ,ກຳນພດັທະນຳບຳ້ນກະສກິ�ຳແລະກຳນຈ�ຳໜ່ຳຍສນິຄຳ້ກະສກິ�ຳ.

 ⑪ ກະຊວງກຳນຄຳ້,ອຸດສຳຫະກ�ຳແລະພະລງັງຳນຄຸມ້ຄອງກດິວຽກງຳນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັກຳນພຳນດິ,ກຳນຄຳ້,
ອຸດສຳຫະກ�ຳ,ກຳນເຈລະຈຳທຳງກຳນຄຳ້,ກຳນປະສຳນງຳນແລະກຳນຄຸມ້ຄອງກຳນເຈລະຈຳທຳງກຳນຄຳ້,ກຳນລງົທນຶ
ຕ່ຳງປະເທດ,ນະໂຍບຳຍກຳນຄົນ້ຄວຳ້ວິໄຈແລະກຳນພດັທະນຳທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັເຕກັໂນໂລຊີອຸດສຳຫະກ�ຳແລະ
ພະລງັງຳນແລະຊບັພະຍຳກອນໃຕ້ດນິ.

⑫ ກະຊວງສຸຂະພຳບແລະສະຫວດັດີກຳນຄຸມ້ຄອງວຽກງຳນຕ່ຳງໆເຊັ່ ນວ່ຳສຸຂະພຳບແລະສຸຂະອະນຳໄມ,ມຳດ
ຕະກຳນປອ້ງກນັ,ວຽກງຳນກຳນແພດແລະກຳນຢຳ,ກຳນປກົປອ້ງຊວີດິກຳນເປນັຢູ່,ກຳນຊ່ວຍເຫຼອືຕນົເອງ,ກຳນ
ປະກນັສງັຄມົ,ເດກັນອ້ຍ(ລວມທງັກຳນດູແລເດກັເກດີໃໝ່),ຜູ້ສູງອຳຍຸແລະຜູ້ພກິຳນ.

⑬ກະຊວງສິ່ ງແວດລອ້ມຄຸມ້ຄອງວຽກງຳນຕ່ຳງໆເຊັ່ ນວ່ຳກຳນອະນຸລກັສິ່ ງແວດລອ້ມແລະສິ່ ງທີ່ ມີຊວີດິໃນທ�ຳມະ
ຊຳດ,ກຳນປອ້ງກນັມນົລະພດິທຳງສິ່ ງແວດລອ້ມ.

⑭ ກະຊວງກຳນຈຳ້ງງຳນແລະແຮງງຳນຄຸມ້ຄອງວຽກງຳນຕ່ຳງໆເຊັ່ ນວ່ຳນະໂຍບຳຍແຮງງຳນໂດຍລວມ,ກຳນປະກນັ
ກຳນຈຳ້ງງຳນ,ກຳນຝກຶອບົຮມົກຳນພດັທະນຳສມີືແຮງງຳນ,ເກນເງ ື່ອນໄຂກຳນເຮດັວຽກ,ສະຫວດັດີກຳນສ�ຳລບັຄນົງຳນ,
ກຳນດດັປບັກຳນຄຸມ້ຄອງແຮງງຳນ,ຄວຳມປອດໄພແລະສຸຂະພຳບໃນກຳນເຮດັວຽກ,ປະກນັໄພເງນິຊດົເຊຍີອຸປະຕິເຫດ
ແຮງງຳນ,ວຽກງຳນບ�ລຫິຳນອື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັກຳນຈຳ້ງງຳນແລະແຮງງຳນ.
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ພຳກສະເໜກ່ີຽວກບັສຳທຳລະນະລດັເກຳົຫຼ ີ 025024 ປືມ້ຄູ່ມສື�ຳລບັກຳນໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກຳົຫຼີ

ການຖພືາ ແລະ ການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານ ແລະ ແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບວດັທະນະທາໍ ແລະ 
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼ ີ

ການຢູ່ອາໄສ ແລະ  
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍ ແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນ
ະລດັເກາົຫຼີ

ເກຳົຫຼຢູ່ີພຳຍໃຕ້ລະບບົລດັຖະບຳນທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ປກົຄອງຕນົເອງແລະຜູ້ຢູ່ອຳໄສໃນແຕ່ລະເຂດຈະມີກຳນເລອືກຕັງ້ໃນ
ທຸກໆສີ່ ປີເພື່ ອເລອືກຫວົໜຳ້ລດັຖະບຳນທອ້ງຖິ່ ນຂອງຕນົເອງ(ມະຫຳນະຄອນ:ເຈ ົຳ້ຄອງມະຫຳນະຄອນພິເສດແລະ
ເຈົຳ້ຄອງມະຫຳນະນະຄອນ;ຜູ້ວ່ຳກຳນ:ເຈ ົຳ້ຄອງນະຄອນ,ຜູ້ວ່ຳກຳນເຂດ,ຫວົໜຳ້ເຂດ),ສະມຳຊກິລດັຖະສະພຳທອ້ງ
ຖິ່ ນ,ຫວົໜຳ້ເຂດກຳນສກຶສຳເມອືງແລະຫວົໜຳ້ເຂດກຳນສກຶສຳແຂວງ.

ຄອນພິເສດ ມະຫຳນະຄອນ
ນະຄອນພິເສດທີ່ 
ປກົຄອງຕນົເອງ

ແຂວງ
ເມອືງພິເສດທີ່ ປກົຄອງ

ຕນົເອງ

1.ນະຄອນພິເສດໂຊລ

2.ມະຫຳນະຄອນບູຊຳນ
3.ມະຫຳນະຄອນແດກູ
4.ມະຫຳນະຄອນອນິຊອນ
5.ມະຫຳນະຄອນຄວງັຈ ູ
6.ມະຫຳນະຄອນ
ແທຈອນ

7.ມະຫຳນະຄອນອຸນຊນັ

8.ມະຫຳນະຄອນພິເສດ
ທີ່ ປກົຄອງຕນົເອງເຊຈງົ

9.ກວງກີໂດ
10.ກຳງວນັໂດ
11.ຊຸງຈຽງບກັໂດ
12.ຊຸງຈຽງນຳມໂດ
13.ໂຈລຳບກັໂດ
14.ໂຈລຳນຳມໂດ
15.ກຽງຊຳນບກັໂດ
16.ກຽງຊຳນນຳມໂດ

17.ແຂວງປກົຄອງຕນົ
ເອງພິເສດເຊຈ ູ

ສະພຳບອຳກຳດ

ປະເທດເກຳົຫຼີແມ່ນເຂດອບົອຸ່ນໂດຍແບ່ງອອກເປນັ4ລະດູ.

1.ລະດູໃບໄມ້ປົ່ ງ

ຕັງ້ແຕ່ເດອືນມນີຳຫຳພດຶສະພຳອຳກຳດໃນປະເທດເກຳົຫລມີແີນວໂນມ້ທີ່ ຈະເຢນັໃນຕອນເຊົຳ້ແລະໃນຕອນກຳງຄນື
ແລະອບົອຸ່ນໃນຕອນບ່ຳຍ.ຕົນ້ໄມ້ແລະດອກໄມ້ເບັ່ ງບຳນ.ຍງັຈ�ຳເປນັຕອ້ງນຸ່ງເສືອ້ຜຳ້ລະດູໜຳວຈນົຮອດທຳ້ຍເດອືນ
ມນີຳ.ຜູ້ຄນົມກັຈະນຸ່ງເສືອ້ຜຳ້ສະບຳຍໆໃນເດອືນເມສຳແລະໃນບຳງຄັງ້ອຳດກຳດຈະຮອ້ນໃນເດອືນພດຶສະພຳ.

2.ລະດູຮອ້ນ

ເລີ່ ມແຕ່ເດອືນມຖຸິນຳເຖງິເດອືນສງິຫຳອຳກຳດຈະຮອ້ນໂດຍມີອຸນຫະພູມຕັງ້ແຕ່25°Cຫຳ35°C.ຝນົຕກົໜກັເຊິ່ ງ
ເອີນ້ວ່ຳຈຳງມຳມກັຈະເກດີຂຶນ້ໃນລະຫວ່ຳງທຳ້ຍເດອືນມຖຸິນຳຫຳທຳ້ຍເດອືນກ�ລະກດົ.ບຳງຄັງ້ກ�່ ມີໃຕ້ຝຸ່ນທີ່ ມີຝນົຕກົ
ໜກັແລະລົມພດັແຮງໃນລະຫວ່ຳງເດອືນສງິຫຳຫຳເດອືນກນັຍຳ.

동해

황해

EAST SEA

YELLOW SEA

※   ແຜນທ່ີເກຳົຫີຼຂ້ຳງເທິງມີສັດສ່ວນ1:2,000,000ເຊ່ິງສ້ຳງຂ້ຶນໂດຍສະຖຳບັນຂ�້ມນູພູມສີຳດແຫ່ງຊຳດຂອງກະຊວງທ່ີດິນ,ໂຄງລ່ຳງພ້ືນຖຳນແລະກຳນຂົນສ່ົງໃນປີ2013.
ສ�ຳລັບລຳຍລະອຽດ,ໃຫ້ເຂ້ົຳເບ່ິງເວັບໄຊທ໌(www.ngii.go.kr›on-map›completemapofKorea).

ແຜນທີ່ ລວມຂອງເກຳົຫຼີ



ພຳກສະເໜກ່ີຽວກບັສຳທຳລະນະລດັເກຳົຫຼ ີ 027026 ປືມ້ຄູ່ມສື�ຳລບັກຳນໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກຳົຫຼີ

ການຖພືາ ແລະ ການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານ ແລະ ແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບວດັທະນະທາໍ ແລະ 
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼ ີ

ການຢູ່ອາໄສ ແລະ  
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍ ແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນ
ະລດັເກາົຫຼີ

ເທດສະກຳນແລະວນັພກັ

1.ເທດສະກຳນ

ມຫຼີຳກຫຼຳຍເທດສະກຳນແລະງຳນຕຳມລະດູກຳນໃນປະເທດເກຳົຫຼ.ີ
ເກຳົຫຼີໃຊ້ທງັປະຕິທນິສຸລຍິະຄະຕິແລະຈນັທະຄະຕ.ິໂດຍປກົກະຕິແລວ້ກຳນຈດັງຳນຕ່ຳງໆແມ່ນເອຳົຕຳມປະຕທິນິ
ຈນັທະຄະຕ.ິ

⊙ ຊີອອນລຳ(ປີໃໝ່ທຳງຈນັທະຄະຕ)ິ
 •ຄວຳມໝຳຍ:ວນັທ�ຳອດິຂອງປີໃໝ່ທຳງຈນັທະຄະຕ.ິ
 •ອຳຫຳນ:ຊຸບເຄກັເຂົຳ້,ລູກຊີນ້
 •ລກັສະນະພິເສດ:ນຸ່ງເສືອ້ຜຳ້ໃໝ່(ເຊໂອບິມ),ກຳນໄປສະແດງຄວຳມເຄຳົລບົຜູ້ໃຫຍ່ໃນວນັປີໃໝ່,ກຳນໄປຢຽ້ມ

ສຸສຳນບນັພະບູລຸດແລະກຳນຫຼິນ້ເກມຍຸດ
※ຊີໂອນລຳແລະວນັກ່ອນແລະຫຼງັຈຳກຊີອອນລຳ(ວນັທີ31ທນັວຳ,ວນັທີ1ມງັກອນແລະວນັທີ2ມງັກອນຕຳມປະຕທິນິຈນັທະຄະຕ)ິ

ແມ່ນວນັພກັລດັຖະກຳນ.

⊙ ຊູຊອກ(ວນັທີ15ສງິຫຳຂອງປະຕທິນິຈນັທະຄະຕ)ິ
 •ຄວຳມໝຳຍ:ເທດສະກຳນເກບັກ່ຽວ
 •ອຳຫຳນ:ພດືພນັແລະໝຳກໄມ້ຂອງປີແລະຊອງພີອອນ
 •ລກັສະນະພິເສດ:ກຳນຈດັງຳນລະລກຶເຖງິບນັພະບູລຸດ,ກຳນໄປຢຽ້ມຂຸມຝງັສບົບນັພະບູລຸດ,ຊມົພະຈນັເຕມັ

ດວງ,ສະໝຸກສະໜຳນກບັກຳນເຕັນ້ລ�ຳແບບວງົກມົຂອງເກຳົຫຼີ
※ຊູຊອກແລະວນັກ່ອນແລະຫຼງັວນັຊູຊອກ(ວນັທີ14ສງິຫຳ,ວນັທີ15ສງິຫຳແລະວນັທີ16ສງິຫຳຕຳມປະຕທິນິຈນັທະຄະຕ)ິແມ່ນ

ວນັພກັລດັຖະກຳນ.

3.ລະດູໃບໄມຫຼ້ົ່ ນ

ເລີ່ ມແຕ່ເເດອືນກນັຍຳຫຳເດອືນພະຈກິ,ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍແມ່ນຢູ່ລະຫວ່ຳງ10°Cຫຳ25°C ທອ້ງຟຳ້ຈະແຈງ້ແລະ
ແຫງ້ແລງ້ເປນັສ່ວນຫຼຳຍຂອງມື.້ໃນເດອືນພະຈກິມນັມກັຈະໜຳວຄືກນັກບັຢູ່ໃນລະດູໜຳວ.ຜູ້ຄນົກຽມເຄື່ ອງນຸ່ງສ�ຳລບັ
ລະດູໜຳວແລະເຄື່ ອງທ�ຳຄວຳມຮອ້ນໄວ້ລ່ວງໜຳ້.ລະດູໃບໄມຫຼ້ົ່ ນສວຍງຳມຫຼຳຍ.

4.ລະດຸໜຳວ

ໃນລະດູໜຳວ,ສະພຳບອຳກຳດໜຳວຫຼຳຍໂດຍມີອຸນຫະພູມຢູ່ລະຫວ່ຳງ-10°Cຫຳ10°Cແຕ່ເດອືນທນັວຳຫຳເດອືນ
ກຸມພຳ.ໃນຊ່ວງໄລຍະນີ,້ອຳກຳດປະກດົວ່ຳຈະໝນູວຽນເປນັວງົຮອບສຳມວນັທີ່ ໜຳວຫຼຳຍຕຳມດວ້ຍອຳກຳດໜຳວ
ນອ້ຍກວ່ຳສີ່ ວນັ.ອຳດຈະມີຫມິະແລະກະແສລມົແຮງ.ເສືອ້ກນັໜຳວແລະເຄື່ ອງທ�ຳຄວຳມຮອ້ນແມ່ນສິ່ ງຈ�ຳເປນັຈນົ
ກວ່ຳວ່ຳອຳກຳດຈະອຸ່ນຂຶນ້ໃນຊ່ວງປຳຍເດອືນກຸມພຳ.

ສະກຸນເງນິ

ສະກຸນເງນິຂອງເກຳົຫຼີແມ່ນKRW(ວອນ,☎).
ອດັຕຳແລກປ່ຽນເງນິຕຳ(ມຳຮອດວນັທີ30ມຖຸິນຳ,2016)1ດອນລຳ:1,151.00ວອນ/1ຢູໂຣ:1,278.30ວອນ/100
ເຍນ:1120,63ວອນ.

ລະດູໃບໄມ້ປົ່ ງ ລະດູຮອ້ນ ລະດູໃບໄມຫຼ້ົ່ ນ ລະດຸໜຳວ

ກຳນກຳບຄຳລະວະສມົມຳ ຊຸບເຄກັເຂົຳ້ ຊົ່ ງຜອນ(ເຂົຳ້ໜມົຕ໋ອກ)



ພຳກສະເໜກ່ີຽວກບັສຳທຳລະນະລດັເກຳົຫຼ ີ 029028 ປືມ້ຄູ່ມສື�ຳລບັກຳນໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກຳົຫຼີ

ການຖພືາ ແລະ ການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານ ແລະ ແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບວດັທະນະທາໍ ແລະ 
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼ ີ

ການຢູ່ອາໄສ ແລະ  
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍ ແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນ
ະລດັເກາົຫຼີ

⊙   ກວຳງບຸກເຈອອນ(ວນັປະກຳດອດິສະຫຼະພຳບວນັທີ15ສງິຫຳ]:ໃນວນັນີ້ເມື່ ອປີ1945,ເກຳົຫຼປີະກຳດອດິ
ສະຫຼະພຳບຈຳກລດັທິລ່ຳເມອືງຂຶນ້ຂອງຍີ່ ປຸ່ນ.

⊙   ແກຊອນເຈອອນ(ວນັກ�່ ຕັງ້ປະເທດວນັທີ3ຕຸລຳ]:ວນັນີ້ແມ່ນວນັກ�່ ຕັງ້ປະເທດເກຳົຫຼີເຊິ່ ງໃນພຳສຳເກຳົຫຼີແກ
ຊອນເຈອອນໝຳຍຄວຳມວ່ຳ"ວນັທີ່ ທອ້ງຟຳ້ເປດີ".

⊙   ວນັຮຳນກນູ(ວນັທີ9ຕຸລຳ]:ວນັພກັເພື່ ອສະເຫຼມີສະຫຼອງກຳນປະກຳດໃຊ້ຮຳນກນູ(ຕວົອກັສອນເກຳົຫຼ)ີໂດຍ
ກະສດັເຊຈອງແລະເພື່ ອຈດັເສມີກຳນຄົນ້ຄວຳ້ວິໄຈແລະກຳນເຜີຍແຜ່ຕວົອກັສອນຮຳນກນູ.

⊙   ຊອງທຳນເຈອອນ(ວນັຄຣສິມຳສວນັທີ25ທນັວຳ]:ນີ້ແມ່ນວນັສະເຫຼມີສະຫຼອງວນັປະສູດຂອງພະເຢຊູຄຣສິ.

⊙   ທຸກໆວນັອຳທດິ

2.ວນັພກັ

⊙   ວນັທີ1ມງັກອນ:ວນັທ�ຳອດິຂອງປີໃໝ່ທຳງສຸລຍິະຄະຕ.ິ

⊙   ຊຳມນິຈີອອນ(ວນັເດີນຂະບວນປະກຳດອດິສະຫຼະພຳບຊຳມນິວນັທີ1ມນີຳ]:ໃນວນັນີ້ເມື່ ອປີ1919,ມີກຳນເດນີ
ຂະບວນປະກຳດອດິສະຫະຼພຳບໃນທົ່ ວປະເທດຈຳກລດັທິລ່ຳເມອືງຂຶນ້ຂອງຍີ່ ປຸ່ນ.

⊙   ຊອກກຳທຳນຊນິອນິ(ວນັປະສູດຂອງພະພຸດທະເຈົຳ້ວນັທີ8ເມສຳຕຳມປະຕທິນິຈນັທະຄະຕ]ິ:ນີ້ແມ່ນວນັ
ສະຫຼອງວນັປະສູດຂອງພະພຸດທະເຈົຳ້.

⊙   ໂອຣນີນີຳນ(ວນັເດກັວນັທີ5ພດຶສະພຳ]:ນີ້ແມ່ນວນັອຸດທິແດ່ຄວຳມສຸກແລະສະຫວດັດີພຳບຂອງເດກັນອ້ຍທຸກ
ຄນົ.

⊙   ຮວນຊຸງອນິ(ວນັນກັຮບົເກົ່ ຳວນັທີ6ມິຖູນຳ]:ນີ້ແມ່ນວນັຍກົຍອ້ງວລິະບູລຸດແຫ່ງຊຳດລວມທງັຜູ້ເສຍຊວີດິໃນ
ສງົຄຳມເກຳົຫຼ.ີ

ຮວນຊຸງອນິ ແກຊອນເຈອອນ ວນັຮຳນກນູ



ວດັແຮອນິຊຳຈງັຍງົພນັຈອນແມ່ນສະຖຳນທີ່ ບ່ອນຮກັສຳພະໄຕປດີກົໂຄເຣຍນຳຫຼຳຍກວ່ຳ80,000ແຜ່ຳນເຊິ່ ງເປນັ
ມ�ລະດກົໂລກທຳງວດັທະນະທ�ຳທີ່ ສຳ້ງຂຶນ້ໃນສດັຕະວດັທີ13.ໂດຍເປນັອຳຄຳນແຫ່ງດຽວໃນໂລກທີ່ ເກບັຮກັສຳພະໄຕ
ປດີກົເຖງິແມ່ນວ່ຳພະໄຕປດີກົໂຄເຣຍນຳຈະຖກືສຳ້ງຂຶນ້ຈຳກໄມ້ເຊິ່ ງມີຄວຳມສ່ຽງຕ�່ ກບັຄວຳມຊຸ່ມແລະໝອນແຕ່ບ�່ ມີ
ພະໄຕປດີກົຈັກແຜ່ນເລຍີທີ່ ຖກືທ�ຳລຳຍຫຼບືດິບຽ້ວໃນຊ່ວງໄລຍະຫຼຳຍກວ່ຳ750ປຜ່ີຳນມຳ.

ມ�ລະດກົໂລກທີ່ ໄດ້ຮບັກຳນເລອືກຈຳກອງົກຳນUNESCO

ເຂດຮຳບຊອນຂອງແຂວງກອງຊງັນຳມໂດໄດ້ຮບັກຳນຂຶນ້ທະບຽນເປນັມ�ລະດກົໂລກໂດຍອງົກຳນUNESCOໃນປີ1995

ວນັແຮອນິຊຳຈງັຍງົພນັຈອນ

032 ກຳນບ�ລກິຳນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະ
ທ�ຳແລະຊຳວຕ່ຳງຊຳດ

 ກຳນສອນພຳສຳເກຳົຫຼີ
 ກຳນສກຶສຳກ່ຽວກບັວດັທະນະທ�ຳເກຳົຫຼີ

ແລະກຳນໃຊຊ້ວີດິໃນເກຳົຫຼີ
 ກຳນໃຫກ້ຳນສກຶສຳໄອຊທີີ
 ກຳນໃຫຄ້�ຳປກຶສຳ

034 ອງົກຳນຈດັຕັງ້ທີ່ ໃຫກ້ຳນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼຳ
ຍວດັທະນະທ�ຳແລະຊຳວຕ່ຳງຊຳດ

 ສູນ DanuriHelpline
 ສູນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳ
 ສູນໄວໜຸ່ມສຳຍຮຸງ້ຂອງມນູນທິໄິວໜຸ່ມຕ່ຳງຊຳດ
 ສູນຊ່ວຍເຫຼອືແຮງງຳນຕ່ຳງຊຳດ
 ສູນໃຫຄ້�ຳປກຶສຳສ�ຳລບັແຮງງຳນຕ່ຳງຊຳດ
 ສ�ຳນກັງຳນກວດຄນົເຂົຳ້ເມອືງ
 ເວບັໄຊທທ໌ີ່ ມກີຳນຮອງຮບັຫຼຳຍພຳສຳ
 ແອບັພລເິຄຊນັມຖືທືີ່ ຮອງຮບັຫຳຼຍພຳສຳ

 ກຳນບ�ລກິຳນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼຳຍ
ວດັທະນະທ�ຳແລະຊຳວຕ່ຳງຊຳດ
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ກຳນບ�ລກິຳນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳແລະຊຳວຕ່ຳງຊຳດ 033032 ປືມ້ຄູ່ມສື�ຳລບັກຳນໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກຳົຫຼີ

ກຳນຖພືຳແລະກຳນລຽ້ງດູເດກັ ກຳນສກຶສຳຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ກຳນຈຳ້ງງຳນແລະແຮງງຳນ ເອກະສຳນອຳ້ງອງີສຸຂະພຳບແລະກຳນເບິ່ ງແຍງສຸຂະພຳບວດັທະນະທ�ຳແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກຳົຫຼີ

ກຳນຢູ່ອຳໄສແລະ
ກຳນປ່ຽນສນັຊຳດ

ກຳນບ�ລກິຳນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼຳຍວັ
ດທະນະທ�ຳແລະຊຳວຕ່ຳງຊຳດ

ພຳກສະເໜກ່ີຽວກບັສຳທຳລະນະ
ລດັເກຳົຫຼີ

3.ກຳນໃຫກ້ຳນສກຶສຳໄອຊີທີ

ຄອບຄວົເກຳົຫຼສ່ີວນໃຫຍ່ໃຊ້ຄອມພວິເຕີແລະເກຳົຫຼມີີເຄອືຂ່ຳຍອນິເຕີເນດັທີ່ ທນັສະໄໝຫຼຳຍ.ຜູ້ໃຊ້ສຳມຳດໄດ້ຮບັ
ຂ�້ມນູທີ່ ຫຼຳກຫຼຳຍຈຳກກຳນໃຊ້ອນິເຕີເນດັແລະໃຊ້ກຳນບ�ລກິຳນອອນລຳຍທີ່ ຫຼຳກຫຼຳຍໄດ້ຢ່ຳງສະດວກສະບຳຍເຊັ່ ນ
ວ່ຳລະບບົທະນຳຄຳນຜ່ຳນອນິເຕີເນດັແລະກຳນບ�ລກິຳນດຳ້ນບ�ລຫິຳນອື່ ນ.ສະນັນ້ຫຼຳຍໆອງົກຳນລວມທງັສູນຊ່ວຍ
ເຫຼອືຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳແລະສູນຊ່ວຍເຫຼອືຄນົເຂົຳ້ເມອືງເກຳົຫຼີມີໂຄງກຳນສອນໄອຊີທີເພື່ ອເຮດັໃຫ້ຜູ້ຢູ່ອຳ
ໄສຊຳວຕ່ຳງຊຳດສຳມຳດຮຽນຮູ້ວທິຄີົນ້ຫຳຂ�້ມນູຜ່ຳນອນິເຕີເນດັ,ແລະວທິີໃຊ້ແອບັພລິເຄຊນັທີ່ ຫຼຳກຫຼຳຍ.

4.ກຳນໃຫ້ຄ�ຳປກຶສຳ

ກຳນບ�ລກິຳນໃຫ້ຄ�ຳປກຶສຳມີຈດຸປະສງົຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຢູ່ອຳໄສຊຳວຕ່ຳງຊຳດທີ່ ປະສບົກບັຄວຳມຫຍຸງ້ຍຳກໃນເກຳົຫຼ,ີໂດຍ
ກຳນສະໜອງຄ�ຳແນະນ�ຳທີ່ ພວກເຂຳົຕອ້ງກຳນເພື່ ອແກ້ໄຂບນັຫຳຂອງເຂຳົເຈ ົຳ້.(ບນັຫຳຄອບຄວົ,ແຮງງຳນ,ບ່ອນຢູ່ອຳໄສ
ແລະກດົໝຳຍ)

※   ມີກຳນໃຫກ້ຳນລິກຳນອື່ ນເຊັ່ ນວ່ຳກຳນສກຶສຳກ່ຽວກບັກຳນຊອກວຽກແລະກຳນເລີ່ ມຕົນ້ທຸລະກດິ,ກຳນບ�ລກິຳນລ່ຳມແປພຳສຳແລະກຳນແປ
ເອກະສຳນແລະທ່ຳນສຳມຳດໃຊ້ກຳນບ�ລກິຳນເຫຼົ່ ຳນີ້ໄດ້ຢ່ຳງງ່ຳຍດຳຍໂດຍກຳນກວດເບິ່ ງບນັດຳໂຄງກຳນຊ່ວຍເຫຼອືຕ�່ ໄປນີ້ຈຳກສູນຊ່ວຍເຫຼອືຄນົງຳນຕ່ຳງ
ຊຳດ,ແລະໂດຍກຳນເຂົຳ້ໄປສູນທີ່ ເໝຳະສມົເພື່ ອສອບຖຳມ.

 ກຳນບ�ລກິຳນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳ
ແລະຊຳວຕ່ຳງຊຳດ

ຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳແລະຄນົຕ່ຳງຊຳດທີ່ ອຳໄສຢູ່ໃນເກຳົຫຼີແມ່ນນບັມື້ນບັເພີ່ ມຂຶນ້ເຊັ່ ນວ່ຳຄນົງຳນຕ່ຳງ
ຊຳດ,ຄູ່ສມົລດົຕ່ຳງຊຳດທີ່ ເຂົຳ້ມຳຢູ່ຫຼງັແຕ່ງງຳນແລະອື່ ນໆ.ໂດຍຕອບສະໜອງກບັສິ່ ງນີ,້ລດັຖະບຳນເກຳົຫຼີແລະ
ອງົກຳນພຳກເອກະຊນົໄດ້ສະໜອງຫຼຳກຫຼຳຍກຳນບ�ລກິຳນເພື່ ອຊ່ວຍເຫຼອືກຳນດ�ຳເນນີຊວີດິຂອງເຂຳົເຈ ົຳ້ໃນປະ
ເທດເກຳົຫຼີເຊັ່ ນວ່ຳກຳນສອນພຳສຳເກຳົຫຼ,ີກຳນສອນວດັທະນະທ�ຳເກຳົຫຼ,ີກຳນໃຫ້ຄ�ຳປກຶສຳແລະອື່ ນໆ.ໂດຍ
ສະເພຳະແລວ້,ກຳນໃຊ້ກຳນບ�ລກິຳນຕ່ຳງໆຜ່ຳນບນັດຳອງົກຳນໃຫ້ຄວຳມຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳ
ແລະຄນົຕ່ຳງຊຳດແມ່ນເປນັປະໂຫຍດຫຼຳຍສ�ຳລບັຄນົຕ່ຳງຊຳດຜູ້ທີ່ ຫຳກ�່ ມຳເຖງິເກຳົຫຼີແລະມີຄວຳມຫຍຸງ້ຍຳກໃນ
ກຳນສື່ ສຳນແລະຮກັສຳຄວຳມສ�ຳພນັກບັຄນົເກຳົຫຼີເນື່ ອງຈຳກບ�່ ຄຸນ້ເຄຍີກບັວດັທະນະທ�ຳຂອງເກຳົຫຼນີ ັນ້ເອງ.

1.ກຳນສອນພຳສຳເກຳົຫຼີ

ສ�ຳລບັຜູ້ຢູ່ອຳໄສຄນົຕ່ຳງຊຳດ,ກຳນຮຽນພຳສຳເກຳົຫຼີແມ່ນເລື່ ອງສ�ຳຄນັຫຼຳຍສ�ຳລບັຜູ້ທີ່ ຕອ້ງກຳນມຳຢູ່ໃນເກຳົຫຼຢ່ີຳງປະສບົ
ຜນົສ�ຳເລດັແລະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົຳ້ໃຈວດັທະນະທ�ຳເກຳົຫຼ.ີໂຊກດ,ີມຫຼີຳຍໆອງົກຳນຈັງ້ຕັງ້ໃນເກຳົຫຼທີີ່ ໃຫ້ໂອກຳດສ�ຳລບັຜູ້ຢູ່
ອຳໄສຊຳວຕ່ຳງຊຳດໃນກຳນຮຽນຮູ້ພຳສຳເກຳົຫຼີຢ່ຳງບ�່ ເສຍຄ່ຳ.ບນັດຳສູນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳ,ສູນຊ່ວຍ
ເຫຼອືຄນົເຂົຳ້ເມອືງເກຳົຫຼີແລະໂຮງຮຽນສອນພຳສຳເກຳົຫຼີແມ່ນອງົກຳນຈດັຕັງ້ອນັດບັຕົນ້ໆທີ່ ໃຫກ້ຳນສອນພຳສຳເກຳົຫຼີ
ແກ່ຜູ້ຢູ່ອຳໄສຊຳວຕ່ຳງຊຳດ.
ສູນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳຍງັດ�ຳເນນີໂຄງກຳນໃຫກ້ຳນສກຶສຳແບບເຖງິຕວົເຊິ່ ງຄູສອນພຳສຳເກຳົຫຼຈີະຖກື
ສົ່ ງໄປສອນພຳສຳເຖງິເຮອືນຂອງຄນົຕ່ຳງຊຳດທີ່ ມຳຢູ່ໃນເກຳົຫຼຫຼີງັແຕ່ງງຳນ.
ດວ້ຍຈ�ຳນວນໂຄງກຳນສອນພຳສຳເກຳົຫຼທີີ່ ສະໜອງໃຫນ້ບັມື້ນັບເພີ່ ມຂຶນ້,ຜູ້ຢູ່ອຳໄສຊຳວຕ່ຳງຊຳດສຳມຳດຮຽນຮູ້ພຳສຳ
ເກຳົຫຼຢູ່ີກບັເຮອືນໄດ້ຢ່ຳງງ່ຳຍດຳຍ.

2.ກຳນສກຶສຳກ່ຽວກບັວດັທະນະທ�ຳເກຳົຫຼີແລະກຳນໃຊ້ຊວີດິໃນເກຳົຫຼີ

ໂຄງກຳນສອນວດັທະນະທ�ຳເກຳົຫຼີແລະກຳນໃຊ້ຊວີດິໃນເກຳົຫຼມີີຈດຸປະສງົເພື່ ອຊ່ວຍໃຫ້ຊຳວຕ່ຳງຊຳດສຳມຳດເອຳົ
ຊະນະອຸປະສກັໃນກຳນໃຊ້ຊວີດິໃນເກຳົຫຼອີນັເປນັຜນົມຳຈຳກຄວຳມແຕກຕ່ຳງດຳ້ນວດັທະນະທ�ຳແລະວຖິີຊວີດິ.ພວ
ກເຮຳົມີແຜນກຳນແລະຄູທີ່ ມີປະສບົກຳນທີ່ ທຸມ້ເທກຳນສອນເພື່ ອໃຫ້ຄນົຕ່ຳງຊຳດເຂົຳ້ໃຈກ່ຽວກບັກຳນໃຊ້ຊວີດິແບບ
ຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳ,ກດົໝຳຍ,ສດິທິມະນຸດ,ກຳນແຕ່ງງຳນ,ຄອບຄວົແລະກຳນປບັຕວົເຂົຳ້ກບັສງັຄມົຂອງເກຳົຫຼ.ີ



ກຳນບ�ລກິຳນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳແລະຊຳວຕ່ຳງຊຳດ 035034 ປືມ້ຄູ່ມສື�ຳລບັກຳນໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກຳົຫຼີ

ກຳນຖພືຳແລະກຳນລຽ້ງດູເດກັ ກຳນສກຶສຳຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ກຳນຈຳ້ງງຳນແລະແຮງງຳນ ເອກະສຳນອຳ້ງອງີສຸຂະພຳບແລະກຳນເບິ່ ງແຍງສຸຂະພຳບວດັທະນະທ�ຳແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກຳົຫຼີ

ກຳນຢູ່ອຳໄສແລະ
ກຳນປ່ຽນສນັຊຳດ

ກຳນບ�ລກິຳນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼຳຍວັ
ດທະນະທ�ຳແລະຊຳວຕ່ຳງຊຳດ

ພຳກສະເໜກ່ີຽວກບັສຳທຳລະນະ
ລດັເກຳົຫຼີ

•ກຳນບ�ລກິຳນໃຫ້ຄ�ຳປກຶສຳທຳງໂທລະສບັມີໃຫ້ໃນ13ພຳສຳໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊຳນດຳ້ນແມ່ຍງິເຂົຳ້ເມອືງໃນແຕ່ລະປະເທດ.
  ※   ໃນພຳສຳເກຳົຫຼີເຊັ່ ນດຽວກບັພຳສຳຫວຽດນຳມ,ພຳສຳຈນີ,ພຳສຳອງັກດິ,ພຳສຳຕຳກຳລອັກ(ຟລິບິປນິ),ພຳສຳມງົໂກ,ພຳສຳຣດັເຊຍ,ພຳສຳໄທ,

ພຳສຳຂະແມ(ກ�ຳປູເຈຍ),ພຳສຳຍີ່ ປຸ່ນ,ພຳສຳອຸດເບກດິສະຖຳນ,ພຳສຳລຳວແລະພຳສຳເນປຳນ

•ຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳສຳມຳດໄດ້ຮບັກຳນຊ່ວຍເຫຼອືໃນຫຼຳຍຮູບແບບເຊັ່ ນວ່ຳລ່ຳມແປພຳສຳແລະກຳນແປ
ເອກະສຳນໃນລະຫວ່ຳງກຳນໃຫ້ຄ�ຳປກຶສຳກ່ຽວກບັບນັຫຳຕ່ຳງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັສນັຊຳດແລະກຳນພກັເຊຳົໃນເກຳົຫຼີ
ຫຼຄື�ຳສັ່ ງສຳນລວມທງັກຳນໃຫ້ຄ�ຳປຶກສຳກ່ຽວກບັຊວີດິກຳນເປນັຢູ່ປະຈ�ຳວນັແລະຂ�້ມນູຂ່ຳວນສຳນອື່ ນແລະໃນເວລຳ
ຢູ່ໃນສະພຳບກຳນຫຍຸງ້ຍຳກ.ໂດຍສະເພຳະ,ແມ່ຍງິຕ່ຳງຊຳດຜູ້ທີ່ ປະສບົກບັຄວຳມຮຸນແຮງໃນຄອບຄວົ,ຄວຳມຮຸນ
ແຮງທຳງເພດຫຼກືຳນຄຳ້ປະເວນີສຳມຳດໃຊ້ກຳນບ�ລກິຳນໄດ້ຕະຫຼອດ24ຊົ່ ວໂມງຕ�່ ມື,້365ວນັຕ�່ ປີເມື່ ອພວກເຂຳົ
ຕອ້ງກຳນຄ�ຳປກຶສຳແລະກຳນປກົປອ້ງຮບີດ່ວນ.

•ຫຼງັຈຳກກຳນໃຫ້ຄ�ຳປກຶສຳ,ໜ່ວຍງຳນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ(ສູນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳ,ສູນໃຫ້ຄ�ຳປຶກສຳດຳ້ນ
ຄວຳມຮຸນແຮງໃນຄອບຄວົ,ສູນໃຫ້ຄ�ຳປກຶສຳດຳ້ນຄວຳມຮຸນແຮງທຳງເພດ,ສະຖຳນຄຸມ້ຄອງປກົປອ້ງຜູ້ເຄຳະຮຳ້ຍ
ຈຳກຄວຳມຮຸນແຮງໃນຄອບຄວົ,ຕ�ຳຫຼວດ,ທະນຳຄວຳມ,ກຸ່ມສະຫວດັດີກຳນແມ່ຍງິ,ສູນໃຫ້ຄວຳມຊ່ວຍເຫຼອືປະຕຸ
ດຽວພຳຍໃນໂຮງໝ�ໃນທົ່ ວປະເທດ)ເຮດັວຽກຮ່ວມກນັເພື່ ອແກ້ໄຂບນັຫຳ.

•ກຳນໃຫ້ຄ�ຳປກຶສຳທງັໝດົແມ່ນເປນັຄວຳມລບັໂດຍບ�່ ມີກຳນເປດີເຜຍີຕວົຕນົຂອງຜູ້ໂທມຳ(ຍກົເວັນ້ກຳນສື່ ສຳນກບັ
ພຳກສ່ວນທີ3).

   ອງົກຳນຈດັຕັງ້ທີ່ ໃຫກ້ຳນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະ
ທ�ຳແລະຊຳວຕ່ຳງຊຳດ

ມສີະຖຳບນັທີ່ ຖກືສຳ້ງຕັງ້ຂຶນ້ເພື່ ອໃຫກ້ຳນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳແລະຄນົຕ່ຳງຊຳດເຊັ່ ນວ່ຳສູນ 
DanuriHelpline(ສູນໃຫ້ຂ�້ມນູຂ່ຳວສຳນຄບົວງົຈອນສ�ຳລບັຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳ),ສູນຊ່ວຍ
ເຫຼອືຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳ,ແລະສູນຊ່ວຍເຫຼອືແຮງງຳນຕ່ຳງຊຳດໂດຍສູນເຫຼົ່ ຳນີ້ໄດ້ຮບັກຳນຊ່ວຍເຫຼອືຈຳກ
ລດັຖະບຳນແລະກຳນອຸປະຖ�ຳຈຳກທຸລະກດິພຳກເອກະຊນົເພື່ ອສະໜອງກຳນຊ່ວຍເຫຼອືໃຫ້ແກ່ຄອບຄວົ
ຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳແລະຄນົຕ່ຳງຊຳດທີ່ ອຳໄສຢູ່ໃນເກຳົຫຼ.ີນອກນັນ້ມີສູນຊ່ວຍເຫຼອືອື່ ນສ�ຳລບັຄອບຄວົ
ຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳແລະຊຳວຕ່ຳງຊຳດທີ່ ດ�ຳເນນີໂດຍສະຖຳບນັລະດບັພຳກພືນ້ຫຼືເອກະຊນົເຊັ່ ນວ່ຳສູນທົ່ ວໂລກ
ແລະອື່ ນໆ.ສູນຊຳວຕ່ຳງຊຳດທີ່ ບ�ລຫິຳນງຳນດວ້ຍຕນົເອງທີ່ ສຳ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໃນເມອືງອຳນຊງັໃນແຂວງກວຳງກີໂດບ່ອນ
ທີ່ ມີຄນົຕ່ຳງຊຳດຈ�ຳນວນຫຼວງຫຼຳຍອຳໄສຢູ່,ແລະສູນນີ້ກ�ຳລງັໃຫກ້ຳນບ�ລກິຳນທີ່ ຫຼຳກຫຼຳຍແກ່ຜູ້ຢູ່ອຳໄສຊຳວຕ່ຳງ
ຊຳດ.ນອກນັນ້,ບນັດຳສະຖຳບນັເຊິ່ ງໃຫກ້ຳນບ�ລກິຳນແກ່ຄນົເກຳົຫຼທີົ່ ວໄປເຊັ່ ນວ່ຳສູນຊຸມຊນົ,ສູນວດັທະນະທ�ຳ
ປະຈ�ຳພຳກພືນ້ກ�່ ໃຫກ້ຳນບ�ລກິຳນແກ່ຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳແລະຄນົຕ່ຳງຊຳດເຊັ່ ນກນັ.

1.DanuriHelpline☎1577-1366 

•ສູນນີ້ໃຫ້ບ�ລກິຳນທຳງໂທລະສບັແກ່ຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳໃນເກຳົຫຼີເພື່ ອສະໜອງຂ�້ມນູກ່ຽວກບັກຳນໃຊ້ຊວີດິໃນ
ເກຳົຫຼ,ີກຳນໃຫ້ຄ�ຳປກຶສຳໃນພຳວະວິກດິແລະກຳນຊ່ວຍເຫຼອືສຸກເສນີ,ລ່ຳມແປພຳສຳແລະກຳນສື່ ສຳນໂທລະມະນຳ
ຄມົກບັບຸກຄນົທີສຳມ.

 

1577-1366
ສະໜອງຂ�້ມນູຂ່ຳວສຳນກ່ຽວກບັກຳນດ�ຳລງົຊວີດິແລະກຳນຊ່ວຍເຫຼອືສຸກເສນີ

ສ�ຳລບັຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳແລະແມ່ຍງິເຂົຳ້ເມອືງ.
ສະໜອງກຳນບ�ລກິຳນໃນ13ພຳສຳ.



ກຳນບ�ລກິຳນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳແລະຊຳວຕ່ຳງຊຳດ 037036 ປືມ້ຄູ່ມສື�ຳລບັກຳນໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກຳົຫຼີ

ກຳນຖພືຳແລະກຳນລຽ້ງດູເດກັ ກຳນສກຶສຳຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ກຳນຈຳ້ງງຳນແລະແຮງງຳນ ເອກະສຳນອຳ້ງອງີສຸຂະພຳບແລະກຳນເບິ່ ງແຍງສຸຂະພຳບວດັທະນະທ�ຳແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກຳົຫຼີ

ກຳນຢູ່ອຳໄສແລະ
ກຳນປ່ຽນສນັຊຳດ

ກຳນບ�ລກິຳນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼຳຍວັ
ດທະນະທ�ຳແລະຊຳວຕ່ຳງຊຳດ

ພຳກສະເໜກ່ີຽວກບັສຳທຳລະນະ
ລດັເກຳົຫຼີ

(2)ວທິີໃຊບ້�ລກິຳນ

<ກຳນໃຫ້ຄ�ຳປກຶສຳທຳງໂທລະສບັ>
•ຊົ່ ວໂມງໃຫ້ບ�ລກິຳນ:ໂທຫຳ1577-1366ຈຳກທຸກບ່ອນຕະຫຼອດ24ຊົ່ ວໂມງຕ�່ ມື,້365ວນັຕ�່ ປ.ີ
•ກຳນບ�ລກິຳນດຳ້ນພຳສຳ:ພຳສຳເກຳົຫຼ,ີພຳສຳອງັກດິ,ພຳສຳຈນີ,ພຳສຳຫວຽດນຳມ,ພຳສຳຕຳກຳລອັກ(ຟລິບິປນິ),
ພຳສຳຂະແມ(ກ�ຳປູເຈຍ),ພຳສຳມງົໂກລ,ີພຳສຳຣດັເຊຍ,ພຳສຳຍີ່ ປຸ່ນ,ພຳສຳໄທ,ພຳສຳລຳວ,ພຳສຳອຸດສະເບກແລະ
ພຳສຳເນປຳນ

<ກຳນໃຫ້ຄ�ຳປກຶສຳທຳງອອນລຳຍ>
•ໜຳ້ຫຼກັ:www.liveinkorea.kr
•ວທິີໃຊບ້�ລກິຳນ:ເມນູ→ສູນໃຫ້ຄ�ຳປກຶສຳ→1:1ກຳນໃຫ້ຄ�ຳປກຶສຳ(ກະດຳນຂ�ຄ້ວຳມ)
•ກຳນບ�ລກິຳນດຳ້ນພຳສຳ:ພຳສຳເກຳົຫຼ,ີພຳສຳອງັກດິ,ພຳສຳຈນີ,ພຳສຳຫວຽດນຳມ,ພຳສຳຕຳກຳລອັກ(ຟລິບິປນິ),
ພຳສຳຂະແມ(ກ�ຳປູເຈຍ),ພຳສຳມງົໂກລ,ີພຳສຳຣດັເຊຍ,ພຳສຳຍີ່ ປຸ່ນ,ພຳສຳໄທ,ພຳສຳລຳວ,ພຳສຳອຸດສະເບກແລະ
ພຳສຳເນປຳນ

<ກຳນໃຫ້ຄ�ຳປກຶສຳກ່ຽວກບັກຳນສ�ຳພຳດແລະບ່ອນພກັເຊຳົສຸກເສນີ>
•ຊົ່ ວໂມງໃຫ້ບ�ລກິຳນ:24ຊົ່ ວໂມງຕ�່ ມື,້365ວນັຕ�່ ປີ

•ວທິີໃຊ້ບ�ລກິຳນ:ກຳນໄປຢຽ້ມຢຳມແລະກຳນໃຫ້ຄ�ຳປກຶສຳແມ່ນມີໃຫ້ໃນກຸງໂຊລແລະເມອືງອື່ ນ(ຊູວອນຢງົຈດູີ,
ແທຈອນ,ກງັຈ,ູບູຊຳນ,ກູມີອນິໃນແຂວງຄະຍອງຊງັເໜອືແລະຊອນຈູໃນແຂວງຊອນລຳເໜອື)

ພືນ້ທີ່ ໂຕະໃຫຄ້�ຳປກຶສຳ ຫອ້ງກຳນ

ກຸງໂຊລ

1577-1366

1577-1366

ເມອືງຊູຢງົຈວີອນ 031-257-1841

ເມອືງແທຈອນ 042-488-2979

ຄວງັຈ ູ 062-366-1366

ບູຊຳນ 051-508-1366

ເມອືງກູມ,ີແຂວງຄະຍອງຊງັເໜອື 054-457-1366

ເມອືງຊອນຈ,ູແຂວງຊອນລຳເໜອື 063-237-1366

※    ສູນໃຫ້ຄ�ຳປກຶສຳປະຈ�ຳພຳກພືນ້ແລະສະຖຳນທີ່ ພກັເຊຳົສຸກເສນີແມ່ນມີໃຫ້ບ�ລກິຳນແຕ່ວນັຈນັຫຳວນັສຸກ(09:00ໂມງຫຳ18:00ໂມງ).ຢູ່ນອກຊົ່ ວ
ໂມງເຫຼົ່ ຳນີ,້ກຳນໂທຂ�ຄ�ຳປກຶສຳຈະຖກືໂອນຫຳກຸງໂຊລ,ແລະຜູ້ຮອ້ງຂ�ຄວຳມຊ່ວຍເຫຼອືຈະຖກືສົ່ ງຫຳບ່ອນພກັເຊຳົສຸກເສນີສ�ຳລບັແມ່ຍງິຕ່ຳງຊຳດທີ່ ຢູ່
ໃກ້ສຸດ.

(1)ລຳຍລະອຽດຂອງກຳນບ�ລກິຳນ

ປະເພດ ເນືອ້ໃນ

ທົ່ ວໄປ
•ສະໜອງກຳນໃຫ້ຄ�ຳປກຶສຳໃນ13ພຳສຳ
•ໃນກ�ລະນີຕອ້ງກຳນໂທຫຳໜ່ວຍງຳນອື່ ນ,ກຳນເຊື່ ອມຕ�່ ໂດຍກງົແມ່ນເປນັໄປໄດ້-ບ�່ ຈ�ຳເປນັຕອ້ງ
ເຮດັກຳນໂທເພີ່ ມເຕມີອກີ

ກດິຈະກ�ຳກ່ຽວກບັກຳນບ�ລກິຳນ
ຊ່ວຍເຫຼອືສຸກເສນີແລະກຳນໃຫ້ຄ�ຳ
ປກຶສຳໃນສະພຳບກຳນສຸກເສນີແລະ

ຄວຳມຮຸນແຮງ

•ໃຫ້ຄ�ຳປກຶສຳທຳງໂທລະສບັ24ຊົ່ ວໂມງຕ�່ ມື,້365ວນັຕ�່ ປີສ�ຳລບັແມ່ຍງິຕ່ຳງຊຳດຜູ້ທີ່ ປະສບົກບັ
ຄວຳມຮຸນແຮງໃນຄອບຄວົ

•ມສີະຖຳນທີ່ ຫຼບົໄພສຸກເສນີ(ສຳມຳດພຳເດກັມຳນ�ຳ)
•ເຮດັວຽກກບັບນັດຳສະຖຳນຄຸມ້ຄອງປກົປອ້ງແມ່ຍງິທີ່ ປະສບົກບັຄວຳມຮຸນແຮງໃນຄອບຄວົ,
ຄວຳມຮຸນແຮງທຳງເພດແລະກຳນຄຳ້ປະເວນີ

•ເຮດັວຽກກບັຝ່ຳຍກຳນແພດ,ກດົໝຳຍ,ໄອຍະກຳນແລະຕ�ຳຫຼວດ
•ໃຫກ້ຳນບ�ລກິຳນໃຫ້ຄ�ຳປກຶສຳຢູ່ກບັສະຖຳນທີ່ ,ເຖງິເຮອືນໃນກຸງໂຊລແລະເມອືງອື່ ນ

ກຳນສະໜອງຂ�້ມນູກ່ຽວກບັຊວີດິ
ໃນເກຳົຫຼີແລະກຳນໃຫ້ຄ�ຳປກຶສຳ

ແກ່ຄອບຄວົ

•ສະໜອງຂ�້ມນູກ່ຽວກບັໂຄງກຳນຕ່ຳງໆທີ່ ສະໜອງໃຫ້ໂດຍສູນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະ
ທ�ຳເຊັ່ ນດຽວກບັຂ�້ມນູກ່ຽວກບັຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳ

•ສະໜອງຂ�້ມນູກ່ຽວກບັຊວີດິແລະລະບບົກດົໝຳຍໃນເກຳົຫຼ,ີສະໜອງກຄ�ຳປກຶສຳດຳ້ນກດົໝຳຍ
ໂດຍທະນຳຍຄວຳມ(ສະມຳຄມົທະນຳຍຄວຳມເກຳົຫຼ)ີ

•ສະໜອງກຳນຊ່ວຍເຫຼອືແລະກຳນໃຫ້ຄ�ຳປກຶສຳດຳ້ນອຳລມົໃຫ້ແກ່ຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳ
•ໃຫ້ຄ�ຳປກຶສຳກ່ຽວກບັກ�ລະນີຄວຳມເສຍຫຳຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັກຳນແຕ່ງງຳນກບັຄນົຕ່ຳງປະເທດ

ກຳນບ�ລກິຳນລ່ຳມແປພຳສຳແລະ
ກຳນສື່ ສຳນກບັພຳກສ່ວນທີສຳມ

•ໃຫກ້ຳນບ�ລກິຳນລ່ຳມແປພຳສຳພຳກສ່ວນທີ3ເພື່ ອແກ້ໄຂບນັຫຳຄວຳມຫຍຸງ້ຍຳກດຳ້ນກຳນສື່ ສຳນ
ກບັຄນົເກຳົຫຼີ(ສະຖຳນີຕ�ຳຫຼວດ,ເຫດສຸກເສນີ,ໂຮງໝ�,ສູນພກັເຊຳົ,ໜ່ວຍງຳນກຳນສກຶສຳ,
ທະນຳຄຳນ)

•ໃຫກ້ຳນຊ່ວຍເຫຼອືດຳ້ນກຳນສື່ ສຳນຢູ່ພຳຍໃນຄອບຄວົ



ກຳນບ�ລກິຳນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳແລະຊຳວຕ່ຳງຊຳດ 039038 ປືມ້ຄູ່ມສື�ຳລບັກຳນໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກຳົຫຼີ

ກຳນຖພືຳແລະກຳນລຽ້ງດູເດກັ ກຳນສກຶສຳຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ກຳນຈຳ້ງງຳນແລະແຮງງຳນ ເອກະສຳນອຳ້ງອງີສຸຂະພຳບແລະກຳນເບິ່ ງແຍງສຸຂະພຳບວດັທະນະທ�ຳແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກຳົຫຼີ

ກຳນຢູ່ອຳໄສແລະ
ກຳນປ່ຽນສນັຊຳດ

ກຳນບ�ລກິຳນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼຳຍວັ
ດທະນະທ�ຳແລະຊຳວຕ່ຳງຊຳດ

ພຳກສະເໜກ່ີຽວກບັສຳທຳລະນະ
ລດັເກຳົຫຼີ

ໂຄງກຳນ
ເນືອ້ໃນ

ຈ�ຳເປນັ ເລອືກໄດ້(ຕວົຢ່ຳງ)

ກຳນ
ເຊື່ ອມ
ໂຍງດຳ້ນ
ສງັຄມົ

•ກຳນສກຶສຳຂັນ້ພືນ້ຖຳນສ�ຳລບັຜູ້ຊອກວຽກ
•ກຳນເຊື່ ອມໂຍງກບັໜ່ວຍງຳນໃຫກ້ຳນຝກຶ
ອບົຮມົວຊິຳຊບີ(Worknet,ສູນແຊອນິ,
ສູນວຽກເຮດັແລະອື່ ນໆ)

-

•ກຳນໃຫກ້ຳນສກຶສຳສ�ຳລບັອຳສຳສະໝກັ
ຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳ(4ຊົ່ ວໂມງ
ຫຼດືນົກວ່ຳ)

•ກດິຈະກ�ຳອຳສຳສະໝກັຄອບຄວົ
ຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳ

•ກຳນໃຫກ້ຳນສກຶສຳເພື່ ອປບັຕວົເຂົຳ້ກບັສງັຄມົເກຳົຫຼີ
•ກຳນໃຫກ້ຳນສກຶສຳກ່ຽວກບັຜູ້ບ�ລິໂພກແລະເສດຖະກດິ
•ກຳນດ�ຳເນນີແລະກຳນເຊື່ ອມໂຍງກບັຫອ້ງຮຽນຊ່ວຍເຫຼອືກຳນຮຽນຮູ້
(ຫອ້ງຮຽນສ�ຳລບັກກຳນສອບເສງັເຂົຳ້ຮຽນຕ�່ ,ແລະອື່ ນໆ)

•ຊຸມຊນົຊ່ວຍເຫຼອືຕນົເອງກ່ຽວກບັຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳ
•ກຳນປບັປຸງຄວຳມຮູ້ກ່ຽວກບັສງັຄມົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳ
•ໂຄງກຳນຕດິຕຳມສ�ຳລບັຜູ້ເຂົຳ້ເມອືງເນື່ ອງຈຳກກຳນແຕ່ງງຳນແລະອື່ ນໆ.

ກຳນໃຫ້
ຄ�ຳປກຶສຳ

•ກຳນໃຫ້ຄ�ຳປກຶສຳຄອບຄວົ

•ກຳນໃຫ້ຄ�ຳປກຶສຳສະເພຳະບຸກຄນົ
•ກຳນໃຫ້ຄ�ຳປກຶສຳເປນັກຸ່ມ
•ກຳນຄຸມ້ຄອງກ�ລະນີ
•ກຳນທດົສອບຈດິຕະວທິະຍຳ
•ກຳນຊ່ວຍເຫຼອືສຸກເສນີສ�ຳລບັຄອບຄວົທີ່ ຢູ່ໃນພຳວະວິກດິ
•ກຳນເຊື່ ອມໂຍງກບັອງົກຳນໃຫ້ຄ�ຳປກຶສຳຈຳກພຳຍນອກ

(2)ວິທໃີຊ້ບ�ລກິຳນ

•ສູນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳໃຫ້ບ�ລກິຳນຕຳມເຂດພືນ້ທີ່ .ຖຳ້ທ່ຳນໂທຫຳສູນ DanuriHelpline
1577-1366,ທ່ຳນຈະໄດ້ຮບັກຳນແຈງ້ບອກກ່ຽວກບັເບີໂທລະສບັຂອງສູນຊ່ວຍເຫຼອືທີ່ ຢູ່ໃກທ່້ຳນທີ່ ສຸດ



(ໂດຍປກົກະຕິແລວ້ທ່ຳນສຳມຳດຕິດຕ�່ ຫຳສູນໄດ້ໃນເວລຳ09:00ໂມງ~18:00ໂມງ).

2.ສູນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳ

ສູນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳແມ່ນອງົກຳນຈດັຕັງ້ທີ່ ໃຫກ້ຳນສກຶສຳເປນັກຸ່ມ(ກ່ຽວກບັຄອບຄວົ,ຄວຳມ
ສະເໝີພຳບຍງິຊຳຍ,ສດິທິມະນຸດແລະອື່ ນໆ),ກຳນສອນພຳສຳເກຳົຫຼ,ີກຳນສອນເຖງິເຮອືນ,ກຳນບ�ລກິຳນໃຫ້ຄ�ຳ
ປກຶສຳ,ກຳນບ�ລກິຳນຂ�້ມນູຂ່ຳວສຳນແລະກຳນບ�ລກິຳນແປເອກະສຳນແລະລ່ຳມແປພຳສຳສ�ຳລບັຄນົເຂົຳ້ເມອືງຈຳກ
ກຳນແຕ່ງງຳນ,ນອກຈຳກກຳນບ�ລກິຳນເພື່ ອຊ່ວຍເຫຼອືກຳນພດັທະນຳທກັສະດຳ້ນພຳສຳຂອງເດກັນອ້ຍທີ່ ເປນັລູກຂອງ
ຜູ້ເຂົຳ້ເມອືງເນື່ ອງຈຳກກຳນແຕ່ງງຳນເພື່ ອສົ່ ງເສມີສຳຍສ�ຳພນັຄອບຄວົໃຫ້ດີຂຶນ້ໃນບນັດຳຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳ
ແລະຊ່ວຍໃຫ້ຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳປບັຕວົເຂົຳ້ກບັສງັຄມົເກຳົຫຼ.ີມຳຮອດປີ2015,ມີສູນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົ
ຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳ217ແຫ່ງໃນເກຳົຫຼ.ີ

(1)ເນືອ້ໃນຂອງໂຄງກຳນ

ໂຄງກຳນ
ເນືອ້ໃນ

ຈ�ຳເປນັ ເລອືກໄດ້(ຕວົຢ່ຳງ)

ຄອບຄວົ

•ໂຄງກຳນສົ່ ງເສມີສະພຳບແວດລອ້ມສອງພຳສຳ
-ກຳນສກຶສຳສ�ຳລບັພ�່ ແມ່ແລະກຳນສກຶສຳ
ສ�ຳລບັຄວຳມສ�ຳພນັພ�່ ແມ່ລູກ

※  ທຳງສູນສົ່ ງຜູ້ສດິສອນທີ່ ຮູ້ສອງພຳສຳໄປ
ສອນຊົ່ ວໂມງຮຽນທີ່ ຈ�ຳເປນັຈ�ຳນວນ80ຊົ່ ວ
ໂມງຂຶນ້ໄປ.

•ໂຄງກຳນກຳນສື່ ສຳນໃນຄອບຄວົ
•ໂຄງກຳນປບັປຸງຄວຳມສ�ຳພນັໃນຄອບຄວົ
•ເຂົຳ້ໃຈກຳນແຕ່ງງຳນແລະຄອບຄວົ
•ຄວຳມໝຳຍແລະບດົບຳດຂອງຄນົໃນຄອບຄວົ
•ກຳນສກຶສຳສ�ຳລບັພ�່
•ໂຄງກຳນປບັປຸງຄວຳມສ�ຳພນັແມ່ລູກແລະກຳນສຳ້ງຄວຳມໝັນ້ໃຈ
•ໂຄງກຳນກຳນສກຶສຳເດກັ
•ກຳນສກຶສຳກ່ຽວກບັບດົບຳດຂອງພ�່ ແມ່ແລະກຳນດູແລລູກ
•ກຳນສກຶສຳກ່ຽວກບັຊວີດິຂອງເດກັແລະອື່ ນໆ.

ຄວຳມສະ
ເໝີພຳບ
ຍງິຊຳຍ

•ກຳນສກຶສຳສ�ຳລບັຄູ່ສມົລດົແລະຄູ່ຮກັ
•ໂຄງກຳນສ�ຳລບັກຳນເຂົຳ້ໃຈຄູ່ສມົລດົ
•ໂຄງກຳນໃຫກ້ຳນສກຶສຳສ�ຳລບັຄູ່ສມົລດົແລະຜູ້ທີ່ ຈະເປນັຄູ່ສມົລດົ
•ໂຄງກຳນຊ່ວຍເຫຼອືກຳນແກ້ໄຂຂ�້ຂດັແຍ້ງພຳຍໃນຂອງຄູ່ຮກັ,ແລະອື່ ນໆ.

ສດິທິ
ມະນຸດ

•ກຳນໃຫກ້ຳນສກຶສຳເພື່ ອເຂົຳ້ໃຈສງັຄມົ
ຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳ

•ກຳນໃຫກ້ຳນສກຶສຳເພື່ ອປບັປຸງຄວຳມຮູ້ກ່ຽວ
ກບັສດິທິມະນຸດ

•ກດົໝຳຍແລະຄ�ຳສັ່ ງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳ
•ຄນົເຂົຳ້ເມອືງແລະສດິທິມະນຸດ



ກຳນບ�ລກິຳນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳແລະຊຳວຕ່ຳງຊຳດ 041040 ປືມ້ຄູ່ມສື�ຳລບັກຳນໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກຳົຫຼີ

ກຳນຖພືຳແລະກຳນລຽ້ງດູເດກັ ກຳນສກຶສຳຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ກຳນຈຳ້ງງຳນແລະແຮງງຳນ ເອກະສຳນອຳ້ງອງີສຸຂະພຳບແລະກຳນເບິ່ ງແຍງສຸຂະພຳບວດັທະນະທ�ຳແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກຳົຫຼີ

ກຳນຢູ່ອຳໄສແລະ
ກຳນປ່ຽນສນັຊຳດ

ກຳນບ�ລກິຳນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼຳຍວັ
ດທະນະທ�ຳແລະຊຳວຕ່ຳງຊຳດ

ພຳກສະເໜກ່ີຽວກບັສຳທຳລະນະ
ລດັເກຳົຫຼີ

ລຳຍກຳນ ລຳຍລະອຽດ

ໂຄງກຳນສຳ້ງຄວຳມອຳດ
ສຳມຳດ

•ຕດິຕຳມໃນສີ່ ຂງົເຂດ(1ອງົກຳນຈດັຕັງ້ທີ່ ດ�ຳເນນີງຳນໂດຍກງົແລະສຳມອງົກຳນຈດັຕັງ້ທີ່ ດ�ຳເນນີງຳນຮ່ວມ
ກນັ)ສ�ຳລບັກຳນຊ່ວຍເຫຼອືດຳ້ນຈດິຕະວທິະຍຳແລະອຳລມົແລະກຳນປບັປຸງຄວຳມສຳມຳດຮຽນຮູ້ຂອງ
ເດກັນອ້ຍຈຳກຜູ້ເຂົຳ້ເມອືງຈຳກກຳນແຕ່ງງຳນ

•ດ�ຳເນນີແຄມັຕ່ຳງໆເພື່ ອສົ່ ງເສມີສຳຍພວົພນັລະຫວ່ຳງເດກັນອ້ຍຈຳກຜູ້ເຂົຳ້ເມອືງຈຳກກຳນແຕ່ງງຳນກບັ
ເດກັນອ້ຍເກຳົຫຼີ

※ໄດດ້�ຳເນນີແຄມ້ສຳມວນັໃນເດອືນສງິຫຳ2016

ກຳນປບັປຸງຈດິສ�ຳນກຶຂອງ
ຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳ
(ໂຄງກຳນເພີ່ ມຄວຳມຮູສ້ກຶໄ
ວ�່ ຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳ)

•  ໂຄງກຳນທີ່ ຈະເສມີຂະຫຍຳຍຄວຳມເຂົຳ້ໃຈໄວຕ�່ ຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳຂອງຊຳວຫນຸ່ມ(ຈຳກປ�4ຫຳປ�6ຂອງ
ໂຮງຮຽນປະຖມົແລະໂຮງຮຽນຊັນ້ມດັຖະຍມົສກຶສຳທງັຫມດົ)

•ສະຫນບັສະຫນນູກຳນເພີ່ ມຂຶນ້ໃນຈ�ຳນວນຂອງຄູອຳຈຳນໂດຍກຳນບ�ຳລຸງຄູອຳຈຳນໃຫມ່ແລະສະຫນອງໂຄງກຳນ
ກຳນຝກຶອບົຮມ່ົຳງເລກິເຊິ່ ງເພື່ ອເສມີຂະຫຍຳຍຄວຳມສຳມຳດເປນັມອືຳຊບີຂອງເຂຳົເຈ ົຳ້

ກຳນປບັປຸງຈດິສ�ຳນກຶຂອງຄອບ
ຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳ

(ໂຄງກຳນເພີ່ ມຄວຳມຮູສ້ກຶໄວ�່ ຫຼ
ຳຍວດັທະນະທ�ຳ)

•  ໂຄງກຳນທີ່ ຈະເສມີຂະຫຍຳຍຄວຳມເຂົຳ້ໃຈໄວຕ�່ ຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳຂອງຊຳວຫນຸ່ມ(ຈຳກປ�4ຫຳປ�6ຂອງ
ໂຮງຮຽນປະຖມົແລະໂຮງຮຽນຊັນ້ມດັຖະຍມົສກຶສຳທງັຫມດົ)

•ສະຫນບັສະຫນນູກຳນເພີ່ ມຂຶນ້ໃນຈ�ຳນວນຂອງຄູອຳຈຳນໂດຍກຳນບ�ຳລຸງຄູອຳຈຳນໃຫມ່ແລະສະຫນອງໂຄງກຳນ
ກຳນຝກຶອບົຮມ່ົຳງເລກິເຊິ່ ງເພື່ ອເສມີຂະຫຍຳຍຄວຳມສຳມຳດເປນັມອືຳຊບີຂອງເຂຳົເຈ ົຳ້

ໂຄງກຳນສຳຍຮຸງ້

•ກຳນຊ່ວຍເຫຼອືດຳ້ນກຳນເງນິສ�ຳລບັກຳນສກຶສຳເດກັນອ້ຍຈຳກຜູ້ເຂົຳ້ເມອືງຈຳກກຳນແຕ່ງງຳນຜູ້ທີ່ ມີກຳນຢ່ຳ
ຮຳ້ງແລະຜູ້ໂຕນໜີຈຳກເກຳົຫຼີເໜອື;ແລະກດິຈະກ�ຳອຳສຳສະໝກັ

•ກຳນຊ່ວຍເຫຼອືດຳ້ນກຳນເງນິສ�ຳລບັກຳນສກຶສຳຈ�ຳນວນ3ລຳ້ນວອນຕ�່ ເດກັໜຶ່ ງຄນົ
※   ສຳມຳດໃຫກ້ຳນຊ່ວຍເຫຼອືດຳ້ນກຳນເງນິສ�ຳລບັກຳນສກຶສຳໄດ້ຫຼງັຈຳກມີກຳນຮອ້ງຂ�ແລະກຳນປະເມນີຜນົ.

ກດິຈະກ�ຳອຳສຳສະໝກັແມ່ນຈ�ຳເປນັຕອ້ງມ.ີ

(2)ວທິີໃຊບ້�ລກິຳນ

•ສູນໄວໜຸ່ມສຳຍຮຸງ້ຂອງມນູນທິີໄວໜຸ່ມຕ່ຳງຊຳດດ�ຳເນນີຫຼຳກຫຼຳຍໂຄງກຳນສ�ຳລບັໄວໜຸ່ມຈຳກຄອບຄວົ
ຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳທີ່ ມີອຳຍຸແຕ່9ຫຳ24ປີໂດຍຮ່ວມມືກບັໜ່ວຍງຳນທອ້ງຖິ່ ນ.ສ�ຳລບັຂ�້ມນູລະອຽດ,



ໃຫ້ໂທຫຳສູນໄດ.້
•ກຳນບ�ລກິຳນຂ�້ມນູຂ່ຳວສຳນທີ່ ປບັຕຳມຄວຳມຕອ້ງກຳນ:02-722-2585(ໃຫ້ບ�ລກິຳນເປນັພຳສຳຈນີ)
  ※  ໃຫ້ບ�ລກິຳນແຕ່09:00ໂມງຫຳ18:00ໂມງ

•ເວບັໄຊທ:໌http://rainbowyouth.or.kr
•ອີເມວ:rainbowyouth@rainbowyouth.or.kr

3.ສູນໄວໜຸ່ມສຳຍຮຸງ້ຂອງມນູນທິິໄວໜຸ່ມຕ່ຳງຊຳດ

ສູນໄວໜຸ່ມສຳຍຮຸງ້ຂອງມນູນທິິໄວໜຸ່ມຕ່ຳງຊຳດໃຫກ້ຳນຊ່ວຍເຫຼອືໄວໜຸ່ມຈຳກຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳ(ຜູ້ໂຕນໜີ
ຈຳກເກຳົຫຼີເໜອື,ເດກັນອ້ຍຈຳກຜູ້ເຂົຳ້ເມອືງຈຳກກຳນແຕ່ງງຳນແລະເດກັນອ້ຍຈຳກຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳ)ໂດຍ
ອງີຕຳມມຳດຕຳ18ຂອງກດົໝຳຍວ່ຳດວ້ຍກຳນຊ່ວຍເຫຼອືສະຫວດັດີກຳນເດກັ.ໃນຖຳນະເປນັມນູນທິີບ�່ ຫວງັຜນົກ�ຳໄລ,
ທຳງສູນກ�ຳລງັຊ່ວຍເຮດັໃຫ້ເກຳົຫຼກີຳຍເປນັສງັຄມົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳບ່ອນທີ່ ທຸກຄນົສຳມຳດໃຊ້ຊວີດິໄດຢ່້ຳງມີຄວຳມສຸກ.



(ໄວໜຸ່ມຈຳກຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳໝຳຍເຖງິໄວໜຸ່ມຜູ້ທີ່ ເກດີແລະເຕບີໂຕໃນວດັທະນະທ�ຳຕ່ຳງປະເທດເພຳະວ່ຳ
ພວກເຂຳົເຄຍີອຳໄສຢູ່ຕ່ຳງປະເທດຫຼືພວກເຂຳົຫຼພື�່ ແມ່ຂອງເຂຳົເຈ ົຳ້ໄດ້ຍຳ້ຍຈຳກປະເທດອື່ ນເຂົຳ້ມຳຢູ່ເກຳົຫຼ)ີ.

(1)ລຳຍລະອຽດກຳນຊ່ວຍເຫຼອື

ລຳຍກຳນ ລຳຍລະອຽດ

ກຳນບ�ລກິຳນຂ�້ມນູຂ່ຳວສຳນ
ທີ່ ປບັຕຳມຄວຳມຕອ້ງກຳນ

•ຂ�້ມນູກ່ຽວກບັບ່ອນຢູ່ອຳໄສ,ກຳນຕັງ້ຖິ່ ນຖຳນ,ກຳນສກຶສຳ,ຊ່ອງທຳງອຳຊບີແລະຊວີດິກຳນເປນັຢູ່ຂອງໄວ
ໜຸ່ມຈຳກຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳ

•ໂຄງກຳນກດິຈະກ�ຳເຊັ່ ນວ່ຳໂຮງຮຽນສຳຍຮຸງ້ແລະກຳນຊ່ວຍເຫຼອືສ�ຳລບັກຳນເຊື່ ອມໂຍງກບັອງົກຳນຈດັ
ຕັງ້ຕ່ຳງໆ

•ຄ�ຳແນະນ�ຳກ່ຽວກບັຊ່ອງທຳງອຳຊບີແລະກຳນສກຶສຳຂັນ້ສູງ,ແລະກຳນຊ່ວຍເຫຼອືສ�ຳລບັກຳນເຊື່ ອມໂຍງກບັ
ກຳນບ�ລກິຳນໃຫ້ຄ�ຳປກຶສຳດຳ້ນຈດິຕະວທິະຍຳແລະອຳລມົ

ກຳນສກຶສຳສ�ຳລບັກຳນຊ່ວຍ
ເຫຼອືໃນໄລຍະເລີ່ ມຕົນ້ຂອງ
ໂຮງຮຽນສຳຍຮຸງ້ສ�ຳລບັຄນົ
ເຂົຳ້ເມອືງ

•ຮບັຜດິຊອບກຳນດ�ຳເນນີງຳນຢູ່ໃນ23ອງົກຳນຈດັຕັງ້ໃນ15ພຳກພືນ້,ລວມທງັຢູ່ໃນກຸງໂຊນແລະ
ເມອືງຢອງກີ(ປີ2016)

•ກຳນຊ່ວຍເຫຼອືສ�ຳລບັກຳນຮຽນພຳສຳເກຳົຫຼ,ີກຳນພດັທະນຳທກັສະພິເສດ,ໂຄງກຳນສງັຄມົແລະ
ວດັທະນະທ�ຳແລະໂຄງກຳນດຳ້ຈດິຕະວທິະຍຳສ�ຳລບັໄວໜຸ່ມຈຳກຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳ

•ດ�ຳເນນີໂຄງກຳນເຕມັມື,້ໂຮງຮຽນພຳກລະດຸໜຳວ,ໂຮງຮຽນພຳກລະດູຮອ້ນແລະໂຄງກຳນຮຽນວນັທຳ້ຍ
ອຳທດິແລະກຳງຄນື

 ※ໂຄງກຳນທີ່ ດ�ຳເນນີອຳດຈະແຕກຕ່ຳງກນັຕຳມແຕ່ລະອງົກຳນຈດັຕັງ້.

ໂຄງກຳນສ�ຳລບັກຳນຊ່ວຍ
ເຫຼອືຊອກວຽກເຮດັ
RainbowJob!

•ກຳນດ�ຳເນນີງຳນຢູ່ຫກົອງົກຳນຈດັຕັງ້ໃນປີ2016
•ກຳນພດັທະນຳຊ່ອງທຳງອຳຊບີແລະແຄມັອຳຊບີສ�ຳລບັເດກັນອ້ຍຈຳກຄນົເຂົຳ້ເມອືງຈຳກກຳນແຕ່ງງຳນຜູ້ທີ່ 
ຕອ້ງກຳນກຳນຊ່ວຍເຫຼອືດຳ້ນກຳນພດັທະນຳອຳຊບີ

•ເລງັເປົຳ້ໝຳຍໃສ່ເດກັນອ້ຍຈຳກຜູ້ເຂົຳ້ເມອືງເນື່ ອງຈຳກກຳນແຕ່ງງຳນໃນຊ່ວງເປນັໄວລຸນ້ຫຼຊ່ືວງອຳອຳຍຸ20
ປີຂອງເຂຳົເຈ ົຳ້

ໂຄງກຳນສ�ຳລບັກຳນໃຫ້ຄ�ຳ
ປກຶສຳແລະກຳນເຊື່ ອມ
ໂຍງຄອບຄວົ

•ກຳນບ�ລກິຳນໃຫ້ຄ�ຳປກຶສຳທຳງອອນລຳຍ,ອອັບລຳຍແລະໄປຢຢຽ້ມຢຳມເຖງິເຮອືນ
•ກຳນບ�ລິກຳນໃຫ້ຄ�ຳປກຶສຳແບບປບັຕຳມຄວຳມຕອ້ງກຳນແລະກຳນບ�ລກິຳນລ່ຳມແປພຳສຳແລະກຳນແປ
ເອກະສຳນ

•ກຳນໃຫຄ້�ຳປກຶສຳເປນັກຸ່ມເພື່ ອປບັປຸງກຳນເຄຳົລບົຕນົເອງຂອງເດກັນອ້ຍຈຳກຜູ້ເຂົຳ້ເມອືງຈຳກກຳນແຕ່ງງຳນ
•ແຄມັຄອບຄວົເພື່ ອປບັປຸງຄວຳມສ�ຳພນັໃນຄອບຄວົແລະລະບບົກຳນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົສ�ຳລບັເດກັນອ້ຍ
ຈຳກຜູ້ເຂົຳ້ເມອືງຈຳກກຳນແຕ່ງງຳນ



ກຳນບ�ລກິຳນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳແລະຊຳວຕ່ຳງຊຳດ 043042 ປືມ້ຄູ່ມສື�ຳລບັກຳນໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກຳົຫຼີ

ກຳນຖພືຳແລະກຳນລຽ້ງດູເດກັ ກຳນສກຶສຳຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ກຳນຈຳ້ງງຳນແລະແຮງງຳນ ເອກະສຳນອຳ້ງອງີສຸຂະພຳບແລະກຳນເບິ່ ງແຍງສຸຂະພຳບວດັທະນະທ�ຳແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກຳົຫຼີ

ກຳນຢູ່ອຳໄສແລະ
ກຳນປ່ຽນສນັຊຳດ

ກຳນບ�ລກິຳນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼຳຍວັ
ດທະນະທ�ຳແລະຊຳວຕ່ຳງຊຳດ

ພຳກສະເໜກ່ີຽວກບັສຳທຳລະນະ
ລດັເກຳົຫຼີ

4.ສູນຊ່ວຍເຫຼອືແຮງງຳນຕ່ຳງຊຳດ

(1)ສະພຳບລວມຂອງໂຄງກຳນ

ຂະແໜງ ລຳຍລະອຽດ

ກຳນໃຫ້ຄ�ຳປກຶສຳ

•ຊກັຊຳ້ໃນກຳນຈ່ຳຍເງນິເດອືນ
•ປ່ຽນ(ໂອນຍຳ້ຍ)ນຳຍຈຳ້ງ
•ກຳນເຂົຳ້ເມືອງແລະບ່ອນຢູ່ອຳໄສ
•ອຸປະຕິເຫດແຮງງຳນ
•ກຳນດູແລສຸຂະພຳບແລະສະຫວດັດີກກຳນ
•ຄວຳມຫຍຸງ້ຍຳກອື່ ນໃນຊວີດິປະຈ�ຳວນັ

ກຳນສກຶສຳ
•ກຳນສອນພຳສຳເກຳົຫຼີ
•ກຳນສອນໄອຊີທີ
•ກຳນໃຫກ້ຳນສກຶສຳພິເສດ:ກດົໝຳຍ,ຄວຳມປອດໄພແລະກຳນປບັຕວົເຂົຳ້ສງັຄມົເກຳົຫຼີ

ກຳນຈດັງຳນ
•ກຳນຈດັງຳນຊຸມຊນົ
•ກຳນຈດັງຳນທຳງກຳນສກຶສຳ
•ກຳນຈດັງຳນທຳງວດັທະນະທ�ຳ

ກຳນດູແລສຸຂະພຳບ
•ກຳນບ�ລກິຳນດູແລສຸຂະພຳບພືນ້ຖຳນສ�ຳລບັຄນົງຳນຕ່ຳງຊຳດຜູ້ທີ່ ມີຄວຳມລ�ຳບຳກໃນກຳນໄປຄລີ
ນກິເນື່ ອງຈຳກບນັຫຳດຳ້ນພຳສຳ

(2)ວທິີໃຊ້ບ�ລກິຳນ

•ສູນເປດີໃຫ້ບ�ລກິຳນແຕ່09:00ໂມງຫຳ18:00ໂມງໃນວນັທ�ຳມະດຳ(ຕດິຕ�່ ຫຳ ☎1644-0644),ແລະບຳງ
ໂຄງກຳນກ�່ ໃຫ້ບ�ລກິຳນໃນວນັອຳທດິນ�ຳອກີ.

5.ສູນໃຫ້ຄ�ຳປກຶສຳສ�ຳລບັແຮງງຳນຕ່ຳງຊຳດ

⊙ ສະພຳບລວມ
•ສູນນີ້ດ�ຳເນນີສູນກຳນຊ່ວຍເຫຼອືສ�ຳລບັແຮງງຳນຕ່ຳງຊຳດໂດຍມີສູນໂທລະສບັເປນັເຄື່ ອງມືຕົນ້ຕ�ທີ່ ແຮງງຳນຕ່ຳງຊຳດ

ແລະນຳຍຈຳ້ງຂອງເຂຳົເຈ ົຳ້ສຳມຳດແກ້ໄຂຄວຳມຫຍຸງ້ຍຳກຂອງເຂຳົເຈ ົຳ້ໄດ້ຢ່ຳງວ່ອງໄວຜ່ຳນກຳນໃຫ້ຄ�ຳປກຶສຳທຳງ
ໂທລະສບັໂດຍບ�່ ມີຂ�້ຈ�ຳກດັດຳ້ນເວລຳແລະສະຖຳນທີ່

⊙ ສະຖຳນະ

ຊື່ •ສູນໃຫ້ຄ�ຳປກຶສຳສ�ຳລບັຄນົງຳນຕ່ຳງປະເທດ(☎1577-0071)

ທີ່ ຢູ່ •Gyeonggi-doAnsan-siDanwon-guGojan2-gil16EmeraldBuildingFl.3

ຊົ່ ວໂມງໃຫ້ບ�ລກິຳນ
•ເປດີໃຫ້ບ�ລກິຳນຕະຫຼອດປີ(09:00ໂມງ~18:00ໂມງ)
  *ໃນກ�ລະນີໂທໃຊ້ກຳນໃຫ້ຄ�ຳປກຶສຳທຳງໂທລະສບັຫຼງັຈຳກຊົ່ ວໂມງໃຫ້ບ�ລກິຳນປກົກະຕ,ິກຳນບ�ລກິຳນໂທກບັຈະຖກື

ສະໜອງໃຫ້ໃນທນັທີຫຼງັຈຳກເລີ່ ມກຳນເຮດັວຽກໃນມື້ຕ�່ ໄປ.

ພຳສຳທີ່ ຮອງຮບັ
•17ພຳສຳລວມມີພຳສຳເກຳົຫຼ,ີພຳສຳຈນີ,ພຳສຳຫວຽດນຳມ,ພຳສຳຟລິບິປນິ,ພຳສຳອງັກດິ,ພຳສຳໄທ,ພຳສຳ
ອນິໂດເນເຊຍ,ພຳສຳຊີນຮຳ,ພຳສຳມງົໂກ,ພຳສຳອຸດສະເບກ,ພຳສຳຂະແມ(ກ�ຳປູເຈຍ),ພຳສຳເບນັກຳລ,ີພຳສຳອູ
ດູ(ປຳກດິສະຖຳນ),ພຳສຳເນປຳນ,ພຳສຳມ່ຽນມຳ້,ພຳສຳເຄີກິດສະຖຳນແລະພຳສຳອດີສະຕີມ�

ຂງົເຂດກຳນໃຫ້ຄ�ຳ
ປກຶສຳ

•ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັກຳນໃຫ້ຄ�ຳປກຶສຳກ່ຽວກບັຄວຳມຫຍຸງ້ຍຳກສ່ວນຕວົ,ມນັໃຫ້ຂ�້ມນູທີ່ ຈ�ຳເປນັກ່ຽວກບັກຳນໃຊ້
ຊວີດິໃນເກຳົຫຼີແລະກຳນປບັຕວົຢູ່ບ່ອນເຮດັວຽກສ�ຳລບັຄນົງຳນຕ່ຳງດຳ້ວແລະນຳຍຈຳ້ງຂອງເຂຳົເຈ ົຳ້.

6.ສ�ຳນກັງຳນກວດຄນົເຂົຳ້ເມອືງ

ສ�ຳນກັງຳນກວດຄນົເຂົຳ້ເມອືງ(ເບິ່ ງລຳຍລະອຽດກ່ຽວກບັສ�ຳນກັງຳນກວດຄນົເຂົຳ້ເມອືງໄດ້ໃນພຳກຕດິຄດັ)ຮບັຜດິຊອບ
ວຽກງຳນບ�ລຫິຳນໂດຍລວມຕ�່ ໄປນີ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັສະຖຳນະພຳບຂອງຄນົຕ່ຳງປະເທດທີ່ ເກຳົຫຼ;ີກຳນກວດກຳນເຂົຳ້
ເມອືງຕ�່ ກບັນກັເດນີທຳງພຳຍໃນແລະຕ່ຳງປະເທດ,ກຳນອອກວີຊຳ,ກຳນລງົທະບຽນຄນົຕ່ຳງດຳ້ວ,ກຳນອະນຸຍຳດໃຫ້
ພກັເຊຳົຫຼຳກຫຼຳຍປະເພດ(ກຳນຂະຫຍຳຍເວລຳກຳນພກັເຊຳົ,ກຳນປ່ຽນແປງສດິທິໃນກຳນພກັເຊຳົແລະອື່ ນໆ),ກຳນ
ກວດກຳກຳນລະເມດີ,ສນັຊຳດ,ຜູ້ອບົພະຍບົແລະອື່ ນໆ.



ກຳນບ�ລກິຳນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳແລະຊຳວຕ່ຳງຊຳດ 045044 ປືມ້ຄູ່ມສື�ຳລບັກຳນໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກຳົຫຼີ

ກຳນຖພືຳແລະກຳນລຽ້ງດູເດກັ ກຳນສກຶສຳຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ກຳນຈຳ້ງງຳນແລະແຮງງຳນ ເອກະສຳນອຳ້ງອງີສຸຂະພຳບແລະກຳນເບິ່ ງແຍງສຸຂະພຳບວດັທະນະທ�ຳແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກຳົຫຼີ

ກຳນຢູ່ອຳໄສແລະ
ກຳນປ່ຽນສນັຊຳດ

ກຳນບ�ລກິຳນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼຳຍວັ
ດທະນະທ�ຳແລະຊຳວຕ່ຳງຊຳດ

ພຳກສະເໜກ່ີຽວກບັສຳທຳລະນະ
ລດັເກຳົຫຼີ

7.ເວບັໄຊທທ໌ີ່ ມີກຳນຮອງຮບັຫຼຳຍພຳສຳ

ເພຳະວ່ຳເກຳົຫຼມີີເຄອືຂ່ຳຍໄອຊີທີທີ່ ທນັສະໄໝ,ຄນົຕ່ຳງປະເທດສຳມຳດໄດ້ຮບັຂ�້ມນູກ່ຽວກບັກຳນໃຊ້ຊວີດິໃນເກຳົຫຼຜ່ີຳນ
ບນັດຳເວບັໄຊທຕ່໌ຳງໆແລະສຳມຳດໃຊ້ໂປຣແກຣມຮຽນຮູ້ຜ່ຳນອນິເຕີເນດັເຊັ່ ນວ່ຳໂປຣແກຣມຮຽນພຳສຳເກຳົຫຼີແລະ
ໂປຣແກຣມຮຽນຮູ້ວດັທະນະທ�ຳເກຳົຫຼີໄດ.້ໂດຍສະເພຳະແລວ້,ເວບັໄຊທທ໌ີ່ ດ�ຳເນີນໂດຍອງົກຳນຈດັຕັງ້ທີ່ ໃຫກ້ຳນຊ່ວຍ
ເຫຼອືຜູ້ຢຸ່ອຳໄສຊຳວຕ່ຳງປະເທດແມ່ນມີປະໂຫຍດຫຼຳຍເພຳະວ່ຳພວກມນັຮອງຮບັຫຼຳຍພຳສຳ.

ປະເພດ ທີ່ ຢູ່ເວບັໄຊທ໌
ສະຖຳບນັທີ່ ເປດີດ�ຳ

ເນີນກຳນ
ກຳນບ�ລກິຳນທີ່ ສະໜອງໃຫ ້

ດ�ຳເນນີໂດຍໜ່ວຍງຳນຂັນ້ສູນກຳງ(12ເວບັໄຊທ)໌

ກະຊວງຄວຳມ
ສະເໝີພຳບ
ຍງິຊຳຍແລະ
ຄອບຄວົ

ພ�ໂທຣກຳນຊ່ວຍ
ເຫຼອືຄອບຄວົ
ຫຼຳຍວດັທະນະ
ທ�ຳ(ດຳນຣູ)ີ

http://
www.liveinkorea.kr

ສະຖຳບນັສົ່ ງເສມີ
ສຸຂະພຳບຄອບຄວົ

ແຫ່ງເກຳົຫຼີ

ຂ�້ມນູກ່ຽວກບັຊວີດິໃນເກຳົຫຼ,ີ
ຂ�້ມນູກຳນສກຶສຳ,
ຂ�້ມນູກ່ຽວກບັສູນຊ່ວຍເຫຼອື,
ຫອ້ງໃຫ້ຄ�ຳປກຶສຳ,ຫອ້ງສ�ຳມະນຳ,
ຂ່ຳວກ່ຽວກບັສງັຄມົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳ,ນຕິິສຳນ
ຜ່ຳນເວບັແລະອື່ ນໆ.ກຳນໃຫ້ຄ�ຳປກຶສຳແລະລ່ຳມ
ແປພຳສຳໃນພຳສຳຂອງເຂຳົເຈ ົຳ້ສ�ຳລບັແມ່ຍງິຕ່ຳງ
ຊຳດທີ່ ເປນັຜູ້ເຄຳະຮຳ້ຍຈຳກຄວຳມຮຸນແຮງໃນ
ຄອບຄວົ,
ຄວຳມຮຸນແຮງທຳງເພດ,
ກຳນຄຳ້ປະເວນີແລະອື່ ນໆ.

ກະຊວງ
ວດັທະນະທ�ຳ,
ກລິຳແລະ
ກຳນທ່ອງ
ທ່ຽວ

ກະເຣໂອມິ
ຫຼຳຍວດັທະນະ

ທ�ຳ

http://culturebox.nfm.
go.kr

ຫ�ພພິດິຕະພນັແຫ່ງຊຳດ
ໃຫ້ໂອຫຳດແກ່ເດກັນອ້ຍໃນກຳນເຂົຳ້ໃຈສງັຄມົ
ຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳແລະຄວຳມຫຼຳກຫຼຳຍທຳງ
ວດັທະນະທ�ຳ

ກຳນບ�ລກິຳນຂ�ມູ້
ນກ່ຽວກບັຫຼຳຍ
ວດັທະນະທ�ຳສະ

ບບັພມິ

http://www.nl.go.kr
http://subjectguide.
nl.go.kr/html/p7/p701.
jsp?codeId=0108

ຫ�ສະໝຸດແຫ່ງຊຳດນ
ແຫ່ງຊຳດເກຳົຫຼີ

ໃຫ້ຂ�້ມນູແລະເນືອ້ໃນໃນຮູບແບບປື້ມອ່ຳນ
ກ່ຽວກບັໝວດກຳນໃຊ້ຊວີດິຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳ,
ໃຫ້ເນືອ້ໃນກ່ຽວກບັກຳນວຳງແຜນກຳນໃຊ້ຊວີດິໃນ
ສງັຄມົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳ

korea.net http://www.korea.net
ກຳນບ�ລກິຳນຂ�້ມນູ
ກ່ຽວກບັຄນົເກຳົຫຼີ
ໃນຕ່ຳງປະເທດ

ໂຄສະນຳປະຊຳສ�ຳພນັພຳບລກັຂອງປະເທດ,
ແລກປ່ຽນວດັທະນະທ�ຳລະຫວ່ຳງປະເທດ,
ດ�ຳເນນີເວບັໄຊທຂ໌ອງລດັຖະບຳນສ�ຳລບັກຳນ
ໂຄສະນຳປະຊຳສ�ຳພນັໃນຕ່ຳງປະເທດ

VisitKorea
http://www.visitkorea.

or.kr
ອງົກຳນທ່ອງທ່ຽວ

ເກຳົຫຼີ
ຂ�້ມນູກ່ຽວກບັກຳນທ່ອງທ່ຽວແລະເທດສະກຳນ
ຕ່ຳງໆໃນເກຳົຫຼີ

ປະເພດ ທີ່ ຢູ່ເວບັໄຊທ໌
ສະຖຳບນັທີ່ ເປດີດ�ຳ

ເນີນກຳນ
ກຳນບ�ລກິຳນທີ່ ສະໜອງໃຫ ້

ກະຊວງ
ວດັທະນະທ�ຳ,
ກລິຳແລະ
ກຳນທ່ອງ
ທ່ຽວ

ຜູ້ສອນພຳສຳ
ເກຳົຫຼສີ�ຳລບັ
ເດກັຈຳກ
ຄອບຄວົ

ຫຼຳຍວດັທະນະ
ທ�ຳ

http://kcenter.korean.
go.kr

ສະຖຳບນັສອນພຳສຳ
ເກຳົຫຼີແຫ່ງຊຳດ

ມີເນືອ້ຫຳໃນຮູບແບບອີບຸກກ່ຽວກບັກຳນຮຽນ
ພຳສຳເກຳົຫຼສີ�ຳລບັເດກັນອ້ຍຈຳກຄອບຄວົ
ຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳ

ສະຖຳບນັ
ນຣູຄິງິເຊຈອງ
ຂອງກະຊວງ
ວດັທະນະ

ທ�ຳ,ກລິຳແລະ
ກຳນທ່ອງທ່ຽວ

http://www.
sejonghakdang.org

ສະຖຳບນັຄງິເຊຈອງ
ມີກຳນບນັຍຳຍອອນລຳຍແລະກຳນບນັຍຳຍໃນຮູບ
ແບບວິດີໂອສ�ຳລບັກຳນຮຽນພຳສຳເກຳົຫຼີ

ສູນກຳນສອນ
ພຳສຳເກຳົຫຼີ
EBS

http://www.ebsd.co.kr EBS
ມີໂປຣແກຣມກຳນສອນພຳສຳເກຳົຫຼ,ີໂປຣ
ແກຣມກຳນສກຶສຳEBSແລະໂປຣແກຣມກຳນ
ຮຽນພຳສຳອງັກດິສ�ຳລບັເດກັນອ້ຍ

ກະຊວງກຳນ
ຈຳ້ງງຳນແລະ
ແຮງງຳນ

ສູນຊ່ວຍເຫຼອື
ແຮງງຳນຕ່ຳງດຳ້ວ
ຂອງເກຳົຫຼີ

http://www.migrantok.
org

ສູນຊ່ວຍເຫຼອືແຮງ
ງຳນຕ່ຳງດຳ້ວຂອງ

ເກຳົຫຼີ

ໃຫ້ຄ�ຳປກຶສຳສ�ຳລບັແຮງງຳນຕ່ຳງດຳ້ວໃນເລື່ ອງກຳນ
ສກຶສຳ,ສະຫວດັດີກຳນ

ລະບບົກຳນ
ຄຸມ້ຄອງກຳນຈຳ້ງ
ງຳນຂອງແຮງງຳນ

ຕ່ຳງດຳ້ວ

http://www.eps.go.kr
ກຳນບ�ລກິຳນຂ�້ມນູ
ກຳນຈຳ້ງງຳນຂອງ

ເກຳົຫຼີ

ໃຫ້ບ�ລກິຳນຈຳ້ງງຳນ/ຫຳງຳນສ�ຳລບັນຳຍຈຳ້ງແລະ
ຄນົງຳນຕ່ຳງດຳ້ວທີ່ ອຳໄສຢູ່ໃນເກຳົຫຼີລວມທງັກຳນ
ບ�ລກິຳນລງົທະບຽນຂ�້ໃຊ້ສດິພນົລະເມອືງຕ່ຳງເຊືອ້
ຊຳດແລະກຳນກວດສອບສະຖຳນະກຳນຍື່ ນຂ�ສດິ

ກະຊວງຍຸຕິທ�ຳ ສະບຳຍດີເກຳົຫຼີ
http://www.hikorea.

go.kr
ກະຊວງຍຸຕິທ�ຳ

ກຳນບ�ລກິຳນຍື່ ນຂ�້ໃຊ້ສດິພນົລະເມອືງອອນລຳຍ,
ກຳນເຂົຳ້ເມອືງ,ກຳນຈຳ້ງງຳນ,ຄູ່ມືກຳນລງົທນຶ
ແລະກຳນບ�ລກິຳນເອກະສຳນສດິທິພນົລະເມອືງ
ສ�ຳລບັຊຳວຕ່ຳງຊຳດ

ກະຊວງ
ກະສກິ�ຳ,

ອຳຫຳນແລະ
ກດິຈະກຳນ
ຊນົນະບດົ

ສູນໃຫ້ຄ�ຳປຶ
ກສຳຄອບຄວົ
ຫຼຳຍວດັທະນະ
ທ�ຳຊຳຣຳງບຳງ

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

ສູນພດັທະນຳ
ເຂດເມອືງຂອງ
ສ�ຳນກັວຊິຳກຳນ

ວທິະຍຳສຳດກະສກິ�ຳ
ແຫ່ງຊຳດ

ໃຫ້ບ�ລກິຳນສະເພຳະສ�ຳລບັຄອບຄວົ
ຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳໃນເລື່ ອງກຳນກະສກິ�ຳ

ດ�ຳເນນີໂດຍໜ່ວຍງຳນລະດບັທອ້ງຖິ່ ນ(5ເວບັໄຊທ)໌

ອ�ຳນຳດກຳນ
ປກົຄອງກຸງ
ໂຊລ

ໂຊລຮຳນນູທຳຣິ
http://www.mcfamily.

or.kr
ອ�ຳນຳດກຳນປກົຄອງ

ກຸງໂຊລ

ມີໂຄງກຳນໃຫກ້ຳນຊ່ວຍເຫຼອືຊຸມຊນົ,ກຳນສອນ
ພຳສຳເກຳົຫຼ,ີກຳນຈຳ້ງຳນ,ກຳນຝກຶອບົຮບົວຽກ
ເຮດັແລະຂ�້ມນູກຳນຂນົສົ່ ງພຳກລດັສ�ຳລບັຄອບ

ຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳໃນກຸງໂຊລ



ກຳນບ�ລກິຳນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳແລະຊຳວຕ່ຳງຊຳດ 047046 ປືມ້ຄູ່ມສື�ຳລບັກຳນໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກຳົຫຼີ

ກຳນຖພືຳແລະກຳນລຽ້ງດູເດກັ ກຳນສກຶສຳຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ກຳນຈຳ້ງງຳນແລະແຮງງຳນ ເອກະສຳນອຳ້ງອງີສຸຂະພຳບແລະກຳນເບິ່ ງແຍງສຸຂະພຳບວດັທະນະທ�ຳແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກຳົຫຼີ

ກຳນຢູ່ອຳໄສແລະ
ກຳນປ່ຽນສນັຊຳດ

ກຳນບ�ລກິຳນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼຳຍວັ
ດທະນະທ�ຳແລະຊຳວຕ່ຳງຊຳດ

ພຳກສະເໜກ່ີຽວກບັສຳທຳລະນະ
ລດັເກຳົຫຼີ

ປະເພດ ທີ່ ຢູ່ເວບັໄຊທ໌
ສະຖຳບນັທີ່ ເປດີດ�ຳ

ເນີນກຳນ
ກຳນບ�ລກິຳນທີ່ ສະໜອງໃຫ ້

ອ�ຳນຳດກຳນ
ປກົຄອງກຸງ
ໂຊລ

ສູນທົ່ ວໂລກແຫ່ງ
ກຸງໂຊລ

http://global.seoul.
go.kr

ອ�ຳນຳດກຳນປກົຄອງ
ກຸງໂຊລ

ສູນສດິທິພນົລະເມອືງສ�ຳລບັຊຳວຕ່ຳງຊຳດໂດຍ
ສະເພຳະໃນເກຳົຫຼ,ີມີກຳນບ�ລກິຳນຊ່ວຍເຫຼອືໃນ
ກຳນດ�ຳລງົຊວີດິ,ໃບທະບຽນຕ່ຳງດຳ້ວແລະກຳນ
ບ�ລກິຳນໃຫ້ຄ�ຳປກຶສຳກ່ຽວກບັອຳກອນສ�ຳລບັຊຳວ
ຕ່ຳງຊຳດ.

ກຽງກີໂດ
ສູນບ�ລກິຳນຊຸມ
ຊນົຄນົຕ່ຳງຊຳດ

ອນັຊຳນ
http://global.iansan.net ກຽງກີໂດອນັຊຳນຊິ

ສູນທີ່ ພກັເຊຳົສ�ຳລບັຊຳວຕ່ຳງຊຳດແລະໂຄງກຳນ
ຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳຂອງອນັຊຳນ,
ມີເວບັໄຊທ໌8ພຳສຳແລະຄູ່ມືສ�ຳລບັກຳນໃຊ້ຊວີດິ
ແລະກດົໝຳຍ

ຊູງຈອນນຳມ
ໂດ

ຊຸງນຳມດຳວູລິມ http://dawoolim.net ຊຸງຈອນນຳມໂດ

ມີກຳນບ�ລກິຳນຂ�້ມນູສ�ຳລບັກຳນພກັເຊຳົໃນເກຳົຫຼີ
ແລະກຳນໃຊ້ຊວີດິໃນຊຸງຈອນນຳມໂດ(ຂ່ຳວຕ່ຳງໆ 
ຂອງສູນ,ປື້ມຄູ່ມືກຳນໃຊ້ຊວີດິໃນເກຳົຫຼ,ີກຳນນ�ຳ
ສະເໜີກ່ຽວກບັວດັທະນະທ�ຳທີ່ ຫຼຳກຫຼຳຍຂອງປະ
ເທດຕ່ຳງໆ,ກຳນໃຊ້ພຳສຳເກຳົຫຼີໃນຊວີດິປະຈ�ຳວນັ)

ກຽງຊຳງ
ບກັໂດ

ຊຸມຊນົຄນົເຂົຳ້
ເມອືງ(AIC)

http://aic.go.kr ກຽງຊຳງບັກໂດ

ສະໜອງຂ�້ມນູກ່ຽວກບັໜ່ວຍງຳນໃຫ້ຄວຳມຊ່ວຍ
ເຫຼອືແລະສະຖຳບນັທຳງກຳນເຊິ່ ງລວມທງັສູນ
ຊ່ວຍເຫຼອືສ�ຳລັແມ່ຍງິເຂົຳ້ເມອືງຈຳກກຳນແຕ່ງງຳນ
ເຊິ່ ງຕັງ້ຢູ່ໃນເມອືງແລະເຂດຕ່ຳງໆ23ແຫ່ງໃນໃນ
ກຽງຊຳງບກັໂດ

ດ�ຳເນນີໂດຍພຳກເອກະຊນົ(4ເວບັໄຊທ)໌

KBSWorld
ຂ່ຳວສຳນໂລກ

KBS
http://world.kbs.co.kr KBSWorld

ຂ່ຳວກ່ຽວກບັສງັຄມົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳ,ສະພຳບ
ກຳນປະຈຸບນັ,ໂປຣແກຣມບນັເທງິແລະອື່ ນໆ.

ສູນຊ່ວຍເຫຼອື
ແຮງງຳນຕ່ຳງ
ຊຳດເກຳົຫຼີ

ໂທລະສບັເຄອື
ຂ່ຳຍຄນົເຂົຳ້ເມອືງ

http://www.mntv.net
ສູນຊ່ວຍເຫຼອືແຮງ
ງຳນຕ່ຳງຊຳດເກຳົຫຼີ

ຂ່ຳວຫຼຳຍພຳສຳຂ່ຳວລຳຍວນັຂອງເກຳົຫຼີ

ມະຫຳວທິະຍຳ
ໄລໄຊເບີແຫ່ງ

ເກຳົຫຼີ

ໂຄງກຳນ
ຫຼຳຍວດັທະນະ
ທ�ຳນຳນຳມ

http://ecamp.cuk.edu
ມະຫຳວທິະຍຳໄລໄຊ

ເບີແຫ່ງເກຳົຫຼີ
ກຳນສອນພຳສຳເກຳົຫຼີ

ສູນຊ່ວຍ
ເຫຼອືຄນົເຂົຳ້
ເມອືງອຳຊີຈຳງ

mangonet http://www.mangonet.kr
ສູນຊ່ວຍເຫຼອືຄນົເຂົຳ້
ເມອືງອຳຊີຈຳງ

ໃຫຂ້�້ມນູກ່ຽວກບັຊຸມຊນົຄນົເຂົຳ້ເມອືງຈຳກກຳນ
ແຕ່ງງຳນ,ກຳນສກຶສຳ,ສຸຂະພຳບ,ວຽກເຮດັ,ກຳນ

ໃຊ້ຊວີດິແລະອື່ ນໆ

8.ແອບັພລິເຄຊນັມືຖືທີ່ ຮອງຮບັຫຼຳຍພຳສຳ

ຊື່ ແອບັມືຖື
ສະຖຳບນັທີ່ ດ�ຳເນນີ

ກຳນ
ເນືອ້ຫຳ

ກຳນ
ບ�ລກິຳນທີ່ 
ໃຫ ້

ເວບັໄຊທທ໌ີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ

ດ�ຳເນນີໂດຍໜ່ວຍງຳນຂັນ້ສູນກຳງ(2)

Danuri
ສະຖຳບນັຄອບຄວົ
ສຸຂະພຳບດີແຫ່ງເກຳົຫຼີ

ວຳລະສຳນຂ�້ມນູຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະ
ທ�ຳRainbow+,ປື້ມຄູ່ມືກຳນໃຊ້
ຊວີດິໃນປະເທດເກຳົຫຼ,ີຂ�້ມນູສູນຊ່ວຍ
ເຫຼອືຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳແຫ່ງຊຳດ,
ລຳຍຊື່ ຕດິຕ�່ ສຸກເສນີ

Android,
IOS

ພ�ໂທລກຳນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົ
ຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳ

共ZONE
ໜ່ວຍບ�ລກິຳນກຳນເຂົຳ້
ເມອືງແຫ່ງເກຳົຫຼຂີອງ
ກະຊວງຍຸຕິທ�ຳ

ສະໜອງວຳລະສຳນກຳນສື່ ສຳນ
"共ZONE,”ເຊິ່ ງເປນັສິ່ ງຕີພມິຈຳກໜ່ວຍ
ບ�ລກິຳນກຳນເຂົຳ້ເມອືງແຫ່ງເກຳົຫຼຂີອງ
ກະຊວງຍຸຕິທ�ຳ

Android,
IOS

ໜ່ວຍບ�ລກິຳນກຳນເຂົຳ້ເມອືງ
ແຫ່ງເກຳົຫຼຂີອງກະຊວງຍຸຕິທ�ຳ

ດ�ຳເນີນໂດຍໜ່ວຍງຳນລະດບັທອ້ງຖິ່ ນ(3)

MySeoul ມະຫຳນະຄອນໂຊລ

ຂ�້ມນູກຳນບ�ລຫິຳນປກົຄອງ,ຂ�້ມນູວຽກ
ເຮດັງຳນທ�ຳ,ຂ�້ມນູກຳນສອນພຳສຳເກຳົຫຼ,ີ
ກຳນສນົທະນຳຫຼຳຍພຳສຳ,ກຳນໂທລະ
ຫວ່ຳງປະເທດ,ກຳນໂທປະຈ�ຳວນັ,ກຳນ
ຄດິໄລ່ເງນິເດອືນ,ຂ�້ມນູກ່ຽວກບັສູນ
ໂທລະສບັດຳຊຳນ

Android SeoulHanultari

Multicultural
Happiness
Sketch

ມະຫຳນະຄອນບູຊຳນ

ຂ�້ມນູກຳນໃຊ້ຊວີດິໃນເກຳົຫຼ,ີຂ�້ມນູກຳນ
ສອນພຳສຳເກຳົຫຼ,ີຂ�້ມນູວຽກເຮດັງຳນທ�ຳ,
ຂ�້ມນູກຳນໃຫ້ຄ�ຳປກຶສຳ,ກຳນແນະນ�ຳ
ໂຄງກຳນແລະກ�ຳນດົເວລຳ,ຂ�້ມນູກ່ຽວກບັ
ສູນຊ່ວຍເຫຼອືຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳ/ສູນທົ່ ວ
ໂລກຂອງບູຊຳນ

Android,
IOS

MulticulturalHappiness
Sketch

Multicultural
World

ສ�ຳນກັງຳນກຳນສກຶສຳ
ກຽງຊຳງນຳມ

ມີເກມແລະຂ�້ມນູກ່ຽວກບັທຸງຊຳດ,ຊຸດ
ປະຈ�ຳຊຳດ,ອຳຫຳນ,ພຳສຳທີ່ ໃຊ້ປະຈ�ຳວນັ
ແລະວດັທະນະທ�ຳຂອງ6ປະເທດ(ຟລິບິ
ປນິ,ໄທ,ກ�ຳປູເຈຍ,ຈນີ,ຍີ່ ປຸ່ນແລະ
ຫວຽດນຳມ)

Android -



ກຳນບ�ລກິຳນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼຳຍວດັທະນະທ�ຳແລະຊຳວຕ່ຳງຊຳດ 049048 ປືມ້ຄູ່ມສື�ຳລບັກຳນໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກຳົຫຼີ

ກຳນຖພືຳແລະກຳນລຽ້ງດູເດກັ ກຳນສກຶສຳຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ກຳນຈຳ້ງງຳນແລະແຮງງຳນ ເອກະສຳນອຳ້ງອງີສຸຂະພຳບແລະກຳນເບິ່ ງແຍງສຸຂະພຳບວດັທະນະທ�ຳແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກຳົຫຼີ

ກຳນຢູ່ອຳໄສແລະ
ກຳນປ່ຽນສນັຊຳດ

ກຳນບ�ລກິຳນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼຳຍວັ
ດທະນະທ�ຳແລະຊຳວຕ່ຳງຊຳດ

ພຳກສະເໜກ່ີຽວກບັສຳທຳລະນະ
ລດັເກຳົຫຼີ

ຊື່ ແອບັມືຖື
ສະຖຳບນັທີ່ ດ�ຳເນນີ

ກຳນ
ເນືອ້ຫຳ

ກຳນ
ບ�ລກິຳນທີ່ 
ໃຫ ້

ເວບັໄຊທທ໌ີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ

ດ�ຳເນນີໂດຍພຳກເອກະຊນົ(2)

KBSWorld
Radio

KBS

ໃຫຂ້�ຄ້ວຳມແລະວດິໂີອຄລບິທີ່ ກ່ຽ
ວຂອ້ງກບັເກຳົຫລໃີຕ,້ລວມທງັຂ່ຳວ,
ເຫດກຳນປະຈບຸນັ,ກຳນບນັເທງີ,ແລະ
ອື່ ນໆເປນັ11ພຳສຳ

Android,
IOS

KBSWorldRadio

SegyeTimes -

ສະໜອງໜງັສພືມິຈຳກປະເທດຕ່ຳງໆໃນ
ທົ່ ວໂລກລວມທງັສະຫະລດັ,ຈນີ,ຍີ່ ປຸ່ນ,
ມງົໂກ,ຣດັເຊຍ,ຟລິບິປນິ,ກ�ຳປູເຈຍ,
ຫວຽດນຳມແລະໄທ

Android -



ສະຖານທີ່ ມລໍະດກົໂລກທີ່ ໄດຮ້ບັການເລອືກຈາກອງົການUNESCO

ກວາງຈ,ູກຽງກ-ິໂດ,ໄດຮ້ບັການຈດົທະບຽນເປນັມລໍະດກົໂລກໂດຍອງົການUNESCOໃນປີ2014

ນາມຮາຊານຊງົ

ນາມຮານຊານຊງົແມ່ນປອ້ມປະການພູເຂາົທີ່ ສາ້ງຂຶນ້ຈາກຫຼາກຫຼາຍເຕກັນກິການປອ້ງກນັປະເທດເປນັນະຄ
ອນຫຼວງຊົ່ ວຄາວສໍາລບັລາຊະວງົໂຊຊອນ.ຢູ່ພາຍໃນປອ້ມປະການ,ຍງັມສີາກສບົທະຫານ,ສິ່ ງຂອງສ່ວນຕວົ
ແລະອາຄານທາງສາສະໜາເຊິ່ ງເປນັສນັຍາລກັຂອງຄວາມເປນັເອກະລາດແລະການປກົຄອງຕນົເອງຂອງຄນົເກາົຫຼ.ີ

052	 		ການເຂົາ້ເມອືງແລະການພກັເຊາົສໍາລບັຊາວຕ່າງຊາດ
	 		ການຢນືຢນັໜງັສຜ່ືານແດນ

ແລະວນັທໝີດົອາຍຸຂອງວຊີາ
	 		ການລງົທະບຽນຜູພ້ກັເຊາົທີ່ ເປນັຊາວຕ່າງຊາດ
	 ການຂະຫຍາຍເວລາການພກັເຊາົ
	 		ການປ່ຽນແປງສະຖານະການເຂົາ້ເມອືງຊົ່ ວຄາວ
	 		ບນັດາກດິຈະກາໍນອກຈາກກດິຈະກາໍທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸ

ຍາດພາຍໃຕສ້ະຖານະການພກັເຊາົ
	 ການກບັເຂົາ້ເມອືງຄນືໃໝ່
	 		ພນັທະໃນການລາຍງານຂອງຜູພ້ກັເຊາົຊາວຕ່າງຊາດ

066	 ການຍື່ ນຂໍສດິການພກັເຊາົຖາວອນ(F-5)

	 ຄຸນສມົບດັ
	 ຄນົເຂົາ້ເມອືງຈາກການແຕ່ງງານ
	 ການສູນເສຍສດິການຢູ່ອາໄສຖາວອນ

069	 ການປ່ຽນສນັຊາດ
	 ຄຸນສມົບດັ
	 ຄນົເຂົາ້ເມອືງຈາກການແຕ່ງງານ

075	 		ການເຊນີພ່ໍແມ່ແລະຍາດພີ່ ນອ້ງຂອງຜູເ້ຂົາ້ເມອືງຈາ
ກການແຕ່ງງານມາເກາົຫຼີ

	 		ເບໂີທຕດິຕ່ໍຂອງສໍານກັງານສະຖານທດູສໍາຄນັໃນຕ່າ
ງປະເທດ

	 		ເບໂີທຕດິຕ່ໍຂອງສະຖານທດູສໍາຄນັໃນປະເທດເກາົຫຼີ

077	 		ການມສ່ີວນຮ່ວມທາງສງັຄມົຂອງຄນົເຂົາ້ເມອືງ
	 		ໂຄງການສໍາລບັການປບັຕວົແຕ່ເລີ່ ມຕົນ້ຂອງຄນົເຂົາ້ເ

ມອືງ
	 		ໂຄງການເຊື່ ອມໂຍງການເຂົາ້ເມອືງຂອງເກາົຫຼ ີ(KIIP)

ການຢູ່ອາໄສແລະການປ່ຽນສນັຊາດ

3



ການຢູ່ອາໄສແລະການປ່ຽນສນັຊາດ 053052 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະການປ່ຽນສນັຊາດ

1.ການຢນືຢນັໜງັສຜ່ືານແດນແລະວນັທີໝດົອາຍຸຂອງວີຊາ

ຖາ້ທ່ານເປນັຄນົຕ່າງຊາດທີ່ ຕັງ້ໃຈເຂົາ້ມາໃນເກາົຫຼ,ີທ່ານຕອ້ງມີໜງັສືຜ່ານແດນທີ່ ຖກືຕອ້ງແລະມີວີຊາທີ່ ອອກໃຫ້ໂດຍ
ກະຊວງຍຸຕິທາໍ.ທ່ານອາດຈະເຂົາ້ເກາົຫຼີໄດ້ໂດຍບ່ໍມີວີຊາຖາ້ທ່ານມາຈາກປະເທດທີ່ ໄດ້ລງົນາມໃນຂໍ້ຕກົລງົວ່າດວ້ຍການ
ຍກົເວັນ້ວີຊາກບັເກາົຫຼ,ີຫຼຖືາ້ທ່ານມີສດິອື່ ນສໍາລບັການເຂົາ້ປະເທດໂດຍບ່ໍມີວີຊາ.ທ່ານຈາໍເປນັຕອ້ງກວດເບິ່ ງວນັທີໝດົ
ອາຍຸເທງິໜງັສືຜ່ານແດນແລະວີຊາຂອງທ່ານ,ເພື່ ອຈະບ່ໍໄດ້ອຸປະສກັໃນກລໍະນີທີ່ ທ່ານຕອ້ງການຂະຫຍາຍເວລາການພກັ
ເຊາົອອກໄປແລະອື່ ນໆ.

ໜງັສຜ່ືານແດນ
ທ່ານຕອ້ງຖືໜງັສຜ່ືານແດນຕດິຕວົທ່ານຢູ່ຕະຫຼອດເວລາເພື່ ອເປນັບດັສະແດງຕວົທີ່ ລະບຸຂໍ້ມນູ
ສ່ວນຕວົຂອງຜູ້ຖືເຊັ່ ນວ່າສນັຊາດແລະອື່ ນໆເພື່ ອສະແດງຕວົຕນົຂອງທ່ານໃນເກາົຫຼີແລະເພື່ ອ
ໃຊ້ສໍາລບັຈດຸປະສງົອື່ ນ.

ວທິີຕີຄວາມວີຊາເຂົາ້ເມອືງເກາົຫຼີ
•ການຄຸນສມົບດັການພກັເຊາົ:ສາມາດລະບຸເຫດຜນົ
ຍອ້ນຫຍງັຈິ່ ງເຂົາ້ມາໃນເກາົຫຼ.ີ(ຜູ້ເຂົາ້ເມອືງເພາະການ
ແຕ່ງງານ:ຄຸນສມົບດັການພກັເຊາົF-6)

•ວນັທພີາຍໃນຕາປະທບັການເຂົາ້ເມອືງລະບຸວນັທີທີ່ 
ທ່ານເຂົາ້ເກາົຫຼ.ີສ່ວນໄລຍະເວລາການພກັເຊາົຈະນບັ
ຈາກວນັຖດັໄປ.

•ໄລຍະພກັເຊາົແມ່ນ90ວນັນບັຈາກວນັທີເຂົາ້ເມອືງ.ທ່ານຈາໍເປນັຕອ້ງລງົທະບຽນ
ຄນົຕ່າງດາ້ວແລະຂໍອະນຸຍາດຂະຫຍາຍເວລາການພກັເຊາົກ່ອນທີ່ ສິນ້ສຸດໄລຍະ
ການພກັເຊາົ.

•ວນັໝດົອາຍຸທີ່ ຢູ່ດາ້ນລຸ່ມຂອງໄລຍະເວລາພກັເຊາົແມ່ນວນັທີໝດົອາຍຸສໍາລບັວຊີາ,
ບ່ໍແມ່ນວນັທີໝດົອາຍຸຂອງໄລຍະເວລາພກັເຊາົ.

ວີຊາເກາົຫຼີ

❖	ດາ້ນໜາ້
•	ຊື່ ບດັສະແດງຕວົ:ບດັລງົທະບຽນຄນົຕ່າງດາ້ວ(ພາສາເກາົຫຼ)ີ,ALIENREGISTRATIONCARD(ພາສາອງັກດິ)
				※ລະບຸເປນັ'ໃບທະບຽນຄາົຕ່າງດາ້ວ'ໃນບດັລງົທະບຽນລຸນ້ເກົ່ າ

•	ເລກທະບຽນຄນົຕ່າງດາ້ວ:ຢູ່ໃນຮູບແບບoooooo-ooooooo
•	ເພດ:ລະບຸເປນັພາສາອງັກດິ,Mແມ່ນຜູ້ຊາຍ,Fແມ່ນແມ່ຍງິ
•	ຊື່ :ຊື່ ເປນັພາສາອງັກດິເທງິໜງັສຜ່ືານແດນ
•	ປະເທດ/ພາກພືນ້:ສນັຊາດເປນັພາສາອງັກດິ
•			ຄຸນສມົບດັການພກັເຊາົ:ບອກຄຸນສມົບດັການພກັເຊາົອີງຕາມມາດຕາ12ໃນຄໍາສັ່ ງການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍວ່າດວ້ຍການ

ຄວບຄຸມການເຂົາ້ເມອືງ(ຜູ້ເຂົາ້ເມອືງຈາກການແຕ່ງງານF-6)
•	ໜ່ວຍງານທີ່ ອອກໃຫ:້ບອກໜ່ວຍງານເປນັພາສາເກາົຫຼີແລະພາສາອງັກດິ(ບ່ໍຈາໍເປນັຕອ້ງມີຕາປະທບັ)

❖	ດາ້ນຫຼງັ
⊙			ໄລຍະເວລາພກັເຊາົ
•	ວນັທີອະນຸຍາດ:ບອກວນັທີອະນຸຍາດການຮອ້ງຂໍພກັເຊາົແລະອື່ ນໆ.

•			ວນັທີໝດົອາຍຸ:ບອກວນັທີໝດົອາຍຸສໍາລບັໄລຍະພກັເຊາົ
※ສໍາລບັຄຸນສມົບດັການພກັເຊາົຖາວອນ(F-5),ລະບຸເປນັ'ຈນົກວ່າຕວົຕນົຍງັຖກືຕອ້ງ'

•			ການຢນືຢນັ:ບອກສໍານກັງານທີ່ ອະນຸຍາດ.ລະບຸພຽງແຕ່ຊື່ ຂອງເຂດພາກພືນ້ເຊັ່ ນວ່າ'ໂຊລ’,'ບູຊານ’ໂດຍບ່ໍຕອ້ງລະບຸ
‘ສໍານກັງານກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງ’ຢູ່ຕອນທາ້ຍ

⊙	ສະຖານທີ່ ພກັເຊາົ
•			ວນັທີແຈງ້ເຕອືນ:ບອກວນັທີລງົທະບຽນສໍາລບັການລງົທະບຽນເບືອ້ງຕົນ້,ລະບຸວນັທີການປ່ຽນແປງສໍາລບັການປ່ຽນແປງ

ສະຖານທີ່ ພກັເຊາົ
•			ສະຖານທີ່ ພກັເຊາົ:ບອກສະຖານທີ່ ພກັເຊາົຕາມຊື່ ແລະທີ່ ຢູ່ທາງຖະໜນົ
•			ການຢນືຢນັ:ສໍານກັງານກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງແລະຫອ້ງການສາຂາຖກືລະບຸເປນັ'ໂຊລ(ສາຂາ)','ບູຊານ(ສາຂາ)’,'ເຊຈອງໂກຣ(ສາຂາ)’,

ອື່ ນ .ໆCity(si),county(gun),anddistrict(gu)ຖກືລະບຸຢ່າງຈະແຈງ້ເປນັ'ກີມໂປ-si’,'ແກບຢຽງ-gun’,'ຈອງໂກຣ-gu’ແລະອື່ ນ .ໆ

ດາ້ນໜາ້ ດາ້ນຫຼງັ



ການຢູ່ອາໄສແລະການປ່ຽນສນັຊາດ 055054 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

(3)ຜູ້ເຂົາ້ເມອືງຈາກການແຕ່ງງານ

ນອກຈາກເອກະສານຂາ້ງເທງິ,ເອກະສານຕ່ໍໄປນີ້ຂອງຄູ່ສມົລດົ(ຜວົຫຼືເມຍ)ແມ່ນຈາໍເປນັຕອ້ງມ.ີ
•ໃບຢັງ້ຢນືການແຕ່ງງານ
•ສໍາເນາົຂອງການລງົທະບຽຜູ້ພກັເຊາົ
•ໃບຢັງ້ຢນືສະຖານທີ່ ພກັເຊາົ(ເອກະສານທີ່ ນາໍໃຊ້ຈາກການເຊົ່ າ,ການປະກາດສິນ້ສຸດໄລຍະການພກັເຊາົ,ໃບບນິຄ່າ
ສາທາລະນຸປະໂພກ,ເອກະສານຮບັຮອງການພກັເຊາົເຊັ່ ນວ່າທງົບາງຈາງ)

-ຄ່າທາໍນຽມການຕ່ໍເວລາພກັເຊາົ30,000ວອນ
		※ໃຫ້ເວລາພກັເຊາົ2ປີສໍາລບັຄນົຕ່າງຊາດຜູ້ທີ່ ສໍາເລດັໂຄງການເລີ່ ມຕົນ້ຢ່າງມີຄວາມສຸກ(HappyStart)ເທົ່ ານັນ້

(4)ການຮອ້ງຂໍແລະການອອກໃບທະບຽນຄນົຕ່າງດາ້ວ

ການຮອ້ງຂໍແລະການອອກ(ອອກຄນືໃໝ່)ທະບຽນຄນົຕ່າງດາ້ວສາມາດຖກືເຮດັໄດ້ຢູ່ສໍານກັງານກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງ
(ຫຼຫືອ້ງການສາຂາ)ທີ່ ຮບັຜດິຊອບສະຖານທີ່ ພກັເຊາົຂອງທ່ານ,ຫຼສູືນການບໍລກິານຊຸມຊນົທີ່ ມສີດິອໍານາດຕ່ໍກບັ
ຫອ້ງການຂອງທ່ານເຊິ່ ງເລີ່ ມແຕ່ວນັທີ10ພະຈກິ2014ເປນັຕົນ້ໄປ.
※ສູນຕດິຕ່ໍການກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງ(☎1345)

(1)ຊາວຕ່າງຊາດທີ່ ພກັເຊາົໄລຍະສັນ້(ປະເພດB,C-ພາຍໃນໄລຍະເວລາສູງສຸດ90ວນັ)

ວນັທີໝດົອາຍຸທີ່ ລະບຸເທງິວີຊາແມ່ນວນັທີໝດົອາຍຸຂອງການພກັເຊາົທີ່ ອະນຸຍາດໃຫ.້

(2)ຊາວຕ່າງຊາດທີ່ ພກັເຊາົໄລຍະຍາວແລະຜູ້ໄດ້ຮບັສດິຢູ່ອາໄສຖາວອນ:ຜູ້ທີ່ ຖືບດັລງົທະບຽນຕ່າງດາ້ວ

ວນັອະນຸຍາດແລະວນັໝດົອາຍຸຈະລະບຸໄວ້ຢູ່ດາ້ນຫຼງັຂອງບດັລງົທະບຽນຕ່າງດາ້ວ,ແລະຕອ້ງຮອ້ງຂໍເອາົການອະນຸຍາດ
ສໍາລບັຂະຫຍາຍເວລາພກັເຊາົກ່ອນວນັໝດົອາຍຸເພື່ ອໃຫ້ທ່ານສາມາດສບືຕ່ໍພກັເຊາົໄດ.້

2.ການລງົທະບຽນຜູພ້ກັເຊາົທີ່ ເປນັຊາວຕ່າງຊາດ

(1)ຄຸນສມົບດັແລະໄລຍະເວລາຂອງການລງົທະບຽນຜູພ້ກັເຊາົທີ່ ເປນັຊາວຕ່າງຊາດ

ຊາວຕ່າງຊາດຜູ້ທີ່ ພກັເຊາົຫຼາຍກວ່າ90ວນັໃນເກາົຫຼີຈາໍເປນັຕອ້ງລງົທະບຽນຄນົຕ່າງດາ້ວພາຍໃນ90ວນັ.
•ແນວໃດກໍ່ ຕາມ,ຖາ້ໄລຍະການພກັເຊາົຂອງທ່ານທີ່ ລະບຸໄວ້ເທງິວີຊາເກາົຫຼທີີ່ ຕດິຄດັຢູ່ພາຍໃນໜງັສຜ່ືານແດນແມ່ນ
ພຽງແຕ່59ວນັ,ທ່ານຈາໍເປນັຕອ້ງເຮດັສໍາເລດັການລງົທະບຽນຄນົຕ່າງດາ້ວພາຍໃນ59ວນັນບັຈາກການເຂົາ້ເມອືງ.

•ຖາ້ທ່ານໄດ້ຮບັຄຸນສມົບດັການພກັເຊາົໃນລະຫວ່າງການພກັເຊາົໃນເກາົຫຼຂີອງທ່ານຫຼຖືາ້ທ່ານໄດ້ຮບັອະນຸຍາດສໍາລບັ
ການປ່ຽນແປງຄຸນສມົບດັການພກັເຊາົ,ທ່ານຈາໍເປນັຕອ້ງເຮດັສໍາເລດັການຈດົທະບຽນຄນົຕ່າງດາ້ວຂອງທIານໃນ
ຂະນະທີ່ ໄດ້ຮບັຫຼປ່ືຽນແປງຄຸນສມົບດັການພກັເຊາົນັນ້.

(2)ເອກະສານທີ່ ຈາໍເປນັຕອ້ງມີ

⊙ເອກະສານທີ່ ຈາໍເປນັຕອ້ງມີສໍາລບັຜູ້ພກັເຊາົທີ່ ເປນັຊາວຕ່າງຊາດທຸກຄນົ
•ໜງັສຜ່ືານແດນ
•ຄໍາຮອ້ງຂໍຈດົທະບຽນຜູ້ພກັເຊາົຄນົຕ່າງຊາດ(ສາມາດໄດ້ຮບັຈາກສູນບໍລກິານສາທາລະນະຂອງໜ່ວຍບໍລກິານຄນົເຂົາ້
ເເມອືງເກາົຫຼ)ີ

•ຮູບຖ່າຍສີ1ແຜ່ນ(3.5ຊມx4.5ຊມ)
		※	ຮູບຖ່າຍສີດາ້ນໜາ້ໂດຍມີພືນ້ເປນັສຂີາວເຊິ່ ງຖ່າຍມາແລວ້ບ່ໍເກນີ6ເດອືນ

•ເອກະສານເພີ່ ມເຕມີ(ຈາໍເປນັຕອ້ງມີເອກະສານເພີ່ ມເຕມີຕ່າງໆອີງຕາມສະຖານະການພກັເຊາົ.ກະລຸນານຕດິຕ່ໍຫາສູນ
ຕດິຕ່ໍຄນົເຂົາ້ເມອືງເພື່ ອກວດເບິ່ ງເອກະສານທີ່ ຈາໍເປນັຕອ້ງມ)ີ.

•ຄ່າທາໍນຽມ30,000ວອນ(ເງນິສດົ)

●ຂັນ້ຕອນການອອກໃບຢັງ້ຢນືການຈດົທະບຽນຄນົຕ່າງດາ້ວ
ບດັທະບຽນຄນົຕ່າງດາ້ວຂອງທ່ານຈະຖ່ກືອອກໃຫຫຼ້ງັຈາກ3ອາທິນໂດຍການໃຊ້ບໍລກິານຈດັສົ່ ງພດັສະດຸໃນກລໍະນີທີ່ ທ່ານ
ຮອ້ງຂໍເອາົມນັໂດຍການຈ່າຍຄ່າບໍລກິານລ່ວງໜາ້.

※			ກມົຫຼໍ່ ເງນິຫຼຽນແລະໂຮງພມິພນັທະບດັເກາົຫຼີເປນັຜູ້ອອກບດັທະບຽນຄນົຕ່າງດາ້ວນບັຕັງ້ຄ່າວນັທີ1ພດຶສະພາ2011,ແລະໃຊ້
ເວລາປະມານ3ອາທດິນບັຈາກວນັທີຍື່ ນຂໍຈນົຮອດເວລາອອກບດັໃຫ.້

※			ກມົຫຼໍ່ ເງນິຫຼຽນແລະໂຮງພມິພນັທະບດັເກາົຫຼີດໍາເນນີລະບບົຈດັສົ່ ງບ່ອນທີ່ ໃບທະບຽນຄນົຕ່າງດາ້ວຖກືສົ່ ງໂດຍກງົຫາຜູຂໍ້ເອາົ
ໂດຍບ່ໍຜ່ານຫອ້ງການເມອືງ.ມນັມີໃຫ້ຢູ່ຫອ້ງການກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງເກອືບທຸກແຫ່ງລວມທງັຫອ້ງການກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງຂອງ
ໂຊລແລະຫອ້ງການກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງຂອງໂຊລຕອນໃຕ້ເຊິ່ ງລະບບົດັ່ ງກ່າວໄດ້ຖກືທດົລອງໃຊ້ນບັຕັງ້ແຕ່ວນັທີ2ກລໍະກດົ
2013.

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.



ການຢູ່ອາໄສແລະການປ່ຽນສນັຊາດ 057056 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

3.ການຂະຫຍາຍເວລາການພກັເຊາົ

(1)ຄຸນສມົບດັແລະໄລຍະເວລາການຂະຫຍາຍ

ຄນົຕ່າງຊາດຜູ້ທີ່ ມີຈດຸປະສງົພັກເຊາົໃນເກາົຫຼດີນົກວ່າໄລຍະພກັເຊາົທີ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ຈາໍເປນັຕອ້ງຂໍອະນຸຍາດສໍາລບັການ
ຂະຫຍາຍການພກັເຊາົລະຫວ່າງ2ເດອືນກ່ອນວນັທີໝດົອາຍຸແລະວນັທີໝດົອາຍຸຕວົຈງິ.ໃນກລໍະນີການສະໝກັຂໍເອາົ
ການຂະຫຍາຍເວລາພກັເຊາົຫຼງັຈາກວນັທີໝດົອາຍຸ,ທ່ານຈະຖືກປບັໃໝ.

(2)ຂັນ້ຕອນການຂະຫຍາຍການພກັເຊາົ

(5)ການຄຸມ້ຄອງບດັທະບຽນຄນົຕ່າງດາ້ວ

ບດັທະບຽນຄນົຕ່າງດາ້ວຈາໍເປນັສໍາລບັການສະແດງຕນົຕວົຂອງຜູ້ພກັທີ່ ເປນັຊາວຕ່າງຊາດ.ຄນົຕ່າງຊາດຈາໍເປນັຕອ້ງຖື
ບດັນີ.້
※			ໝາຍເຫດ:ທຸກຄນົຜູ້ທີ່ ລະເມດີພນັທະໃນການຖືບດັທະບຽນຄນົຕ່າງດາ້ວຂອງຕນົອາດຈະຖກືປບັໃໝບ່ໍເກນີ1ລາ້ນວອນ.

⊙			ການອອກບດັທະບຽນຄນົຕ່າງດາ້ວຄນືໃໝ່:ໃນກລໍະນີຂາ້ງລຸ່ມ,ຜູ້ພກັເຊາົຄນົຕ່າງຊາດດຈະຕອ້ງສະໝກັຂໍເອາົການ
ອອກບດັທະບຽນຄນົຕ່າງດາ້ວຄນືໃໝ່ຢູ່ໜ່ວຍບໍລີການກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງຂອງເກາົຫຼພີາຍໃນ14ວນັ.

•		ເມື່ ອບດັທະບຽນຄນົຕ່າງດາ້ວເສຍ
•		ເມື່ ອບດັທະບຽນຄນົຕ່າງດາ້ວສກີຂາດຫຼືເສຍຫາຍ
•		ເມື່ ອບ່ໍມີບ່ອນວ່າງໃຫ້ຕື່ ມຂໍ້ມນູໃສ່ອກີ
•		ຖາ້ຊື່ ,ເພດ,ວນັເດອືນປີເກດີຫຼສືນັຊາດມີການປ່ຽນແປງ.

ເອກະສານທີ່ ຈາໍເປນັຕອ້ງມີ
•ໜງັສຜ່ືານແດນ
•ຄໍາຮອ້ງສະໝກັ
•ຮູບຖ່າຍສີ1(3.5ຊມx4.5ຊມ)
•ຄ່າທໍານຽມ30,000ວອນ
•ການສົ່ ງຄນືບດັທະບຽນຄນົຕ່າງດາ້ວ:ຄວນສົ່ ງຄນືສໍາລບັກລໍະນີຕ່ໍໄປນີ ້

ກລໍະນີ ເວລາສົ່ ງຄນືບດັ ເອກະສານທີ່ ຈາໍເປນັຕອ້ງມີ

ເມື່ ອທ່ານອອກຈາກປະເທດ
ໂດຍຖາວອນ

ຢູ່ສະໜາມບນິກ່ອນອອກເດນີທາງ ບ່ໍມີ

ເມື່ ອທ່ານໄດ້ຮບັສນັຊາດ
ເກາົຫຼີແລວ້

ພາຍໃນ30ວນັຫຼງັຈາກວນັທີທີ່ ທ່ານສໍາ
ເລດັການຈດົທະບຽນຜູ້ຢູ່ອາໄສ

ເອກະສານຕົນ້ສະບບັຂອງບດັທະບຽນຄນົຕ່າງ
ດາ້ວ,ເອກະສານຄໍາຮອ້ງສະໝກັສໍາລບັການ
ອອກບດັປະຈາໍຕວົ(ຫຼບືດັປະຈາໍຕວົ),ໃບ

ຢັງ້ຢນືພືນ້ຖານ

ໃນກໍລະນທີີ່ ທ່ານເສຍຊວີດິ
ພາຍໃນ30ວນັຫຼງັຈາກວນັທຮີບັຮູ້

ການເສຍຊວີດິ

ໃບຢັງ້ຢນືການເສຍຊວີດິຫຼືເອກະສານອື່ ນທີ່ 
ສາມາດພສູິດການເສຍຊວີດິ,ບດັທະບຽນຄນົ

ຕ່າງດາ້ວ(ເອກະສານຕົນ້ສະບບັ)

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.

ຄໍາຮອ້ງສະໝກັຂໍຂະຫຍາຍ
ການພກັເຊາົ

(ໜ່ວຍບໍລກິານກວດຄນົ
ເຂົາ້ເມອືງເກາົຫຼີຫຼຫືອ້ງການ

ສາຂາທີ່ ມີອໍານາດ
ຮບັຜດິຊອບສະຖານີ່ ພກັເຊາົ
ຫຼຫືອ້ງການຂອງທ່ານ)

ທບົທວນ

ອະນຸຍາດ
ຂໍ້ມນູກ່ຽວກບັໃບ

ອະນຸຍາດຖກືໝາຍເທງິໃບ
ທະບຽນຄນົຕ່າງດາ້ວ

ປະຕິເສດ
ສົ່ ງຈດົໝາຍແຈງ້ການ

ປະຕິເສດການຂໍຂະຫຍາຍ
ເວລາພກັເຊາົແລະອື່ ນໆ
(ເຫດຜນົສໍາລບັການປະຕິ
ເສດ,ວນັທີອອກເດນີທາງ

ແລະອື່ ນໆ).



ການຢູ່ອາໄສແລະການປ່ຽນສນັຊາດ 059058 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

4.ການປ່ຽນແປງສະຖານະການເຂົາ້ເມອືງຊົ່ ວຄາວ

(1)ຄຸນສມົບດັແລະໄລຍະຂອງການປ່ຽນແປງສະຖານະການເຂົາ້ເມອືງຊົ່ ວຄາວ

ຖາ້ຜູ້ຢູ່ອາໄສຊາວຕ່າງຊາດໃນເກາົຫຼມີີຈດຸປະສງົຢຸດເຊາົກດິຈະກາໍທີ່ ໄດ້ຮບັອະນຸຍາດພຍໃຕ້ສະຖານະປະຈຸບນັຂອງເຂາົ
ເຈ ົາ້ແລະດໍາເນນີກດິຈະກາໍທີ່ ໄດ້ຮບັອະນຸຍາດພາຍໃຕ້ສະຖານະອື່ ນ,ພວກເຂາົຈະຕອ້ງສະໝກັນາໍໜ່ວຍບໍລກິານກວດ
ຄນົເຂົາ້ເມອືງທີ່ ມີສດິອໍານາດເພື່ ອຂໍເອາົໃບອະນຸຍາດກ່ອນດໍາເນນີກດິຈະກາໍດັ່ ງກ່າວ.
•ຄນົຕ່າງຊາດຜູ້ທີ່ ໃນປະຈຸບນັກາໍລງັເຮດັວຽກໂດຍມີວີຊາການຢຽ້ມຢາມໄລຍະສັນ້(C-3)ແລະຕອ້ງການລງົທນຶໃນ
ເກາົຫຼີ(D-8)
		※ນອກຈາກວີຊາໄລຍະສັນ້,ການປ່ຽນແປງຄຸນສມົບດັການພກັເຊາົຂອງວີຊາC-3-2ສໍາລບັທວົທ່ອງທ່ຽວເປນັກຸ່ມແມ່ນຖກືຈາໍກດັ.

•ຊາວຕ່າງຊາດຜູທ້ີ່ ໄດ້ສໍາເລດັການຮຽນພາສາຂອງເຂາົເຈ ົາ້(D-4),ຈາກນັນ້ຕອ້ງການສບືຕ່ໍຮຽນຢູ່ມະຫາວທິະຍາໄລໃດ
ໜຶ່ ງໃນເກາົຫຼີ(D-2).

•ຊາວຕ່າງຊາດຜູ້ທີ່ ມີຄຸນສມົບດັພກັເຊາົອື່ ນ(ຍກົເວັນ້ສໍາລບັຜູ້ມີວີຊາໄລຍະສັນ້ທີ່ ມີຜນົນາໍໃຊ້ນອ້ຍກວ່າ90ວນັ,ຜູ້ເຂົາ້
ເມອືງຜດິກດົໝາຍແລະອື່ ນໆ)ແລະຈະແຕ່ງງານກບັຄນົເກາົຫຼີເພື່ ອໄດ້ຮບັF-6

(2)ເອກະສານທີ່ ຈາໍເປນັຕອ້ງມີ

•ຄໍາຮອ້ງສະໝກັແລະຮູບຖ່າຍຂະໜາດມາດຕະຖານ
•ໜງັສຜ່ືານແດນແລະໃບທະບຽນຄນົຕ່າງດາ້ວ(ຕາມຄວາມເໝາະສມົ)
•ເອກະສານຕດິຄດັອງີຕາມສະຖານະການພກັເຊາົ
•ຄ່າທາໍນຽມ100,000ວອນ(ຄ່າທາໍນຽມສໍາລບັການອອກບດັທະບຽນຄນົຕ່າງດາ້ວ(30,000ວອນ)ຖກືຄດິໄລ່
ແຍກຕ່າງຫາກ)

(3)ການອະນຸມດັ

ເມື່ ອມີການອະນຸຍາດໃຫ້ປ່ຽນແປງສະຖານະການພກັເຊາົແລວ້,ໃບທະບຽນຄນົຕ່າງດາ້ວຈະຖກືອອກໃຫ້ໃໝ່ພອ້ມກບັ
ຄຸນສມົບດັທີ່ ໄດ້ຮບັອະນຸຍາດ.ຖາ້ການອະນຸຍາດຖກືປະຕິເສດກໍ່ ຈະມີການອອກຈດົໝາຍແຈງ້ການບອກການປະຕິເສດ
ການຂະຫຍາຍເວລາພັກເຊາົແລະອື່ ນໆ.

(3)ເອກະສານທີ່ ຈາໍເປນັ

•ຄໍາຮອ້ງສະໝກັ
•ໜງັສຜ່ືານແດນແລະບດັຜູ້ຢູ່ອາໄສຊາວຕ່າງຊາດ(ຕາມຄວາມເໝາະສມົ]
•ເອກະສານຕດິຄດັອງີຕາມສະຖານະການພກັເຊາົ
•ຄ່າທໍານຽມ60,000ວອນ(30,000ວອນສໍາລບັການເຂົາ້ເມອືງຈາກການແຕ່ງງານF-6]

(4)ຄນົເຂົາ້ເມອືງຈາກການແຕ່ງງານ

ນອກຈາກເອກະສານຂາ້ງເທງິ,ຄນົເຂົາ້ເມອືງຈາກການແຕ່ງງານຈາໍເປນັຕອ້ງສົ່ ງເອກະສານຕ່ໍໄປນີ.້
•ໃບຢັງ້ຢນືການແຕ່ງງານກບັຄູ່ສມົລດົຄນົເກາົຫຼີ
•ສໍາເນາົທະບຽນຜູ້ຢູ່ອາໄສຂອງຄູ່ສມົລດົຄນົເກາົຫຼີ
•ໃບຢັງ້ຢນືບ່ອນພກັເຊາົ(ຕອ້ງການພຽງແຕ່ເມື່ ອທີ່ ຢູ່ຂອງຄູ່ສມົລດົຄນົເກາົຫຼີແລະຂອງຄູ່ຮ່ວມຊວີດິຄນົຕ່າງຊາດຂອງ
ຜູກ່້ຽວແຕກຕ່າງກນັເທົ່ ານັນ້.)
ສໍານກັງານກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງອາດຈະປບັສ່ວນຕ່າງໆຂອງເອກະສານຕດິຄດັຖາ້ເຫນັວ່າຈາໍເປນັໃນລະຫວ່າງຂະບວນການ
ຮອ້ງຂໍແລະການປະເມນີຜນົ.
※			ຄນົເຂົາ້ເມອືງຈາກການແຕ່ງງານຜູ້ທີ່ ໄດ້ຢ່າຮາ້ງແລວ້ຄວນຕດິຕ່ໍຫາສູນຕດິຕ່ໍການກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງ(1345),ເພາະວ່າພວກເຂາົຈາໍເປນັຕອ້ງສົ່ ງ

ເອກະສານແຕກຕ່າງອື່ ນ



ການຢູ່ອາໄສແລະການປ່ຽນສນັຊາດ 061060 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

6.ການກບັເຂົາ້ເມອືງຄນືໃໝ່

(1)ບຸກຄນົເປົາ້ໝາຍ

•ຊາວຕ່າງຊາດທີ່ ລງົທະບຽນໄວ້ເຊິ່ ງຕອ້ງການພກັເຊາົໃນເກາົຫຼຫຼີາຍກວ່າ91ວນັ
•ຊາວຕ່າງຊາດທີ່ ໄດ້ຮບັຍກົເວັນ້ຈາກການຈດົທະບຽນຄນົຕ່າງດາ້ວ;ພະນກັງານສະຖານທດູຕ່າງປະເທດແລະອງົການ
ຈດັຕັງ້ສາກນົທີ່ ປະຈາໍການໃນເກາົຫຼ,ີນກັການທດູແລະບຸກຄນົອື່ ນຜູ້ທີ່ ມີສດິທພິິເສດຄາ້ຍຄືກນັແລະດໍາລງົຕໍາແໜ່ງ
ເປນັກງົສູນຕາມຂໍ້ຕກົລງົກບັລດັຖະບານເກາົຫຼ,ີແລະຄອບຄວົຂອງເຂາົເຈ ົາ້.

(2)ໄລຍະເວລາ

•ໄລຍະເວລາສູງສຸດສໍາລບັການກບັເຂົາ້ເມອືງພຽງຄັງ້ດຽວ:1ປີ

•ໄລຍະເວລາສຸງສຸດສໍາລບັການກບັເຂົາ້ເມອືງຫຼາຍຄັງ້(ຫຼາຍກວ່າ2ຄັງ້):2ປີ

(3)ຂໍ້ຍກົເວັນ້ແລະການຍກົເວັນ້ຈາກການຂໍອະນຸຍາດກບັເຂົາ້ເມອືງ

•ໃນກລໍະນີA1~A3ແລະຄນົຕ່າງຊາດທີ່ ໄດ້ຈດົທະບຽນ(ດວ້ຍທຸກຄຸນສມົບດັການພກັເຊາົ)ມີຈດຸປະສງົກບັຄນືເຂົາ້
ປະເທດພາຍໃນ1ປີນບັແຕ່ອອກຈາກປະເທດໄປ,ບຸກຄນົນັນ້ຈະໄດ້ຮບັການຍກົເວັນ້ການຂໍອະນຸຍາດກບັຄນືເຂົາ້ປະ
ເທດ.(ຖາ້ເວລາພກັເຊາົທີ່ ຍງັເຫຼອືນອ້ຍກວ່າ1ປ,ີບຸກຄນົນັນ້ຈະໄດ້ຮບັການຍກົເວັນ້ພາຍໃນຂອບເຂດໄລຍະພກັເຊາົ).

•ສໍາລບັຜູ້ຖືວີຊາF-5(ການຢູ່ອາໄສຖາວອນ),ບຸກຄນົນັນ້ຈະໄດ້ຮບັການຍກົເວັນ້ການຂໍອະນຸຍາດກບັຄນືເຂົາ້ປະ
ເທດພາຍໃນ2ປີນບັແຕ່ມື້ອອກຈາກປະເທດໄປ.

•ໃນກລໍະນີທີ່ ຊາວຕ່າງຊາດຜູ້ທີ່ ຖກືຫາ້ມບ່ໍໃຫ້ເຂົາ້ປະເທດຫຼຫືາ້ມອອກວີຊາໃໝ່ພະຍາຍາມອອກໄປປແລວ້ກບັເຂົາ້ມາ
ໃນປະເທດໃໝ່ໃນຊ່ວງເວລາການພກັເຊາົຂອງເຂາົເຈ ົາ້,ບຸກຄນົນັນ້ຈະບ່ໍໄດ້ຮບັສດິການຍກົເວັນ້ການຂໍອະນຸຍາດກບັ
ຄນືເຂົາ້ປະເທດ→	ຈົ່ ງໄປຫາຫອ້ງການທີ່ ມີສດິອໍານາດເພື່ ອຂໍການອະນຸຍາດກບັຄນືເຂົາ້ປະເທດ.

(4)ເອກະສານທີ່ ຈາໍເປນັຕອ້ງມີ

•ຄໍາຮອ້ງສະໝກັ
•ໜງັສຜ່ືານແດນແລະບດັທະບຽນຄນົຕ່າງດາ້ວ(ໃນກລໍະນີມີການຈດົທະບຽນ)
•ຄ່າທາໍນຽມ-ຄັງ້ດຽວ:30,000ວອນ,ຫຼາຍຄັງ້:50,000ວອນ

5.ບນັດາກດິຈະກາໍນອກຈາກກດິຈະກາໍທີ່ ໄດ້ຮບັອະນຸຍາດພາຍໃຕ້ສະຖານະການພກັເຊາົ

(1)ຄຸນສມົບດັແລະໄລຍະເວລາ

ຖາ້ຊາວຕ່າງຊາດທີ່ ອາໄສໃນເກາົຫຼຜູີ້ທີ່ ຕອ້ງການພກັເຊາົດນົກວ່າ91ວນັ(ຍກົເວັນ້ຜູ້ຖືວີຊາໄລຍະສັນ້ພາຍໃນ90ວນັ)
ມີຈດຸປະສງົຮກັສາສະຖານະປະຈຸບນັຂອງເຂາົເຈ ົາ້ໄວ້ແລະດໍາເນນີກດິຈະກາໍທີ່ ອະນຸຍາດພາຍໃຕ້ສະຖານະອື່ ນ,ພວກ
ເຂາົຈະຕອ້ງສະໝກັຂໍເອາົໃບອະນຸຍາດສໍາລບັກດິຈະກາໍທີ່ ຕອ້ງການດໍາເນນີກ່ອນທີ່ ຈະດໍາເນນີກດິຈະກາໍນັນ້.
•ຖາ້ນກັສກຶສາຕ່າງປະເທດທີ່ ມີວີຊາD-2ສບືຕ່ໍການສກຶສາຂອງເຂາົເຈ ົາ້ໃນຂະນະທີ່ ທີ່ ເຮດັວຽກບ່ໍເຕມັເວລາ(S-3)
•ຖາ້ຜູ້ເຜຍີແຜ່ສາສາະໜາທີ່ ມີວີຊາD-6visaໃຫກ້ານບນັຍາຍຢູ່ບນັດາໜ່ວຍງານຂອງມນູນທີດິຽວກນັ(E-1)

ຄນົເຂົາ້ເມອືງຈາກການແຕ່ງງານ(F-6)ສາມາດຊອກວຽກເຮດັໄດ້ໂດຍບ່ໍມີຂໍ້ຈາໍກດັ.ບ່ໍຈາໍເປນັຕອ້ງມກີານອະນຸຍາດ
ກດິຈະກາໍແຍກສະເພາະຍກົເວັນ້ຄຸນສມົບດັການພກັເຊາົ.ໃນກລໍະນີມີຈດຸປະສງົຊອກວຽກເຮດັໃນຂງົເຂດສະເພາະ
ໃດໜຶ່ ງເຊັ່ ນວ່າຄູສອນ,ຄຸນສມົບດັເພີ່ ມເຕມີທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຂງົເຂດນັນ້ແມ່ນຈາໍເປນັຕອ້ງມ.ີແມກ້ະທັງ້ສໍາລບັກດິຈະ
ກາໍການເຮດັວຽກທີ່ ໄດ້ຮບັອະນຸຍາດ,ແນວໃດກໍ່ ຕາມ,ກດົໝາຍເກາົຫຼອີາດຈະກາໍນດົໃຫ້ບຸກຄນົຕອ້ງມີຄຸນສມົບດັ(ຂໍ້
ກາໍນດົ)ທີ່ ເໝາະສມົຖາ້ມີການກາໍນດົຄນົສມົບດັຫຼືຂໍ້ກາໍນດົເອາົໄວ.້

(2)ເອກະສານທີ່ ຈາໍເປນັ

•ຄໍາຮອ້ງສະໝກັ
•ໜງັສຜ່ືານແດນແລະໃບທະບຽນຄນົຕ່າງດາ້ວ(ຕາມຄວາມເໝາະສມົ)
•ເອກະສານຕດິຄດັອງີຕາມສະຖານະການພັກເຊາົ
•ຄ່າທາໍນຽມ120,000ວອນ(ຟຣສໍີາລບັນກັສກຶສາຕ່າງປະເທດ(D-2)ແລະການຝກຶອບົຮມົປະຈາໍ(D-4))

(3)ການອະນຸມດັ

ຖາ້ໄດ້ຮບັອະນຸມດັ,ຈະມີການປະທບັຕາອະນຸຍາດກດິຈະກາໍt(ເທງິຄຸນສມົບດັການພກັເຊາົ),ແລະມີການລະບຸລາຍ
ລະອຽດການອະນຸຍາດເທງິບດັທະບຽນຄນົຕ່າງດາ້ວ.ຖາ້ບ່ໍໄດ້ຮບັອະນຸມດັ,ຈະມີການອອກການແຈງ້ບອກການປະຕິ
ເສດການຮອ້ງຂໍເຊັ່ ນວ່າການຂະຫຍາຍເວລາພກັເຊາົ.



ການຢູ່ອາໄສແລະການປ່ຽນສນັຊາດ 063062 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

•ການປ່ຽນແປງ(ລວມທງັການປ່ຽນແປງຊື່ )ຫຼກືານເພີ່ ມອງົການປະເພດD-1,D-2,D-4ແລະD-9
•ການລິເລີ່ ມການຝກຶອບົຮມົຖວືີຊາD-10ຫຼກືານປ່ຽນແປງອງົການຝກຶອບົຮມົ(ລວມທງັການປ່ຽນແປງຊື່ )
•ໃນເວລາໄດ້ຮບັການຈາ້ງງານໃໝ່ໂດຍບຸກຄນົຫຼອືງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ຖືວີຊາH-2,ການເລີ່ ມການຈາ້ງງານ
•ໃນເວລາໄດ້ຮບັການຈາ້ງງານໂດຍບຸກຄນົຫຼອືງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ຖືວີຊາH-2,ການປ່ຽນແປງຊື່ ຂອງບຸກຄນົຫຼອືງົການຈດັ
ຕັງ້ນັນ້

(2)ພນັທະໃນການລາຍງານການປ່ຽນແປງສະຖານທີ່ ພກັເຊາົ

⊙		ຄຸນສມົບດັແລະໄລຍະເວລາ
ໃນກລໍະນີທີ່ ຊາວຕ່າງຊາດທີ່ ຈດົທະບຽນປ່ຽນບ່ອນພກັເຊາົຂອງເຂາົເຈ ົາ້ເນື່ ອງຈາກການຍາ້ຍບ່ອນຢູ່,ພວກເຂາົຕອ້ງ
ແຈງ້ທີ່ ຢູ່ໃໝ່ຂອງເຂາົເຈ ົາ້ໃຫ້ຫວົໜາ້ເມອືງ-ເຂດ-ແຂວງຫຼສໍືານກັງານກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງທ່ຮບັຜດິຊອບບ່ອນພກັ
ເຊາົໃໝ່ຂອງເຂາົເຈ ົາ້ພາຍໃນ14ວນັນບັຈາກການຍາ້ຍ(ມນັມີໃຫ້ຢູ່ສໍານກັງານກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງທີ່ ຮບັຜດິຊອບ
ຫອ້ງການຂອງເຂາົເຈ ົາ້ຈາກວນັທີ11ຕຸລາ2014).ການປ່ຽນແປງສະຖານທີ່ ພກັເຊາົສາມາດລາຍງານໄດ້ຜ່ານເວບັໄຊ
ທສ໌ະບາຍດີເກາົຫຼີ(www.hikorea.go.kr).ສໍາລບັຄນົເຂົາ້ເມອືງຈາກການແຕ່ງງານ,ພວກເຂາົຕອ້ງລາຍງານການ
ປ່ຽນແປງບ່ອນພກັເຊາົແຍກຕ່າງຫາກ,ເຖງິແມ່ນວ່າພວກເຂາົໄດ້ແຈງ້ບອກການຍກົຍາ້ຍຂອງເຂາົເຈ ົາ້ໃຫ້ຫອ້ງການ
dongຫຼສູືນຊຸມຊນົແລວ້ກໍ່ ຕາມ.

(5)ຜູ້ເຂົາ້ເມອືງຈາກການແຕ່ງງານ

ບຸກຄນົທີ່ ມີໃບທະບຽນຄນົຕ່າງດາ້ວແລະມີຄຸນສມົບດັການເຂົາ້ເມອືງຈາກການແຕ່ງງານໄດ້ຮບັການຍກົເວັນ້ຈາກການ
ຂໍອະນຸຍາດກບັເຂົາ້ປະເທດເກາົຫຼພີາຍໃນ1ປີນບັຈາກການອອກໄປ;ສະນັນ້ຜູກ່້ຽວສາມາດເດນີທາງເຂົາ້ແລະອອກຈາ
ກປະເທດໄດ້ຢ່າງເສລ.ີແນວໃດກໍ່ ຕາມ,ໃນກະໍນກີານເຂົາ້ປະເທດທີ່ ຖກືຈາໍກດັເນື່ ອງຈາກການລະເມດີກດົໝາຍພາຍໃນ
ປະເທດແລະອື່ ນໆ,ບຸກຄນົນັນ້ຕອ້ງອອກຈາກປະເທດຫຼງັຈາກໄດ້ຮບັການອະນຸຍາດໃຫ້ກບັຄນືເຂົາ້ປະເທດ.ຍິ່ ງກວ່າ
ນັນ້,ຄນົຕ່າງຊາດຜູ້ທີ່ ຕອ້ງການກບັເຂົາ້ປະເທດຫຼງັຈາກ1ປີແລະກ່ອນ2ປີນບັຈາການອອກຈາກປະເທດໄປຕອ້ງ
ອອກຈາກປະເທດຫຼງັຈາກໄດ້ຮບັການອະນຸຍາດໃຫ້ກບັເຂົາ້ປະເທດຫຼາຍຄັງ້ຈາກສໍານກັງານກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງເພື່ ອບ່ໍໃຫ້
ສູນເສຍຄຸນສມົການພກັເຊາົທີ່ ມີຢູ່ໃນປະຈຸບນັ.

(6)ການຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາການອະນຸຍາດກບັເຂົາ້ປະເທດ

ຖາ້ຜູ້ຢູ່ອາໄສຊາວຕ່າງຊາດທີ່ ໄດ້ອອກຈາກປະເທດໄປໂດຍມີການອະນຸຍາດໃຫ້ກບັຄນືເຂົາ້ປະເທດບ່ໍສາມາດກບັຄນືເຂົາ້
ເກາົຫຼີໄດ້ເນື່ ອງຈາກສະພາບການທີ່ ຫຼກີລຽງບ່ໍໄດ,້ພວກເຂາົອາດຈະຂໍເອາົການຂະຫຍາຍເວລາຢູ່ສະຖານທດູຫຼກືງົສູນ
ເກາົຫຼີໃນລະຫວ່າງໄລຍະທີ່ ໄດ້ຮບັອະນຸຍາດນັນ້.ເມື່ ອຜູ້ຮອ້ງຂໍບ່ໍສາມາດເຂົາ້ປະເທດເກາົຫຼີໄດ້ໃນລະຫວ່າງໄລຍະການ
ອະນຸຍາດໃຫ້ກບັຄນືເຂົາ້ປະເທດ,ຄຸນສມົບດັການພກັເຊາົທີ່ ມີຢູ່ຈະກາຍເປນັໃຊ້ບ່ໍໄດ.້

7.ພນັທະໃນການລາຍງານຂອງຜູ້ພກັເຊາົຊາວຕ່າງຊາດ

ຄນົຕ່າງຊາດມໜີາ້ທີ່ ໃນການແຈງ້ບອກເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ໃນກລະນີເກດີເຫດການຕ່ໍໄປນີ.້ຖາ້ລະເມດີ,ຈະມີການປບັໃໝແລະ
ທ່ານຈາໍເປນັຕອ້ງຮບັຮູ້ວ່າທ່ານອາດຈະເສຍສດິໃນລະຫວ່າງການພກັເຊາົໃນເກາົຫຼຂີອງທ່ານ.

(1)ພນັທະໃນການລາຍງານການປ່ຽນແປງສະຖານະການຈດົທະບຽນຜູ້ພກັເຊາົຄນົຕ່າງຊາດ

⊙ຄຸນສມົບດັແລະໄລຍະເວລາ
ຜູ້ພກັເຊາົຊາວຕ່າງຊາດຜູ້ທີ່ ໄດ້ຈດົທະບຽນໃນປະເທດເກາົຫຼຈີະຕອ້ງລາຍງານການປ່ຽນແປງຂໍ້ມນູຜູ້ພກັເຊາົຕ່ໍໄປນີ້
ໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍບໍລກິານກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງເກາົຫຼທີີ່ ມີສດິອໍານາດຮບັຜິດຊອບບ່ອນພກັເຊາົຫຼຫືອ້ງການຂອງທ່ານພາຍ
ໃນ14ວນັນບັຈາກວນັທີການປ່ຽນແປງນັນ້.

⊙	ລາຍການທີ່ ຈະຖກືລາຍງານ
•ການປ່ຽນແປງຊື່ ,ເພດ,ວນັເດອືນປີເກດີແລະສນັຊາດ
•ການປ່ຽນແປງໝາຍເລກໜງັສຜ່ືານແດນ,ວນັທີອອກແລະວນັທີໝດົອາຍຸຂອງໜງັສຜ່ືານແດນ

ເອກະສານທີ່ ຈາໍເປນັຕອ້ງມີ
•ຄໍາຮອ້ງສະໝກັ
•ໜງັສຜ່ືານແດນແລະໃບທະບຽນຄນົຕ່າງດາ້ວ
•ເອກະສານອາ້ງອງີການປ່ຽນແປງ

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.

ເອກະສານທີ່ ຈາໍເປນັຕອ້ງມີ
•ຄໍາຮອ້ງສະໝກັ
•ໜງັສືຜ່ານແດນແລະບດັທະບຽນຄນົຕ່າງດາ້ວ
•ເອກະສານພສູິດບ່ອນພກັເຊາົ

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.



ການຢູ່ອາໄສແລະການປ່ຽນສນັຊາດ 065064 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

ຂໍມ້ນູທີ່ ເປນັປະໂຫຍດ

ການກກັເກບັແລະກວດກາການນາໍເຂົາ້ສນິຄາ້ກະສກິາໍແລະສດັລຽ້ງ

ການນາໍເຂົາ້ສນິຄາ້ກະສກິາໍແລະສດັລຽ້ງແມ່ນຖກືຈາໍກດັໂດຍຜ່ານການກວດກາເຄື່ ອງຂອງສ່ວນຕວົ,
ການສົ່ ງສນິຄາ້ທາງດ່ວນ,ເມລ,ແລະອື່ ນໆ.

⊙●ເຄື່ ອງຂອງ

-ລງົໂທດບຸກຄນົຜູທ້ີ່ ເອາົເຄື່ ອງຂອງທີ່ ຜດິກດົຫມາຍ

ປະເພດ ບນັດາປະເທດສໍາຄນັທີ່ ຈະນາໍເຂົາ້ ລາຍການທີ່ ຖກືຫາ້ມນາໍເຂົາ້

ສດັລຽ້ງ
ປະເທດຈນີ,ຫວຽດນາມ,ມງົໂກລ,ີ

ອຸສເບກສິຖານ,ລດັເຊຍ,ຄາຊກັສະຖານ
ໄສກ້ອກ,ຊີນ້ຫມສໍູາເລດັຮູບ,ນມົສໍາເລດັຮູບ,
ຊີນ້ໄກ່ສໍາເລດັຮູບ,ສົມ້ໝ,ູແລະອື່ ນໆ

ໂຮງງານ
ປະເທດຈນີ,ຫວຽດນາມ,ໄທ,ກາໍປູເຈຍ,

ຟລີບິປນິ,ອຸສເບກສິຖານ
ຫມາກມ່ວງ,ເອບັເປີ່ ນ,ໝາກກຽ້ງນອ້ຍ,

ໝາກກຽ້ງເທດ,ໝາກກຽ້ງ

⊙●ສົ່ ງທາງດ່ວນExpressCargo

ປະເພດ ບນັດາປະເທດສໍາຄນັທີ່ ຈະນາໍເຂົາ້ ລາຍການທີ່ ຖກືຫາ້ມນາໍເຂົາ້

ສດັລຽ້ງ
ປະເທດຈນີ,ຫວຽດນາມ,ມງົໂກລ,ີ

ອຸສເບກສິຖານ,ລດັເຊຍ
ອາຫານຫມາ,ສນິຄາ້ທີ່ ເປນັເລອືດ,ເຊລັ່ ມແບ,້
ຊີນ້ງວົ,ອາຫານແມວ,ເຂາົກວາງ,ແລະອື່ ນໆ

ໂຮງງານ
ສະຫະລດັ,ເຢຍລະມນັ,ອດົສະຕາລ,ີຈນີ,

ການາດາ
ຝຸ່ນຜກັທຽມ,ແກ່ນຄຽວນວົ,ຝຸ່ນຫມາກacai,

ເຂົາ້ໂອ໊ດ,ຝຸ່ນຂງີ,ແລະອື່ ນໆ

⊙●ເມລລະຫວ່າງປະເທດ

ປະເພດ ບນັດາປະເທດສໍາຄນັທີ່ ຈະນາໍເຂົາ້ ລາຍການທີ່ ຖກືຫາ້ມນາໍເຂົາ້

ສດັລຽ້ງ
ປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ,ໄທ,ຈນີ,ສະຫະລດັ,

ມຽນມາ,ກາໍປູເຈຍ
ໄຂມນັງວົສໍາເລດັຮູບ,ຊີນ້ຫມູແລະ

ຊີນ້ງວົສໍາເລດັຮູບ,ໄສກ້ອກ,ແລະອື່ ນໆ

ໂຮງງານ
ປະເທດໄທ,ຈນີ,ຍີ່ ປຸ່ນ,ອາເມລກິາ,

ກາໍປູເຈຍ
ຫມາກມ່ວງ,ຫມາກຫຸ່ງ,ຫມາກນາວ,ຫມາກຂາມ,
ຫອມບົ່ ວ,ຜກັບົ່ ວແວວ,ຜກັທຽມ,ແລະອື່ ນໆ.

※  ສໍາລັບຂ້ໍມູນເພ່ີມເຕີມ,ໂທ054-912-1000(ຫນ່ວຍງານກັກເກັບສັດແລະພືດ).ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການການລ່ັນພາ

ສາ,ໂທ1577-1366(DanuriHelpline)ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫືຼອ.



ການຢູ່ອາໄສແລະການປ່ຽນສນັຊາດ 067066 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

2.ຄນົເຂົາ້ເມອືງຈາກການແຕ່ງງານ

ຜູ້ເຂົາ້ເມອືງຈາກການແຕ່ງງານສາມາດພກັເຊາົໃນເກາົຫຼີໄດ້ຫຼາຍກວ່າ2ປີດວ້ຍໃຊ້ວີຊາການແຕ່ງງານ.ຖາ້ພວກເຂາົ
ປະພດຶຕນົດີແລະມີຄວາມສາມາດພືນ້ຖານທີ່ ຈາໍເປນັສໍາລບັການໃຊ້ຊວີດິໃນເກາົຫຼີເຊັ່ ນວ່າຄວາມສາມາດດາ້ນພາສາ
ເກາົຫຼີແລະຍງັຕອບສະໜອງໄດ້ເງ ື່ອນໄຂຕ່ໍໄປນີ,້ພວກເຂາົສາມາດໄດ້ຮບັສດິການພກັເຊາົຖາວອນໄດ້ໂດຍການ
ສະໝກັຂໍເອາົການອະນຸຍາດປ່ຽນສດິການພກັເຊາົໃນເກາົຫຼ.ີ

(1)ຄຸນສມົບດັ

•ຜູ້ເຂົາ້ເມອືງຈາກການແຕ່ງງານຜູ້ທີ່ ຮກັສາຄວາມສໍາພນັການແຕ່ງງານກບັຄູ່ສມົລດົຄນົເກາົຫຼຂີອງເຂາົເຈ ົາ້
•ຄນົເຂົາ້ເມອືງຈາກການແຕ່ງງານຜູ້ທີ່ ຄູ່ສມົລດົຄນົເກາົຫຼີເສຍຊວີດິຫຼສູືນຫາຍອງີຕາມຄໍາສັ່ ງຂອງສານ
•ຄນົເຂົາ້ເມອືງຈາກການແຕ່ງງານທີ່ ໄດ້ຢ່າຮາ້ງຫຼືແຍກກນັຢູ່ກບັຄູ່ສມົລດົຂອງເຂາົເຈ ົາ້ຜູ້ທີ່ ສາມາດພສູິດໄດ້ວ່າການແຍກ
ກນັຢູ່ຂອງເຂາົເຈ ົາ້ແມ່ນເກດີຈາກຄູ່ສມົລດົຂອງເຂາົເຈ ົາ້

•ຄນົເຂົາ້ເມອືງຜູ້ທີ່ ມີລູກກບັຄູ່ສມົລດົຄນົເກາົຫຼີແລະກາໍລງັລຽ້ງລູກທີ່ ຍງັບ່ໍຮອດກະສຽນອາຍຸໂດຍບ່ໍສນົເລື່ ອງສະຖານະ
ການແຕ່ງງານ

(2)ເອກະສານທີ່ ຈາໍເປນັສໍາລບັການສະໝກັຂໍເອາົສດິການຢູ່ອາໄສຖາວອນ

⊙	ຄໍາຮອ້ງສະໝກັແລະຮຸບຖ່າຍຂະໜາດມາດຕະຖານ

⊙	ໜງັສຜ່ືານແດນແລະບດັທະບຽນຄນົຕ່າງດາ້ວ

⊙			ໃບຢັງ້ຢນືປະຫວດັອາຊະຍາກາໍຕ່າງປະເທດ


ແນວໃດກໍ່ ຕາມ,ຄນົຕ່າງຊາດຜູ້ທີ່ ໄດ້ສົ່ ງໃບຢັງ້ຢນືປະຫວດັອາຊະຍາກາໍຂອງປະເທດບາ້ນເກດີຂອງເຂາົເຈ ົາ້ແລວ້ໃນ
ລະຫວ່າງຍື່ ນຄໍາຮອ້ງສະໝກັຂໍວີຊາແລະການອະນຸຍາດພກັເຊາົໃນຄັງ້ກ່ອນແລະໄດ້ພກັເຊາົຢູ່ໃນເກາົຫຼຢ່ີາງຕ່ໍເນື່ ອງ
ແມ່ນໄດ້ຮບັການຍກົເວັນ້.

⊙			ໃບຢັງ້ຢນືການແຕ່ງງານແລະສໍາເນາົໃບທະບຽນຜູ້ຢູ່ອາໄສຂອງຄູ່ສມົລດົຄນົເກາົຫຼີ
					※				ໃນກລໍະນີທີ່ ຄູ່ສມົລດົຄນົເກາົຫຼຫີາຍສາບສູນ,ຕອ້ງມີຄໍາສັ່ ງສານເປນັບຸກຄນົສູນຫາຍ.ໃນກໍລະນີເສຍຊວີດິ,ໃບຢັງ້ຢນືການເສຍຊວີດິແມ່ນຈາໍ

ເປນັຕອ້ງມ.ີໃນກລໍະນີຢ່າຮາ້ງຫຼືແຍກກນັຢູ່ກບັຄູ່ສມົລດົຄນົເກາົຫຼ,ີຄໍາຕດັສນິຂອງທ່ານທີ່ ສະແດງໃຫ້ເຫນັວ່າສາເຫດຂອງການຢ່າຮາ້ງຫຼືແຍກກນັ
ຢູ່ແມ່ນເກດີຈາກຄູ່ສມົລດົຄນົເກາົຫຼ.ີເອກະສານຫຼກັຖານທີ່ ສະແດງການລຽ້ງລູກທີ່ ຍງັເປນັຜູ້ເຍາົແລະອື່ ນໆ.

⊙			ຜ່ານການທດົສອບTOPIK(ການທດົສອບຄວາມຄ່ອງແຄວ້ດາ້ນພາສາເກາົຫຼ)ີຊັນ້ຮຽນ2ຂຶນ້ໄປ,ຫຼືໃບຢັງ້ຢນື
ສໍາລບັKIIP(ໂຄງການກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງແລະການເຊື່ ອມໂຍງຂອງເກາົຫຼ)ີແນວໃດກໍ່ ຕາມ,ສາມາດຍື່ ນຂໍສດິການ
ລຽ້ງລູກ(F-6-2),ສດິໄດ້ຮບັເງນິຊດົເຊຍີຈາກການແຕ່ງງານ(F-6-3),ແລະສດິໃນການດູແລເດກັທີ່ ຍງັເປນັຜູ້ເຍາົ
ໂດຍຄນົເກາົຫຼີ(F-2-2,ບຸກຄນົອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ15ປີຫຼຈືບົຫຼກັສູດປກົກະຕິດນົກວ່າ2ປີແມ່ນໄດ້ຮບັການຍກົເວັນ້).
(ມີຜນົນາໍໃຊ້ແຕ່ວນັທີ1ສງິຫາ2013)

 ການຍື່ ນຂໍສດິການພກັເຊາົຖາວອນ(F-5)

ບຸກຄນົຕ່ໍໄປນີ້ສາມາດສະໝກັຂໍສດິການພກັເຊາົຖາວອນ(F-5)ໄດ້ຢູ່ສໍານກັງານກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງທີ່ ຮບັຜດິຊອບບ່ອນ
ພກັເຊາົຂອງທ່ານໂດຍມີເອກະສານທີ່ ຖືກຕອ້ງອງີຕາມການພກັເຊາົແຕ່ລະປະເພດ.

1.ຄຸນສມົບດັ

①			ຄນົຕ່າງຊາດຜູ້ທີ່ ໄດ້ພກັເຊາົໃນເກາົຫຼີເປນັເວລາຫຼາຍກວ່າ5ປີ

②			ຄູ່ສມົລດົຂອງຂອງພນົລະເມອືງເກາົຫຼີຫຼຄູ່ືສມົລດົແລະເດກັນອ້ຍຜູ້ເຍາົຂອງບຸກຄນົທີ່ ມີຄຸນສມົບດັພກັເຊາົຖາວອນ
ຜູ້ທີ່ ໄດ້ພກັເຊາົຢູ່ໃນເກາົຫຼີເປນັເວລາຫຼາຍກວ່າ2ປີ

③			ເດກັທີ່ ເກດີໃນເກາົຫຼຂີອງຜູ້ທີ່ ຖືວີຊາF-5(ພ່ໍຫຼືແມ່)ຜູ້ທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນເກາົຫຼີ
④			ນກັລງົທນຶຂະໜາດໃຫຍ່ຜູ້ທີ່ ວ່າຈາ້ງຄນົເກາົຫຼຫີາ້ຄນົຂຶນ້ໄປ
⑤			ຜູ້ຖືວີຊາF-4ຜູ້ທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນເກາົຫຼີເປນັເວລາສອງປຂີຶນ້ໄປ
⑥			ຄນົເກາົຫຼທີີ່ ເປນັຊາວຕ່າງຊາດຜູ້ທີ່ ມີຄຸນສມົບດັເປນັພນົລະເມອືງເກາົຫຼີ
⑦			ພນົລະເມອືງຈນີໃນເກາົຫຼີ
⑧			ຊາວຕ່າງຊາດຜູ້ທີ່ ມີປະລນິຍາເອກໃນຕ່າງປະເທດໃນສາຂາເຕກັໂນໂລຊີຂັນ້ສູງ
⑨			ຊາວຕ່າງຊາດຜູ້ທີ່ ໄດ້ສໍາເລດັການສກຶສາປະລນິຍາເອກໃນໂຮງຮຽນຕ່າງໆຂອງເກາົຫຼີ
⑩			ຊາວຕ່າງຊາດຜູທ້ີ່ ມີປະລນິຍາຕີຫຼືໃບຮບັຮອງໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍເຕກັໂນໂລຊີຂັນ້ສູງ
⑪			ຊາວຕ່າງຊາດຜູ້ທີ່ ມີທກັສະຄວາມສາມາດພິເສດ
⑫			ຊາວຕ່າງຊາດຜູ້ທີ່ ມີຄຸນງາມຄວາມດີພິເສດ
⑬			ຜູ້ໄດ້ຮບັບໍານານ
⑭			ຊາວຕ່າງຊາດທີ່ ມາເຮດັວຽກໃນເກາົຫຼີແລະເຮດັວຽກໃນອຸດສາຫະກາໍການຜະລດິເປນັເວລາສີ່ ປີຂຶນ້ໄປໂດຍມີວີຊາ

H-2
⑮			ຊາວຕ່າງຊາດຜູ້ທີ່ ມີວີຊາF-2ແລະໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນເກາົຫຼີເປນັເວລາສາມປີຂຶນ້ໄປ
⑯			ຊາວຕ່າງຊາດຜູທ້ີ່ ລງົທນຶໃນອະສງັຫາລມິະຊບັຫຼທຸືລະກດິບໍລກິານສາທາລະນະເປນັເວລາຫາ້ປຂີຶນ້ໄປ;ຫຼຄູ່ືສມົລດົ

ຫຼືເດກັນອ້ຍຜູ້ເຍາົຂອງຜູ້ທີ່ ໄດ້ລງົທນຶໃນອະສງັຫາລິມະຊບັຫຼທຸືລະກດິບໍລກິານສາທາລະນະເປນັເວລາຫາ້ປີຂຶນ້ໄປ
⑰			ຊາວຕ່າງຊາດທີ່ ຖືວີຊາD-8-4ຜູ້ທີ່ ໄດອ້າໄສຢູ່ໃນເກາົຫຼີເປນັເວລາສາມປີຂຶນ້ໄປ
⑱			ຊາວຕ່າງຊາດຜູ້ທີ່ ໄດ້ຝາກເງນິຈາໍນວນ1.5ພນັລາ້ນວອນຂຶນ້ໄປໃນກອງທນຶການເຂົາ້ເມອືງເພື່ ອການລງົທນຶສໍາລບັ

ທຸລະກດິບໍລກິານສາທາລະນະເປນັເວລາຫາ້ປີຂຶນ້ໄປ



ການຢູ່ອາໄສແລະການປ່ຽນສນັຊາດ 069068 ປືມ້ຄູ່ມສື�າລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບວດັທະນະທ�າແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບ�ລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທ�າແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

 ການປ່ຽນສນັຊາດ

1.ຄຸນສມົບດັ

ບຸກຄນົຕ�່ ໄປນີ້ສາມາດສະໝກັຂ�ປ່ຽນສນັຊາດໄດ້(ການຂ�ເອາົສນັຊາດ!ຢູ່ສ�ານກັງານກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງ(ລວມທງັ
ຫອ້ງການສາຂາດອງແຮແລະຊອກໂຮ!ທີ່ ມສີດິອ�ານາດຮບັຜດິຊອບເຂດພືນ້ທີ່ ຂອງຜູ້ຍື່ ນຂ�ຕາມເງ ື່ອນໄຂທີ່ ເໝາະສມົ
ສ�າລບັຄຸນສມົບດັແຕ່ລະປະເພດ.
ເຖງິແມ່ນວ່າກ�ລະນີຕ�່ ໄປນີ້ຈ�າເປນັຕອ້ງຕອບສະໜອງໄດ້ທຸກເງ ື່ອນໄຂລະອຽດ.ທ່ານຈ�າເປນັຕອ້ງກຽມທຸກເອກະສານທີ່ 
ຈ�າເປນັຢ່າງລະອຽດຖີ່ ຖວ້ນຕາມທີ່ ກ�ານດົໄວ້ໃນຫວົຂ�້ຂ�້ມນູອາ້ງອງີ(ສນັຊາດ/ການປ່ຽນສນັຊາດ!ໃນໜາ້ຫຼກັຂອງເວບັ
ໄຊທ໌e-governmentສ�າລບັຊາວຕ່າງຊາດ(www.hikorea.go.kr).
① ຊາວຕ່າງຊາດຜູ້ທີ່ ໄດ້ພກັເຊາົຢູ່ໃນເກາົຫຼຢ່ີາງຕ�່ ເນື່ ອງເປນັເວລາຫຼາຍກວ່າ5ປີ

②   ຊາວຕ່າງຊາດຜູ້ທີ່ ພ�່ ຫຼືແມ່ຂອງເຂາົເຈ ົາ້ແມ່ນພນົລະເມອືງເກາົຫຼ,ີຊາວຕ່າງຊາດຜູ້ທີ່ ເກດີໃນເກາົຫຼີແລະພ�່ ຫຼືແມ່ຂອງ
ເຂາົເຈ ົາ້ຍງັເກດີໃນເກາົຫຼນີ�າອກີ,ຊາວຕ່າງຊາດທີ່ ຄນົເກາົຫຼຮີບັເປນັລູກລຽ້ງຫຼງັຈາກທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ບນັລຸກະສຽນອາຍຸ,
ແລະໄດ້ສບືຕ�່ ພກັເຊາົຢູ່ໃນເກາົຫຼຫຼີາຍກວ່າ3ປ.ີ

③   ຄນົຕ່າງຊາດຜູ້ທີ່ ພກັເຊາົໃນເກາົຫຼດີນົກວ່າ2ປີໃນສະຖານະເປນັຜູແ້ຕ່ງງານກບັພນົລະເມອືງເກາົຫຼີຫຼື3ປີໄດ້ຜ່ານ
ໄປແລວ້ນບັຈາກການແຕ່ງງານແລະໄດ້ພກັເຊາົຢ່າງຕ�່ ເນື່ ອງໃນເກາົຫຼດີນົກວ່າ1ປີໃນສະຖານະເປນັຜູ້ແຕ່ງງານ.

④   ຄນົຕ່າງຊາດຜູ້ທີ່ ພ�່ ຫຼືແມ່ຂອງເຂາົເຈ ົາ້ແມ່ນພນົລະເມອືງເກາົຫຼ.ີ
     ※   ໃນກ�ລະນີທີ່ ພ�່ ຫຼືແມ່ປ່ຽນສນັຊາດເປນັເກາົຫຼ,ີລູກຂອງເຂາົເຈ ົາ້ສາມາດສະໝກັຂ�ປ່ຽນສນັຊາດໄດ້ໂດຍບ�່ ສນົເລື່ ອງອາຍຸ,ສະຖານະການແຕ່ງງານ

ແລະໄລຍະການພກັເຊາົໃນເກາົຫຼຂີອງເຂາົເຈ ົາ້.(ແນວໃດກ�່ ຕາມ,ລູກລຽ້ງທີ່ ບນັລຸນຕິພິາວະບ�່ ລວມເອາົໃນຂ�້ຍກົເວັນ້!

⑤ ຄນົຕ່າງຊາດຜູ້ທີ່ ເຮດັການປະກອບສ່ວນພິເສດຕ�່ ກບັປະເທດເກາົຫຼ.ີ
⑥ ຄນົຕ່າງຊາດຜູ້ທີ່ ມີຄວາມສາມາດໂດດເດັ່ ນແລະຍອມຮບັທີ່ ຈະອຸດທຕິນົເພື່ ອປະເທດເກາົຫຼີ

2.ຄນົເຂົາ້ເມອືງຈາກການແຕ່ງງານ

(1)ຄຸນສມົບດັ

① ຄນົຕ່າງຊາດຜູ້ທີ່ ພກັເຊາົໃນເກາົຫຼີດນົກວ່າ2ປີໃນສະຖານະແຕ່ງງານກບັພນົລະເມອືງເກາົຫຼີ
②   ຄນົຕ່າງຊາດຜູ້ທີ່ ແຕ່ງງານກບັພນົລະເມອືງເກາົຫຼີເປນັເວລາດນົກວ່າ3ປີແລະໄດ້ພກັເຊາົຢ່າງຕ�່ ເນື່ ອງໃນເກາົຫຼດີນົ

ກວ່າ1ປີໃນສະຖານະການແຕ່ງງານ

⊙   ເອກະສານອາ້ງອງີທີ່ ພສູິດຄວາມສາມາດດາ້ນການເງນິ(ໜຶ່ ງໃນເອກະສານຕ�່ ໄປນີ)້
•   ສ�າເນາົຂອງທະບຽນອະສງັຫາລິມະຊບັຫຼສື�າເນາົຂອງສນັຍາເຊົ່ າ
•   ເອກະສານອາ້ງອງີທີ່ ພິສູດໃຫ້ເຫນັລາຍຮບັຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສຊາວຕ່າງຊາດຫຼຄູ່ືສມົລດົຂອງເຂາົເຈ ົາ້ເຊິ່ ງລວມທງັໃບ
ຢັງ້ຢນືການຈາ້ງງານ

⊙   ເອກະສານທີ່ ພສູິດສະຖານທີ່ ຢູ່ອາໄສ

⊙   ຄ່າທ�ານຽມ200,000ວອນ(ບ�່ ລວມເອາົຄ່າທ�ານຽມ30,000ວອນສ�າລບັການອອກບດັທະບຽນຄນົຕ່າງດາ້ວ)
     ※   ຜູ້ທີ່ ຍງັບ�່ ທນັແຕ່ງງານ,ແລະຄນົຕ່າງຊາດຜູ້ທີ່ ຄູ່ສມົລດົຂອງເຂາົເຈ ົາ້ແມ່ນຄນົເກາົຫຼີ(ຄນົຕ່າງຊາດທີ່ ມີສດິໄດ້ຮບັພນົລະເມອືງເກາົຫຼ)ີຕອ້ງໂທຫາ

1345,ເພາະວ່າເອກະສານທີ່ ຈະຕອ້ງສົ່ ງແລະຂ�້ກ�ານດົສ�າລບັຄ�າຮອ້ງສະໝກັແມ່ນແຕກຕ່າງກນັ.

(3)ສດິທິປະໂຫຍດ

•ຄນົເຂົາ້ເມອືງຈາກການແຕ່ງງານບ�່ ຈ�າເປນັຕອ້ງຕດັສນັຊາດເດມີຂອງເຂາົເຈ ົາ້.
•   ຄນົເຂົາ້ເມອືງຈາກການແຕ່ງງານອາດຈະລງົຄະແນນສຽງໃນການເລອືກຕັງ້ທອ້ງຖິ່ ນໄດ້ເຊິ່ ງເລີ່ ມຕົນ້ສາມປຫຼີງັຈາກວນັ
ທີໄດ້ຮບັການຢູ່ອາໄສຖາວອນແລວ້.

•ບ�່ ຈ�າເປນັຕອ້ງຂ�ສດິສ�າລບັການກບັເຂົາ້ປະເທດເກາົຫຼພີາຍໃນ2ປີນບັຕັງ້ແຕ່ອອກຈາກປະເທດ.

3.ການສູນເສຍສດິການຢູ່ອາໄສຖາວອນ

ຄນົຕ່າງຊາດທີ່ ໄດ້ຮບັສດິການຢູ່ອາໄສຖາວອນອາດຈະສູນເສຍສດິການຢູ່ອາໄສຖາວອນໄດ້ເນື່ ອງຈາກເຫດຜນົຕ�່ ໄປນີ.້
•ບຸກຄນົຜູ້ທີ່ ມີຄ�າສັ່ ງໃຫ້ເນລະເທດ
•ບຸກຄນົຜູ້ທີ່ ສະໝກັຂ�ເອາົພນົລະເມອືງຖາວອນໂດຍໃຊ້ຂ�້ມນູປອມຫຼຜ່ືານຊ່ອງທາງຜດິກດົໝາຍ
•ບຸກຄນົຜູ້ທີ່ ການອະນຸຍາດສ�າລບັການກບັເຂົາ້ປະເທດກາຍເປນັໂມຄະຫຼືໄລຍະການອະນຸຍາດກບັເຂົາ້ປະເທດໄດ້ໝດົ
ອາຍຸແລວ້

•ບຸກຄນົຜູ້ທີ່ ເຂົາ້ປະເທດເກາົຫຼຢ່ີາງຜດິກດົໝາຍ,ເຂົາ້ປະເທດເກາົຫຼດີວ້ຍໜງັສຜ່ືານແດນປອມຫຼບື�່ ຖືກຕອ້ງ,ຫຼື
ການແຕ່ງງານປອມ



ການຢູ່ອາໄສແລະການປ່ຽນສນັຊາດ 071070 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

⊙			ຄ່າທໍານຽມ:300,000ວອນ(ຕາປະທບັລາຍໄດ)້

⊙			ເມື່ ອຄວາມສໍາພນັການແຕ່ງງານກບັຄູ່ສມົລດົຄນົເກາົຫຼສີິນ້ສຸດລງົ,ເອກະສານທີ່ ພສູິດສະຖານະການແຕ່ງງານມີດັ່ ງຕ່ໍ
ໄປນີ:້

				 ※			ເມື່ ອຄູ່ສມົລດົຄນົເກາົຫຼຫີາຍສາບສູນ:ຄໍາຖະແຫຼງການຫາຍສາບສູນ;ເມື່ ອຄູ່ສມົລດົຄນົເກາົຫຼີເສຍຊວີດິ:ເອກະສານຢັງ້ຢນືການເສຍຊວີດິ;ໃນ
ກລໍະນີຂອງການຢ່າຮາ້ງຫຼກືານແຍກກນັຢູ່ຈາກຄູ່ສມົລດົຄນົເກາົຫຼ:ີຄໍາຖະແຫຼງຂອງສານທີ່ ພສູິດຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຄູ່ສມົລດົຄນົເກາົຫຼສໍີາລບັ
ການຢ່າຮາ້ງຫຼກືານແຍກກນັຢູ່

⊙			ໃບຢັງ້ຢນືຄວາມສໍາພນັໃນຄອບຄວົໃນຊື່ ຂອງເດກັນອ້ຍເກາົຫຼີໃນເວລາທີ່ ຕອ້ງລຽ້ງດູເດກັເກາົຫຼຫຼີງັຈາກການຢ່າຮາ້ງ
ກບັຄູ່ສມົລດົຄນົເກາົຫຼີແລະເອກະສານທີ່ ສາມາດພສູິດຂໍ້ເທດັຈງິທີ່ ບຸກຄນົນັນ້ກາໍລງັລຽ້ງດູເດກັຫຼຈືາໍເປນັຕອ້ງລຽ້ງ
ດູເດກັ

③			ໃນຂະນະທີ່ ໃຊ້ຊວີດິແຕ່ງງານກບັຄນົເກາົຫຼ,ີຄນົຕ່າງຊາດຜູ້ທີ່ ຄູ່ສມົລດົຄນົເກາົຫຼີໄດ້ເສຍຊີວດິ,ຫາຍສາບສູນຫຼືເນື່ ອງ
ຈາກເຫດການອື່ ນທີ່ ບ່ໍສາເຫດມາຈາກພວກເຂາົ,ຊວີດິການແຕ່ງງານປກົກະຕິບ່ໍສາມາດຮກັສາໄວ້ໄດ,້ແລະໃນຂະນະ
ດຽວກນັ,ຜູ້ທີ່ ຕອບສະໜອງໄດ້ໄລຍະພກັເຊາົທີ່ ກາໍນດົໄວ້ໃນຂໍ①້ຫຼ②ື.

④			ຄນົຕ່າງຊາດຜູ້ທີ່ ລຽ້ງລູກທີ່ ຍງັເປນັຜູ້ເຍາົຫຼືຈາໍເປນັຕອ້ງລຽ້ງລູກຈາກການແຕ່ງງານກບັຄູ່ສມົລດົຄນົເກາົຫຼ,ີແລະຕອບ
ສະໜອງໄດ້ໄລຍະພກັເຊາົທີ່ ກາໍນດົໄວ້ໃນຂໍ້①ຫຼ②ື.

(2)ເອກະສານທີ່ ຈາໍເປນັຕອ້ງມີ

⊙			ຄໍາຮອ້ງສະໝກັຂໍອະນຸຍາດປ່ຽນສນັຊາດ(ຕດິຮູບສີ1ແຜ່ນຂະໜາດ3.5x4.5cm,ດາວໂຫຼດໄດ້ຈາກໜາ້ຫຼກັ)

⊙			ໜງັສຜ່ືານແດນຕົນ້ສະບບັແລະສະບບັສໍາເນາົແລະບດັປະຈາໍຕວົ(ລວມທງັໃບທະບຽນຜູ້ຢູ່ອາໄສສໍາລບັຄນົຈນີ)

⊙			ບນັທກຶອາຊະຍະກາໍຈາກປະເທດຕົນ້ກາໍເນີດ

⊙			ສໍາເນາົ1ຊຸດຂອງໃບທະບຽນຄອບຄວົຂອງຄູ່ສມົລດົຄນົເກາົຫຼ,ີໃບທະບຽນພືນ້ຖານ,ໃບທະບຽນການແຕ່ງງານ
ແລະໃບທະບຽນຜູ້ຢູ່ອາໄສ

•ໃນກລໍະນີເກດີລູກໃນຊ່ວງແຕ່ງງານ,ຕອ້ງໄດ້ຍື່ ນທະບຽນຄອບຄວົທີ່ ມີຊື່ ຂອງເດກັນາໍອກີ.

⊙			ເອກະສານທີ່ ຢັງ້ຢນືວ່າບຸກຄນົຫຼບຸືກຄນົທີ່ ຢູ່ຮ່ວມກນັໃນຄອບຄວົສາມາດດໍາລງົຊວີດິຢູ່ຮ່ວມກນັໄດ້(ຕາມຕວົຢ່າງ
ຂາ້ງລຸ່ມ)

•ໃບຢັງ້ຢນືຍອດເງນິໃນບນັຊີທະນາຄານຫຼາຍກວ່າ30ລາ້ນວອນໃນຊື່ ຂອງຕນົເອງຫຼຄືນົໃນຄອບຄວົທີ່ ອາໄສຢູ່
ຮ່ວມກນັ

•ໃບຢັງ້ຢນືທະບຽນອະສງັຫະລິມະຊບັ(ເອກະສານຕົນ້ສະບບັ)ຫຼສືນັຍາເຊົ່ າອະສງັຫາລມິະຊບັ(ຕົນ້ສະບບັແລະສໍາ
ເນາົ)ທີ່ ມີມນູຄ່າຫຼາຍກວ່າ30ລາ້ນວອນ

•ເອກະສານທີ່ ຢັງ້ຢນືວ່າບຸກຄນົນັນ້ຫຼຄູ່ືສມົລດົຂອງຜູກ່້ຽວມີລາຍຮບັຈາໍນວນສະເພາະລວມທງັໃບຢັງ້ຢນືການຈາ້ງ
ງານ(ທະບຽນທຸລະກດິຂອງເຈົາ້ຂອງທຸລະກດິຄວນຖກືສົ່ ງມາພອ້ມກນັ).

⊙			ເອກະສານກ່ຽວກບັການແຕ່ງງານ

⊙			ໜງັສືແຈງ້ຄວາມສໍາພນັໃນຄອບຄວົຕ່ໍກບັສານສູງສຸດ(ດາວໂຫຼດໄດ້ຈາກໜາ້ຫຼກັ),ແລະເອກະສານທີ່ ສາມາດພສູິດ
ຄວາມສໍາພນັໃນຄອບຄວົຂອງໃຜຜູ້ໜຶ່ ງໃນປະເທດບາ້ນເກດີ(ຕດິຄດັເອກະສານສະບບັແປເປນັພາສາເກາົຫຼ)ີ

•ນີ້ໝາຍເຖງິເອກະສານອະທິບາຍສະຖານະຕນົຕວົ(ແຕ່ງງານແລວ້,ບ່ໍທນັແຕ່ງງານ,ລູກບຸນທໍາແລະອື່ ນໆ)ຂອງພ່ໍ
ແມ່,ຄູ່ສມົລດົແລະລູກຂອງຜູ້ຍື່ ນຂໍປ່ຽນສນັຊາດ.ສໍາລບັຄນົຈນີ,ໃຫ້ຍື່ ນໜງັສືທະບຽນຄອບຄວົແລະທະບຽນ
ຄວາມສໍາພນັໃນຄອບຄວົທີ່ ມີການຢັງ້ຢນື.(ຕອ້ງມີການຢັງ້ຢນືຈາກສໍານກັງານການຕ່າງປະເທດຂອງຈນີ)

⊙			ການກວດພສູິດຕນົຕວົເປນັຄນົຈນີເຊືອ້ສາຍເກາົຫຼີ(Joseonjok)ສໍາລບັຄນົຈນີເຊືອ້ສາຍເກາົຫຼີ(ບດັປະຈາໍຕວົຄນົ
ຈນີ,ເອກະສານສະແດງພນົລະເມອືງຈນີແລະອື່ ນໆ).

ເອກະສານເພີ່ ມເຕມີທີ່ ຈາໍເປນັສໍາລບັການຂະຫຍາຍໄລຍະພກັເຊາົ,ຄໍາຮອ້ງຂໍເປນັພນົລະເມືອງຖາວອນແລະຄໍາຮອ້ງຂໍປ່ຽນ
ສນັຊາດໃນເວລາທີ່ ການຢ່າຮາ້ງຫຼກືານແຍກກນັຢູ່ບ່ໍເກີດາກຜູ້ເຂົາ້ເມອືງຈາກການແຕ່ງງານ(ອນັໃດໜຶ່ ງຕ່ໍໄປນີ)້:
•ຄໍາຕດັສນິໂທດທາງອາຍາຫຼຄໍືາຕດັສນິຢ່າຮາ້ງ(ລະບຸຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຝ່າຍສາມີໃນຄໍາຕດັສນິຢ່າຮາ້ງ).
•ເມື່ ອຄູ່ສມົລດົຖກືກ່າວຫາວ່າທາໍຮາ້ຍຮ່າງກາຍແລະອື່ ນໆ:ການດໍາເນນີການທີ່ ບ່ໍປະກອບເປນັການຮອ້ງຟອ້ງລວມ(ການ
ໂຈະການດໍາເນນີຄະດີຫຼບ່ໍືມີສດິໃນການຈດັຕຽມ)

•ເມື່ ອຖກືທາໍຮາ້ຍຮ່າງກາຍໂດຍຄູ່ສມົລດົ:ໃບຮບັຮອງແພດ(ທີ່ ຢັງ້ຢນືວ່າຜູ້ເຂົາ້ເມອືງຖກືທາໍຮາ້ຍຮ່າງກາຍໂດຍຄູ່ສມົລດົ),
ຮູບພາບບາດແຜແລະຮ່ອງຮອຍອື່ ນໆ.

•ເມື່ ອຄູ່ສດົລດົບ່ໍມີຄວາມໝັນ້ຄງົດາ້ນການເງນິ:ຄໍາຖະແຫຼງການລົມ້ລະລາຍຂອງຄູ່ສມົລດົແລະອື່ ນໆ.
•ເມື່ ອຄນົເຂົາ້ເມອືງບ່ໍຮູ້ວ່າຄູ່ສມົລດົຢູ່ໃສ:ສໍາເນາົເອກະສານທີ່ ມີການຢັງ້ຢນືທີ່ ພສູິດວ່າຄູ່ສມົລດົຫາຍສາບສູນ
•ໃບຢັງ້ຢນືທີ່ ອະທບິາຍສາເຫດຂອງການຢຸດເຊາົຄວາມສໍາພນັການແຕ່ງງານທີ່ ຂຽນໂດຍລູກອາ້ຍລູກນອ້ງຫຼຍືາດພີ່ ນອ້ງ
ໃກຊ້ດິຂອງຄູ່ສມົລດົ

•ໃບຢັງ້ຢນືທີ່ ອະທບິາຍວ່າຄູ່ສມົລດົເປນັຝ່າຍຮບັຜດິຊອບສໍາລບັການຢຸດເຊາົຄວາມສໍາພນັການແຕ່ງງານທີ່ ຂຽນໂດຍຫວົໜາ້
ຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ(ເຂດຫຼບືາ້ນ)ບ່ອນທີ່ ຄູ່ສມົລດົເຄຍີຢູ່ອາໄສໃນເວລາທີ່ ຄວາມສໍາພນັການແຕ່ງງານສິນ້ສຸດລງົ(ອະທບິາຍ
ສາເຫດແລະໄລຍະການສິນ້ສຸດຄວາມສໍາພນັການແຕ່ງງານ)

•ເອກະສານອື່ ນທີ່ ສາມາດຖກືໃຊ້ແທນເອກະສານຂາ້ງເທງິ:ຈດົໝາຍຢນືຢນັຂອງໜ່ວຍງານທີ່ ມີສດິອໍານາດແລະອື່ ນໆ.

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.



ການຢູ່ອາໄສແລະການປ່ຽນສນັຊາດ 073072 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

(3)ຂັນ້ຕອ້ນການຂໍປ່ຽນສນັຊາດ

①	ຄໍາຮອ້ງຂໍປ່ຽນສນັຊາດ
ກະກຽມເອກະສານທີ່ ຈາໍເປນັຂາ້ງເທງິເພື່ ອຍື່ ນຂໍປ່ຽນສນັຊາດແລະສົ່ ງພວກມນັດວ້ຍຕນົເອງໃຫ້ຫອ້ງການກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງທີ່ ມີ
ອໍານາດຮບັຜດິຊອບຕ່ໍກບັເຂດທີ່ ຢູ່ຂອງທ່ານ.

④			ການປະກາດສະຫຼະສນັຊາດເດມີ(ສະຖານທດູຂອງປະເທດບາ້ນເກດີ)ຫຼືໃຫກ້ານສາບານວ່າຈະບ່ໍໃຊ້ສນັຊາດຕ່າງປະເທດອກີ
(ສໍານກັງານກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງ)

⊙			ຜູ້ຍື່ ນຄໍາຮອ້ງຕອ້ງສາບານກບັລດັຖະມນົຕີກະຊວງຍຸຕິທາໍວ່າຜູກ່້ຽວຈະສະຫຼະສນັຊາດຕ່າງຊາດເດມີຂອງຕນົຫຼືຈະບ່ໍໃຊ້ສດິ
ຊາວຕ່າງຊາດໃນເກາົຫຼພີາຍໃນເວລາ1ປີນບັຈາກວນັທີອະນຸມດັ.

•		ສນັຊາດເກາົຫຼຈີະຖກືຍກົເລກີຫຼງັຈາກ1ປີແລະຜູ້ຍື່ ນຕອ້ງຜ່ານຂັນ້ຕອນການຂໍຄນືສນັຊາດອກີຖາ້ຕອ້ງການຂໍສນັຊາດ
ເກາົຫຼອີກີຄັງ້.

⊙			ໃນກລໍະນີການສະຫຼະສນັຊາດຕ່າງຊາດ,ໃຫ້ສົ່ ງໃບຢັງ້ຢນືການສະຫຼະສນັຊາດທີ່ ອອກໃຫ້ໄປຫາສໍານກັງານກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງ
ແລະຂໍເອາົເອກະການຢນືຢນັສໍາລບັການປະກາດສະຫຼະສນັຊາດຕ່າງຊາດທີ່ ອອກໃຫ້ໂດຍສໍານກັງານກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງ.



•		ສົ່ ງສໍາເນາົ(ຜູ້ຍື່ ນຮກັສາເອກະສານສະບບັຕົນ້ໄວ)້ໃນເວລາສົ່ ງການແຈງ້ບອກການອະນຸມດັການປ່ຽນສນັຊາດຫາສະຖານທດູ
⊙			ຜູ້ຍື່ ນຕອ້ງສາບານວ່າຈະບ່ໍໃຊ້ສນັຊາດຕ່າງຊາດພຽງແຕ່ເມື່ ອຜູກ່້ຽວຮກັສາຄວາມສໍາພນັການແຕ່ງງານໄວ,້ແລະຂໍເອາົເອກະສານ

ການຢນືຢນັສໍາລບັການສາບານວ່າຈະບ່ໍໃຊ້ສນັຊາດຕ່າງຊາດທີ່ ອອກໃຫຫຼ້ງັຈາກການສາບານ.


•		ຖາ້ມີການອອກເອກະສານຢນືຢນັການສາບານວ່າຈະບ່ໍໃຊ້ສນັຊາດຕ່າງຊາດແລວ້,ຜູ້ຍື່ ນສາມາດຮກັສາສນັຊາດເດມີເອາົໄວ,້
ແຕ່ຜູກ່້ຽວຈະໄດ້ຮບັການປະຕບິດັໃນຖານະເປນັຄນົເກາົຫຼີເມື່ ອຢູ່ໃນເກາົຫຼ.ີຕວົຢ່າງ,ຜູ້ຍື່ ນຕອ້ງໃຊ້ໜງັສຜ່ືານແດນເກາົຫຼີເທົ່ າ
ນັນ້ເມື່ ອມາເຖງິຫຼອືອກຈາກສະໜາມບນິຫຼທ່ືາເຮອືນພາຍໃນປະເທດ.



※ສໍາລບັປະເທດທີ່ ບ່ໍອະນຸມດັໃຫ້ມຫຼີາຍສນັຊາດ(ຈນີແລະອື່ ນໆ),ຜູ້ຍື່ ນອາດຈະສູນເສຍສນັຊາດເດມີອງີຕາມກດົໝາຍຂອງປະ
ເທດນັນ້ໆ.(ໃຫ້ສອບຖາມສະຖານທດູບາ້ນເກດີສໍາລບັການອະນຸຍາດໃຫ້ມຫຼີາຍສນັຊາດ).

⑤	ການລາຍງານຕວົສໍາລບັການດົທະບຽນຜູ້ຢູ່ອາໄສຖາວອນ
•			ໂດຍກະກຽມໃບຢັງ້ຢນືພືນ້ຖານ,ເອກະສານຢນືຢນັການສະຫຼະສນັຊາດຕ່າງຊາດ(ຫຼືເອກະສານຢນືຢນັການສາບານວ່າຈະບ່ໍໃຊ້

ສນັຊາດຕ່າງຊາດ),ແລະຮູບຖ່າຍ2ສອງໃບ(3x4ຊມ),ໃຫ້ຕດິຕ່ໍຫາສູນຊຸມຊນົຂອງເມອືງຫຼບືາ້ນທີ່ ອາໄສຢູ່,ແລະລາຍງານ
ຕວົເພື່ ອຈດົທະບຽນຜູ້ຢູ່ອາໄສຖາວອນ,ຈາກນັນ້ທາງການຈະອອກບດັປະຈາໍຕວົໃຫ.້

⑥	ການສົ່ ງຄນືບດັທະບຽນຄນົຕ່າງດາ້ວ(ສາມາດສົ່ ງທາງໄປສະນີຫາສໍານກັງານກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງໄດ)້
•			ສົ່ ງຄນືບດັທະບຽນຄນົຕ່າງດາ້ວພາຍໃນ30ວນັຫຼງັຈາກການຈດົທະບຽນຜູ້ຢູ່ອາໄສຖາວອນ(ມີການປບັໃໝຖາ້ກາຍ30ວນັ)
•			ຖາ້ຕອ້ງການ,ສາມາດສົ່ ງບດັທະບຽນຄນົຕ່າງດາ້ວໄດ້ລ່ວງໜາ້ເມື່ ອໄດ້ຮບັເອກະສານຢນືຢນັການສະຫຼະສນັຊາດຕ່າງຊາດຫຼື

ເອກະສານຢນືຢນັການບ່ໍໃຊ້ສນັຊາດຕ່າງຊາດແລວ້.

②	ການທບົທວນການປ່ຽນສນັຊາດ
•	ຫຼງັຈາກຮອ້ງຂໍປ່ຽນສນັຊາດແລວ້,ຈະມີການກວດຄດັ,ການສໍາພາດແລະການກວດສອບສະຖານະ.
•			ການແຈງ້ບອກຈະສົ່ ງເຖງິທ່ານໃນສອງຫາສີ່ ອາທດິກ່ອນວນັສໍາພາດຂອງທ່ານ,ທ່ານຕອ້ງແຈງ້ບອກຫອ້ງການທອ້ງຖິ່ ນຂອງທ່ານ

ກ່ຽວກບັທີ່ ຢູ່ໃໝ່ຂອງທ່ານຖາ້ທ່ານຍາ້ຍບ່ອນຢູ່ຫຼງັຈາກທີ່ ໄດ້ຍື່ ນຂໍປ່ຽນສນັຊາດແລວ້.
•			ຜູ້ເຂົາ້ເມອືງເນື່ ອງຈາກການແຕ່ງງານທີ່ ຍງັຮກັສາການແຕ່ງງານແລະອາໄສຢູ່ຮ່ວມກນັແມ່ນໄດ້ຮບັການຍົກເວັນ້ຈາກການສອບ

ເສງັພາກຂຽນສໍາລບັທກັສະການໃຊ້ພາສາເກາົຫຼີແລະຄຸນສມົບດັພືນ້ຖານໃນການເປນັຄນົເກາົຫຼຜ່ີານການສໍາພາດ.
				※	ຜູ້ເຂົາ້ເມອືງຜູ້ທີ່ ໄດ້ຢ່າຮາ້ງແລວ້ແມ່ນໄດ້ຮບັການຍກົເວັນ້ຈາກການສອບເສງັພາກຂຽນ.
•		ໃນກລໍະນີທີ່ ການສໍາພາດບ່ໍຜ່ານ,ພວກເຮາົໃຫ້ໂອກາດສໍາພາດອກີຄັງ້ໜຶ່ ງ(ລວມທງັໝດົ2ຄັງ້).

③	ການແຈງ້ບອກກ່ຽວກບັໃບອະນຸຍາດການປ່ຽນສນັຊາດ
•			ຖາ້ມີການອະນຸຍາດການປະເມນີການປ່ຽນສນັຊາດແລວ້,ພວກເຮາົຈະສົ່ ງໃບອະນຸມດັການປ່ຽນສນັຊາດໄປໃຫ້ທ່ານທາງ

ໄປສະນ.ີໄລຍະເວລາຂອງການປະເມນີຜນົຈະຖກືປະກາດໃນທຸກໆເດອືນໃນກະດານແຈງ້ຂ່າວເທງິເວບັໄຊທຂ໌ອງໜ່ວຍ
ບໍລກິານກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງເກາົຫຼ.ີ

•			ຫຼງັຈາກໄດ້ຮບັການແຈງ້ບອກເລື່ ອງການອະນຸມດັການປ່ຽນສນັຊາດແລວ້,ໃຫ້ກວດສອບຂໍ້ມນູຕ່າງໆເຊັ່ ນວ່າຊື່ ,ວນັເດອືນປີ
ເກດີແລະອື່ ນໆ ວ່າຖກືຕອ້ງຫຼບ່ໍືແລະຮອ້ງຂໍເອາົສໍາເນາົໃບຢັງ້ຢນືພືນ້ຖານ3ຊຸດຈາກຫອ້ງການແຂວງ,ຫອ້ງການເມອືງ,
ຫອ້ງການເຂດຫຼບືາ້ນແລະສົ່ ງ/ຖມືນັໄປສົ່ ງເມື່ ອທ່ານໄປສະຖາບນັຕ່ໍໄປນີ້



ການຢູ່ອາໄສແລະການປ່ຽນສນັຊາດ 075074 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

   ການເຊນີພ່ໍແມ່ແລະຍາດພີ່ ນອ້ງຂອງຜູ້ເຂົາ້ເມອືງຈາກການ
ແຕ່ງງານມາເກາົຫຼີ

ພ່ໍແມ່ແລະຍາດພີ່ ນອ້ງຂອງທ່ານຕອ້ງສະໝກັຂໍເອາົການອະນຸຍາດຢູ່ສະຖານທດູຫຼກືງົສູນເກາົຫຼທີີ່ ຢູ່ໃນປະເທດນັນ້ໆ
ເພື່ ອໃຫ້ທ່ານສາມາດເຊນີພວກເຂາົມາເກາົຫຼີໄດ.້ເອກະສານທີ່ ຈາໍເປນັແລະຈາໍນວນຜູ້ຢຽ້ມຢາມທີ່ ທ່ານສາມາດເຊີນຈະ
ແຕກຕ່າງກນັອງີຕາມສະຖານທດູຫຼກືງົສູນເກາົຫຼີແຕ່ລະແຫ່ງທີ່ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ.ກະລຸນາປກຶສານາໍເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຢູ່ສະຖາ
ນທຸດຫຼກືງົສູນເກາົຫຼທືີ່ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

1.ເບີໂທຕດິຕ່ໍຂອງສໍານກັງານສະຖານທດູສໍາຄນັໃນຕ່າງປະເທດ

ຊື່ ສໍານກັງານທາງການໃນຕ່າງປະເທດ ເບີໂທລະສບັຕດິຕ່ໍ

ສະຖານທດູສາທາລະນະລດັເກາົຫຼີແຫ່ງ
(ສາທາລະນະລດັປະຊາຊນົ)ຈນີ

86-10-8532-0404

ກງົສູນໃຫຍ່ໃນກວາງໂຈ 86-20-2919-2999

ສງົສູນໃຫຍ່ໃນເສນີຫຍາງ 86-24-2385-3388

ກງົສູນໃຫຍ່ໃນຊຽງໄຮ ້ 86-21-6295-5000

ກງົສູນໃຫຍ່ໃນຊງິເຕາົ 86-532-8897-6001

ສະຖານທດູປະຈາໍປະເທດໄທ 66-2-247-7537

ສະຖານທດູປະຈາໍຫວຽດນາມ(ຮ່າໂນຍ້) 84-4-3831-5110

ກງົສູນໃຫຍ່ໃນນະຄອນໂຮ່ຈິມນິ 84-8-3822-5757

ສະຖານທດູປະຈາໍມງົໂກລີ 976-11-32-1548

ສະຖານທດູປະຈາໍຟລິບິປນິ 63-2-856-9210

ສະຖານທດູປະຈາໍອນິໂດເນເຊຍ 62-21-2967-2555

ສະຖານທດູປະຈາໍກາໍປູເຈຍ 855-23-211-900/3

ສະຖານທດູປະຈາໍບງັກະລາເທດ 8802-881-2088

(4)ການອອກບດັທະບຽນຜູ້ຢູ່ອາໄສຖາວອນ

ທ່ານຈະໄດ້ຮບັບດັທະບຽນຜູ້ຢູ່ອາໄສຖາວອນຫຼງັຈາກລງົທະບຽນບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງທ່ານແລວ້.ບດັທະບຽນຜູ້ຢູ່ອາໄສ
ພສູິດທ່ານມີສນັຊາດເກາົຫຼ.ີບດັທະບຽນຜູ້ຢູ່ອາໄສຖກືໃຊ້ໃນເວລາຕດິຕ່ໍກບັໜ່ວຍງານແລະໃຊ້ບໍລກິານຕ່າງໆ,ແລະໃນ
ເວລາອອກເອກະສານດາ້ນສດິທິພນົລະເມອືງ.

ຈົ່ ງຢ່າໃຫ້ຄນົອື່ ນຢມືບດັທະບຽນຜູ້ຢູ່ອາໄສຂອງທ່ານຫຼບືອກເລກທະບຽນຜູ້ຢູ່ອາໄສກບັຄນົອື່ ນ.ຂໍ້ມນູການລງົທະບຽນຜູ້ຢູ່
ອາໄສຂອງທ່ານອາດຈະຖກືໃຊ້ເພື່ ອກໍ່ ອາຊະຍາກາໍໄດ.້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.

ຖາ້ທ່ານບ່ໍແຈງ້ທີ່ ຢູ່ໃໝ່ຂອງທ່ານ,ການຈດົທະທບຽນຜູ້ຢູ່ອາໄສຂອງທ່ານສາມາດຖກືຍກົເລກີຫຼງັຈາກມີການກວດພບົ.

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.

•ການອອກບດັທະບຽນຜູ້ຢູ່ອາໄສໃໝ່:ຖາ້ທ່ານເຮດັບດັທະບຽນຜູ້ຢູ່ອາໄສເສຍ,ທ່ານອາດຈະໄປຂໍໃໝ່ໄດ້
ທີ່ ເຂດທີ່ ທ່ານອາໃສເຊັ່ ນ:ຫອ້ງການບາ້ນ,ເມື່ ອງຂອງທ່ານໂດຍກຽມຮູບຖ່າຍ(3x4ຊມ)ທີ່ ຖ່າຍພາຍໃນເວລາຫກົ
ເດອືນຜ່ານມາໄປນາໍ.

•ໃນກລໍະນີມີການປ່ຽນບ່ອນຢູ່:ທ່ານຕອ້ງແຈງ້ທີ່ ຢູ່ໃໝ່ຂອງທ່ານໃຫ້ເຂດທີ່ ທ່ານອາໃສເຊັ່ ນ:ຫອ້ງການບາ້ນ,ເມື່ ອງ
ໃໝ່ຂອງທ່ານຮບັຮູ້ພາຍໃນ14ວນັ.



ການຢູ່ອາໄສແລະການປ່ຽນສນັຊາດ 077076 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

   ການມີສ່ວນຮ່ວມທາງສງັຄມົຂອງຄນົເຂົາ້ເມອືງ

1.ໂຄງການສໍາລບັການປບັຕວົແຕ່ເລີ່ ມຕົນ້ຂອງຄນົເຂົາ້ເມອືງ

ສໍາລບັຄນົເຂົາ້ເມອືງຈາກການແຕ່ງງານຜູ້ທີ່ ມາຢູ່ເກາົຫຼີເປນັຄັງ້ທາໍອດິຫຼງັຈາກການແຕ່ງງານກບັຄົນເກາົຫຼ,ີໂຄງການ
ສໍາລບັການປບັຕວົແຕ່ເລີ່ ມຕົນ້ຂອງຄນົເຂົາ້ເມອືງຖກືດໍາເນນີງານຢູ່ສໍານກັງານກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງ15ແຫ່ງ,ສູນຊ່ວຍ
ເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະນະທາໍ217ສູນແລະອງົການຊ່ວຍເຫຼອືຄນົຕ່າງຊາດ17ອງົການ.ໂຄງການປະກອບມີ
ບໍລກິານໃຫຄໍ້າແນະນາໍກ່ຽວກບັການໃຊ້ຊວີດິພືນ້ຖານທີ່ ຈາໍເປນັສໍາລບັຄນົຕ່າງດາ້ວຜູ້ທີ່ ໄດ້ຮບັການຈດົທະບຽນໃໝ່ໆ,
ການສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈວດັທະນະທາໍຂອງຄູ່ສມົລດົເພື່ ອໃຫ້ມີຊວີດິຄອບຄວົທີ່ ດກີວ່າແລະການບໍລກິານຂໍ້ມນູຂ່າວສານ
ທີ່ ຫຼາກຫຼາຍສໍາລບັການໃຊ້ຊວີດິໃນເກາົຫຼີລວມທງັຂັນ້ຕອນໃນການຂໍອະນຸຍາດພກັເຊາົ,ໂດຍໃຫບໍ້ລກິານໃນ12
ພາສາ.

⊙	ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ
•			ການຕດິຕາມໂດຍຄນົເຂົາ້ເມອືງຈາກການແຕ່ງງານຜູ້ທີ່ ໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນເກາົຫຼີເປນັເວລາດນົກວ່າ
•			ການເຂົາ້ໃຈວດັທະນະທາໍຂອງປະເທດຄູ່ສມົລດົເພື່ ອໃຫ້ມີຊວີດິຄອບຄວົທີ່ ດກີວ່າ
•			ກດົໝາຍແລະຄໍາສັ່ ງຕ່າງໆສໍາລບັການໃຊ້ຊວີດິປະຈາໍວນັ
•			ການນາໍສະເໜີກ່ຽວກບັອງົການຈດັຕັງ້ແລະລະບບົທີ່ ໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອືຄນົເຂົາ້ເມອືງຈາກການແຕ່ງງານ
•	ການນາໍສະເໜີກ່ຽວກບັການຊດົເຊຍີຜູ້ເຄາະຮາ້ຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄວົ
•			ການບໍລກິານເລື່ ອງການເຂົາ້ເມອືງລວມທງັການຂໍອະນຸຍາດພກັເຊາົ,ການເຊນີຄນົໃນຄອບຄວົມາຢາມເກາົຫຼ,ີການ

ປ່ຽນສນັຊາດແລະການເຊື່ ອມໂຍງທາງສງັຄມົ

⊙			ຜນົປະໂຫຍດສໍາລບັຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມໂຄງການສໍາລບັການປບັຕວົແຕ່ເລີ່ ມຕົນ້ຂອງຄນົເຂົາ້ເມອືງ
•			ອະນຸຍາດໃຫກ້ານພກັເຊາົສອງປສໍີາລບັການຈດົທະບຽນຄນົຕ່າງດາ້ວຄັງ້ທາໍອດິແລະການຂະຫຍາຍເວລາການພກັ

ເຊາົ
•			ຮບັຮູ້ການສໍາເລດັການເຂົາ້ຮ່ວມໂຄງການເຊື່ ອມໂຍງດາ້ນສງັຄມົຄັງ້ທາໍອດິເປນັເວລາສອງຊົ່ ວໂມງ

2.ເບີໂທຕດິຕ່ໍຂອງສະຖານທດູສໍາຄນັໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ປະເທດ ເບີໂທຕດິຕ່ໍ

ສະຫະລດັ 02-397-4114

ຣດັເຊຍ 02-752-0630

ຈນີ 02-738-1038

ຍີ່ ປຸ່ນ 02-2170-5200

ຫວຽດນາມ 02-739-2065

ໄທ 02-790-2955

ຟລິບິປນິ 02-796-7387

ບຸດເບກດິສະຖານ 02-574-6554

ກາໍປູເຈຍ 02-3785-1041

ລາວ 02-796-1713

ມງົໂກລີ 02-798-3464

ເນປານ 02-3789-9770



ການຢູ່ອາໄສແລະການປ່ຽນສນັຊາດ 079078 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

⊙	ຜນົປະໂຫຍດສໍາເລດັຜູ້ເຂົາ້ຝກຶອບົຮມົ
•			ບ່ໍມີການສອບເສງັພາກຂຽນສໍາລບັການຂໍປ່ຽນສນັຊາດ,ການຍກົເວັນ້ການສໍາພາດ,ການຫຸຼດໄລຍະລໍຖາ້ສໍາລບັການ

ກວດຄດັການຂໍປ່ຽນສນັຊາດ
•	ໄດ້ຮບັຄະແນນເພີ່ ມເຕມີ(ສູງສຸດ26ຄະແນນ)ສໍາລບັຜູ້ຂໍປ່ຽນສດິໃນການພກັເຊາົ(F-2)ຕາມລະບບົໃຫ້ຄະແນນ
•			ໄດ້ຮບັການຍກົເວັນ້ຈາກການທດົສອບຄວາມຄ່ອງແຄວ້ພາສາເກາົຫຼີໃນເວລາປ່ຽນແປງສດິການພກັເຊາົຖາວອນ

ປກົກະຕິ(F-5)
•			ໄດ້ຮບັການຍກົເວັນ້ຈາກການທດົສອບຄວາມຄ່ອງແຄວ້ພາສາເກາົຫຼີໃນເວລາຂໍປ່ຽນສດິພກັເຊາົຖາວອນ(F-5)

ຂອງຄູ່ສມົລດົຄນົຕ່າງຊາດແລະເດກັຜູ້ເຍາົ
•	ໄດ້ຮບັການຍກົເວັນ້ຈາກການທດົສອບຄວາມຄ່ອງແຄວ້ພາສາເກາົຫຼີໃນເວລາຂໍປ່ຽນກດິຈະກາໍສະເພາະ(E-7)
•	ໄດຮ້ບັການຍກົເວັນ້ຈາກການທດົສອບໃນເວລາຂໍປ່ຽນຄຸນສມົບດັການພກັເຊາົໄລຍະຍາວຂອງຊາວຕ່າງຊາດ(F-2)
•			ອອກ"ໃບຢັງ້ຢນືສໍາລບັໂຄງການການເຂົາ້ເມອືງແລະການເຊື່ ອມໂຍງຂອງເກາົຫຼີ-ການທດົສອບພາສາເກາົຫຼີ

(KLCT)"ສໍາລບັຜູ້ທີ່ ຜ່ານການທດົສອບເບືອ້ງຕົນ້ແລວ້
•			ອອກ"ໃບຢັງ້ຢນືສໍາລບັການທດົສອບການຮບັຮອງການປ່ຽນສນັຊາດຂອງຜູ້ເຂົາ້ເມອືງເກາົຫຼີ(KINAT)”ສໍາລບັຜູ້ທີ່ 

ໄດ້ຜ່ານການທດົສອບໂດຍສມົບູນແລວ້
					※			ດໍາເນນີການໃຫ້ຄໍາປກຶສາເລື່ ອງສນັຊາດແລະການພກັເຊາົສໍາລບັຜູ້ທີ່ ສໍາເລດັລະດບັ5,ແລະໃນກລໍະນີທີ່ ຜູ້ເຂົາ້ຮ່ວມຕອ້ງການ,ນອກນັນ້ຍງັໃຫ້

ຄໍາປກຶສາຫຼາກຫຼາຍປະເພດໃນລະຫວ່າງຫຼກັສູດການສກຶສານາໍອກີ

ລະດບັຢ່າງລະອຽດຂອງໂຄງການKIIP

2.ໂຄງການເຊື່ ອມໂຍງການເຂົາ້ເມອືງຂອງເກາົຫຼີ(KIIP)

ອງີຕາມທດິຊີ້ນາໍຂອງນະໂຍບາຍວ່າດວ້ຍການເຂົາ້ເມອືງ,ໂຄງການເຊື່ ອມໂຍງການເຂົາ້ເມອືງຂອງເກາົຫຼີໃຫ້ຄວາມ
ສະດວກສະບາຍໃນການຂໍສນັຊາດ,ການຂໍອະນຸຍາດພກັເຊາົແລະອື່ ນໆສໍາລບັຄນົເຂົາ້ເມອືງຜູ້ທີ່ ໄດ້ສໍາເລດັຫຼກັສູດການ
ສກຶສາທີ່ ຈາໍເປນັ(ພາສາເກາົຫຼີແລະການເຂົາ້ໃຈສງັຄມົເກາົຫຼ)ີທີ່ ອະນຸມດັໂດຍກະຊວງຍຸຕິທາໍ,ເພື່ ອຊ່ວຍເຫຼອືຄນົເຂົາ້
ເມອືງໃນການປບັຕວົແລະເລີ່ ມຊວີດິໃນສງັຄມົເກາົຫຼ.ີ

⊙	ຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການ:ເພື່ ອສົ່ ງເສມີການປບັຕວົແລະການໃຊ້ຊວີດິຢ່າງສໍາເລດັຜນົຂອງຜູ້ເຂົາ້ເມອືງໃນສງັຄມົເກາົຫຼີ

⊙	ແຜນງານການສກຶສາ:			①	ຫຼກັສູດພາສາເກາົຫຼຂີັນ້ພືນ້ຖານ②	ຫຼກັສູດພາສາແລະວດັທະນະທາໍເກາົຫຼີ

③	ຫຼກັສູດກ່ຽບກບັຄວາມເຂົາ້ໃຈສງັຄມົເກາົຫຼີ

⊙	ຊົ່ ວໂມງຮຽນ:ຢ່າງນອ້ຍ50ຊົ່ ວໂມງຫາຫຼາຍສຸດ465ຊົ່ ວໂມງ
①	ຫຼກັສູດພາສາເກາົຫຼຂີັນ້ພືນ້ຖານ:ລະດບັ0(15ຊົ່ ວໂມງ)
②				ຫຼກັສູດພາສາແລະວດັທະນະທາໍເກາົຫຼ:ີລະດບັ1ຫາລະດບັ4(ມີການຍກົເວັນ້ບ່ໍເກນີ400ຊົ່ ວໂມງ)



ກາໍນດົລະດບັການສກຶສາແລະຊົ່ ວໂມງຮຽນທີ່ ຈະເຮດັສໍາເລດັອງີຕາມຜນົການສກຶສາຂັນ້ສູງ(ການທດົສອບ
ລະດບັ)

③			ຫຼກັສູດກ່ຽວກບັການສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈສງັຄມົເກາົຫຼ:ີ5ລະດບັ(50ຊົ່ ວໂມງ)


ໃຫກ້ານສກຶສາໂດຍລວມເຊັ່ ນວ່າລະບບົພືນ້ຖານ(ການເມືອງເກາົຫຼ,ີເສດຖະກດິ,ສງັຄມົ,ວດັທະນະທາໍ,
ປະຫວດັສາດ,ກດົໝາຍແລະຊວີດິ,ແລະອື່ ນໆ),ຄ່ານຍິມົຕົນ້ຕໍ,ແລະອື່ ນໆ.

⊙	ສະຖາບນັດໍາເນນີງານເປນັຜູ້ຈດັຫຼກັສູດການຮຽນເອງ

⊙	ສະຖາບນັດໍາເນນີງານ:ມສີະຖາບນັດໍາເນນີງານ309ແຫ່ງ(ມາຮອດເດອືນມນີາ2015)

ລາຍການ

ລະດບັ
ລະດບັ0 ລະດບັ1 ລະດບັ2 ລະດບັ3 ລະດບັ4 ລະດບັ5

ຫຼກັສູດ
ຫຼກັສູດພາສາເກາົຫຼີແລະວດັທະນະທາໍ ການສາ້ງຄວາມເຂົາ້

ໃຈສງັຄມົເກາົຫຼີພືນ້ຖານ ລະດບັເລີ່ ມຕົນ້1 ລະດບັເລີ່ ມຕົນ້2 ລະດບັກາງ1 ລະດບັກາງ2

ຈາໍນວນຊົ່ ວໂມງ 15ຊົ່ ວໂມງ 100ຊົ່ ວໂມງ 100ຊົ່ ວໂມງ 100ຊົ່ ວໂມງ 100ຊົ່ ວໂມງ 50ຊົ່ ວໂມງ

ຄະແນນການປະ
ເມນີຜນົຂັນ້ສູງ

ຕ່ໍາກວ່າ3(ການ
ເວົາ້,ບ່ໍລວມຄະ
ແນນການທດົສອບ

ພາກຂຽນ)

3-20 21-40 41-60 61-80 81-100



ການຢູ່ອາໄສແລະການປ່ຽນສນັຊາດ 081080 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

ແຜນຜງັສໍາລບັການດໍາເນນີໂຄງການເຊື່ ອມໂຍງການເຂົາ້ເມອືງແຫ່ງເກາົຫຼີ(KIIP)

⊙			ສາມາດເບິ່ ງສະຖາບນັດໍາເນນີງານຂອງໂຄງການເຊື່ ອມໂຍງການເຂົາ້ເມອືງແຫ່ງເກາົຫຼີ(KIIP)ໄດ້ທີ່ ຂໍ້ມນູການເຊື່ ອມ
ໂຍງດາ້ນສງັຄມົ(www.socinet.go.kr)▶ເຄອືຂ່າຍຂໍ້ມນູການເຊື່ ອມໂຍງດາ້ນສງັຄມົ▶ສະຖາບນັດໍາເນນີງານ
ລະດບັຊາດ)

ຂໍ້ມນູທີ່ ເປນັປະໂຫຍດ

⊙‘ສະບາຍດີເກາົຫຼ’ີ,ໜາ້ຫຼກັຂອງe-governmentສໍາລບັຊາວຕ່າງຊາດ

ຜ່ານໜາ້ຫຼກັ'ສະບາຍດີເກາົຫຼ'ີເຊິ່ ງເປດີດໍາເນນີໃນ4ພາສາ(ພາສາເກາົຫຼ,ີພາສາອງັກດິ,ພາສາຍີ່ ປຸ່ນ,ພາສາຈນີ),ທ່າ
ນສາມາດຍື່ ນຄໍາຮອ້ງຂໍຫຼກືານຮອ້ງຮຽນທາງອອນລາຍສໍາລບັຄນົຕ່າງຊາດທີ່ ພກັເຊາົໃນເກາົຫຼີກ່ຽວກບັການຂໍອະນຸຍາດ
ຂະຫຍາຍເວລາການພກັເຊາົ,ການລາຍງານບ່ອນພກັເຊາົ,ການລາຍງານການປ່ຽນແປງສະຖານະຂອງນກັສກຶສາຕ່າງປະ
ເທດ,ການຈອງເວລາຕດິຕ່ໍສໍານກັງານກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງແລະອື່ ນໆ.

    •   ຄໍາແນະນາໍການໃຊ້ງານ
ເຊື່ ອມຕ່ໍກບັໜາ້ຫຼກັ(www.hikorea.go.kr)→ສະໝກັເປນັສະມາຊກິ→	ການບໍລກິານຕ່າງໆເຊັ່ ນວ່າການຮອ້ງ
ຂໍແລະການຮອ້ງຮຽນທາງອອນລາຍ,ການຈ່ອງເວລາຕດິຕ່ໍ,ໜາ້ຂອງຂອ້ຍແລະອື່ ນໆ.

⊙			ສູນຂໍ້ມນູທົ່ ວໄປສໍາລບັຊາວຕ່າງຊາດ:1345(ໂດຍບ່ໍຕອ້ງເບີລະຫດັອື່ ນ)


ໃຫ້ຄໍາປກຶສາທາງໂທລະສບັໃນ18ພາສາ(ພາສາເກາົຫຼ,ີພາສາອງັກດິ,ພາສາຍີ່ ປຸ່ນ,ພາສາຈນີ,ພາສາຫວຽດນາມແລະ
ອື່ ນໆ)ກ່ຽວກບັວຽກງານໂດຍລວມທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການເຂົາ້ເມອືງເຊັ່ ນວ່າວີຊາ,ການພກັເຊາົ,ການຂໍປ່ຽນສນັຊາດແລ
ະອື່ ນໆ.

⊙				ໜາ້ຫຼກັເຄອືຂ່າຍຂໍ້ມນູການເຊື່ ອມໂຍງດາ້ນສງັຄມົ(SociNet)


ພວກເຮາົແນະນາໍລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັໂຄງການເຊື່ ອມໂຍງດາ້ນສງັຄມົ,ໂຄງການໃຫ້ຄໍາແນະນາໍກ່ຽວກບັການແຕ່ງງານ
ກບັຄນົຕ່າງຊາດ,ໂຄງການເລີ່ ມຕົນ້ຢ່າງມີຄວາມສຸກແລະອື່ ນໆ.ນອກນັນ້,ຜ່ານໜາ້ຫຼກັ,ທ່ານຍງັສາມາດຮອ້ງຂໍເຂົາ້
ຮ່ວມຫຼກັສູດການສກຶສາຕ່າງໆທີ່ ຕອ້ງການໄດ.້

    •   ຄໍາແນະນາໍການໃຊ້ງານ
ເຊື່ ອມຕ່ໍກບັໜາ້ຫຼກັ(www.socinet.go.kr)→	ສະໝກັເປນັສະມາຊກິ→	ເຂົາ້ໃຊ້ການບໍລກິານຕ່າງໆເຊັ່ ນວ່າ
ການຮອ້ງຂໍເຂົາ້ຮ່ວມແລະການຢນືຢນັສໍາລບັໂຄງການເຊື່ ອມໂຍງດາ້ນສງັຄມົແຫ່ງເກາົຫຼີ(KIIP)

⑬	ການອອກໃບຢັງ້ຢນືການ
ຈບົຫຼກັສູດ

ສໍານກັງານກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງທີ່ ມີ
ສດິອໍານາດ

⑭	ການຍື່ ນຂໍສດິການປ່ຽນສນັຊາດ
ແລະອື່ ນໆ

ສໍານກັງານກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງທີ່ ມີ
ສດິອໍານາດ

①	ສະໝກັເຂົາ້ຮ່ວມ

ເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມນູການເຊື່ ອມໂຍງດາ້ນ
ສງັຄມົ(www.socinet.go.kr)

② ປະເມນີຄວາມສາມາດພືນ້ຖານ
ລ່ວງໜາ້

ຈດັສະຖານທີ່ ແຍກຕ່າງຫາກຕາມ
ແຕ່ລະສາຂາໜ່ວຍບໍລກິານກວດຄນົ

ເຂົາ້ເມອືງ

③ ກາໍນດົຫຼກັສູດແລະລະດບັການ
ສກຶສາ

ສໍານກັງານກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງທີ່ ມີ
ສດິອໍານາດ

④ ຢນືຢນັຄະແນນການປະເມນີ
ຜນົເບືອ້ງຕົນ້,ຫຼກັສູດແລະລະດບັ

ການສກຶສາ

ເຄອືຂ່າຍຂໍ້ມນູການເຊື່ ອມໂຍງດາ້ນ
ສງັຄມົ(ໜາ້ເວບັຂອງຂອ້ຍ)

⑤ ສະໝກັຈດົທະບຽນຢູ່ສະຖາບນັ
ດໍາເນນີງານ

ເຄອືຂ່າຍຂໍ້ມນູການເຊື່ ອມໂຍງດາ້ນ
ສງັຄມົ

⑥ ກາໍນດົສະຖາບນັດໍາເນນີງານ[ປບັ
ປ່ຽນໄດ]້

ສະຖາບນັດໍາເນນີງານໃນເຂດພາກ
ພືນ້ຕ່າງໆ

⑦  ເລີ່ ມການສກຶສາ

ຕາມແຕ່ລະສະຖາບນັດໍາເນນີງານ

⑨ ການປະເມນີຜນົກາງພາກ
(KIIP-KLCT)

ສະຖານທີ່ ທີ່ ກາໍນດົແຍກກນັຕ່າງຫາກ

⑩ ດໍາເນນີຕ່ໍດວ້ຍຫຼກັສູດກ່ຽວກບັ
ການສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈວດັທະນະ

ທາໍເກາົຫຼີ

ໂດຍແຕ່ລະສະຖາບນັດໍາເນນີງານ

⑪  ໃຫ້ຄໍາປກຶສາກ່ຽວກບັສນັຊາດ
ແລະການພກັເຊາົ

ສໍານກັງານກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງທີ່ ມີ
ສດິອໍານາດ

⑫ ການປະເມນີຜນົແບບຄງົວງົຈອນ
[KINAT]

ສະຖານທີ່ ທີ່ ກາໍນດົແຍກກນັຕ່າງຫາກ

⑧ ດໍາເນນີການສອນແຕ່ລະຫຼກັສູດ
ໂດຍໃຊ້ພາສາເກາົຫຼີ

ການປະເມນີຜນົເມື່ ອຈບົແຕ່
ລະຫຼກັສູດ(ດໍາເນນີໂດຍແຕ່ລະສະ

ຖາບນັລະດບັພາກພືນ້)



ສະຖານທີ່ ມລໍະດກົໂລກທີ່ ໄດຮ້ບັການເລອືກຈາກອງົການUNESCO

ວດັບຸນກຸກຊາ•ແລະຄູຫາຊອກກຣໍູາ
ມອືງຄະຍອງຈູແຂວງຄະຍອງຊງັບຸກໄດ້ຮບັການຂຶນ້ທະບຽນເປນັມລໍະດກົໂລກໂດຍອງົການUNESCOໃນປີ1995

ວດັບຸນກຸກຊາແລະຄູຫາຊອກກຣໍູາຖກືສາ້ງຂຶນ້ໃນຍຸກຂອງກະສດັບວິເພງີໃນປີ22ຂອງລາຊະວງົຊນິລາເຊິ່ ງ
ແມ່ນ1,440ປີກ່ອນນີ.້ແຈຊງັແດ-ຊອງຄມິໄດ້ປບັປຸງຕບົແຕ່ງພວກມນັໃໝ່ໃນຊ່ວງໄລຍະການປກົຄອງຂອງ
ກະສດັກຽງລດອັກຂອງລາຊະວງົຊນິລາ.ອາຄານແລະຊບັສມົບດັອນັລໍາ້ຄ່າໄດ້ຖກືຈດຸທໍາລາຍຫຼຖືກືລກັໃນໄລຍະການ
ຮຸກຮານຂອງຍີ່ ປຸ່ນ,ຍງັເຫຼອືແຕ່ສ່ວນໜຶ່ ງຂອງອາຄານແລະຫໍຄອຍ.ມາຮອດປີ1920,ອາຄານໄດ້ຮບັການຟືນ້ຟູຜ່ານ
ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງເພື່ ອຟືນ້ຟູແລະຕບົແຕ່ງໃໝ່.ປະມານ3ກມ(9ກມຜ່ານເສັນ້ທາງປູຢາງ)ຂອງການຍ່າງ
ຈາກວດັບຸນກຊູາຈະນາໍພວກເຮາົໄປສູ່ຄູຫາຊອກກຣໍູາທີ່ ປິ່ ນໜາ້ໃສ່ທະເລຕາເວນັອອກເຊິ່ ງເປນັບ່ອນປະດດິສະຖານຂ
ອງພະພຸດທະຮູບສາກຍະມູນສີະຫຼກັຈາກຫນີແກນດິສຂີາວທີ່ ເປນັຜນົງານຊີນ້ເອກຂອງອາລະຍະທາໍຕາເວນັອອກ.

104 ວດັທະນະທາໍໃນການຄອງເຮອືນ
 ປະເພດທີ່ ຢູ່ອາໄສ
 ການຊືເ້ຮອືນແລະສນັຍາເຊົ່ າເຮອືນ
 ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນທີ່ ຢູ່ອາໄສພເິສດ
 ລະບບົໄຟຟາ້
 ການນາໍໃຊນ້ໍາ້ປະປາ
 ການນາໍໃຊແ້ກສັ
 ຄວາມຮອ້ນ
 ໂທລະຄມົມະນາຄມົ
 ລະບບົການເກບັຂີເ້ຫຍື່ ອ

120 ການບໍລໂິພກແລະ
ການດໍາລງົຊວີດິແບບປະຢດັ

 ຄ່າໃຊຈ່້າຍພາຍໃນຄວົເຮອືນ
 ວທິກີານຊື້ແລະ

ໃຊສ້ນິຄາ້ອຸປະໂພກບໍລໂິພກ
 ວທິກີານປະຢດັເງນິແລະການໃຊບໍ້ລິ

ການຂອງທະນາຄານ

130 ລະບບົການຂນົສົ່ ງໃນປະເທດເກາົຫຼີ
 ລດົໂດຍສານປະຈາໍທາງ
 ລດົໄຟໃຕດ້ນິ
 ລດົເທກັຊີ
 ພາຫານະໂດຍສານ
 ລດົໄຟ
 ສາຍການບນິ

152 ການໃຊບໍ້ລກິານໜ່ວຍງານບໍລຫິານພາກລດັ
 ໜ່ວຍງານບໍລຫິານພາກລດັ
 ສະຖານຕໍີາຫຼວດ(☎112)

 ສະຖານດີບັເພງີ(☎119)

 ຫອ້ງການໄປສະນີ
 ຫອ້ງສະໝຸດ

157 ການນາໍໃຊສ້ິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະ

ດວກອື່ ນໆ
 ຮາ້ນຕດັຜມົ
 ຮາ້ນເສມີສວຍ
 ປະເພດຂອງສະຖານທີ່ ອາບນໍາ້ສາ

ທາລະນະ

084 ວດັທະນະທໍາຄອບຄວົ
 ລກັສະນະຂອງຄອບຄວົຄນົເກາົຫຼ ີ
 ມາລະຍາດກ່ຽວກບັພາສາ
 ວນັສໍາຄນັໃນການສະຫອຼງກບັຄອບຄວົ

094 ວດັທະນະທາໍການນຸ່ງຖື
 ເສືອ້ຜາ້ໃນຊວີດິປະຈາໍວນັ
 ຊຸດແຕ່ງກາຍແບບດັງ້ເດມີເກາົຫລ:ີ 
 “ຊຸດຮນັບກົ”

095 ອາຫານ
 ອາຫານທີ່ ຄນົເກາົຫຼນີຍິມົຮບັປະທານ
 ອາຫານເກາົຫຼ ີ
 ຊອດ(Sauces)

ວັດທະນະທໍາແລະຊີວິດຂອງຄົນເກົາຫີຼ
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ວດັທະນະທາໍແລະຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼ ີ 085084 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

 ວດັທະນະທໍາຄອບຄວົ

1. ລກັສະນະຂອງຄອບຄວົຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ຊວິດິຄອບຄວົຂອງຄນົເກາົຫຼີມລີກັສະນະສະເພາະຕວົເຊິ່ ງຄນົຕ່າງດາ້ວທີ່ ແຕ່ງງານກບັຄນົເກາົຫຼເີຂົາ້ມາຢູ່ໃນປະເທດນີທ້ີ່

ເປນັຜູທ້ີ່ ເຂົາ້ໃຈວດັທະນະທາໍຂອງຄອບຄວົເກາົຫຼີຈະສາມາດປບັຕວົເຂົາ້ກບັຄອບຄວົໄໝ່ນີໄ້ດງ່້າຍແລະສາມາດເຂົາ້ໃຈ
ວດັທະນະທາໍຂອງເກາົຫຼໄີດງ່້າຍກວ່າ,ວດັທະນະທາໍໃນແຕ່ລະຄອບຄວົນັນ້ອາດຈະແຕກຕ່າງກນັຂຶ ້ນ້ຢູ່ກບັລກັສະນະຄອ
ບຄວົແລະພືນ້ທີ່ ,ສໍາລບັວດັທະນະທໍາຂອງເກາົຫຼນີ ັນ້ມພີືນ້ຖານມາຈາກລດັທຂິງົຈ ື້ດັ່ ງນັນ້ວດັທະນະທາໍຂອງເກາົຫຼີຈ ຶ່ ງ
ມຄີວາມຄາ້ຍຄກືບັປະເທດທີ່ ມວີດັທະນະທາໍຂອງລດັທຂິງົຈ ືນ້ ັນ້ເອງແຕ່ກໍ່ ມຄີວາມປ່ຽນແປງໄປແນ່ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ລກັສະນະດາ້ນການພດັທະນາເປນັອຸດສາຫະກາໍທີ່ ເຕບີໃຫຍ່ຢ່າງໄວວາ.

(1)ສາຍພວົພນັໃນຄອບຄວົ

•ຄອບຄວົທີ່ ມຄີວາມສາມກັຄກີນັນັນ້ຖວ່ືາເປນັສິ່ ງທີ່ ສໍາຄນັມນັເປນັຄວາມສຸກຂອງສະມາຊກິໃນຄອບຄວົທຸກຄນົ.
•ລະດບັຊັນ້ແມ່ນສິ່ ງສໍາຄນັສໍາລບັຄອບຄວົເຊິ່ ງເດກັນອ້ຍຄວນໄດຮ້ບັການສດິສອນໃຫມ້ຄີວາມເຄາົລບົຜູໃ້ຫຍ່ແລະສະ
ແດງຄວາມຄດິເຫນັດວ້ຍກລິຍິາທີ່ ສຸພາບອ່ອນໂຍນ.

•ຄວາມສໍາພນັລະຫວ່າງຜູປ້ກົຄອງແລະເດກັເປນັສິ່ ງທີ່ ພເິສດເຊິ່ ງຜູປ້ກົຄອງໃນເກາົຫຼີຈະເນັນ້ໃຫຄ້ວາມຮກັແລະ
ຄວາມເຂົາ້ໃຈແກ່ເດກັແລະບາງຄັງ້ອາດຕາມໃຈເດກັຈນົເປນັສາເຫດໃຫເ້ດກັມນີດິໃສຕອ້ງເພິ່ ງພາຜູອ້ື່ ນຢູ່ສະເໝ.ີ

•ສາຍພວົພນັລະຫວ່າງຫຼານກບັປູ່ຍ່າຕາຍາຍໃນຮູບແບບນັນ້ເຮດັໃຫຄຸ້ນນະພາບຂອງຄວາມສໍາພນັດຂີຶນ້ຕາມໄປດວ້ຍ.

(2)ສາຍສໍາພນັລະຫວ່າງສາມີແລະພນັລະຍາ

•ສາຍສໍາພນັລະຫວ່າງສາມີແລະພນັລະຍາແມ່ນສິ່ ງສໍາຄນັ,ແຕ່ໜາ້ທີ່ ຂອງທ່ານໃນຖານະເປນັລູກຊາຍຫຼືລູກສາວກບັ
ພ່ໍແມ່ຂອງທ່ານເອງກຖໍວ່ືາເປນັສິ່ ງສໍໍາຄນັເຊັ່ ນດຽວກນັ.

•ໃນອະດດີການລຽ້ງລູກຈະເປນັໜາ້ທີ່ ຂອງຜູຍ້ງິເປນັຫຼກັຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມຫວ່າງບ່ໍດນົນີ້ແນວໂນມ້ດັ່ ງກ່າວກາໍລງັປ່ຽນແປ
ງໄປໂດຍທີ່ ຜູຊ້າຍເລີ່ ມມສ່ີວນຮ່ວມໃນການລຽ້ງດູເດກັຮ່ວມກບັຜູຍ້ງິຫຼາຍຂຶນ້.

•ຜູຊ້າຍເກາົຫຼສີະໄໝ່ກ່ອນຈະບ່ໍລຶງ້ເຄຍີກບັການສະແດງຄວາມຮກັຕ່ໍພນັລະຍາຂອງຕນົເອງໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ ງການຊື່


ນຊມົຫຼືການສະແດງຄວາມຮກັແພງພນັລະຍາຕ່ໍໜາ້ພ່ໍແມ່ຫຼຄືອບຄວົເນື່ ອງຈາກຖວ່ືາເປນັເລື່ ອງທີ່ ໂງ່ໜາ້ອາຍຈຶ່ ງຕອ້ງ



ຄ່ອຍໆລະມດັລະວງັສະເໝີບ່ໍມກີານສະແດງອອກ.

•ພະຍາຍາມເຂົາ້ໃຈວດັທະນະທາໍໃນຄອບຄວົຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ
•ຮຽນຮູວ້ດັທະນະທາໍຂອງຄອບຄວົຈາກສາມຂີອງທ່ານແລະຍາດພີ່ ນອ້ງ
•ແກໄ້ຂບນັຫາດວ້ຍການສື່ ສານກນັ
•ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືຈາກຜູອ້ື່ ນ

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.

※   ຖາ້ທ່ານບ່ໍສາມາດແກໄ້ຂບນັຫາດວ້ຍຂໍແ້ນະນາໍຂອ້ງເທງິໄດ້ທ່ານຄວນປກຶສາຜູຊ່້ຽວຊານໃຫຄໍ້າປກຶສາ,ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືຈາກສູນສົ່ ງ
ເສມີຄອບຄວົຫຼາກຫຼາຍວດັທະນະທາໍທີ່ ຢູ່ໃກບ້າ້ນຕດິຕ່ໍສູນ(DanuriHelpline ☎1577-1366).

(3)ການປບັຕວົເຂົາ້ກບັຊວີດິຄອບຄວົ

ເພື່ ອທີ່ ຈະເຮດັໃຫຊ້ວິດິແຕ່ງງານມຄີວາມສຸກໃນເກາົຫຼ,ີຈ ຶ່ ງເປນັສິ່ ງສໍາຄນັທີ່ ຈະປບັຕວົເຂົາ້ກບັຄວາມແຕກຕ່າງ
ທາງດາ້ນວດັທະນະທາໍໃຫໄ້ດ້ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ຖເືປນັເລື່ ອງຍາກທີ່ ຈະປບັຕວົໃຫເ້ຂົາ້ກບັຊວີດິຄອບຄວົແລະ
ວດັທະນະທາໍເກາົຫຼໄີດ,້ດັ່ ງນັນ້ຖາ້ທ່ານປະສບົບນັຫາດັ່ ງກ່າວໃຫພ້ຈິາລະນາຂໍແ້ນະນາໍດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ.້

2.ມາລະຍາດກ່ຽວກບັພາສາ

"ຄໍານາໍໜາ້ຊື່ "ໃຊເ້ມື່ ອເຮາົເອີນ້ໃຜບາງຄນົແລະ"ຕໍາແໜ່ງ"ໃຊເ້ມື່ ອເຮາົລມົກບັໃຜບາງຄນົ.ໃນປະເທດເກາົຫຼີ
ເຮາົມກັໃຊຄໍ້ານາໍໜາ້ຊື່ ຫຼືຕໍາແໜ່ງເພື່ ອເອີ ້ີນ້ຫຼກ່ືາວເຖງິບຸກຄນົດຽວກນັ.ຊື່ ເກາົຫຼີແລະຊື່ ໃນຕວົອກັສອນຈນີປະສມົກນັ
ແລະໃຊເ້ປນັຄໍານາໍໜາ້ຊື່ ແລະຕໍາແໜ່ງ.ການໃຊຄໍ້ານາໍໜາ້ຊື່ ຫຼຕໍືາແໜ່ງຜດິອາດຈະເຮດັໃຫຄ້ນົອື່ ນບ່ໍພໍໃຈໄດ.້

(1)ຄໍານາໍໜາ້ຊື່ ແລະຕໍາແໜ່ງຂອງສະມາຊກິໃນຄອບຄວົ

ໃນປະເທດເກາົຫຼີສະມາຊກິໃນຄອບຄວົເອີນ້ກນັດວ້ຍຊື່ ພເິສດແທນຄວາມສໍາພນັ.ຖາ້ເບິ່ ງແຜນວາດຄອບຄວົລຸ່ມນີ້
ທ່ານຈະເຫນັວ່າມຊີື່ ທີ່ ແຕກຕ່າງກນັໃນການເອີນ້ສະມາຊກິຂອງສາມີແລະພນັລະຍາໂດຍຈະມກີານໃຊພ້າສາ
ທີ່ ສະແດງຄວາມເຄາົລບົຜູທ້ີ່ ອາວຸໂສແລະຈະໃຊພ້າສາທໍາມະດາກບັຜູໜຸ່້ມກວ່າ.ອາດຈະມີການແຕກຕ່າງເລກັ
ນອ້ຍໃນແຕ່ລະຄອບຄວົ,ດັ່ ງນັນ້ຈ ຶ່ ງຄວນປກຶສາກນັພາຍໃນຄອບຄວົກ່ຽວກບັເລື່ ອງນີດ້ວ້ຍ.

*ແຜນວາດຄອບຄວົ:ເສັນ້ຄວາມສໍາພນັຖກືນາໍໃຊ້ເພື່ ອອະທບິາຍຄວາມສໍາພນັໃນຄອບຄວົ.ເສັນ້ແນວນອນຊີ້ບອກຄວາມສໍາພນັ
ຕາມການແຕ່ງງານ,ໃນຂະນະທີ່ ເສັນ້ແນວຕັງ້ໝາຍເຖງິຄວາມສໍາພນັລະຫວ່າງພ່ໍແມ່ກບັລູກ.



ວດັທະນະທາໍແລະຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼ ີ 087086 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

(2)ຄໍານາໍໜາ້ຊື່ ແລະຕໍາແໜ່ງທີ່ ພນັລະຍາໃຊເ້ພື່ ອເອີ ້ີນ້ສະມາຊກິໃນຄອບຄວົຂອງສາມີ
ສາຍພວົພນັ

ຄໍານາໍໜາ້
(ໂຮຈງິ)

ຄໍາທີ່ ໃຊເ້ອີນ້ຍາດພີ່ ນອ້ງ(ຈຊີງິ)

ສາມີ ພ່ໍແມ່ສາມີ ຄອບຄວົສາມີ ອື່ ນໆ ເດກັນອ້ຍ

ພ່ໍປູ່ ອາບໍນມິ ອາບໍນມິ ອາບໍນມິ ອາບໍນມິ ຊບໍີນມິ ຮາຣາບໍຈິ

ແມ່ຍ່າ ອມີນໍມິ ອມີນໍມິ ອມີນໍມິ ອມີນໍມິ ຊມີນໍມິ ຮານມນໍີ

ສາມີ
ຢໍໂບ
ອບັບາ

ຢໍໂບ
ອບັບາ

ອາບອມ,ເອບ,ິ
ເກອູຊາຣາມ,

ເກອິ

ອາບອມ,
ເອບິ

ນາມຢອນ,
ເກອ,ິເອອບັບາ,

ຊາຍມກີຽດທີ່ ເຮດັວ
ຽກນອກບາ້ນ

ອາບໍຈ,ິ
ອບັບາ

ອາ້ຍ ອາຈບໍູນມິ ອາຈບໍູນມິ ອາຈບໍູນມິ ອາຈບໍູນມິ ຊຈິບໍູນມິ ເຄອນັອາບໍຈິ

ເອືອ້ຍ/
ນອ້ງສາວ

ຮະຢອງນມິ/
ອາກາຊິ

ຮະຢອງນມິ/
ອາກາຊິ

ຮະຢອງນມິ/
ອາກາຊິ

ຮະຢອງນມິ/
ອາກາຊິ

ຮະຢອງນມິ/
ຊນຸີຍ

ໂກໂມ

ນອ້ງຊາຍ
ດໍຢອນນມິ,
ໂຊບາງນມິ

ດໍຢອນນມິ,
ໂຊບາງນມິ

ດໍຢອນນມິ,
ໂຊບາງນມິ

ດໍຢອນນມິ,
ໂຊບາງນມິ

ດໍຢອນນມິ,
ໂຊບາງນມິ,
ຊດີອແຊ

ຊາມຊອນ
(ຍງັບ່ໍໄດແ້ຕ່ງງານ),
ຈາເກອນິອາບຈິ

ເອືອ້ຍໃພ ້ ຮະຢອງນມິ ຮະຢອງນມິ ຮະຢອງນມິ ຮະຢອງນມິ ຮະຢອງນມິ ເຄອນັອີມໍນີ

ອາ້ຍເຂຍີ ໂຊບາງນມິ
ໂຊບາງນມິ,
ໂກໂມບູ

ໂຊບາງນມິ ໂຊບາງນມິ ໂກໂມບູ ໂກໂມບູ

ນອ້ງໃພ ້ ດອງໂຊ ດອງໂຊ ດອງໂຊ ດອງໂຊ ດອງໂຊ ຈາເກອນຶອມິນີີ

*ຄໍານາໍໜາ້ຊື່ :ເພື່ ອໃຊເ້ອີນ້ໃຜບາງຄນົ
*ຕໍາແໜ່ງ:ເພື່ ອອາ້ງເຖງິສະເພາະບາງຄນົ

OO—ຊື່ ລູກຊາຍ&ລູກສາວ 

ພ່ໍ

ອາ້ຍ ເອືອ້ຍ ນອ້ງສາວ ນອ້ງຊາຍເອືອ້ຍໃພ ້ ອາ້ຍເຂຍີ ນອ້ງເຂຍີ ນອ້ງໃພ ້

ຂອ້ຍ-ພ່ໍປູ່
ລູກ-ປູ່

ຂອ້ຍ-ຫຼານ
ລູກ-ເອືອ້ຍ,ອາ້ຍ

ຂອ້ຍ-ລຸງ
ລູກ-ລຸງ

ຂອ້ຍ-ຫຼານ
ລູກ-ເອືອ້ຍ,ອາ້ຍ

ລູກຂອງທ່ານ

ຂອ້ຍ-ເອືອ້ຍໃພ ້
ລູກ-ປາ້

ຂອ້ຍ-ປາ້
ລູກ-ປາ້

ຂອ້ຍ-ລຸງ
ລູກ-ລຸງ

ຂອ້ຍ-ອາໃພ ້
ລູກ-ອາ

ຂອ້ຍ-ອ່າວ
ລູກ-ອ່າວ

ຂອ້ຍ-ອ່າວ
ລູກ-ອ່າວ

ຂອ້ຍ-ອາ
ລູກ-ອາ

ຂອ້ຍ-ແມ່ຍ່າ
ລູກ-ຍ່າ

ແມ່

ສາມີ ຂອ້ຍ

ຄໍານາໍໜາ້ຊື່ ຂອງຄນົໃນຄອບຄວົຂອງສາມີທີ່ ພນັລະຍາເອີນ້

ແຜນວາດຄອບຄວົຂອງສາມີ



ວດັທະນະທາໍແລະຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼ ີ 089088 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

(3)ຄໍານາໍໜາ້ຊື່ ແລະຕໍາແໜ່ງທີ່ ສາມໃີຊເ້ພື່ ອເອີນ້ສະມາຊກິໃນຄອບຄວົຂອງພນັລະຍາ

ສາຍພວົພນັ
ຄໍານາໍໜາ້
(ຮ່ອດຊງິ)

ຄໍາທີ່ ໃຊເ້ອີນ້ຍາດພີ່ ນອ້ງ(ຈຊີງິ)

ພນັລະຍາ
ພ່ໍແມ່ຂອງພນັ

ລະຍາ
ຄອບຄວົຂອງພນັ

ລະຍາ
ອື່ ນໆ ເດກັນອ້ຍ

ພ່ໍຂອງພນັລະຍາ
ຈາງອນິ,
ອາບອານມິ

ອາບອານມິ,
ຈາງອນິອໍເຣອນິ

ອາບອານມິ,
ຈາງອນິອໍເຣອນິ

ອາບອານມິ,
ຈາງອນິອໍເຣອນິ

OOໂອຮນັບາບໍຈ,ີ
ຈາງອນິອໍເຣອນິ

ໂອຮາຣາບໍຈີ

ແມ່ຂອງພນັນ
ລະຍາ

ຈາງໂມ,
ອມິອານມິ

ອມິອານມິ,
ຈາງໂມນມິ

ອມິອານມິ,
ຈາງໂມນມິ

ອມິອານມິ,
ຈາງໂມນມິ

ຈາງໂມນມິ,OO
ໂອຮນັມນໍມິ

ອີຮານມໍນີ

ພນັລະຍາ
ຍຽວໂບ,
OO

ອອມມາ້

ທງັຊນິ,OO
ອອມມາ້

OOອອມມ,ີ
ຈບິຊາຣໍາ

OOອອມມ,ີ
ຈບິຊາຣໍາ

OOອອມມາ້,ໂຊ,
ຈບິຊາຣໍາ,ອາເນ່

ອອີອມນ,ິ
ອອມມາ້

ອາ້ຍ/ນອ້ງຊາຍ
ຮງັນມິ,
ໂຊມນັ

ຮງັນມິ,ໂຊມນັ ຮງັນມິ,ໂຊມນັ ຮງັນມິ,ໂຊມນັ ໂຊມນັ
ໂອຊໍາຊອນ,
ໂອຊຸກບຸ

ເອືອ້ຍ/ນອ້ງສາວ
ໂຊຢອງ,
ໂຊເຈ

ໂຊຢອງ,ໂຊເຈ ໂຊຢອງ,ໂຊເຈ ໂຊຢອງ,ໂຊເຈ ໂຊຢອງ,ໂຊເຈ ອໂິມ

ເອືອ້ຍໃພ ້ ອາຈມູາວນີ ໂຊມນັແດກ ໂຊມນັແດກ ໂຊມນັແດກ ໂຊມນັແດກ ໂອຊຸງໂມ

ນອ້ງໃພ ້ ໂຊມນັແດກ ໂຊມນັແດກ ໂຊມນັແດກ ໂຊມນັແດກ
ໂຊມນັແດກ,OO

ໂອຊຸງໂມ
ໂອຊຸງໂມ

ອາ້ຍເຂຍີ
ຮະຢອງນມິ,
ດອງໂຊ

ຮະຢອງນມິ,
ດອງໂຊ

ຮະຢອງນມິ,
ດອງໂຊ

ຮະຢອງນມິ,
ດອງໂຊ

ດອງໂຊ,OO
ອໂິມບຸ

ອໂິມບຸ

ນອ້ງເຂຍີ
ດອງໂຊ,
ໂຊບງັ

ດອງໂຊ,O
ໂຊບງັ

ດອງໂຊ,O
ໂຊບງັ

ດອງໂຊ,Oໂຊບງັ
ດອງໂຊ,OO
ອໂິມບຸ

ອໂິມບຸ

ຄໍານາໍໜາ້ຊື່ ຂອງສະມາຊກິໃນຄອບຄວົຂອງພນັລະຍາທີ່ ສາມໃີຊເ້ອີນ້

ແຜນວາດສະມາຊກິໃນຄອບຄວົຂອງພນັລະຍາ

ພ່່ໍ

ອາ້ຍ ເອືອ້ຍ ນອ້ງສາວ ນອ້ງຊາຍເອືອ້ຍໃພ ້ ອາ້ຍເຂຍີ ນອ້ງເຂຍີ ນອ້ງໃພ ້

ຂອ້ຍ-ພ່ໍ,ພ່ໍເຖົາ້
ລູກ-ພ່ໍເຖົາ້

ຂອ້ຍ-ທີ່ ຮກັ,ພ່ໍນາງ000
ລູກ-ພ່ໍ.ແມ່

ຂອ້ຍ-ອາ້ຍ
ລູກ-ລຸງ

ຂອ້ຍ-ຫຼານ
ລູກ-ເອືອ້ຍ,ອາ້ຍ

ລູກຂອງທ່ານ

ຂອ້ຍ-ເອືອ້ຍໃພ ້
ລູກ-ປາ້

ຂອ້ຍ-ເອືອ້ຍ
ລູກ-ນາ້ສາວ

ຂອ້ຍ-ອາ້ຍເຂຍີ
ລູກ-ນາ້ບ່າວ

ຂອ້ຍ-ນອ້ງສາວ
ລູກ-ນາ້ສາວ

ຂອ້ຍ-ນອ້ງເຂຍີ
ລູກ-ນາ້

ຂອ້ຍ-ນອ້ງຊາຍ
ລູກ-ອ່າວ

ຂອ້ຍ-ນອ້ງໃພ ້
ລູກ-ນາ້

ຂອ້ຍ-ແມ່,ແມ່ເຖົາ້
ລູກ-ແມ່ເຖົາ້

ແມ່

ພນັລະຍາ ຂອ້ຍ

*ຄໍານາໍໜາ້ຊື່ :ເພື່ ອໃຊເ້ອີນ້ໃຜບາງຄນົ
*ຕໍາແໜ່ງ:ເພື່ ອອາ້ງເຖງິສະເພາະບາງຄນົ

OO—ຊື່ ລູກຊາຍ&ລູກສາວ,O—ນາມສະກຸນ



ວດັທະນະທາໍແລະຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼ ີ 091090 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

•ວນັເກດີ:ສໍາລບັຜູອ້າວຸໂສວນັເກດີຈະເອີ ້ນ້ວ່າແຊງຊນິ(saengshin).ໃນປະເທດເກາົຫຼີຈະແຕ່ງແກງສາຫ່ຼາຍ
ເປນັອາຫານເຊົາ້ໃນມືວ້ນັເກດີ.ບາງຄັງ້ກໍ່ ເຊນີຍາດພີ່ ນອ້ແລະໝູ່ ເພື່ ອນມາຮ່ວມສະຫຼອງນາໍກນັ.ຜູທ້ີ່ ຖກືເຊນີມາຮ່ວມ
ກໍ່ ມຂີອງຂວນັຫຼືເງນິມາມອບໃຫເ້ຈົາ້ຂອງວນັເກດີ.

(2)ການແຕ່ງງານ

ການແຕ່ງງານໃນປະເທດເກາົຫຼີມທີງັແບບດັງ້ເດມີຕາມປະເພນີແລະແບບສະໃໝໄໝ່,ແຕ່ມາຮອດປະຈບຸນັເກື
ອບຈະບ່ໍເຫນັພທິກີານແຕ່ງແບບດັງ້ເດມີຕາມປະເພນີເນື່ ອງຈາກມແີບບສະໃໝໄໝ່ເຂົາ້ມາແທນ.ສ່ວນໃຫຍ່ກ
ານຈດັງານແຕ່ງງານແບບທນັສະໄໝຈະຈດັຢູ່ສະຖານທີ່ ໃຫບໍ້ລກິານຈດັງານດອງ,ໂຮງແຮມ,ໂບດ,ວດັອື່ ນໆ.
ສໍາລບັການສະເຫຼມີສະຫຼອງງານແຕ່ງ,ເຈ ົາ້ບ່າວຈະໃສ່ຊຸດທກັຊໂີດ້ແລະເຈົາ້ສາວຈະນຸ່ງກະໂປ່ງ.ຫຼງັຈາກງານລຽ້ງ
ທງັເຈ ົາ້ສາວແລະເຈົາ້ບ່າວຈະປ່ຽນຊຸດເປນັຊຸດພືນ້ເມອືງຕາມປະເພນີແລະອອກມາເສບີແພແບກ(Pyebaek*)
ໃຫພ່ໍ້ແມ່ເຈົາ້ບ່າວແລະຍາດຜູໃ້ຫຍ່.ໃນປະຈບຸນັນຍິມົເສບີແພແບກໃຫຄ້ອບຄວົຂອງທງັສອງຝ່າຍ.

ອງີຕາມຫອ້ງການສະຖຕິແິຫ່ງຊາດໃນໄລຍະຊຸມ10ປຜ່ີານມານີ້ອາຍຸສະເລ່ຍໃນການແຕ່ງງານຄັງ້ທາໍອດິໃນປະເທດເກົ
າຫຼີເພີ່ ມຂຶນ້ເລກັໜອ້ຍ.

ອາຍຸສະເລ່ຍໃນການແຕ່ງງານຄັງ້ທາໍອດິໃນປະເທດເກາົຫຼີໃນຊຸມ10ປຜ່ີານມາມຄີ:ື

ການຈາໍແນກປະເພດ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ອາຍຸສະເລ່ຍໃນ
ການແຕ່ງງານຄັງ້

ທາໍອດິ

ຊາຍ 31.0 31.1 31.4 31.6 31.8 31.9 32.1 32.2 32.4 32.5

ຍງິ 27.8 28.1 28.3 28.7 28.9 29.1 29.4 29.6 29.8 29.9

(4)ການສະແດງຄວາມເຄາົລບົນບັຖືແລະການສະແດງອອກທີ່ ບ່ໍເປນັທາງການ

ໃນປະເທດເກາົຫຼ,ີມຄີວາມແຕກຕ່າງໃນການໃຊພ້າສາເລກັນອ້ຍຂຶ ້ນ້ກບັອາຍຸ,ສາຍພວົພນັ,ຖານະທາງສງັຄມົ
ລະຫວ່າງຜູເ້ວົາ້ແລະຜູຟ້ງັ.ເຊິ່ ງຄວາມແຕກຕ່າງເຫຼົ່ ານີອ້າດອະທບິາຍໄດຢ່້າງກວ້າງຂວາງເປນັສອງແບບຄ:ື
ແບບສະແດງຄວາມນບັຖືແລະແບບບ່ໍເປນັທາງການ.
•ແບບສະແດງຄວາມເຄາົລບົນບັຖນືັນ້ຈະໃຊກ້ບັຜູສູ້ງອາຍຸແລະເປນັພາສາທີ່ ເປນັທາງການໜອ້ຍກ່ວາ.
•ແບບບ່ໍເປນັທາງການແມ່ນໃຊເ້ວລາເວົາ້ກບັໝູ່ ເພື່ ອຫຼືບາງຄນົທີ່ ມອີາຍຸອ່ອນກ່ວາຕນົ.

3.ວນັສໍາຄນັໃນການສະຫອຼງກບັຄອບຄວົ

ພາຍໃນຄອບຄວົນັນ້ມເີຫດການສໍາຄນັຫຼາຍຢ່າງເກດີຂຶນ້,ເຊັ່ ນການເກດີ,ການແຕ່ງງານຫຼືການເສຍຊວີດິ
ຂອງສະມາຊກິໃນຄອບຄວົຫຼືໝູ່ ເພື່ ອນ.ເຊິ່ ງຖວ່ືາເປນັສິ່ ງສໍາຄນັສໍາລບັບຸກຄນົແລະຄອບຄວົ,ສະນັນ້ທ່ານຄວນໃຊເ້
ວລາຢູ່ກບັສະມາຊກິໃນຄອບຄວົຂອງທ່ານໃນເວລາດັ່ ງກ່າວ.

(1)ການເກດີ

•ແບກວິ(ຄບົຮອ້ຍວນັ):ໃນປະເທດເກາົຫຼີວນັທີ່ ຄບົຮອ້ຍວນັນບັຈາກວນັທີ່ ເດກັເກດີນັນ້ຈະເປນັວນັທີ່ ມກີານສະຫຼ
ອງຄັງ້ໃຫຍ່ເຊິ່ ງອາຫານທົ່ ວໄປທີ່ ນຍິມົລຽ້ງກນັໃນວນັນີແ້ມ່ນເຄກັເຂົາ້ໜຶງ້,ເຄກັນໍາ້ເຜີິງ້ທີ່ ເຮດັດວ້ຍຖົ່ ວແດງ,ແລະ
ແກງສາຫ່ຼາຍເຫຼົ່ ານີເ້ປນັຕົນ້.ຜູປ້ກົຄອງກໍ່ ຈະນຸ່ງເສືອ້ຜາ້ໄໝ່ໃຫເ້ດກັເພື່ ອສະຫຼອງໃນວນັພເິສດນີ.້

•ຄບົຮອບວນັເກດີຄັງ້ທາໍອດິຂອງເດກັ:ຍາດຕພິີ່ ນອ້ງແລະເພື່ ອສະໜດິຈະຖກືເຊນີມາຮ່ວມງານສະຫຼອງວນັເກດີຄັງ້
ທາໍອດິ.ພ່ໍແມ່ຈະນຸ່ງຊຸດປະເພນຂີອງເກາົຫຼໃີຫເ້ດກັ,ແລະກະກຽມໂຕະພເິສດເພື່ ອສະຫຼອງວນັເກດີຄັງ້ທາໍອດິໃຫເ້
ດກັ.ຕາມປະເພນແີລວ້ຈະກະກຽມແບກໂຊກິ(ເຄກັເຂົາ້ໜຶງ້ສຂີາວ),ຊງົພະຍອນ(ເຄກັເຂົາ້ຮູບເຄິ່ ງດວງຈນັ),ແລະ
ຊຊຶກຶວງດງັ(ເຄກັນໍາ້ເຜິງ້ທີ່ ເຮດັດວ້ຍເກາົລຽງ)ໄວເ້ທງິໂຕະ.ນອກນັນ້ຍງັວາງໝາກໄມ,້ດາ້ຍ,ເຂົາ້,ເງນິ,ສໍດໍາແລະ
ປື້ມ(ໃນຫວ່າງບ່ໍດນົມານີ້ບາງເທື່ ອເພີ່ ນກວໍາງຫຟູງັຂອງແພດ,ໄມໂຄໂຟນແລະອື່ ນໆພອ້ມ)ໃວເ້ທງິໂຕະແລະໃຫເ້
ດກັຈບັເອາົສິ່ ງໃດໜຶ່ ງທີ່ ເດກັຕອ້ງການແລະອວຍພອນໃຫເ້ດກັ.ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມໃນຫວ່າງບ່ໍດນົມານີ້ຮາ້ນອາຫານ
ຍງັໃຫບໍ້ລກິານຈດັຕຽມໂຕະສະຫຼອງວນັເກດີດັ່ ງກ່າວແທນພ່ໍແມ່ເດກັ.

ຂໍມ້ນູທີ່ ເປນັປະໂຫຍດ

ຄວາມສໍາຄນັຂອງສິ່ ງຂອງທີ່ ວາງໃສ່ເທງິໂຕະສະຫຼອງວນັເກດີຄັງ້ທາໍອດິຂອງເດກັ
•ດາ້ຍ-ອາຍຸຍນື •ຄອ້ນສໍາລບັຜູ້ພພິາກສາ-ມອີາຊບີເປນັຜູພ້ພິາກສາ
•ເງນິ,ເຂົາ້-ຮັ່ ງມີແລະອານາຄດົດີ •ໝາກບານ-ມອີາຊບີເປນັນກັເຕະບານ
•ສໍດໍາ,ແປງທາສ,ີປື້ມ-ເປນັນກັວຊິາການຫຼືນກັຮຽນເກັ່ ງ •ຫຟູງັຂອງແພດ-ເປນັທ່ານໝໍ
•ໄມໂຄໂຟນ–ຜູມ້ຊີື່ ສຽງ

*ແພແບກ(Paebaek):ການສະຫຼອງຕາມປະເພນີເພື່ ອສະແດງຄວາມນບັຖື(ຄໍານບັ)ແກ່ພ່ໍແມ່ຂອງເຈົາ້ບ່າວແລະຍາດຜູໃ້ຫຍ່
ໂດຍເຈົາ້ສາວຄນົໄໝ່ທນັທທີີ່ ສໍາເລດັງານແຕ່ງ.

(ຫນ່ວຍບໍລກິານ:ປ)ີ

ໂຕະສະຫຼອງວນັເກດີຄັງ້ທໍາອດິແບບທນັສະໄໝ



ວດັທະນະທາໍແລະຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼ ີ 093092 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

•ພທິກີານລະນກຶເຖງິຜູທ້ີ່ ລ່ວງລບັໄປແລວ້:ເຊິ່ ງເປນັການໄຫວເ້ພື່ ອລະນກຶເຖງິດວງວນິຍານຂອງຜູທ້ີ່ ລ່ວງລບັໄປແລວ້ໃ
ນຄນືວນັດຽວກບັວນັທີ່ ພວກເຂາົເສຍຊວີດິເຊິ່ ງໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ຄນົເກາົຫຼີຈະໄຫວເ້ພື່ ອສະແດງຄວາມເຄາົລບົບນັພ
ະບູລຸດ2ລຸນ້ຂຶນ້ໄປ.

•ວນັລະນກຶເຖງິຄອບຄວົ:ຈດັຂຶນ້ໃນງານບຸນຕ່າງໆເຊັ່ ນວນັຂຶ ້ນ້ປໄີໝ່,ວນັຮນັຊກິແລະຊູຊ໋ອກ.

ການປຽບທຽບການໄຫວ ້

ຮູບແບບ ຂອງໄຫວເ້ພື່ ອລະນກຶເຖງິຜູເ້ສຍຊວີດິ ຂອງໄຫວເ້ພື່ ອລະນກຶເຖງິຄອບຄວົ

ລໍາດບັ
ໄຫວດ້ວ້ຍວາຍສາມຈອກແລະຄໍາສະແດງການລະ

ນກຶເຖງິ
ວາຍ1ຈອກ

ເວລາ ຄນືຂອງວນັຄບົຮອບມືເ້ສຍຊວີດິ ຕອນເຊົາ້ຂອງມືໄ້ຫວ ້

ເສືອ້ຜາ້ ເສືອ້ຜາ້ທາໍມະດາ ຊຸດແຟນຊກີະໄດ ້

ອາຫານ ເຂົາ້,ແກງອື່ ນໆ ອາຫານຕາມເທດສະການ

ອື່ ນໆ ຈດູທຽນ ບ່ໍຈດຸທຽນ

(3)ໂຮກບັແລະໂກຮຢີອນ(ງານລຽ້ງເພື່ ອອວຍພອນໃຫມ້ອີາຍຸຍນືຍາວ)

•ໂຮກບັ(Hoegap):ໝາຍເຖງິຄບົຮອບວນັເກດີອາຍຸ60ປເີຕມັ(61ປຕີາມອາຍຸຂອງຄນົເກາົຫຼ)ີ.
ເປນັພທິກີານທີ່ ລູກກະກຽມໃຫພ່ໍ້ແມ່ເພື່່ ອສະຫຼອງທີ່ ທ່ານມສຸີຂະພາບດີແລະອາຍຸຍນືຍາວ.ໃນອະດດີພທິນີີມ້ຄີວາ
ມສໍາຄນັຫຼາຍເພາະວ່າຄນົສ່ວນໃຫຍ່ຈະອາຍຸບ່ໍຍນືຫຼາຍ.ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມປະຈບຸນັອາຍຸກໍ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ຫຼາຍແລວ້ດັ່ ງນັນ້
ການສະຫຼອງຈຶ່ ງນຍິມົຈດັແບບງ່າຍໆ.ໃນອະດດີຄນົນຍິມົຈດັອາຫານການກນິເພື່ ອສະຫຼອງແຕ່ມາຮອດປະຈບຸນັລູກ
ໆສ່ວນຫຼາຍນຍິມົສົ່ ງພ່ໍແມ່ໄປທ່ອງທ່ຽວຫຼືມອບຂອງຂວັນພອ້ມກບັເງນິຈາໍນວນໜຶ່ ງແທນ.

•ໂກຮຢີອນ(Gohiyeon):ໝາຍເຖງິວນັເກດີເມື່ ອອາຍຸຄບົ70ປເີຕມັ.(71ປຕີາມອາຍຸຂອງຄນົເກາົຫຼ)ີ.
ມກີານເຊນີຍາດພີ່ ນອ້ງແລະໝູ່ ເພື່ ອນໃກຊ້ດິແລະຈະຈດັງານສະຫຼອງໃຫຍ່ກ່ວາທຸກຄັງ້ທີ່ ຜ່ານມາ.ບາງຄນົກໍ່ ກະກຽ
ມຂອງຂວັນໃຫເ້ຈົາ້ຂອງວນັເກດີ.

(4)ງານສບົ

ຄອບຄວົຈະນຸ່ງຊຸດໄວທຸ້ກແລະແຕ່ງຕວົໃຫຜູ້ເ້ສຍຊວີດິເຊິ່ ງໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ຈະກຽມຜາ້ໃວລ່້ວງໜາ້ໃຫແ້ກ່ຜູສູ້ງອາຍຸ
ໃນຂະນະທີ່ ຍງັມຊີວີດິຢູ່ເຊິ່ ງຜາ້ນີຈ້ະແຕກຕ່າງກນັອອກໄປອງີຕາມຄອບຄວົແລະພາກພືນ້ແລະໃນບາງກໍ່ ລະນຈີະມີ
ການແຕ່ງຕວົໃຫຜູ້ເ້ສຍຊວີດິດວ້ຍຜາ້ປ່ານສດໍີາຫຼືສຂີາວແລະແຂກທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມງານມນູຊງັ(munsang*)ຄວນຫຼກີລ ້
ຽງການນຸ່ງເຄື່ ອງທີ່ ມສີສີນັແລະນຸ່ງເຄື່ ອງດໍາຫຼືຂາວ.ຕະຫຼອດງານມູນຊງັທ່ານຄວນສະແດງຄວາມນບັຖືແລະນບົໃວພ້ ້
ອມກບັຄອບຄວົຂອງຜູເ້ສຍຊວີດິ.ຍງັມກີານມອບເງນິກນິທານນາໍຄອບຄວົຜູເ້ສຍຊວີດິນາໍອກີ.

(5)ພທິກີາໍ

ພທິກີາໍຂອງເກາົຫຼີຈະເຮດັໃຫທ່້ານຮບັຮູເ້ຖງິຄວາມສໍາພນັທີ່ ມຕ່ໍີກນັແລະຖເືປນັການສະແດງຄວາມລະນກຶເຖງິບນັພະ
ບູລຸດຜູລ່້ວງລບັໄປແລວ້ອກີດວ້ຍ.

*ມນູຊງັ(Munsang):ໄປຢຽ້ມຢາມເພື່ ອອບົອຸ່ນຄອບຄວົຜູເ້ສຍຊວີດິເພື່ ອສະແດງຄວາມເສົາ້ສະຫຼດົໃຈນາໍ

ໂຕະທີ່ ໃຊໄ້ຫວເ້ພື່ ອລະນກຶເຖງິຄນົໃນຄອບຄວົ

ຂໍມ້ນູທີ່ ເປນັປະໂຫຍດ

ມາຮູຈ້ກັກບັອາຫານເກາົຫຼຕີື່ ມ
ການຈດັໂຕະຈະແຕກຕ່າງກນັຂຶນ້ຢູ່ກບັປະເພນຄີອບຄວົແລະວດັທະນະທາໍໃນພາກພືນ້.ໂຕະທີ່ ຈດັບໍລກິານຄວນຈະຫນັ
ໜາ້ໄປສູ່ທດິເຫນອື,ແລະແຜ່ນພບັກນັບງັຢູ່ດາ້ນຫລງັຂອງມນັ.ໂດຍທົ່ ວໄປ,ໂດຍເລີ່ ມຕົນ້ຈາກດາ້ນໃນຂອງແຜ່ນພບັບງັ,
ອາຫານຈະຖກືຈດັເປນັຫາ້ແຖວ.ຈາໍນວນຄກີຂອງຫມາກໄມ້ແລະແພນເຄກ້(Jeon)ຄວນຈະໄດຮ້ບັການກາໍນດົໄວ.້

ແຖວທ1ີ:ເມດັບນັພະບູລຸດ,ເຂົາ້ປຽກເຂົາ້tteokguk(ແກງເຂົາ້ເຄກ້),ຊງົຢອນ(ຮູບເຄກ້ເຂົາ້ເຄິ່ ງວງົເດອືນ),ແລະຈອກ

ແຖວທ2ີ:ອາຫານຂົວ້ເຊັ່ ນເຈອ່ອນປາຫຼືຊນັໂຈດ(ເຄບບັອາຫານເກາົຫຼ)ີ

※ Eodongyukseo (魚東肉西):ປາແມ່ນຖກືຈດັໃສ່ໃນເບືອ້ງຕາເວນັອອກ,ແລະຊີນ້ແມ່ນຖກືຈດັໃສ່ໃນເບືອ້ງທດິຕາເວນັຕກົ


Dudongmiseo (頭東尾西):ຫວົຂອງປາແມ່ນຖກືຈດັໃສ່ໃນເບືອ້ງຕາເວນັອອກ,ແລະຫາງຂອງປາແມ່ນຢູ່ໃນຂາ້ງຕາເວນັຕກົ.

ແຖວທ3ີ:ເຕົາ້ຮູ້ຫຼືແກງຊີນ້ງວົ,ແລະອື່ ນໆ.

ແຖວທ4ີ:ອາຫານຂາ້ງຄຽງເຊັ່ ນ:ຜກັ,ຊີນ້ແຫງ້ແລະກມິຈິແລະຂອງຫວານsikhye(ເຄື່ ອງດື່ ມເຂົາ້ຫນມົຫວານ)

※ Jwapouhye(左脯右醯):ຊີນ້ແຫງ້ແມ່ນຖກືຈດັໄວທ້ີ່ ສົນ້ສຸດທາ້ຍເບືອ້ງຊາ້ຍມ,ືແລະຂອງຫວານsikhyeແມ່ນຖກືຈດັໄວໃ້ນ

ສົນ້ສຸດທາ້ຍຂອງເບືອ້ງຂວາມື

ແຖວທ4ີ:ຫມາກໄມເ້ຊັ່ ນໝາກກະທນັ,ແກ່ນຫມາກກໍ່ ,ຂະໜມົyakgwa,ໝາກກຽ້ງເທດແລະໝາກແອບເປີນ້

※ Joyulisi(棗栗梨枾):ໝາກກະທນັ,ແກ່ນຫມາກກໍ່ ,ໝາກກຽ້ງເທດແລະລູກພບັແຫງ້ແມ່ນຖກືຈດັໃສ່ຈາກດາ້ນຊາ້ຍມື

Hongdongbaekseo(紅東白西):ຫມາກໄມສ້ແີດງແມ່ນຖກືຈດັໃສ່ໃນເບືອ້ງຕາເວນັອອກ,ແລະຫມາກໄມສ້ຂີາວຖກືວາງໄວ ້

ໃນເບືອ້ງທດິຕາເວນັຕກົ



ວດັທະນະທາໍແລະຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼ ີ 095094 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

 ວດັທະນະທໍາການນຸ່ງຖື

1.ເສືອ້ຜາ້ໃນຊວີດິປະຈາໍວນັ

ຊາວເກາົຫຼປີກົກະຕແິລວ້ມກັໃສ່ເຄື່ ອງນຸ່ງຫົ່ ມແບບຕາເວຕັກົ,ແລະໃສ່ເສືອ້ແຂນຍາວໃນລະດູໃບໄມປ້ົ່ ງແລະ
ລະດູໃບໄມລ້ົ່ ນແລະໃສ່ເສືອ້ແຂນສັນ້ໃນລະດູຮອ້ນ.ພວກເຂາົເຈ ົາ້ສວມໃສ່ເສືອ້ຄຸມເຊັ່ ນເສືອ້ໃຫຍ່ຫຼືເສືອ້ກນັຫນາວ
ໃນລະດູຫນາວ.ສໍາລບັທຸລະກດິທີ່ ສໍາຄນັຫຼືການເຕົາ້ໂຮມຄອບຄວົ,ຊາວເກາົຫຼຈີະໃສ່ຊຸດ.

2.ຊຸດແຕ່ງກາຍແບບດັງ້ເດມີເກາົຫລ:ີ“ຊຸດຮນັບກົ”

ເຄື່ ອງແຕ່ງກາຍແບບດັງ້ເດມີຂອງາວເກາົຫລໃີຕມ້ຊີື່ ວ່າ"Hanbok".ເຄື່ ອງແຕ່ງກາຍທີ່ ມເີສັນ້ກມົກນືດີແລະ
ໂຄງ້ລງົຢ່າງສະຫງ່າງາມ,ຊຶ່ ງເຮດັໃຫຊຸ້ດHanbokສວຍງາມແລະສະຫງ່າຜ່າເຜອືຍ.ມຫຼີາຍລະດບັຂອງຊຸດ
Hanbok,ແບ່ງຕາມບ່ໍວ່າຈະເປນັການສວມໃສ່ທີ່ ເປນັທາງການຫຼືບ່ໍເປນັທາງການແລະ,ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັເພດ,
ອາຍຸ,ແລະລະດູການ.ໂດຍພືນ້ຖານແລວ້,ຊຸດHanbokສໍາລບັຜູຊ້າຍປະກອບດວ້ຍໂສງ້ແລະເສືອ້ແຈ໋ກເກດັ,
ໃນຂະນະທີ່ ຊຸດHanbokສໍາລບັແມ່ຍງິປະກອບດວ້ຍສິນ້ແລະເສືອ້ແຈ໋ກເກດັ.ນອກເຫນອືໄປຈາກນີ,້
ຍງັສາມາດໃສ່ເສືອ້ກັກ໊,ເສືອ້ເມໂກຍ,ເສືອ້ຄມົ,ແລະອື່ ນໆໄດ.້

(1)ວທິກີານນຸ່ງຊຸດHanbokຂອງທ່ານຊາຍ

ໃສ່ເສືອ້jeogori(ເສືອ້ແຈ໋ກເກດັແບບດັງ້ເດມີຂອງເກາົຫຼ)ີແລະໂສງ້.ໃນເວລາທີ່ ນຸ່ງໂສງ້,
ສາຍຮດັເອວຄວນກຽ້ວຈາກຂວາໄປຫາຊາ້ຍ.ປາຍຂອງສງ້ຈະເຊື່ ອມໂຍງກບັຜາ້ຍນີ.
ຫຼງັຈາກທີ່ ໃສ່ເສືອ້jeogori,ເສືອ້ຍາວໄດຖ້ກືມດັ,ແລວ້ນຸ່ງເສືອ້ເວດແລະ
ເສືອ້ໃສ່ເທງີເສືອ້jeogori.ໃສ່ເສືອ້durumagi(ເສືອ້ພືນ້ເມອືງເກາົຫຼ)ີ
ໃນເວລາທີ່ ຈະອອກໄປຂາ້ງນອກຫຼືກົມ້ຫວົຄໍານບັ.

(2)ວທິກີານນຸ່ງຊຸດHanbokຂອງທ່ານຍງິ

ໃສ່ກາງເກງໃນ,ຖງົຕນີເກາົຫຼ,ີແລະສະເກດິຊັນ້ໃນ,ແລະນຸ່ງສິນ້ນອກໃຫປ້ກົເຂາົເຈ ົາ້.
ສິນ້ນອກຄວນຈະຖກືບນັຈຢູຸ່ທາງເບືອ້ງຊາ້ຍ.ຫຼງັຈາກທີ່ ນຸ່ງເສືອ້sokjeogoriແລະ
ແຈ໋ກເກດັນອກ(jeogori),ໃຫດ້ງຶເສືອ້jeogoriໄປທາງຫນາ້ເພື່ ອບ່ໍໃຫມ້ນັໄປປກົຢູ່ເບືອ້
ງຫຼງັ.ໂບຫດັນມົຂອງເສືອ້jeogoriແມ່ນໄດຮ້ບັການມດັເພື່ ອເຮດັໃຫສ້ອງໂບມຄີວາມຍາ
ວເທົ່ າກນັ

 ອາຫານ

1.ອາຫານທີ່ ຄນົເກາົຫຼນີຍິມົຮບັປະທານ

ຄນົເກາົຫຼີມກັແບ່ງອາຫານໃຫຄ້ອບຄວົແລະໝູ່ ເພື່ ອນເຊິ່ ງອາດສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມສຸກຈາກການແບ່ງປນັ
ແລະນີຄ້ແືນວໂນມ້ຂອງວດັທະນະທໍາເກາົຫຼີໃນການຈດັກຽມອາຫານດີໆ ໃຫ້ເມື່ ອມແີຂກມາຮບັປະທານອາຫານນາໍ.
ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ອາຫານເກາົຫຼປີະກອບດວ້ຍເຂົາ້,ແກງແລະເຄື່ ອງຄຽງ.ຄາ້ຍຄກືບັນໍາ້ແກງ,ຊຸບທີ່ ຂຽ້ວຮອ້ນໆ
ມກັເປນັທີ່ ນຍິມົເຊັ່ ນດຽວກບັເຄື່ ອງຄຽງເຊັ່ ນຜກັ,ອາຫານໜຶ້ງ້,ອາຫານລວກ,ຊີນ້ປີງ້,ອາຫານຂົວ້,ແລະ
ອາຫານຈນື,ໜຶ່ ງໃນຊະນດິເຄື່ ອງຄຽງຫຼກັແມ່ນກມິຈ.ິສໍາລບັອາຫານປະເພດເຂົາ້ຄນົສ່ວນຫຼາຍນຍິມົກນິເຟຮີອ້ນຫຼື
ເຟເີຢນັ,ແກງເຂົາ້ສາລີແລະເຄກັເຂົ ້່ າ.

ຂໍມ້ນູທີ່ ເປນັປະໂຫຍດ

ມາຮູຈ້ກັກບັອາຫານເກາົຫຼຕີື່ ມ
ທ່ານອາດຈະຄດິວ່າເປນັເລື່ ອງງ່າຍທີ່ ຈະຄຸນ້ເຄຍີກບັອາຫານເກາົຫຼີໃນເວລາທີ່ ທ່ານຢູ່ກບັໝູ່ ເພື່ ອນຄນົເກາົຫຼ.ີ
ການສາ້ງຄວາມຄຸນ້ເຄຍີກບັອາຫານເກາົຫຼີຖເືປນັວທິທີີ່ ງ່າຍທີ່ ສຸດວທິໜີຶ່ ງໃນການປບັຕວົເຂົາ້ກບັເກາົຫຼຢ່ີາງໄວວາແລະ
ຖາ້ທ່ານມກັອາຫານເກາົຫຼີຊວີດິໃນເກາົຫຼກີໍ່ ຈະມີຄວາມສຸກຂຶ ້ນ້ຫຼາຍຕື່ ມອກີແນ່ນອນ.

ນໍາ້ດື່ ມ
ທ່ານບ່ໍຕອ້ງກງັວນົກບັນໍາ້ດື່ ມທີ່ ປະເທດເກາົຫຼີເພາະທ່ານສາມາດດື່ ມນໍາ້ຈາກກ໋ອກນໍາ້ປະປາໄດຢ່້າງປອດໄພ.
ຄນົເກາົຫຼສ່ີວນຫຼາຍອາດຈະໃຊເ້ຄື່ ອງຕອງນໍາ້ຫຼືຕົມ້ນໍາ້ເພື່ ອຊງົຊາລດົຊາດອ່ອນໆສໍາລບັດື່ ມຕອນອາກາດໜາວ,ສໍາລບັເທື່ ອ
ທາໍອດິທີ່ ລອງດື່ ມນໍາ້ປະປານັນ້ອາດມລີດົຊາດແປກເລກັນອ້ຍແລະຮາ້ຍໄປກ່ວານັນ້ອາດຈະຮູສ້ກືເຈບັທອ້ງໄດ້ເຊິ່ ງຫາກຍງັ
ມອີາການດັ່ ງກ່າວຢູ່ອກີສອງສາມວນັຂໍແນະນາໍໃຫທ່້ານໄປຫາໝໍດທີີ່ ສຸດໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ນໍາ້ໃນຮາ້ນອາຫານທົ່ ວໄປຈະເສບີ
ໃຫຟ້ີແຕ່ຖາ້ຕອ້ງການຊືກ້ໍ່ ສາມາດຫາຊືໄ້ດງ່້າຍຈາກຮາ້ນສະດວກຊື.້



ວດັທະນະທາໍແລະຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼ ີ 097096 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

(2)ກຸກ(ແກງຈດື),ທງັ(ແກງກບັຊີນ້ຫຼືປາ),ຈແີກ(ຂຽ້ວ)ແລະຈອນໂກນ(ແກງຂຸນ້)

ອາຫານທງັສີ່ ຊະນດິນີ້ປຸງແຕ່ງໂດຍການຕົມ້ຜກັແລະຊີນ້ຫຼືປາໃສ່ນໍາ້.ເຊິ່ ງມຊີື່ ຕ່າງກນັຂຶນ້ກບັເຄື່ ອງປຸງແລະ
ວທິປຸີງແຕ່ງ:00ກຸກ,00ທງັ,00ຈແີກ,ຫຼື00ຈອນໂກນ.

•ບູກຽວກຸກ:ແກງພໍແລ໋ກແຫງ້.ຮກັສາອາການເມາົຄາ້ງໄດດ້ີ

•ກອງນາມນູກກັ:ແກງຖົ່ ວງອກ

•ມຢີອງກກັ:ແກງສາຫ່ຼາຍສນີໍາ້ຕານ.

•ຊນັລອງທງັ:ແກງຊີນ້ງວົກບັແປງ້ເຂົາ້ຂຸນ້ແລະຊີນ້ງວົຊອຍບາງບາງ

•ການບທີງັ:ແກງກະດູກຂາ້ງງວົປຸງແຕ່ງລດົດວ້ຍເກອືຫຼືຊອດຖົ່ ວເຫຼອືງຕື່ ມເສັນ້ເຝເີພື່ ອໃຫໄ້ດລ້ດົຊາດ.

•ກາໍຈາທງັ:ຕຸນກະດູກໝູມນັຝລັ່ ງແລະຜກັອື່ ນໆ

2.ອາຫານເກາົຫຼ ີ

(1)ບບັ(ເຂົາ້ຫຸງ)

ເຂົາ້ເກາົຫຼີແມ່ນໜຽວກ່ວາເຂົາ້ໃນອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໄຕ.້
ກນິຄັງ້ທາໍອດິອາດຈະລະລາຍຍາກແລະອາດຈະເຮດັໃຫເ້ຈບັທອ້ງໄດ.້ປກົ
ກະຕຈິະໃຊເ້ວລາປະມານໜຶ່ ງອາທດິຈຶ່ ງຈະລຶງ້ກນິເຂົາ້ເກາົຫຼ.ີ

ຂໍມ້ນູທີ່ ເປນັປະໂຫຍດ

ບບີມິບບັ(Bibimbap):ເປນັຕວົແທນຂອງອາຫານເກາົຫຼ,ີ
ຜະສມົເຂົາ້ໜຶງ້ກບັຜກັຕ່າງໆ,ຊີນ້ງວົ,ແປງ້ນວົ,ນໍາ້ມນັງາ,ຊອດໝາກເຜດັ
ແດງ,ອື່ ນໆ.ໂດຍສະເພາະແມ່ນອາຫານທີ່ ເປນັຕວົແທນຂອງພາກພືນ້
‘ຈອນຈບູບິມິບບັ(JeonjuBibimbap)’ເປນັທີ່ ນຍິມົຫາຼຍ.ນອກຈາກນັນ້
ຍງັເປນັອາຫານທີ່ ນຍິມົຊບົຊອບຂອງຜູທ້ີ່ ມຊີື່ ສຽງລະດບັໂລກອກີດວ້ຍ.

ເຂົາ້

ມຢີອງກກັ

ດອງແທຈແີກ

ການບທີງັ

ດູບູຈອນໂກ

•ດກັໂບກມຶທງັ:ໄກ່ຕຸນກບັຜກັແລະຊອດໝາກເຜດັ

•ກມິຈຈິແິກ:ກມິຈຂິຽ້ວກບັຊີນ້ໝູ

•ເດນັຈງັຈແີກ:ເດນັຈງັຈແີກຂຽ້ວກບັເຕົາ້ຮູ,້ຊູກນີ,ີເຫດັແລະຜກັບົ່ ວຫວົໃຫຍ່.

•ບູແດຈແີກ:ຂຽ້ວກບັກມິຈ,ິແຮມແລະຜກັຫຼາຍຊະນດິ

•ດອງແທຈແີກ:ປາພໍແລ໋ກຂຽ້ວກບັຫວົຜກົກາດຂາວ,ເຕົ ້່ າຮູ້ແລະຊູກນີີ

•ນກັຈຈີອນໂກ:ປາມກຶໝໍຮ້ອ້ນກບັປາມກຶຝານເປນັຕ່ອນນອ້ຍໆ,ຜກັຫຼາຍຊະນດິ,ເຫດັແລະແກງ

•ດູບູຈອນໂກ:ເຕົາ້ຮູໝໍ້ໄ້ຟກບັເຕົາ້ຮູ,້ຜກັບົ່ ວຫວົໃຫຍ່,ຫວົກາລດົ,ວໍເຕເີຄດ,ຊີນ້ງວົແລະແກງ.



ວດັທະນະທາໍແລະຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼ ີ 099098 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

(4)ອາຫານປະເພດຊີນ້

•ບູໂກກ:ິຊີນ້ງວົປຸງລດົຊາດແລະປີງ້ບາບຄີວິ,ລດົຊາດອອກຫວານແລະແຊບ.

•ກນັບ:ິປີງ້ກະດູກຂາ້ງໝູຫຼືງວົ

•ຊໍາກອນຊນັ:ຊີນ້ໝຢູາ້ງ.ຫໍ່ ດວ້ຍຜກັຫຼາຍຊະນດິແລະຜກັກາດຫອມ.

•ດກັການບ:ິຂົວ້ໄກ່ໃສ່ຜກັ.ຂອ້ນຂາ້ງເຜດັແລະຮອ້ນ.

•ເຊຢຸກບກົກມຶ:ຂົວ້ຊີນ້ໝໃູສ່ຜກັ

(5) ເມນປູາ

•ແຊງຊອນໂຮ(ປາດບິຊອຍ):ກນິປາດບິຊອຍຈໍາ້ຊອດໝາກເຜດັແດງໃສ່ນໍາ້ສມົສາຍຊູ,ຊອດໝາກຖົ່ ວເຫຼອືງໝກັ,
ຊອດວາຊະບິອື່ ນໆ,

•ແຊງຊອນກອູິ(ປີງ້ປາ):ປີງ້ປາລດົເຄມັຫຼືເຜດັ

•ແຊງຊອນຈມິ(ປາໜຶງ້ຫຼືປາຕົມ້):ຊີນ້ປາໜຶງ້ຫຼືຕົມ້

•ແຊງຊອນໂຍຣມິ(ປາຕົມ້ແຂງ):ປາແລະຜກັຕົມ້ໃນຊອດຖົ່ ວເຫຼອືງ

•ໂອຈນິໂຮໂບກມິ(ປາມກຶຂົວ້):ຂົວ້ປາມກຶໃສ່ຜກັ.ລດົຊາດເຜດັຮອ້ນ.

(3)ກມິຈິ

ກມິຈິ(Kimchi)ເປນັອາຫານທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ສຸດທີ່ ຂາດບ່ໍໄດ້ເຊິ່ ງຕອ້ງມໄີວທຸ້ກຄາບເຂົາ້ຂອງຄນົເກາົ
ຫຼີແລະມລີດົຊາດທີ່ ແຊບ,ມສີານອາຫານແລະສາມາດເກບັເອາົໃວໄ້ດ້ໂດຍການດອງຜກັເຊັ່ ນ
ຫວົຜກັກາດຂາວ,ຜກັກາດຂາວ,ໝາກແຕງອື່ ນໆໃນເກອືແລະປະສມົເຂົາ້ກບັແປງ້ນວົ,ພກິໄທ,ກະທຽມ,
ຫອມບົ່ ວຂຽວ,ຂງີ,ປາເຄມັອື່ ນໆແລະຕື່ ມເຄື່ ອງປຸງລງົໃສ່.ຈາກນັນ້ກໍ່ ອດັໃຫແ້ໜນ້ແລວ້ເກບັໃວໃ້ນ
ອຸນນະພູມຄງົທີ່ ໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ ງກ່ອນຮບັປະທານ.ໃນລະດູໜາວຄນົເກາົຫຼີບ່ໍສາມາດປູກຜກັກາດຂາວໄດ້
ດັ່ ງນັນ້ຄນົເກາົຫຼຈີ ຶ່ ງເຮດັກມິຈຊິະນດິຕ່າງໆຕັງ້ແຕ່ທາ້ຍເດອືນພະຈກິຈນົເຖງິຕົນ້ເດອືນທນັວາ
ເພື່ ອເອາົໄວກ້ນິໄດໃ້ນໜາ້ໜາວໂດຍຈະເອີນ້ວ່າ“ກມິຈງັ”ເນື່ ອງຈາກວ່າຄນົນຶ່ ງເຮດັກມິຈຫຼິາຍໃນກມິຈງັ,ຍາດພີ່ ນອ້ງ
ໃກຊ້ດິຮ່ວມກນັຜະລດິກມິຈ.ິ

ບູໂກກິ ກນັບິ

ແຊງຊອນໂຮ(ປາດບິຊອຍ) ແຊງຊອນກອູິ(ປີງ້ປາ)

ກມິຈິ



ວດັທະນະທາໍແລະຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼ ີ 101100 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

(7) ໝາກໄມຕ້າມລະດູການ

ເກາົຫຼເີປນັປະເທດທີ່ ມີ4ລະດູ;ລະດູໃບໄມປ້ົ່ ງ,ລະດູຮອ້ນ,ລະດູໃບໄມປ້ົ່ ງແລະລະດູໜາວ.ສະນັນ້
ຈ ຶ່ ງມໝີາກໄມແ້ຊບໆຫຼາຍຊະນດິໃນແຕ່ລະລະດູ.ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ,ໃນປະຈບຸນັນີ້ມກີານປູກໝາກໄມໃ້ນເຮອືນແ
ກວ້ໄວນດິດວ້ຍເຮດັໃຫໝ້າກໄມແ້ຊບທງັ4ລະດູທີ່ ບ່ໍຂຶນ້ກບັລະດູການທີ່ ແທຈ້ງິ.ແຕ່ວ່າໝາກໄມຕ້າມລະດູການກໍ່

ຍງັມລີດົຊາດແຊບທີ່ ສຸດ.ຖາ້ທ່ານຕອ້ງການຊມີໝາກໄມຈ້າກທອ້ງຖິ່ ນທ່ານກໍ່ ສາມາດຊືໄ້ດຕ້າມຮາ້ນຊບັພະສນິຄາ້ຫຼື
ຮາ້ນຄາ້ຂາຍຍ່ອຍທົ່ ວໄປ.

•ລະດູໃບໄມປ້ົ່ ງ:ໝາກເຊຣິີ,້ໝາກສະຕໍເບຣີີ້(ຕົນ້ເດອືນພດຶສະພາ-ຕົນ້ເດອືນມຖຸິນາ)ອື່ ນໆ.

•ລະດູຮອ້ນ:ໝາກເມລອນ(ເດອືນມຖຸິນາ-ເດອືນກລໍະກດົ),ໝາກຄາຍ(ພດີ)(ເດອືນມຖຸິນາ-ເດອືນສງິຫາ),
ໝາກໂມ(ເດອືນມຖຸິນາ-ເດອືນສງິຫາ),ພໍາອື່ ນໆ.

•ລະດູໃບໄມລ້ົ່ ນ:ໝາກພບັ(ເດອືນກນັຍາ-ເດອືນຕຸລາ),ໝາກແພ,ແອ໋ບເປິນ້,ໝາກພຸດຊາ(ກະທນັ),ເກາົລດັ,
ລະແຊງ້(ເດອືນກນັຍາ),ອື່ ນໆ.

•ລະດູໜາວ:ໝາກກຽ້ງຈນີ,ໝາກກຽ້ງອື່ ນໆ.

(6) ອາຫານວ່າງ

•ລໍາຍອນ(ຣາເມນ):ແມ່ນອາຫານວ່າງຊະນດິໜຶ່ ງທີ່ ນຍິມົໃນເກາົຫຼ,ີທ່ານສາມາດແຕ່ງໄດພ້າຍໃນ1ນາທ,ີ
ພຽງແຕ່ເຕມີນໍາ້ແລວ້ນາໍໄປຕົມ້ມທີງັລດົຊາດຈດືແລະເຜດັ.ຈອກບນັຈຸລໍາຍອນເປນັນຈອກເຈຍ້
ທີ່ ທ່ານສາມາດເຕມີນໍາ້ຮອ້ນໃສ່ແລະກໍ່ ກນິຢ່າງແຊບຊອ້ຍ.

•ກບິບບັ(ເຂົາ້ກໍ)້:ໃສ່ເຂົາ້ໜຶງ້,ແຮມ(ໝ)ູ,ແພກເຄກັໄຂ່,ຫວົກະລດົ,ໝາກແຕງອື່ ນໆເທງິຜກັແລວ້ມວ້ນເຂົາ້ກນັ
ຂຶ່ ງສາມາດເຮດັໄດ້ງ່າຍດາຍແລະລາຄາບ່ໍແພງພຽງພໍອີ່ ມໄດ.້

•ກກັຊູ(ເຝ)ີ:ເມນເູຝີເຊັ່ ນນໍາ້ແກງຫຼືເຝຜີະສມົຊອດເປນັຕົນ້.

•ມນັດູ(ກຽ້ວ):ກຽ້ວໃສ່ຜກັ,ເຕາົຮູ້ແລະຊີນ້ໝ.ູເສບີມາວມນັດູໃນນໍາ້ເກວີແລະຕຸຍກມິມນັດູໝາຍເຖງິຈນືກຽ້ວ.

•ດ໋ອກບ໋ອກກ:ິເຄກັເຂົາ້ອດັແທ່ງສບັເປນັປ່ຽງ,ແປງ້ເຄກັອື່ ນໆຄວາມຍາວພໍເໝາະສມົປະສມົກບັເຄກັປາແລະ
ຜກັຕ່າງໆຈາກນັນ້ປຸງກບັເຄື່ ອງປຸງ.

•ຊູນແດ(ໃສກ້ອກ):ໃສກ້ອກກບັເສັນ້ເຝີແລະເລອືດງວົໃນໄສໝ້.ູ

ລໍາຍອນ(ຣາເມນ) ກບິບບັ(ເຂົາ້ກໍ)້ ກກັຊູ(ເຝ)ີ

ມນັດູ(ກຽ້ວ) ດ໋ອກບ໋ອກກິ ຊູນແດ(ໃສກ້ອກ)

ໝາກສະຕໍເບຣີີ ້ ໝາກເມລອນ

ແອ໋ບເປິນ້ ໝາກກຽ້ງຈນີ
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ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

•ໂຊທງັ(ນໍາ້ຕານ):ແປງ້ຫວານເປນັສຂີາວ,ເຫຼອືງຫຼືສນີໍາ້ຕານ.

•ຊກິໂຊ(ນໍາ້ສົມ້ສາຍຊູ):ເປນັນໍາ້ສເີຫຼອືງແລະມລີດົສົມ້.ຕຸກຂອງມນັຄາ້ຍຄກືນັຕຸກໃສ່ນໍາ້ມນັຈນືອາຫານ.ໃຫທ່້ານກ
ວດເບິ່ ງຮູບຕດິເທງິຕຸກເປນັຮູບໝາກແອບັເປິນ້ຫຼືເຂົາ້.

•ໂຊກມຶ(ເກອື):ເປນັແປງ້ຂາວມລີດົຊາດເຄມັ.ເບິ່ ງຄກັຄກັວ່າແມ່ນເກອືຫຼືນໍາ້ຕານເນື່ ອງຈາກທງັສອງຄາ້ຍຄກືນັຫຼາຍ.

•ໂຈມຮີຽວ(ຜງົປຸງອາຫານ):ເປນັແປງ້ທີ່ ໃຊປຸ້ງແຕ່ງເສມີລດົຊາດໂດຍຕື່ ມໃສ່ໃນສ່ວນປະສມົຫຼກັເຄື່ ອງປຸງນີ້
ຄາ້ຍຍຄກືບັເກອືແລະນໍາ້ຕານເຊິ່ ງຈະຕອ້ງລະມດັລະວງັໃຫດ້ີເພາະຖາ້ຕື່ ມລງົໃນອາຫານຫຼາຍເກນີໄປຈະເຮດັໃຫອ້າ
ຫານເສຍລດົຊາດແລະບ່ໍດຕ່ໍີສຸຂະພາບໄດ.້ດັ່ ງນັນ້ຈ ຶ່ ງຄວນໃຊໃ້ນປະລມິານທີ່ ເໝາະສມົ.

•ຊຄີຽງຢູ(ນໍາ້ມນັຈນືອາຫານl):ເປນັທາດແຫຼວສຂີອ້ນຂາ້ງເຫຼອືງໃຊສໍ້າລບັຈນືຫຼືຂົວ້ຕຸກມຮູີບສາລີຫຼື
ຖົ່ ວເທງິເຈຍ້ປກັ.

•ຊາມກຣິມຶ(ນໍາ້ມນັງາ):ເປນັທາດແຫຼວສນີໍາ້ຕານໃຊເ້ພື່ ອປຸງລດົຊາດໃຫອ້າຫານໃຫເ້ຜດັຮອ້ນແລະຫອມແລະ
ເອີນ້ວ່າ“ນໍາ້ມນັໝາກງາ”.ນອກຈາກເຄື່ ອງປຸງທີ່ ກ່າວມາແລວ້ກໍ່ ຍງັມນີໍາ້ມນັເມດັຝາ້ຍອກີດວ້ຍ.

•ແອ໊ກຍອດ(ຊອດປາ):ເປນັຊອດດັງ້ເດມີຈາກປາແລະປາໝກັເຊິ່ ງມີມຽວຊີ(ປາແອນໂຊວ)ີ,ແອ໊ກຍອດແລະ
ການາເຣຍ,ອື່ ນໆ.ການນາເຣຍແອ໊ກຍອດມີລດົຊາດຄາ້ຍຄກືບັຊອດຂອງໄທຫຼືຫວຽດນາມ.

3.ຊອດ(Sauces)

•ມານນຶ(ກະທຽມ):ປກົກະຕຈິະມລີດົຊາດເຜດັແຕ່ຈະເຜດັໜອ້ຍລງົແລະຫວານຖາ້ນາໍໄປຈີ່ ສບັໃຫລ້ະອຽດ
ພື່ ອໃຊເ້ປນັຂອງແຕ່ງາ້ອາຫານຫຼໃືຊເ້ປນັເຄື່ ອງເທດປຸງລດົໄດ.້

•ກນັຈງັ(ຊອດທົ່ າເຫຼອືງ):ເປນັເຄື່ ອງປຸງສດໍີາ,ແຫລວແລະມລີດັຊາດເຄມັຕື່ ມລງົໃນອາຫານຕາມມກັ
ເຮດັຈາກກອ້ນຖົ່ ວເຫຼອືງໝກັແລວ້ເຕມີນໍາ້ເກອື,ປກົກະຕິແລວ້ຊອດທົ່ ວເຫຼອືງຈະແບ່ງອອກເປນັລດົດັ່ ງເດມີແລະ
ແບບໝກັໂດຍແບບດັງ້ເດມີໃຊສໍ້າລບັປຸງນໍາ້ແກງແລະຜກັນອກຈາກນີ້ຊອດຖົ່ ວເຫຼອືງແບບໝກັຈະໃຊເ້ປນັຊອດຈໍາ້
ປາດບິແລະອື່ ນໆໄດອ້ກີ.

•ໂກຊູຈງັ:(ຊອດໝາກເຜດັ):ຊອດໝາກເຜດັເຮດັຈາກໝາກເຜດັປົ່ ນ,ຖົ່ ວເຫຼອືງໝກັແລະເກອືລດົຊາດຈະ
ແຊບຍອ້ນລດົຊາດຂອງໝາກຖົ່ ວເຫຼອືງໝກັ,ລດົຊາດເຜດັຂອງໝາກເຜດັປົ່ ນແລະລດົຊາດເຄມົຈາກເກອື
ທີ່ ປະສມົເຂົາ້ກນັຢ່າງລງົຕວົ.

•ເທນຈງັ(ເຕົາ້ຈຽ້ວ):ເຮດັຈາກໝາກຖົ່ ວແລະເກອືແລະຊອດດັງ້ເດມີຂອງເກາົຫຼີເພື່ ອປຸງລດົຊາດແກງ.

ມານນຶ(ກະທຽມ) ກນັຈງັ(ຊອດທົ່ າເຫຼອືງ) ຊຄີຽງຢູ(ນໍາ້ມນັຈນືອາຫານl) ໂຊທງັ(ນໍາ້ຕານ)

ໂກຊູຈງັ:(ຊອດໝາກເຜດັ) ໂຊກມຶ(ເກອື)ເທນຈງັ(ເຕົາ້ຈຽ້ວ) ໂຈມຮີຽວ(ຜງົປຸງອາຫານ)
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ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

(3)ຍນັຢຽນເຊ(ລະບບົມດັຈາໍແບບເຄິ່ ງໜຶ່ ງ)

ເນື່ ອງຈາກພາວະການຖດົຖອຍໃນຕະຫຼາດທີ່ ຢູ່ອາໄສແລະແນວໂນມ້ອດັຕາດອກເບຍ້ຕ່ໍາທີ່ ຍງັຄງົສະພາບຕ່ໍໄປ
ເມື່ ອບ່ໍນານມານີ້ກນເຊົ່ າເຮອືນໃນປະເທດເກາົຫຼີໄດປ່້ຽນລະບບົການເຊົ່ າຈາກຢຽນເຊ(ລະບບົການມດັຈໍາໍ)
ທີ່ ໄຊກ້ນັມາກ່ອນໜາ້ນັນ້ໃຫເ້ປນັລະບບົການໜຶ່ ງໃນແບບຢຽນເຊ(ລະບບົການມດັຈາໍເຄິ່ ງໜຶ່ ງ)ເຊິ່ ງຈະລວມເຖງິເງນິ
ມດັຈາໍກບັຄ່າເຊົ່ າລາຍເດອືນເພື່ ອເປນັຫຼກັຄໍາ້ປະກນັໃຫແ້ກ່ເຈົ ້່ າຂອງເຮອືນໂດຍໃນປະຈບຸນັເຮອືນສາມຫຼງັໃນສບິຫຼງັ
ໄດໃ້ຫເ້ຊົ່ າພາຍໃຕລ້ະບບົການມດັຈາໍເຄິ່ ງໜຶ່ ງໂດຍຜູເ້ຊົ່ າຄດິໄລ່ຄ່າເຊົ່ າລາຍເດອືນທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ທຽບເທົ່ າກບັຄ່າມດັຈໍ
າທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້(200%ຂອງອດັດອກເບຍ້ເງນິນຝາກທະນາຄານ)ຕວົຢ່າງເຊັ່ ນສມົມຸດວ່າພາຍໃຕອ້ດັຕາດອກເບຍ້
ທີ່ ສູງກ່ວາເງນິມດັຈາໍຈະເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ300ລາ້ນວອນເປນັ400ລາ້ນວອນຕະລອດສອງປີໂດຍຜູເ້ຊົ່ າແບ່ງ100
ລາ້ນວອນທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ນີ້ເປນັຄ່າເຊົ່ າລາຍເດອືນ400,000ວອນເຖງິ600,000ວອນແລະເງນິມດັຈາໍ300
ລາ້ນວອນແລະຄ່າເຊົ່ າລາຍເດອືນ400,000ເຖງິ600,000ວອນ.

(4)ວອນເຊ(ເຊົ່ າລາຍເດອືນ)

ທ່ານສາມາດເຊົ່ າທີ່ ພກັອາໄສເປນັລາຍເດອືນໄດ້ໂດຍຍງັຕອ້ງຈ່າຍຄ່າມດັຈາໍເລກັໜອ້ຍເຊິ່ ງນອ້ຍກ່ວາຄ່າເຊົ່ າ
ຂໍດ້ີກໍ່ ຄສືາມາດຕ່ໍລອງຄ່າມດັຈາໍໄດ້ໂດຍຂຶນ້ກບັໄລຍະເວລາທີ່ ເຊົ່ າຫາກສາມາດຈ່າຍເງນິຄ່າເຊົ່ າໄດສູ້ງຂຶນ້
ເງນິມດັຈາໍກໍ່ ຈະໜອ້ຍລງົປກົກະຕແິລວ້ເງ ື່ອນໄຂຂອງວອນເຊນັນ້ຂຶນ້ກບັຂະໜາດ,ຈາໍນວນຫອ້ງແລະ
ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກອື່ ນໆບ່ໍວ່າຈະແມ່ນການເຊົ່ າເໝາົຕາມສນັຍາຫຼືເຊົ່ າແບບລາຍເດອືນກໍ່ ຕາມ,
ສໍາລບັເຮອືນແບບMultiplexແລະອ໋ອບຟດິໂທຫຼາຍແຫ່ງນັນ້ມກັຈະມເີຄື່ ອງໃຊໃ້ນເອືນໃຫຢູ່້ແລວ້ເຊັ່ ນຕູເ້ຢນັແລະຈກັ
ຊກັຜາ້ແລະອື່ ນໆເປນັຕົນ້.

(5)ກນັເຊ

ມກັມເີຈົາ້ຂອງເຮອືນຫຼາຍຄນົທີ່ ຕອ້ງການໃຫຊ້າວຕ່າງປະເທດຫຼືຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະນາທໍາທີ່ ອາ
ໄສຢູ່ໃນປະເທດເກາົຫຼີຈ່າຍເງນິເປນັກອ້ນສໍາລບັຄ່າເຊົ່ າ1-3ປີ(ຢູ່ເຂດເຈຈູມກັຈ່າຍຄ່າເຊົ່ າເປນັລາຍປີເປນັເງນິກອ້ນ)

(6)ກຊຸີກຊາ(ຫໍພກັ)

ເປນັທີ່ ພກັທີ່ ຈດັໂດຍຍບໍລສິດັຫຼືໂຮງຮຽນສໍາລບັຜູເ້ຂົາ້ຝກຶອບົຮມົເຕກັໂນໂລຊກີານລງົທນຶຂອງຕ່າງປະເທດ(D-3],
ແລະຄນົງານທີ່ ເຂົາ້ມາເຮດັວຽກໃນປະເທດເກາົຫຼີຜ່ານລະບບົການອະນຸຍາດການຈາ້ງງານເຊິ່ ງມວີຊີາ້ອະນຸຍາດໃຫເ້ຮັ
ດວຽກທີ່ ບ່ໍຖເືປນັອາຊບີ(E-9],ເຊິ່ ງບາງບໍລສິດັກໍ່ ອາດຈດັຫໍພກັໃຫ້ແຕ່ບາງບໍລສິດັກໍ່ ອາດບ່ໍຈດັໃຫ.້

 ວດັທະນະທໍານການຄອງເຮອືນ

1.ປະເພດທີ່ ຢູ່ອາໄສ

ໃນປະເທດເກາົຫຼີທີ່ ຢູ່ອາໄສໄດແ້ກ່ເຮອືນດ່ຽວ,ອາພາດເມັນ້,ສະຕູດໂີອ(ໃນພາສາເກາົຫຼເີອີນ້ວ່າ“ອ໋ອບຟດິໂທ”),
ເຮອືນMultiplex,ເຮອືນທີ່ ມີຫຼີາຍຄອບຄວົອາໄສຢູ່ນາໍກນັ,ແລະອື່ ນໆ.ໃນປະຈບຸນັປະຊາຊນົເກາົຫຼີທີ່ ອາ
ໄສຢູ່ໃນຕວົເມອືງມກັຢູ່ໃນທີ່ ຢູ່ອາໄສທີ່ ມຫຼີາຍຫອ້ງເຊັ່ ນ:ອາພາດເມັນ້ເພື່ ອຄວາມສະດວກສະບາຍກ່ວາ.ຄນົເກາົຫຼີ
ໃຫຄ້ວາມສໍາຄນັໃນການເປນັເຈົາ້ຂອງບາ້ນຂອງຕນົເອງ.ລາຄາເຮອືນໃນປະເທດເກາົຫຼີແພງຫຼາຍແລະເຮອືນໃນເມອືງ
ຫຼວງກໍ່ ແພງກ່ວາໃນເຂດຊນົນະບດົຫຼາຍ.

2.ການຊືເ້ຮອືນແລະສນັຍາເຊົ່ າເຮອືນ

(1)ການຊືເ້ຮອືນ

ເມື່ ອທ່ານຊືເ້ຮອືນທ່ານຕອ້ງເບິ່ ງຕໍາແໜ່ງການຕັງ້ເຮອືນ,ທດິທາງ,ຄວາມສະດວກໃນການເຂົາ້ເຖງິເຮອືນ,
ສະພາບແວດລອ້ມອອ້ມຂາ້ງແລະອື່ ນໆ.ເມື່ ອທ່ານຕດັສນິໃຈຊືເ້ຮອືນທ່ານຕອ້ງເກບັສໍາເນາົໃບຢັງ້ຢນືສງັຫາລມິະຊບັເ
ພື່ ອກວດສອບຄວາມເປນັເຈົາ້ຂອງ,ປະກອບເຂົາ້ໃນການເອາົໄປຊວດຈາໍເງນິກູຕ່້າງໆແລະອື່ ນໆເພື່ ອຫຼກີລຽ້ງບ່ໍໃຫທ່້າ
ນເສຍຜນົປະໂຫຍດແລະສຸດທາ້ຍເມື່ ອທ່ານເຊນັສນັຍາຊືເ້ຮອືນຕອ້ງຮບັປະກນັວ່າທ່ານປະກອບຂໍມ້ນູທີ່ ຈາໍເປນັທງັໝົ
ດໃສ່ໃນສນັຍາເພື່ ອບ່ໍໃຫທ່້ານເສຍປຽບ.

(2)ການເຊົ່ າໂດຍຈ່າຍຄ່າມດັຈາໍ

ການເຊົ່ າເຮອືນໃນປະເທດເກາົຫຼີຈະແຕກຕ່າງຈາກປະເທດອື່ ນໂດຍຕອ້ງຈ່າຍຍເງນິມດັຈາໍໃຫເ້ຈົາ້ຂອງເຮື
ອນເພື່ ອເປນັການມດັຈາໍລະຫວ່າງຊ່ວງທີ່ ເຂົາ້ພກັ.ເມື່ ອສນັຍາຄບົກາໍນດົກໍ່ ຈະໄດຮ້ບັເງນິມດັຈາໍທງັໝດົຄນື
ສາມາດເຊົ່ າເຮອືນໄດທ້ງັຫຼງັຫຼືເຊົ່ າພຽງບາງສ່ວນກໍ່ ໄດ້(ເຊົ່ າ1ຊັນ້,1-2ຫອ້ງແລະອື່ ນໆ).ຖາ້ຕອ້ງການເຊົ່ າທງັຫຼງັ
ເງນິມດັຈາໍຈະແມ່ນປະມານ40–80%ຂອງມນູຄ່າເຮອືນ.ສນັຍາເຊົ່ າເຮອືນປກົກະຕຈິະແມ່ນໃນໄລຍະ
2ປີ(1ປສໍີາລບັເຮອືນອ໋ອບຟດິໂທ)ແລະຕາມກດົໝາຍເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊົ່ າບ່ໍສາມາດຢຸດສນັຍາກ່ອນຄບົ2
ປີຫາກຜຼເ້ຊົ່ າບ່ໍຍນິຍອມ(ຜູເ້ຊົ່ າໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງໂດຍກດົໝາຍ).ນອກຈາກນີ້ອກີຄວາມໝາຍໜຶ່ ງແມ່ນ
ຜູເ້ຊົ່ າສາມາດອາໄສຢູ່ໃນເຮອືນເປນັເວລາ2ປໄີດ້ເຖງິແມ່ນວ່າສນັຍາເຊົ່ າພຽງ1ປກີໍ່ ຕາມ.



ວດັທະນະທາໍແລະຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼ ີ 107106 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

•ການວາງເງນິແລະຈ່າຍຄ່າມດັຈາໍ
ຕາມກດົໝາຍແລວ້ບ່ໍຈາໍເປນັຕອ້ງວາງເງນິດາວແຕ່ຢ່າງໃດແຕ່ມຈັະເປນັການຈ່າຍເງນິ10%
ຂອງເງນິມດັຈາໍທງັໝດົແທນຕວົຢ່າງເຊັ່ ນ:ຫາກເງນິມດັຈາໍທງັໝດົແມ່ນ2ລາ້ນວອນການວາງເງນິຈະແມ່ນ2
ແສນວອນແລະສາມາດຈ່າຍເງນິ1,8ລາ້ນວອນທີ່ ເຫຼອືໄດຕ້າມວນັທີທີ່ ຕກົລງົກນັກ່ອນຍາ້ຍເຂົາ້ຢູ່ໂດຍຈະຕອ້ງຈ່າຍເ
ງນິທງັໝດົໃນວນັທຍີາ້ຍເຂົາ້ແລະທ່ານຄວນເກບັຮກັສາໃບຮບັເງນິທງັໝດົໃວໃ້ຫດ້.ີ

(9)ການຍກົເລກີສນັຍາແລະການຄນືເງນິມດັຈາໍ

ບາງຄັງ້ທ່ານບ່ໍສາມາດຍາ້ຍໄປຢູ່ບ່ອນອື່ ນໄດກ່້ອນສນັຍາເຊົ່ າຊິນ້ສຸດ.ໃນກລໍະນນີີ້ເຈ ົາ້ຂອງເຮອືນສາມາດຫກັຫຸຼດຈາໍນວນ
ຕາມຄ່າເຊົ່ າລາຍເດອືນຈນົເຖງິວນັຄບົກາໍນດົໄດຈ້າກເງນິມດັຈາໍທງັໝດົແລວ້ຄນືເງນິທີ່ ເຫຼອືໃຫທ່້ານ.
ທ່ານອາດຢູ່ໃນຫອ້ງທີ່ ມເີງນິມດັຈາໍ2ລາ້ນວອນແລະຄ່າເຊົ່ າລາຍເດອືນ150,000ວອນແລະ
ຕດັສນິໃຈຍາ້ຍໄປຢູ່ບ່ອນອື່ ນ3ເດອືນກ່ອນສນັຍາຊິນ້ສຸດເຊິ່ ງຄງົຈະບ່ໍເປນັບນັຫາຫາກມຜູີເ້ຊົ່ າຄນົໄໝ່ມາເຊົ່ າ
ຕ່ໍຈາກທ່ານທນັທີແຕ່ຖາ້ບ່ໍເປນັແນວນີ້ກໍ່ ບ່ໍຖວ່ືາຜດິກດົໝາຍຫາກເຈົາ້ຂອງເຮອືນຈະຄນືເງນິໃຫທ່້ານພຽງ1,55
ລາ້ນວອນເທົ່ ານັນ້ເຊິ່ ງກໍ່ ຄຄ່ືາເຊົ່ າເດອືນລະ450,000ວອນຈາໍນວນ3ເດອືນ(150,000ວອນx3ເດອືນ)
ຈາກເງນິມດັຈາໍນັນ້ເອງ.ຖາ້ທ່ານບ່ໍຕອ້ງການຕ່ໍສນັຍາເຊົ່ າໄໝ່ທ່ານຄວນແຈງ້ໃຫເ້ຈົາ້ຂອງຊາບວ່າທ່ານຕອ້ງການຍາ້ຍອອ
ກກ່ອນສນັຍາຊິນ້ສຸດລ່ວງໜາ້ຢ່າງໜອ້ຍໜຶ່ ງເດອືນຫາກທ່ານໄດແ້ຈງ້ແກ່ເຈົາ້ອງເຮອືນແລວ້ຍ່ອມຖວ່ືາເປນັການຜດິກົ
ດໝາຍຫາກເຈົາ້ຂອງເຮອືນບ່ໍຍອມຄນືເງນິມດັຈາໍໃຫທ່້ານແລະຖາ້ເຈ ົາ້ຂອງເຮອືນບ່ໍຄນືເງນິມດັຈາໍໃຫທ່້ານທ່ານສາມາ
ດຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານດໍາເນນີຄະດທີາງແພ່ງໄດ້ເຊິ່ ງອາດຕອ້ງໃຊເ້ວລາໄລຍະໜຶ່ ງແລະມຂີັນ້ຕອນຫຍຸງ້ຍາກພໍສມົຄວນ
ດັ່ ງນັນ້ຖາ້ຫາກມເີຫດການດັ່ ງກ່າວເກດີຂຶນ້ແທ້ທ່ານຄວນຂໍຄໍາປກຶສາຈາກສູນໃຫຄ້ວາມຊ່ວຍເຫຼອືເຊິ່ ງມີ
ໃຫທ່້ານເລອືກຫຼາຍແຫ່ງເຊັ່ ນກນັ.

(7)ກວດສອບດວ້ຍຕາຕວົເອງ

ການຊອກຫາຫອ້ງຫຼືເຮອືນທີ່ ຈະພກັຢູ່ໃນປະເທດເກາົຫຼນີ ັນ້ຈະມຢູ່ີຫຼາຍວທິດີວ້ຍກນັ,ວທິທີາໍອດິ
ອາດເບິ່ ງຈາກໃບປວິໂຄສະນາໃຫເ້ຊົ່ າເຮອືນ,ປາ້ຍຕດິຕາມທາງ.ທ່ານສາມາດເຂົາ້ໄປເບິ່ ງະຖານທີ່ ດວ້ຍຕວົທ່ານເ
ອງເລຍີຢ່າງໃດກໍ່ ດີວທິີທີ່ ເປນັທີ່ ນຍິມົກ່ວາໝູ່ ແມ່ນໃຊຕ້ວົເອງອະສງັຫາລມິາຊບັເຊິ່ ງຕວົແທນຈະດໍາເນນີການ
ກວດສອບແທນທ່ານເອງແລະຈະຈດັກຽມເອກະສານໃຫ້ດັ່ ງນັນ້ທ່ານຈະສາມາດເຮດັສນັຍາໄດຢ່້າງປອດໄພ
ໂດຍບ່ໍມປີນັຫາທາງກດົໝາຍທ່ານອາດຈະໄດຮ້ບັສ່ວນຫຸຼດຈາກນາຍໜາ້ໄດບ້າງສ່ວນໂດຍສະເພາະຫາກເປນັ
ການຫາຜ່ານທາງອນິເຕຕເີນດັແລະໄດມ້ໂີອກາດຕ່ໍລອງກບັນາຍໜາ້ອະສງັຫາລມິະຊບັມອືາຊບີຕວົຈງິໄດ.້
 ※   ປະຈບຸນັ,ຄ່າທາໍນຽມນາຍໜາ້ອະສງັຫາລມິະຊບັແມ່ນອງີຕາມມນູຄ່າການປ່ຽນໂອນ.ຖາ້ນາຍໜາ້ຮຽກເອາົຄ່າບໍລກິານເປນັນາຍໜາ້ສູງເກນີໄປ,ທ່ານ

ຄວນລາຍງານການກະທໍາທີ່ ຜດິກດົໝາຍດັ່ ງກ່າວຂອງນາຍໜາ້ຫາສູນຮບັຜດິຊອບກ່ຽວກບັທີ່ ດນິທີ່ ຫອ້ງການເມອືງ,ແຂວງແລະອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ

(8)ສນັຍາ

•ຄູ່ສນັຍາ
ທ່ານຕອ້ງເຮດັສນັຍາເຊົ່ າກບັເຈົາ້ຂອງເຮອືນຕວົຈງິໃນສນັຍາຈະຕອ້ງລະບຸໄລຍະເວລາການເຊົ່ າ,ເງນິມດັຈາໍ,
ຄ່າເຊົ່ າລາຍເດອືນອື່ ນໆ.ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມບາງຄນົອາດຈະເຮດັສນັຍາກບັຜູເ້ຊົ່ າກ່ອນໜາ້ແລະຈ່າຍເງນິມດັຈໍ
າໃຫພ້ວກເຂາົແທນການເຮດັສນັຍາໂດຍກງົກບັເຈົາ້ຂອງ,ໃນກລໍະນນີີ້ຫາກເຈົາ້ຂອງເຮອືນບ່ໍເຫນັດກີບັສນັຍາ
ກໍ່ ບ່ໍສາມາດໄດຮ້ບັເງນິມດັຈາໍຄນື.
ດັ່ ງນັນ້ຄວນກວດສອບບດັປະຈາໍຕວົຂອງເຈົາ້ຂອງເຮອືນແລະເອກະສານສໍາຄຍັຂອງເຈົາ້ຂອງເຮອືນຫຼື
ຂອງບຸກຄນົທີ່ ໄດຮ້ບັມອບໝາຍ(ເຊັ່ ນໃບຮບັຮອງຂອງຜູມ້ກີາປະທບັແລະໜງັສມືອບສດິເປນັຕົນ້)
ໃຫດ້ກ່ີອນເຮດັສນັຍາໂດຍສາມາດກວດສອບບດັປະຈາໍຕວົຂອງເຈົາ້ຂອງເຮອືນໄດຈ້າກສໍາເນາົທະບຽນອະສງັຫາລມິະ
ຊບັເຊິ່ ງສາມາດກວດຜ່ານທາງອນິນເຕເີນດັໄດຢ່້າງງ່າຍດາຍແລະຈະເປນັສິ່ ງທີ່ ດຫຼີາຍທີ່ ຈະກວດສອບໜງັສຈືດົທະບຽນ
ອະສງັຫາລມິະຊບັໃຫຮ້ອບຄອບກ່ອນການຈ່າຍເງນິລະຫວ່າງການຈ່າຍເງນິແລະເມື່ ອຈ່າຍເງນິແລວ້.

•ການຈດົທະບຽນ
ການຂໍເບິ່ ງສໍາເນາົການຈດົທະບຽນກ່ອນເຮດັສນັຍານັນ້ຖວ່ືາເປນັສິ່ ງທີ່ ສໍາຄນັພໍກບັການກວດສອບພາຍໃນສະຖານທີ່

ດວ້ຍຕນົເອງເຊິ່ ງທະບຽນດັ່ ງກ່າວຈະປະກອບດວ້ຍທີ່ ຢູ່ຂອງສະຖານທີ່ ,ຊື່ ເຈ ົາ້ຂອງພືນ້ທີ່ ແລະໂຄງສາ້ງ,ນອກຈາກນີ້
ຍງັມກັມຂໍີມ້ນູດວ້ຍວ່າເຈ ົາ້ຂອງທີ່ ເປນັເຈົາ້ຂອງອາຄານເອງຫຼືຍງັຜ່ອນທະນາຄານຢູ່ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ສໍາເນາົກາ
ນຈດົທະບຽນຈະສາມາດຫາໄດຈ້າກທາງອນິເຕເີນດັ,ດັ່ ງນັນ້ທ່ານຈຶ່ ງບ່ໍຈາໍເປນັຕອ້ງໄປທີ່ ສໍານກັງານທະບຽນແລະ
ຫາກໍ່ ຮູວ່້າຕອ້ງດໍາເນນີການແນວໃດດີຄວນສອບຖາມຈາກເພື່ ອນຮ່ວມງານຄນົເກາົຫຼໃີຫແ້ນ່ໃຈເສຍກ່ອນ.

ລາຍລະອຽດຕ່າງໆໃນສນັຍາເຊົ່ າ
•ທີ່ ຢູ່ຂອງເຮອືນເຊົ່ າ(ທີ່ ຢູ່ໃນສນັຍາຄວນຕງົກນັກບັທີ່ ຈດົທະບຽນ)
•ການຈ່າຍເງນິຕາມສນັຍາ(ເງນິມດັຈາໍແລະຄ່າເຊົ່ າລາຍເດອືນ)
•ວນັທີທີ່ ຄບົກາໍນດົການວາງເງນິດາວແລະຍອດທີ່ ເຫຼອື(ຄວນຈ່າຍ10%ຂອງຄ່າມດັຈາໍມດັສໍາລບັເປນັເງນິດາວ)
•ຂໍຕ້ກົລງົແລະເງ ື່ອນໄຂຕ່າງໆ
•ລາຍເຊນັຫຼືຮອຍຈໍາ້ໂປ້ຂອງເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊົ່ າແລະຜູໃ້ຫເ້ຊົ່ າ

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.

ສິ່ ງທີ່ ຄວນປະຕບິດັກ່ອນຍາ້ຍອອກ
ຢ່າງໜອ້ຍໜຶ່ ງເດອືນກ່ອນສນັຍາຊິນ້ສຸດທ່ານຕອ້ງແຈງ້ໃຫເ້ຈົາ້ຂອງເຮອືນຊາບວ່າທ່ານຕອ້ງການຍາ້ຍອອກໃນວນັຄບົກາໍນດົ
ຫຼືຕອ້ງການຢູ່ຕ່ໍ.ຖາ້ທ່ານບ່ໍແຈງ້ໃຫເ້ຈົາ້ຂອງຊາບສນັຍາເຊົ່ າກໍ່ ຈະຕ່ໍແບບອດັໂຕໂນມດັເລຍີ,ແລະທ່ານອາດຈະເສຍໂອກາດ
ທີ່ ຈະຍາ້ຍອອກຕາມເວລາທີ່ ຕອ້ງການໄດ້ມຫຼີາຍຄນົທີ່ ລມືບ່ໍແຈງ້ລ່ວງໜາ້ຈນົເຮດັໃຫມ້ຂໍີຜ້ດິພາດຂຶນ້ເຊັ່ ນນີ.້

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.



ວດັທະນະທາໍແລະຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼ ີ 109108 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

3.ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນທີ່ ຢູ່ອາໄສພເິສດ

ພາຍໃຕໂ້ຄງການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນທີ່ ພກັອາໄສພເິສດ,ຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະນະທາໍຈະໄດຮ້ບັສດິທພິເິສດ
ໃນການໃຊທ້ີ່ ຢູ່ອາໄສພເິສດໂດຍບ່ໍຕອ້ງມກີານແຂ່ງຂນັກບັຜູສ້ະໝກັທົ່ ວໄປ.

(1)ການມສີດິ

•ຕາມມາດຕາ2ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະນະທາໍ,ສະມາຊກິໃນຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະ
ນະທາໍຈະຕອ້ງອາໄສຢູ່ໃນບ່ອນຢູ່ດຽວກນັກບັຄູ່ສມົລດົຂອງພວກເຂາົເປນັເວລາ3ປຂີຶນ້ໄປ.

•ຜູສ້ະໝກັເຊັ່ ນດຽວກບັສະມາຊກິອື່ ນໃນຄວົເຮອືນບ່ໍຄວນແມ່ນເຈົາ້ຂອງເຮອືນ.
•ຜູສ້ະໝກັຈາໍເປນັຕອ້ງເປດີບນັຊທີະນາຄານເພື່ ອສັ່ ງຈອງອາພດັເມນັ.ຕອ້ງຜ່ານຫກົເດອືນນບັຈາກການເປດີບນັຊທີະນ
າຄານ,ແລະຕອ້ງມກີານຊໍາລະເງນິລາຍເດອືນຫຼາຍກວ່າຫກົຄັງ້ໃນວນັທທີີ່ ກາໍນດົໄວ.້

(2)ວທິກີານສະໝກັ

•ສະໝກັຫາຜູສ້ະໜອງອາພດັເມນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນວນັທທີີ່ ມກີານຈອງຊື.້
•ການແຈງ້ການການຈອງຊືຈ້ະປະກດົໃນໜງັສພືມິລາຍວນັ,ເວບັໄຊທຂ໌ອງອງົການຈດັຕັງ້ປກົຄອງຕນົເອງໃນທອ້ງຖິ່ ນ
ແລະເທງິwww.apt2you.comອກີດວ້ຍ.

ຂໍດ້ີແລະຂໍເ້ສຍຂອງທຸລະກາໍກງົດາ້ນອະສງັຫາລມິາຊບັທີ່ ໃຫຄ້ວາມສະດວກ

•   ສິ່ ງທີ່ ຄວນຮູ້ເມື່ ອຕອ້ງເຂົາ້ໄປກ່ຽວຂອ້ງກບັທຸລະກາໍກງົຢ່າງຫລກີລຽ້ງບ່ໍໄດ້



ມຄີອບຄວົທີ່ ມວີດັທະນະທາໍທີ່ ແຕກຕ່າງຫຼາຍຄອບຄວົທີ່ ມກັໃຊບໍ້ລກິານທຸລະກາໍອະສງັຫາລມິາຊບັເພື່ ອປະຢດັຄ່າໃຊຈ່້າຍ.ເຖງິແມ່ນວ່

າທຸລະກາໍຕງົດັ່ ງກ່າວຈະປະຢດັຄ່າໃຊຈ່້າຍໄດກ້ໍ່ ຈງິຢູ່ແຕ່ກໍ່ ຍງັມຄີວາມສ່ຽງຫຼາຍຢ່າງແລະໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ບຸກຄນົທີ່ ປ່ອຍຊບັສນິເພື່ ອ

ຂາຍຈະຕອ້ງເປດີເຜຍີຂໍມ້ນູສ່ວນຕວົລວມທງັທີ່ ຢູ່ແລະເລກໂທລະສບັເຊິ່ ງເປນັທີ່ ຊາບດວ່ີາສໍາລບັຜູຍ້ງິທີ່ ຢູ່ຕວົຄນົດຽວນັນ້ການບ່ໍເປດີ

ເຜຍີຂໍມ້ນູໜາ້ຈະເປນັການດທີີ່ ສຸດເມື່ ອຕອ້ງການເຮດັທຸລະກດິໂດຍຜ່ານນາຍໜາ້ອະສງັຫາລມິາຊບັນັນ້ນາຍໜາ້ຄນົດັ່ ງກ່າວຖກືບງັຄບັ

ໃຫຕ້ອ້ງກວດສອບຄວາມເສຍຫາຍຂອງບາ້ນແລະອະທບິາຍເລື່ ອງດັ່ ງກ່າວໃຫກ້ບັລູກຄາ້ເປົາ້ໝາຍທີ່ ຈະເປນັຜູເ້ຊົ່ າໃຫຊ້າບເຊິ່ ງການກວດ

ສອບດັ່ ງກ່າວກໍ່ ເພື່ ອໃຫແ້ນ່ໃຈວ່າຈະບ່ໍມບີນັຫາໃດໆກບັອຸປະກອນຫຼວືດັຖຸຕ່າງໆໃນບາ້ນແລະເຖງິແມ່ນວ່າຈະມກີານຂໍເຊົ່ າໂດຍກງົ

ກໍ່ ຕາມແຕ່ທ່ານກໍ່ ຕອ້ງຈ່າຍຄ່າອອກແບບສນັຍາເປນັເງນິປະມານ100,000ວອນເກາົຫຼໃີຫກ້ບັນາຍໜາ້ເຊິ່ ງສ່ວນນີຍ້ງັບ່ໍໄດຖ້ວ່ືາເປນັຄ່າ

ນາຍໜາ້ເທື່ ອແຕ່ເປນັພຽງຄ່າ“ບໍລກິານໃນການຮ່າງສນັຍາ”ເທົ່ ານັນ້ດັ່ ງນັນ້ນາຍໜາ້ຄນົດັ່ ງກ່າວກໍ່ ຍງັບ່ໍທນັຕອ້ງຮບັຜດິຊອບໃດໆຕ່ໍທ່ານ

ທງັນັນ້.

•ການໃຊບໍ້ລກິານບໍລສິດັນາຍໜາ້ເພື່ ອເປນັທາງເລອືກທີ່ ປອດໄພກ່ວາການເຊົ່ າຫຼຊື ືອ້ະສງັຫາລມິາຊບັໂດຍກງົ.


ເຖງິແມ່ນວ່າໃນປີ2009ຈະມຄີາເຟທ້ີ່ ເປດີໃຫບໍ້ລກິານໃຫບຸ້ກຄນົເຮດັສນັຍາການເຊົ່ ຫຼຊື ືອ້ະສງັຫາລມິາຊບັໂດຍກງົພຽງແຕ່50ແຫ່ງແຕ່

ໃນປະຈບຸນັມຄີາເຟດ້ັ່ ງກ່າວຫຼາຍກ່ວາ100ແຫ່ງແລະມສີະມາຊກິ1.1ລາ້ນຄນົ.ຈາໍນວນຂອງຄາເຟເ້ພີ່ ມຫຼາຍຂຶນ້ເປນັສອງເທົ່ າໃນຊ່ວງ

ລະຫວ່າງອະສງັຫາລມິາຊບັຕກົຕ່ໍາ.ອຸດສາຫະກາໍອະສງັຫາລມິາຊບັປະເມນີວ່າມກີານສະເໜໃີຫເ້ຊົ່ າຫຼຂືາຍອະສງັຫາລມິາຊບັຫຼາຍກ່ວາ

100,000ແຫ່ງຕ່ໍເດອືນເຊິ່ ງມກີານກະຈາຍຂໍມ້ນູຜ່ານທາງອນິເຕເີນດັລວມເຖງິຄາເຟ້ແລະເວບັໄຊທທ໌ີ່ ເປດີໃຫບຸ້ກຄນົເຮດັສນັຍາການ

ເຊົ່ າຫຼືຊືອ້ະສງັຫາລມິາຊບັໂດຍກງົ.ການເຮດັສນັຍາໂດຍການຈ່າຍຄ່າມດັຈາໍແລະຈ່າຍຄ່າເຊົ່ າລາຍເດອືນໂດຍກງົກາໍລງັເປນັທີ່ ນຍິມົເນື່ ອງ

ຈາກວ່າໃນປະຈບຸນັມແີຫ່ຼງຂໍມ້ນູຫຼາຍພໍກ່ຽວກບັການສະເໜໃີຫເ້ຊົ່ າຫຼຂືາຍອະສງັຫາລມິາຊບັທີ່ ສາມາດຫາໄດຈ້າກອນິເຕເີນດັ.ໃນອະດດີ

ອະສງັຫາລມິາຊບັທີ່ ມກີານສະເໜໃີຫເ້ຊົ່ າຫຼຂືາບທີ່ ຖກືປະກາດໃວໃ້ນຕະຫຼາດເຊົ່ າຫຼຂືາຍອະສງັຫາລມິາຊບັໂດຍກງົຈະມພີຽງແຕ່ຫອ້ງ

ແບບສະຕູດໂີອ(ຫອ້ງດ່ຽວ)ແລະອ໋ອບຟດິໂທຜູໃ້ຊສ່້ວນໃຫຍ່ຈະເປນັນກັສກຶສາຫຼືຄນົເຮດັວຽກຫອ້ງການທີ່ ຢູ່ຄນົດຽວ.ແຕ່ຢ່າງໃດ

ກຕໍາມໃນປະຈບຸນັນີ້ອະສງັຫາລມິາຊບັທີ່ ມກີານສະເໜໃີຫເ້ຊົ່ າຫຼືຂາຍແບບຕດິຕ່ໍໂດຍກງົກໍ່ ຂະຫຍາຍໄປເປນັເຮອືນສໍາລບັຫຼາຍຄອບຄວົ

ທີ່ ມີ2-3ຫອ້ງບາ້ນດ່ຽວແລະອາພາດເມັນ້ໃຫເ້ຊົ່ າຫຼືມທີງັອ໋ອບຟດິໂທທີ່ ພກັອາໄສໃນເມອືງສູນການຄາ້ແລະຫອ້ງການ.ເຖງິແມ່ນ

ວ່າການເຊົ່ າຫຼຊື ືອ້ະສງັຫາລມິາຊບັໂດຍກງົອາດຈະສະດວກສະບາຍແລະມຄ່ີາໃຊຈ່້າຍຫຸຼດລງົແຕ່ອາດເປນັເລື່ ອງສ່ຽງສໍາລບັບຸກຄນົທີ່ ບ່ໍ

ມປີະສບົການທາງສງັຄມົຫຼືບ່ໍມປີະສບົການດາ້ນການເຮດັສນັຍາຕ່າງໆ.ດັ່ ງນັນ້ຈ ຶ່ ງແນະນາໍໃຫໃ້ຊປ້ະໂຫຍດຈາກບໍລສິດັນາຍໜາ້ທີ່ ໄດ້

ຮບັອະນຸຍາດເນື່ ອງຈາກຮູບແບບຄວາມເສຍຫາຍຈະຄ່ອຍໆເພີ່ ມຂຶນ້ຕວົຢ່າງເຊັ່ ນ:ເຮອືນທີ່ ມກີານເປດີປະມນູຖກືນາໍໄປຈດັໃຫເ້ປນັອະ

ສງັຫາລມິາຊບັທີ່ ເປດີໃຫເ້ຊົ່ າແບບຕດິຕ່ໍໂດຍກງົແລະຜູເ້ຊົ່ າບາງລາຍກໍ່ ເຮດັການສໍສ້ນົໂດຍການເຮດັສນັຍາສໍາລອງ(ສນັຍາຊອ້ນ)ໂດຍ

ສະເພາະການເຮດັສນັຍາກງົແບບໃຫເ້ຊົ່ າລາຍເດອືນແລະມເີງນິມດັຈາໍເຊິ່ ງເປນັການເຮດັທຸລະກາໍໂດຍກງົລະຫວ່າງຜູເ້ຊົ່ າຫຼຜູືຊ້ ື້ແລະ

ຜູໃ້ຫເ້ຊົ່ າຫຼືຜູຂ້າຍໂດຍບ່ໍຜ່ານນາຍໜາ້ທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດດັ່ ງນັນ້ບຸກຄນົຄນົໜຶ່ ງອາດໄດຮ້ບັຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຫາກເຂາົບ່ໍໄດ້

ກວດສອບເງ ື່ອນໄຂແລະຂັນ້ຕອນຢ່າງລະອຽດຖີ່ ຖວ້ນ.ຜູທ້ີ່ ຕກົເປນັເຫຍື່ ອສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຜູທ້ີ່ ບ່ໍຄຸນ້ເຄຍີກບັສງັຄມົແລະຄນົທີ່ ບ່ໍຮູ້

ເລື່ ອງອະສງັຫາລມິາຊບັເລຍີ,ບຸກຄນົທີ່ ຄຸນ້ກບັຕະຫຼາດການຄາ້ແລກປ່ຽນເສລທີາງອນິເຕເີນດັແຕ່ບ່ໍມຄີວາມຮູດ້າ້ນອະສງັຫາລມິາຊບັມກັ

ຈະຄົນ້ຫາອະສງັຫາລມິາຊບັທີ່ ມກີານສະເໜໃີຫເ້ຊົ່ າຫຼືຊືທ້ີ່ ມລີາຄາຖກືແລະຈະເຮດັສນັຍາໂດຍກງົ.ເຊິ່ ງສົ່ ງຜນົໃຫເ້ຂາົເຮດັສນັຍາກບັບຸ

ກຄນົທີ່ ອາ້ງຕວົວ່າເປນັເຈົາ້ຂອງອະສງັຫາລມິາຊບັຫຼປືະສບົກບັຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການກວດສອບວ່າຕອ້ງມກີານສອ້ມແປງອະສງັຫາລິ

ມາຊບັຫຼບ່ໍືໃນເວລາທີ່ ຍາ້ຍອອກຕາມພາຍຫຼງັ.ນອກຈາກນີ້ຍງັມຫຼີາຍຄນົທີ່ ເຮດັສນັຍາໂດຍບ່ໍຮູລ້າຄາເຊົ່ າຕວົຈງິຂອງຕະຫຼາດດັ່ ງນັນ້ພວກ

ເຂາົຈຶ່ ງອາດເຮດັສນັຍາທີ່ ຕອ້ງຈ່າຍລາຄາສູງກ່ວາລາຄາຕະຫຼາດ.ດັ່ ງນັນ້ສິ່ ງທີ່ ປອດໄພທີ່ ສຸດຄກືານຕອ້ງໃຊປ້ະໂຫຍດຈາກບໍລສິດັນາຍໜາ້

ທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ,ໃນກລໍະນນີີ້ເຖງິແມ່ນວ່າມຄີນົຕກົເປນັເຫຍື່ ອຂອງການເຮດັສນັຍາຊອ້ນເຂາົກໍ່ ອາດຈະໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງຈາກການ

ປະກນັປກົປອ້ງການສໍສ້ນົ.ນອນຈາກນີ້ການເຮດັສນັຍາຜ່ານບໍລສິດັນາຍໜາ້ທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຍງັມຂໍີໄ້ດປ້ຽບອກີຫຼາຍຂໍ້ຕອ້ງຈື່ ໃວວ່້າ

ເຖງິແມ່ນວ່າການເຮດັສນັຍາເຊົ່ າຫຼຊື ືໂ້ດຍກງົອາດຈະເປນັການຊ່ວຍບ່ໍໃຫເ້ສຍຄ່ານາຍໜາ້ແຕ່ອາດຈະໃຊເ້ວລາແລະຕອ້ງເສຍເງນິຫຼາຍ

ກ່ວາຕາມພາຍຫຼງັເນື່ ອງຈາກວ່າບ່ໍໄດເ້ປນັໄປຕາມທີ່ ຕອ້ງການ.



ວດັທະນະທາໍແລະຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼ ີ 111110 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

5.ການນາໍໃຊນ້ໍາ້ປະປາ

ໃນລະດູໜາວອາດມຄີວາມສ່ຽງໃນທ່ໍນໍາ້ປະປາເຮດັໃຫນ້ໍາ້ກາ້ມ.ຂາ້ງລຸ່ມນີແ້ມ່ນບາງຄໍາແນະນາໍທີ່ ສາມາດຊ່ວຍປອ້ງກນັ
ບນັຫາດັ່ ງກ່າວໄດ:້
•ກວດກາເບິ່ ງວ່ານໍາ້ປະປາຮົ່ ວໃນອຸປະກອນທີ່ ປກົປອ້ງມດິເຕີນ້ໍາ້ຫຼບ່ໍືແລະມດິເຕີນ້ໍາ້ຖກືຫຸມ້ຫໍ່ ດວ້ຍວດັຖຸກນັຄວາມຮອ້
ນດແີລວ້ຫຼຍືງັ(ເຊັ່ ນຫຸມ້ດວ້ຍສະຕາຍໂລໂຟມ).ຖາ້ທຸກຢ່າງຍງັເຮດັວຽກບ່ໍຖກືຕອ້ງທ່ານຈະຕອ້ງແຈງ້ບນັຫາດັ່ ງກ່າວ
ໃຫໜ່້ວຍງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເຂົາ້ມາແກບ້ນັຫາທນັທ.ີ

•ຖາ້ຫາກປະກດົວ່າມມີດິເຕີນ້ໍາ້ທີ່ ທ່ານສາມາດເບິ່ ງເຫນັໄດ້ເຊັ່ ນດຽວກບັທີ່ ມກັພບົໃນອາພາດເມັນ້ແລະ
ຕກຶທາວເຮົາ້ທົ່ ວໄປໃຫປ້ອ້ງກນັມດິເຕີໃ້ວດ້ວ້ຍການຫຸມ້ສ່ວນເທງິດວ້ຍໄວນດິແລະໃຫທ່້ານເປດີວາວໃວ້ເພື່ ອໃຫນ້ໍ ້

າປະລມິາໜອ້ຍສາມາດໄຫຼຜ່ານໄປໄດ້ໂດຍສະເພາະແມ່ນເວລາທ່ານບ່ໍຢູ່ບາ້ນເປນັເວລາດນົໆຫຼໃືນຊ່ວງກາງຄນືທີ່ ອຸນ
ນະພູມຂອ້ງຂາ້ງຕ່ໍາຫຼາຍ.

•ຖາ້ມດິເຕີນ້ໍາ້ກາຍເປນັນໍາ້ແຂງຂຶນ້ມາໃຫລ້ະລາຍນໍາ້ແຂງດັ່ ງກ່າວດວ້ຍນໍາ້ອຸ່ນໆເສຍກ່ອນຈາກນັນ້ກໍ່ ຕາມດວ້ຍນໍາ້ທີ່ ຮ ້
ອນຂຶນ້ເພື່ ອປອ້ງກນັບ່ໍໃຫສ່້ວນທີ່ ເປນັແກວ້ຂອງມດິເຕີແ້ຕກລາ້ວນັນ້ເອງ.

6.ການນາໍໃຊ້ແກສັ

(1)ແກສັຫຸງຕົມ້

ອຸປະຕເິຫດຮາ້ຍແຮງອາດເກດີຂຶນ້ໄດ້ໂດຍສະເພາະໃຊເ້ຕາົແກສັໃນເຮອືນຄວົບ່ໍຖກືວທິີດັ່ ງນັນ້ທ່ານຄວນລະມດັລະວງັ
ກ່ຽວກບັເລື່ ອງນີ້ໂດຍທີ່ ທ່ານຕອ້ງຮບັປະກນັວ່າພາຍຫຼງັທີ່ ເຊາົໃຊ້ທ່ານຕອ້ງດບັໄຟໃນເຕາົໃຫຮ້ຽບຮອ້ຍ,ທ່ານຕອ້ງສາ້ງ
ນໃິສໃຫປ້ດິວາວນລິະໄພທຸກຄັງ້ທີໃຊເ້ຕາົແລວ້.

4.ລະບບົໄຟຟາ້

(1)ແຮງດນັໄຟຟາ້220ໂວນ

ເຮອືນສ່ວນຫຼາຍໃນປະເທດເກາົຫຼີຈະໃຊແ້ຮງດນັໄຟຟາ້220ໂວນແລະຖາ້ຫາກເຄື່ ອງໃຊໄ້ຟຟາ້ຂອງທ່ານເປນັ110
ໂວນທ່ານຈາໍເປນັຕອ້ງມໝໍີແ້ປງໄຟຈາກ220ໂວນເປນັ110ໂວນ.

*ເບໂີທຕດິຕ່ໍໜ່ວຍງານໄຟຟາ້ໃນປະເທດເກາົຫຼີ☎123(www.kepco.co.kr)

(2)ເບກເກີໄ້ຟຟາ້ວງົຈອນຮົ່ ວລງົດນິ

ເຮອືນທຸກຫຼງັຈະມເີບກເກີວ້ງົຈອນຮົ່ ວລງົດນິເພື່ ອປອ້ງກນັຄວາມສ່ຽງຈາກກະແສໄຟຟາ້ຮົ່ ວໃນເວລາທີ່ ມີ
ກະແສໄຟຟາ້ໄຫຼເຂົາ້ແຮງເກນໄປຫຼືມບີນັຫາກບັທາງເດນີກະແສໄຟຟາ້ເບກເກີດ້ ັ່ ງກ່າວກໍ່ ຈະຕດັວງົຈອນໄ
ຟຟາ້ນັນ້ໃຫໂ້ດຍອດັຕະໂນມດັແລະຖາ້ມນັບ່ໍສາມາດເຮດັວຽກໄດຢ່້າງຖກືຕອ້ງກໍ່ ອາດຈະພາໃຫເ້ກດີອັ
ນຕະລາຍຂຶ ້ນ້ມາໄດ້ດັ່ ງນັນ້ກ່ອນຈະຍາ້ຍເຂົາ້ແລະເພື່ ອໃຫແ້ນ່ໃຈວ່າມນັສາມາດເຮດັວຽກໄດ້ຮຽບຮອ້ຍດີ
ທ່ານຄວນຈະກວດສອບຢ່າງອບຄອບເສຍກ່ອນໂດຍການລອງກດົປຸ່ມທດົສອບເທົ່ ານັນ້ເອງ(ປກົກະຕແິມ່ນປຸ່ມສແີດງ).
ເວລາກດົປຸ່ມດັ່ ງກ່າວລະດບັສະວກິຄວນຫຍບັລງົມາຖາ້ມນັບ່ໍຫຍບັລງົສະແດງວ່າເບກເກີນ້ ັນ້ເພ.

ໝໍແ້ປງໄຟ

ເບກເກີວ້ງົຈອນຮົ່ ວລງົດນິ

ຕວົຢ່າງແກສັຫຸງຕົມ້



ວດັທະນະທາໍແລະຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼ ີ 113112 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

•ປດິອຸປະກອນໄຟຟາ້ທຸກຊະນດິເນື່ ອງຈາກຖາ້ມປີະກາຍໄຟພຽງເລກັນອ້ຍກໍ່ ສາມາດເຮດັໃຫ້ແກສັລະເບດີໄດ.້
•ຕດິຕ່ໍກບັຜູທ້ີ່ ຂາຍແກສັໃຫທ່້ານເພື່ ອໃຫເ້ຂາົມາກວດສອບຄວາມປອດໄພໃຫ.້

7.ຄວາມຮອ້ນ

(1)ໝໍຕ້ົມ້

ໝໍຕ້ົມ້ມຫຼີາຍຊະນດິເຊິ່ ງອາດຈະໃຊເ້ຊືອ້ໄຟເປນັຖ່ານຫນີນໍາ້ມນັແກສັແອວພຈີີຫຼືແກສັແອວເອນັຈຊີຕີີກ້ໍ່ ໄດ,້
ສໍາລບັຖ່ານຫນີລາຄາຈະຖກືແຕ່ຄວນຕອ້ງກວດສອບທຸກໆສາມຫຼືສີ່ ຊົ່ ວໂມງເພື່ ອຮກັສາໄຟເອາົໃວ,້ໃນຂະນະ
ທີ່ ນໍາ້ມນັແລະແອວພຈີນີັນ້ມລີາຄາແພງອກີຄັງ້ກໍ່ ຕອ້ງມກີານເຕມີທຸກໆຫຼາຍອາທດິ,ສ່ວນແກສັແອວເອນັຈນີັນ້ຈະຖກື
ແລະຮບັປະກນັໄດເ້ຖງິຄວາມຕ່ໍເນື່ ອງແລະຄວາມສະໝ່ໍາສະເໝໄີດຕ້ະຫຼອດທງັທໍ່ ເຊິ່ ງສາມາດໃຊໄ້ດທ້ງັເພື່ ອຫຸງຕົມ້
ແລະເຮດັຄວາມຮອ້ນພາຍໃນທົ່ ວເຮອືນບໍລເິວນທີ່ ມທີໍ່ ແກສັແອວເອນັຈຊີຕີີເ້ດນີຜ່ານກໍ່ ມກັຈະມລີາຄາແພງ.ເຖງິຢ່າງ
ໃດກໍ່ ຕາມກໍ່ ຖວ່ືາຄຸມ້ຄ່າພໍສມົຄວນເມື່ ອພຈິາລະນາຈາກການທີ່ ທ່ານສາມາດປະຢດັຄ່າເຊືອ້ເພີງີເພື່ ອການເຮດັຄວາມສະອ
າດໄດໃ້ນໄລຍະຍາວ.

(2)ຮດີເຕີຄ້ວາມຮອ້ນໄຟຟາ້ແລະຕຽງນອນໄຟຟາ້

ເຄື່ ອງທໍາຄວາມຮອ້ນແລະເບາະໄຟຟາ້ແມ່ນໃຊເ້ພື່ ອສາ້ງຄວາມອບົອຸ່ນແຕ່ມນັອາດຈະເຮດັໃຫບ້ນິໄຟຟາ້ຂອງທ່ານແພງ
ເກນີໄປແລະອາດຈະກະຈາຍຄືນ້ແມ່ເຫຼກັໄຟຟາ້ອອກມາຫຼາຍເກນີໄປໄດ້ດັ່ ງນັນ້ຄວນແນ່ໃຈວ່າທ່ານໃຊຢ່້າງເໝາະສມົ
ນອກຈາກນີ້ທ່ານຄວນລະມດັລະວງັບ່ໍໃຊມ້ນັຫຼາຍຈນົເກນີໄປເນື່ ອງຈາກວ່າອາດເກດີອນັຕະລາຍໄດ້ເພາະວ່າມນັອາດ
ຈະຮອ້ນຈນົເກດີໄຟກໍ່ ເປນັໄດ.້

(3)ແກສັຮດີເຕີ ້

ສ່ວນຫຼາຍເພີ່ ນໃຊ້ແກສັຮດີເຕີໃ້ນອາຄານໃຫຍ່ແຕ່ຕອ້ງເປນັບ່ອນທີ່ ມອີາກາດຖ່າຍເທພໍສມົຄວນແລະຖາ້ທ່ານເຜນີອນ
ຫຼບັໄປໃນຂະນະທີ່ ມນັເຮດັວຽກຢູ່ກໍ່ ອາດຈະພາໃຫຂ້າດອກົຊແີຊນໄດ້ເຊິ່ ງຖວ່ືາເປນັອຸປະຕເິຫດທີ່ ຮາ້ຍແຮງດັ່ ງນັນ້ຈ ຶ່ ງຈໍ
າເປນັຕອ້ງໃຊໃ້ນບໍລເິວນທີ່ ມອີາກາດຖ່າເທອີ່ ຫຼເີທົ່ ານັນ້.

(2)ແກສັທໍາມະຊາດ

ແກສັທໍາມະຊາດແມ່ນແກສັທີ່ ນາໍມາໃຊກ້ບັເຕາົແກສັແບບກະປ໋ອງພກັພາໄດ້ເຊິ່ ງຖາ້ວາງກະປ່ອງບ່ໍຖກືວທິີ
ໄຟກໍ່ ອາດຈະບ່ໍອອກໄດ້ແລະທ່ານອາດຈະໄດກ້ິ່ ນແກດສ໌ຮ໌ ົ່ ວແທນແລະຖາ້ທ່ານຕອ້ງການຖິມ້ກະປ໋ອງ
ແກສັທໍາມະຊາດທີ່ ໃຊໝ້ດົແລວ້ນັນ້ທ່ານຄວນເຈາະຮູກະປ໋ອງດວ້ຍຕະປູຫຼືເຫຼກັເສຍກ່ອນໂດຍເຈາະໃຫເ້ປນັຮູເພື່ ອໃ
ຫອ້າກາດຖ່າຍເທກ່ອນຈຶ່ ງຖິມ້ລງົຖງັຂີເ້ຫຍື່ ອລໄີຊໂຄ.້

(3)ແກສັແອວພຈີີ(LPG)/ແກສັແອວເອນັຈີ(LNG)ຫຼືຊຕິີ້ແກສັ

ສໍາລບັການຈດູໄຟໃນເຕາົແກສັນັນ້ໃຫເ້ປດີວາວນລິະໄພແລະຕດິຕັງ້ໄຟແລະເມື່ ອໃຊງ້ານແລວ້
ຄວນກວດເບິ່ ງໃຫແ້ນ່ໃຈວ່າໄດປ້ດິວາວນລິະໄພຮຽບຮອ້ຍແລວ້ນອກຈາກນີ້ທ່ານຄວນກວດສອບຂໍຕ່ໍ້ຕ່າງໆຂອງທໍ່ 
ແກສັຢ່າງສະໝ່ໍາສະເໝດີວ້ຍໂດຍການຢອດນໍາ້ສະບູລງົໄປແລວ້ສງັເກດຟອງສະບູທີ່ ເກດີຂຶນ້ໂດຍໃຫປ້ະສມົແຟ
ບກບັນໍາ້ໃນອດັຕາສ່ວນ1:1ແລວ້ຢອດລງົໄປບໍລເິວນຂໍຕ່ໍ້ຂອງສາຍສົ່ ງແກສັໃຫທ້ົ່ ວເຊິ່ ງຖາ້ຫາກບ່ໍມຫີຍງັເກດີຂຶນ້
ກໍ່ ສະແດງວ່າບ່ໍມບີນັຫາແຕ່ຖາ້ມຈີດຸໃດທີ່ ເກດີຟອງຂຶນ້ນັນ້ໝາຍຄວາມວ່າບ່ອນນັນ້ມີແກສັຮົ່ ວແລະ
ທ່ານຕອ້ງໄດແ້ປງໂດຍດ່ວນ.
ຖາ້ທ່ານໃຊ້ແກສັຈາກທ່ໍສົ່ ງ(ເອີນ້ກນັວ່າຊຕີີ້ແກສັໃນປະເທດເກາົຫຼ)ີກໍ່ ຈະມຊ່ີາງອອກມາກວດກາໃຫທ່້ານທຸກໆ6
ເດອືນເພື່ ອກວດກາຄວາມປອດໄພ(ສ່ວນການກວດສອບປະລມິານການໃຊງ້ານຈະມທຸີກໆເດອືນ)ເຊິ່ ງໃນຊ່ວງຂອງກ
ານກວດສອບດັ່ ງກ່າວນັນ້ທ່ານຄວນອອກໄປຢູ່ນອກເຮອືນຖາ້ແຕ່ທ່ານຕອ້ງໃຫແ້ນ່ໃຈວ່າຊ່າງກວດກາທໍ່ ໃນເຮອືນຢ່າງ
ລະອຽດຖີ່ ຖວ້ນ.

(4)ການປອ້ງກນັອຸປະຕເິຫດທີ່ ກ່ຽວກບັແກສັ

ອຸປະຕເິຫດທີ່ ກ່ຽວກບັແກສັສ່ວນໃຫຍ່ນັນ້ແມ່ນຍອ້ນຈາກແກສັຮົ່ ວເນື່ ອງມາຈາ
ກການຂາດຄວາມເອາົໃຈໃສ່ຕ່ໍອຸປະຕເິຫດຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວກບັແກສັນັນ້ເອງເຊິ່ ງອຸປ
ະຕເິຫດທີ່ ເກດີຂຶນ້ມກັຈະມາຈາກການເກດີການສໍາລກັແລະເກດີການລະເບດີຂຶນ້
ດັ່ ງນັນ້ຖາ້ກວດກາແລວ້ພບົວ່າມີແກສັຮົ່ ວກໍ່ ຄວນປະຕບິດັດັ່ ງນີທ້ນັທ:ີ
•ປດິວາວແກສັ.
•ເປດີປ່ອງຢຽ້ມແລະປະຕູເພື່ ອໃຫອ້າກາດຖ່າຍເທ.

ເຕາົແກສັທໍາມະຊາດ ກະປ໋ອງແກສັທໍາມະຊາດ

ຟອງສະບູຖກືໃຊ້ເພື່ ອກວດເບິ່ ງການຮົ່ ວ
ໄຫຼຂອງແກສັ



ວດັທະນະທາໍແລະຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼ ີ 115114 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

8.ໂທລະຄມົມະນາຄມົ

(1)ໂທລະສບັ

ທ່ານສາມາດໂທເບີ100(KT),106(SKbroadband)ໄດຈ້າກທຸກທີ່ ໃນປະເທດເພື່ ອຂໍຕດິຕັງ້ໂທລະສບັ
ໂດຍຍກົໂທລະສບັຂອງທ່ານຂຶນ້ມາກດົໂທໝາຍເລກດັ່ ງກ່າວຈາກນັນ້ທ່ານຈະໄດຮ້ບັການຕ່ໍສາຍໃຫລ້ມົກບັສູນການໂ
ທທີ່ ເບິ່ ງແຍງເລື່ ອງຕ່າງໆສໍາລບັການຈ່າຍຄ່າໂທລະສບັນັນ້ກໍ່ ສະດວກທ່ານສາມາດເລອືກໃຊກ້ານຕດັເງນິໃນບນັຊແີບບ
ອດັຕະໂນມດັເຊິ່ ງຈະຕດັບນັຊດີວ້ຍຄ່າທໍານຽມບໍລກິານຈາກບນັຊທີະນາຄານຂອງສະມາຊກິເປນັປະຈາໍທຸກເດອືນຫຼື
ທ່ານສາມາດເຂົາ້ເບິ່ ງເວບັໄຊທຂ໌ອງຈໂີຣ(www.giro.or.kr,☎1577-5500)ກໍ່ ໄດ້ແລະວທິທີີ່ ກ່າວມານັນ້ທ່ານກໍ່ ບ່ໍຈໍ
າເປນັຕອ້ງໄປທະນາຄານດວ້ຍຕວົເອງເລຍີ.

*SKbroadband:ກດົໂທເບີ106ໂດຍບ່ໍຈາໍເປນັຕອ້ງມເີບຕ່ໍີເພື່ ອຂໍຄໍາແນະນາໍເປນັພາສາເກາົຫຼີແລະ
ຖາ້ທ່ານຕອ້ງການລມົເປນັພາສາອື່ ນກໍ່ ຈະມພີາສາອງັກດິແລະຈນີໃຫເ້ລອືກ.

*KT:ກດົໂທເບີ100ໂດຍບ່ໍເປນັຕອ້ງໃຊເ້ບຕ່ໍີເພື່ ອຂໍຄໍາແນະນາໍເປນັພາສາເກາົຫຼີຫຼືທ່ານສາມາດເອີນ້ສາຍສູນບໍລກິານຊາວຕ່າງຊາ
ດທີ່ ເບີ1588-8448ໂດຍມພີາສາອງັກດິ,ຈນີແລະຍີ່ ປຸ່ນໃຫເ້ລອືກ.

(2)ໂທລະສບັມຖືື(ໃນປະເທດເກາົຫຼມີກັເອີນ້ວ່າແຮນໂຟນ)

ໃນປະເທດຈະຂາຍໂທລະສບັມຖືບ່ໍືແພງແລະຄດິໄລ່ການເສຍຄ່າໂທເປນັລາຍເດອືນໃຫຄ້ນົທີ່ ບ່ໍແມ່ນສນັຊາດເກາົຫຼ.ີ
ທ່ານສາມາດໃຊເ້ງນິສດົຊືໂ້ທລະສບັມຖືໄືດຢ່້າງງ່າຍດາຍໂດຍທ່ານຕອ້ງລງົທະບຽນບດັເພື່ ອຂໍໝາຍເລກເບໂີທສໍາລບັທ່
ານໂດຍສະເພາະເລຍີ.

◉ ຜູໃ້ຫບໍ້ລກິານໂທລະສບັມຖືລືາຍສໍາຄນັ
• SKT(www.tworld.co.kr1599-0011)
• KTolleh(www.olleh.com100)
• LGU+(www.lgplus.com101)

ຖາ້ທ່ານບ່ໍມບີດັລງົທະບຽນທ່ານຕອ້ງໄດໃ້ຊບໍ້ລກິານແບບຈ່າຍກ່ອນ(pre-paid)ເຊິ່ ງເອີນ້ກນັວ່າ“ບດັໂທລະສບັ”
("cardphone).ເຊິ່ ງການບໍລກິານນີຈ້ະບ່ໍມຄ່ີາທາໍນຽມສະມກັແລະຈະຄດິຄ່າບໍລກິານຕ່າງຈາກລະຄາປກົກະຕິເຊິ່ ງ
ແພງກ່ວາຄ່າບໍລກິານຂອງໂທລະສບັມືຖທືົ່ ວໄປເຫູກັໜອ້ຍແລະທ່ານສາມາດເຕມີເງນິຄ່າໂທລະສບັແບບpre-paid
ຂອງທ່ານດວ້ຍຈາໍນວນເງນິທີ່ ແຕກຕ່າງອອກໄປເລີ່ ມຕົນ້ທີ10,000ວອນ.
ບດັດັ່ ງກ່າວສາມາດຊືໄ້ດໄ້ກ ້ໆ ໂຮງງານທີ່ ມພີະນກັງານຊາວຕ່າງຊາດຫຼາຍ,ຕະຫຼາດອາຫານຕ່າງປະເທດ,
ຫອ້ງການໄປສະນີ(ເຊິ່ ງອາດຈະແຕກຕ່າງກນັໃນແຕ່ລະທອ້ງຖິ່ ນ,ຕດິຕ່ໍເບີ☎1588-1300),ຫຼຈືະຊືທ້ີ່ ຮາ້ນຂາຍຂອງຕົ
ວແທນການສື່ ສານກໍ່ ໄດ.້

ຂໍມ້ນູທີ່ ເປນັປະໂຫຍດ

ໂທລະສບັບໂຄສະນາ/ຂໍຄ້ວາມໂຄສະນາ
ທ່ານຈະໄດຮ້ບັໂທລະສບັແລະຂໍຄ້ວາມໂຄສະນາຫຼາຍຄັງ້ຖາ້ທ່ານໃຊໂ້ທລະສບັມຖື,ືເຖງິຢ່າງໃດ
ກໍ່ ຕາມທ່ານຄວນຈະວາງເສຍີໆໃວ້ນອກຈາກວ່າເປນັຂໍຄ້ວາມສໍາຄນັແທ ້ໆ ແລະທ່ານຄວນລະວງັບ່ໍຕອ້ງໂທກບັໄປເພາະຄວ
າມຢາກຮູຢ້າກເຫນັຂອງທ່ານດວ້ຍເນື່ ອງຈາກວ່າມນັອາດຈະເຮດັໃຫເ້ສຍເງນິຈາໍນວນຫຼາຍຈາກຄ່າບໍລກິານທີ່ ຄດິແພງເກນີ
ຄວາມຈງິໄດ້ໂດຍສະເພາະທ່ານຈະຕອ້ງລະວງັບ່ໍໄປໂຕຕ້ອບກບັຂໍ້ຄວາມໂຄສະນາທາງທຸລະກດິທີ່ ອາດຈະນາໍໄປສູ່ສື່ ທີ່ ລາມົ
ກອານາຈານໄດ.້

ຂໍມ້ນູທີ່ ເປນັປະໂຫຍດ

ລະຫດັເຂດ
ໃນປະເທດເກາົຫຼີມລີະຫດັເຂດ17ໝາຍເລກ.ທ່ານຄວນກດົໝາຍເລກລະຫດັເຂດຂອງປາຍທາງທີ່ ທ່ານໂທຫາກ່ອນ
ໝາຍເລກເບໂີທລະສບັ.ທ່ານບ່ໍຈາໍເປນັຕອ້ງກດົລະຫດັເຂດຖາ້ທ່ານໂທຫາພາຍໃນເຂດດຽວກນັ.
ລະຫດັເຂດ

ເຂດ ໝາຍເລກ ເຂດ ໝາຍເລກ ເຂດ ໝາຍເລກ ເຂດ ໝາຍເລກ

ກຸງໂຊລ 02 ເມອືງແທຈອນ 042 ເມອືງຊຸງບກັ 043 ເມອືງເຄື່ ອງນາໍ 055

ເມອືງປູຊານ 051 ເມອືງອຸນຊານ 052 ເມອືງຊຸງມນັ 041 ເກາະເຊຈ ູ 064

ເມອືງແດກູ 053 ເມອືງເຊຈອງ 044 ເມອືງຈອນບກັ 063

ເມອືງອນິຊອນ 032 ເມອືງເຄອືງຈິ 031 ເມອືງຈ໊ອນນາໍ 061

ເມອືງກວາງຈ ູ 062 ເມອືງຄງັວອນ 033 ເມອືງເຄອືງບກົ 054



ວດັທະນະທາໍແລະຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼ ີ 117116 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

(5)ການໂທລະຫວ່າງປະເທດ

ເພື່ ອທີ່ ຈະໂທລະສບັລະຫວ່າງປະເທດໂດຍໃຊໂ້ທລະສບັສາທາລະນະ,ຂໍແນະນາໍໃຫທ່້ານຊືບ້ດັໂທທາງອນິເຕເີນດັ,ຫຼື
ຊືຈ້າກຮາ້ນຂາຍເຄື່ ອງສໍາລບັຊາວຕ່າງຊາດຫຼືຮາ້ນສະດວກຊືທ້ ົ່ ວໄປກໍ່ ໄດ.້

(3)ໂທລະສບັສາທາລະນະ

ສໍາລບັການໃຊໂ້ທລະສບັສາທາລະນະທ່ານຕອ້ງໃຊຫຼ້ຽນຫຼືບດັຈ່າຍເງນິລ່ວງໜາ້.ຖາ້ທ່ານເລອືກເຂດເວລາໄດດ້ີ
ທ່ານກໍ່ ສາມາດປະຢດັຄ່າໂທທາງໄກໄປຕ່າງປະເທດໄດ.້ຄ່າບໍລກິານຄ່າໂທລະສບັແມ່ນ70ວອນຕ່ໍ180ວນິາທ,ີ
ແລະຄ່າໂທທາງໄກແມ່ນ70ວອນຕ່ໍ38ວນິາທ.ີ

(4)ໂທລະສບັສຸກເສນີ/ໂທລະສບັເກບັເງນິປາຍທາງ

ໂທລະສບັສາທາລະນະຈະມປຸ່ີມກດົໂທເບສຸີກເສນີສແີດງເຊິ່ ງທ່ານສາມາດໃຊແ້ຈງ້ຕໍາຫຼວດ,ດບັເພງີໄດ້
ໂດຍການກດົປຸ່ມດັ່ ງກ່າວຈາກນັນ້ກໍ່ ຕາມດວ້ຍໝາຍເລກບໍລກິານໂດຍບ່ໍຈາໍເປນັຕອ້ງໃຊຫຼ້ຽນຫຼືບດັໂທລະສບັເລຍີ.
ຄວນຈື່ໝາຍເລກສຸກເສນີຕ່ໍໄປນີໃ້ວເ້ປນັຂໍມ້ນູ:

ໂທລະສບັສາທາລະນະ(ສໍາລບັບດັໂທລະສບັ) ໂທລະສບັສາທາລະນະ(ສໍາລບັບດັICແລະຫຼຽນ)

ແຈງ້ຕໍາຫຼວດ:ກດົປຸ່ມສຸກເສນີ+112
ແຈງ້ດບັເພງີ:ກດົປຸ່ມສຸກເສນີ+119
ເມື່ ອທ່ານຕອ້ງການໂທໝາຍເລກອື່ ນແລະທ່ານບ່ໍມເີງນິໂທທ່າ
ນລອງໃຊບໍ້ລກິານເກບັເງນິປາຍທາງເຊິ່ ງຄ່າບໍລກິານດັ່ ງກ່າວຈາກ
ຄດິຈາກຜູ້ຮບັສາຍໂດຍມລີາຄາແພງກ່ວາປກົກະຕິເລກັນອ້ຍສໍ
າລບັການໃຊບໍ້ລກິານດັ່ ງກ່າວພາຍໃນປະເທດນັນ້ໃຫກ້ດົປຸ່ມສຸກ
ເສນີ+1541+ໝາຍເລກໂທລະສບັປາຍທາງ#'

ຂໍມ້ນູທີ່ ມປີະໂຫຍດ

ວທິໃີຊບໍ້ລກິານໂທລະສບັລະຫວ່າງປະເທດ
ຄ່າໂທລະສບັສາຍສາກນົຫຼືໂທລະຫວ່າງປະເທດແມ່ນຂຂອ້ນຂາ້ງສູງຫຼາຍກ່ວາໂທພາຍໃນປະເທດ.
ທ່ານສາມາດປະຢດັເງນິໂດຍການໂທລະຫວ່າງປະເທດໃນໂມງທີ່ ປະຢດັເຊິ່ ງປກົກະຕແິມ່ນຍາມແລງແລະວນັພກັ.
ຂໍແນະນາໍໃຫກ້ວດເບິ່ ງຄ່າບໍລກິານກ່ອນຈຶ່ ງໂທເນື່ ອງຈາກອດັຕາຄ່າບໍລກິານແຕກຕ່າງກນັສໍາລບັແຕ່ລະປະເທດ
ແລະຜູໃ້ຫບໍ້ລກິານແຕ່ລະບໍລສິດັ.ທ່ານສາມາດໂທໄດໃ້ນລາຄາຖກືກ່ວາໂດຍນາໍໃຊບໍ້ລກິານໂທຜ່ານອນິເຕເີນດັ
ຫຼບືດັໂທລະສບັໂທໄປຕ່າງປະເທດ.

ໂທຈາກເກາົຫຼີ▶ຕ່າງປະເທດ

ການໃຊໂ້ທລະ
ສບັຕັງ້ໂຕະ

•ເມື່ ອໂທຈາກເກາົຫຼີຫາເມອືງLA,ປະເທດສະຫະລດັອາເມລກິາໝາຍເລກໂທແມ່ນ123-4567

+ ➊ +  ➋➊➌ + ➊➋➌ - ➍➎➏➐
ລະຫດັເຂົາ້ຕ່າງປະເທດ

(US)
ລະຫດັເຂດ
(LA)

ໝາຍເລກທີ່ ຕອ້ງການໂທຫາ

ການໃຊໂ້ທລະສບັມຖື,ື
ໃຊໂ້ທທາງອນິເຕເີນດັ

•ເມື່ ອໂທຈາກເກາົຫຼີຫາເມອືງ,ປະເທດສະຫະລດັອາເມລກິາU.Sໝາຍເລກ010-123-4567

ກົດໝາຍເລກບໍລິກາ
ນຕ່າງປະເທດ +  ➑➊ + ➑   -  ➊➋➌ - ➍➎➏➐

ລະຫດັເຂົາ້ຕ່າງປະເທດ
(ຍີ່ ປຸ່ນ)

ໝາຍເລກໂທລະສບັທີ່ ຕອ້ງການໂທຫາ

ໂທຈາກຕ່າງປະເທດ▶ເກາົຫຼີ

ການໃຊໂ້ທລະ
ສບັຕັງ້ໂຕະ

•ເມື່ ອທ່ານໂທຈາກຕ່າງປະເທດເຂົາ້ຫາປະເທດເກາົຫຼີຫາໝາຍເລກ123-4567

ກົດໝາຍເລກບໍລິກາ
ນຕ່າງປະເທດ  +  ➑➋ + ➋ +  ➊➋➌ - ➍➎➏➐

ລະຫດັສາກນົ
(ເກາົຫຼໄີຕ)້

ລະຫດັເຂດ
(ກຸງໂຊລ)

ໝາຍເລກທີ່ ຕອ້ງການໂທຫາ

ການໃຊໂ້ທລະສບັມຖື,ື
ໂທທາງອເິຕເີນດັ

•ເມື່ ອໂທຈາກຕ່າງປະເທດເຂົາ້ຫາເກາົຫຼີຫາໝາຍເລກ010-123-4567

ກົດໝາຍເລກບໍລິກາ
ນຕ່າງປະເທດ +➑➋ + ➊   -  ➊➋➌ - ➍➎➏➐

ລະຫດັສາກນົ
(ເກາົຫຼໄີຕ)້

ໝາຍເລກໂທລະສບັທີ່ ຕອ້ງການໂທຫາ

※ໃນກລໍະນທີີ່ ມໝີາຍເລກ0ກ່ອນໜາ້ລະຫດັເຂດຫຼືເລກໂທ,ບ່ໍຈາໍເປນັຕອ້ງກດົ0.

ກົດໝາຍເລກບໍລິກາ
ນຕ່າງປະເທດ



ວດັທະນະທາໍແລະຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼ ີ 119118 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

9.ລະບບົການເກບັຂີເ້ຫຍື່ ອ

ຂີເ້ຫຍື່ ອແມ່ນຈະຖກືແຍກອອກເປນັແຕ່ລະປະເພດແລະມມີື້ແລະເວລາເກບັສະເພາະ.ສິ່ ງສໍາຄນັຄື
ທ່ານຄວນແຍກແລະບນັຈຂຸີ້ເຫຍື່ ອຂອງທ່ານແຕ່ລະປະເພດອງີຕາມຄູ່ມໃືນເມອືງຂອງທ່ານ.ປກົກະຕແິລວ້ຈະເກບັຂີເ້
ຫຍື່ ອໃນຕອນເຊົາ້ເຊິ່ ງທ່ານຄວນເອາົຂີເ້ຫຍື່ ອຂອງທ່ານອອກມາໄວໜ້າ້ບາ້ນຫຼງັ10ໂມງກາງຄນືໃນຄນືກ່ອນລດົເກບັຂີ ້

ເຫຍື່ ອຈະມາເອາົ.

(1)ຂີເ້ຫຍື່ ອທົ່ ວໄປ

ເອາົຂີເ້ຫຍື່ ອທົ່ ວໄປລງົໃສ່ຖງົທີ່ ອອກແບບມາເພື່ ອໃສ່ຂີເ້ຫຍື່ ອທົ່ ວໄປເທົ່ ານັນ້.

(2)ເສດອາຫານ

ຂຶນ້ກບັແຕ່ລະຂງົເຂດທີ່ ທ່ານອາໄສຢູ່,ທ່ານຄວນຄດັແຍກສິ່ ງເສດເຫຼອືແລະຖິ່ ມໃສ່ຖງົສໍາລບັໃສ່ຂີເ້ຫຍື່ ອຈາກເສດອາ
ຫານຫຼືຖິມ້ລງົຖງັສະເພາະ.ໃນແຕ່ລະຂງົເຂດກໍ່ ມລີະບບົRFIDແລະລະບບົທໍາລາຍເສດອາຫານໂດຍຂຶນ້ກບັແຕ່ລ
ະທອ້ງຖິ່ ນ.

(3)ຂີເ້ຫຍື່ ອທີ່ ໝນູໃຊຄ້ນືໄດ ້

ເຈຍ້,ແກວ້,ເຫຼກັ,ຢາງແລະໄຍລວ້ນແລວ້ແຕ່ແມ່ນຂີເ້ຫຍື່ ອທີ່ ເກບັມາໝນູໃຊຄ້ນືໄໝ່ໄດ.້ກະປ໋ອງແລະຕຸກຢາງ
ຕອ້ງປະໃວໃ້ຫແ້ຫງ້ແລະທຸບໃຫແ້ປກ່ອນຈຶ່ ງຖິມ້.

(4)ຂີເ້ຫຍື່ ອບ່ໍໄວຕ່ໍໄຟ

ຖິມ້ຂີເ້ຫຍື່ ອທີ່ ບ່ໍຕດິໄຟເຊັ່ ນ:ເຊຣາມກິ,ຈານກະເບືອ້ງ,ເກບີອື່ ນໆໃນຖງົທີ່ ເປນັມາດຕະຖານສໍາລບັວດັຖຸທີ່ ບ່ໍຕດິໄຟ.

(6)ໂທລະພາບເຄເບີນ້(CableTV)ແລະອນິເຕເີນດັ

ໃນປະເທດເກາົຫຼີມຮູີບແບບກະຈາຍສນັຍານຊະນດິຕ່າງໆຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ ໃຫບໍ້ລກິານສນັຍານທົ່ ວໄປ,
ສນັຍານໂທລະພາບເຄເບີນ້,ການກະຈາຍສນັຍານໃນພາກພືນ້,ສນັຍານທາງດາວທຽມ(SkyLife),ເຊັ່ ນດຽວກນັກັ
ບການກະຈາຍສນັຍານພາກພືນ້ດນິ(KBS,MBC,andSBS).ວ່າງໝ່ໍໆມານີ້ໂທລະພາບທີ່ ຈ່າຍຜ່ານອນິເຕເີນດັ
ກາຍເປນັທີ່ ນຍິມົຫຼາຍ.ບາງບໍລສິດັສນັຍານໂທລະພາບເຄເບີນ້ໃນພາກພືນ້ຫຼືIPTVໄດໃ້ຫບໍ້ລກິານແບບພວ້ງກນັກບັ
ອນິເຕເີນດັຄວາມໄວສູງ.ດັ່ ງນັນ້ຖາ້ທ່ານສະມກັໃຊບໍ້ລກິານທງັສອງໄປພອ້ມໆກນັທ່ານກໍ່ ຈະໄດບໍ້ລກິານໂດຍລວມທີ່ ລ
າຄາຖກືກ່ວາປກົກະຕ.ິ
ຖາ້ທ່ານສນົໃຈທີ່ ຈະໃຊສ້ະເພາະອນິເຕເີນດັພຽງຢ່າງດຽວໃຫທ່້ານປຽບທຽບການບໍລກິານແລະລາຄາທີ່ ສະເໜີ
ໂດຍຜູໃ້ຫບໍ້ລກິານສື່ ສານແຕ່ລະລາຍຢ່າງຮອບຄອບ,ຖາ້ທ່ານບ່ໍສາມາດຈ່າຍຄ່າອນິເຕເີນດັສ່ວນຕວົຢູ່ເຮອືນໄດ້
ທ່ານກໍ່ ສາມາດມຫີອ້ງພຊີີ(PCroom)ໃກບ້າ້ນທ່ານເປນັທາງເລອືກທີ່ ປະຢດັເຊິ່ ງເປດີໃຫບໍ້ລກິານຕະຫຼອດ24
ຊົ່ ວໂມງແລະລາຄາຈະຢູ່ທີ່ 1.000ເຖງິ1.500ວອນຕ່ໍຊົ່ ວໂມງເຊິ່ ງຂຶນ້ກບັເຂດທີ່ ມນັຕັງ້ຢູ່.

ຂໍມ້ນູທີ່ ມປີະໂຫຍດ

ຖງົຂີເ້ຫຍື່ ອມາດຕະຖານ
ທ່ານສາມາດຊືຖ້ງົໃສ່ຂີເ້ຫຍື່ ອທີ່ ເປນັມາດຕະຖານຢູ່ຮາ້ນຊຸບເປມີາເກດັໃກບ້າ້ນທ່ານຫຼື
ຮາ້ນຂາຍຍ່ອຍທີ່ ຫຸຼດລາຄາ.ສຂີອງຖງົຂີເ້ຫຍື່ ອທົ່ ວໄປແລະອາຫານເສດເຫຼອືມສີແີຕກຕ່າງກນັ
ໃນແຕ່ລະເມອືງ,ສະນັນ້ທ່ານຕອ້ງໄດຖ້າມກ່ຽວກບັການນາໍໃຊຖ້ງົແຕ່ລະສກ່ີອນຈຶ່ ງຊື.້ຖງົສໍາລັ
ບໃສຂີເ້ຫຍື່ ອທົ່ ວໄປມຂີະໜາດທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ:2,3,5,10,20,30,50,75,ແລະ100
ລດິ;ຂະໜາດກໍ່ ຂຶນ້ກບັເຂດທີ່ ຂາຍ.ປກົກະຕິໃນຄວົເຮອືນທົ່ ວໄປຈະຂະໜາດ10ຫຼື20ລດິ.
ຖງົໃສ່ເສດອາຫານແມ່ນຂະໜາດ2ເຖງິ5ລດິເນື່ ອງຈາກມນັເໝາະສມົກບັຂີເ້ຫຍື່ ອທີ່ ຕອ້ງ
ຖກືຖິມ້ພາຍໃນ2-3ມື.້ບາງໝູ່ ບາ້ນກໍ່ ໃຊຖ້ງັເພື່ ອເກບັເສດອາຫານ.ໃຫທ່້ານຖາມເພື່ ອນບາ້ນ
ເພື່ ອລາຍລະອຽດຕື່ ມ.

ປະເທດ ລະຫດັປະເທດ ປະເທດ ລະຫດັປະເທດ ປະເທດ ລະຫດັປະເທດ ປະເທດ ລະຫດັປະເທດ

ໄນຈເີຣຍ 234 ຫວຽດນາມ 84 ອຣີກັ 964 ກກີດິສະຖານ 996

ເນປານ 977 ບາຊວິ 55 ອຣ່ີານ 98 ໄທ 66

ເຢຍລະມນັ 49 ຊູດານ 249 ເອຢບິ 20 ຕູລະກີ 90

ລາວ 856 ສລີງັກາ 94 ອນິເດຍ 91 ປາກດິສະຖານ 92

ລດັເຊຍ 7 ຊເິຣຍ 963 ອນິໂດເນເຊຍ 62 ເປຣູ 51

ມາເລເຊຍ 60 ສງິກາໂປ 65 ຍີ່ ປຸ່ນ 81 ຟລີບິປນິ 63

ແມ໋ກຊໂິກ 52 ອາເຈນັຕນີາ້ 54 ຈນີ 86 ອດົສະຕາລີ 61

ມງົໂກເລຍ 976 ແອງໂກລາ 244 ຊລິີ 56 ຫອ້ງກງົ 852

ອາເມລກິາ,
ການາດາ

1 ເອກວົດໍ 593 ກາຊກັສະຖານ 7

ມຽນມາ້ 95 ອງັກດິ 44 ກາໍປູເຈຍ 855

ບງັກາລາເດດັ 880 ອຸຍເບກດິສະຖານ 998
ໂຄລມົເບຍ
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ວດັທະນະທາໍແລະຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼ ີ 121120 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

•ເງນິຫຼຽນ

•ເງນິເຈຍ້

(5)ວດັຖຸຂະໜາດໃຫຍ່

ເພື່ ອທີ່ ຈະຖິມ້ຂີເ້ຫຍື່ ອຂະໜາດໃຫຍ່ເຊັ່ ນເຟນີເີຈີຫຼືເຄື່ ອງໃຊໄ້ຟຟາ້ທີ່ ເພແລວ້ທ່ານຈະຕອ້ງໄປຊືສ້ະຕກິ
ເກີຈ້າກສູນຊຸມຊນົຂອງທ່ານເພື່ ອເອາົມາຕດິໃສ່ຂີເ້ຫຍື່ ອດັ່ ງກ່າວຈາກນັນ້ທ່ານຈຶ່ ງສາມາດເອາົຂີເ້ຫຍື່ ອນັ ້

ນມາວາງຖິມ້ໃວໜ້າ້ບາ້ນເພື່ ອໃຫທ້າງພະນກັງານອະນາໄມມາເກບັເອາົໄປ,ສໍາລບັລາຄາຂອງສະຕກິເກີ້
ຈະແຕກຕ່າງກນັອອກໄປຕາມປະເພດແລະຂະໜາດຂອງຂີເ້ຫຍື່ ອເຊິ່ ງຮາ້ນຄາ້ຍ່ອຍບາງຮາ້ນກໍ່ ໄດ້ຮບັອະນຸຍາດໃຫ ້
ຂາຍສະຕກິເກີນ້ ີເ້ຊັ່ ນກນັຂຶນ້ກບັນະໂຍບາຍຂອງແຕ່ລະຂງົເຂດ.ໃນຂະນະທີ່ ອາພດັເມນັບາງບ່ອນຈະສາມາດຈດັການ
ກບັຂີເ້ຫຍື່ ອດັ່ ງກ່າວແທນທ່ານໄດ້ຖາ້ທ່ານຈ່າຍຄ່າບໍລກິານໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້.

ການແຈງ້ລາຍງານກ່ຽວກບັການຖິມ້ຂີເ້ຫຍື່ ອຜ່ານອນິເຕເີນດັ:ທ່ານສາມາດຊືສ້ະຕກິເກີຜ່້ານອນິເຕເີນດັ(ຕາມເວບັໄຊ
ທຂ໌ອງສໍານກັງານເຂດດັ່ ງກ່າວ).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.ການບໍລໂິພກແລະການດໍາລງົຊວີດິແບບປະຢດັ

1.ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພາຍໃນຄວົເຮອືນ

(1)ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພາຍໃນຄວົເຮອືນ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພາຍໃນຄວົເຮອືນ(ງບົປະມານພາຍໃນຄວົເຮອືນ)ແມ່ນລາຍຮບັແລະລາຍຈ່າຍເຊິ່ ງຂຶນ້ຢູ່ກບັການຈດັສນັ
ງບົປະມານຂອງທ່ານເອງ,ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພາຍໃນຄວົເຮອືນອາດຈະສະແດງໃຫ້ເຫນັເຖງິການຂາດດຸນຫຼືເກນີດຸນ,ເຖງິແມ່ນ
ວ່າທ່ານຈະມີລາຍຮບັໜອ້ຍກໍ່ ຕາມ.

(2)ມນູຄ່າຂອງເງນິ

ໃນປະເທດເກາົຫຼພີວກເຮາົນາໍໃຊ້ເງນິຫຼຽນ(ເຊິ່ ງມຫຼີຽນ10;50;100ຫຼື500ວອນ)ແລະກໍ່ ຍງັມີເງນິເຈຍ້ຫຼືທະນາ
ບດັ(ໃບ1,000;5,000;10,000;ແລະໃບ50,000ວອນ)ແລະສໍາລບັເຊກັເງນິຂອງທະນາຄານມູນຄ່າ100,000
ວອນຫຼຫຼືາຍກວ່ານັນ້ກໍ່ ຍງັມີການນາໍໃຊ້ໃຫ້ເຫນັເປນັຈາໍນວນຫຼວງຫລາຍ.

1ວອນ
(IlWon)

1,000ວອນ(CheonWon)

10,000ວອນ(ManWon)

100,000ວອນ(Sip-ManWon)

※ເຊກັມນູຄ່າ100,000ວອນຈາກທະຄານແມ່ນມີການໃຊ້
ຢ່າງກວາ້ງຂວາງ,ແລະກໍ່ ຍງັສາມາດໃຊ້ແທນເງນິສດົໄດ້ອກີ
ດວ້ຍ.ໃນການໃຊ້ເຊກັນັນ້,ທ່ານຕອ້ງໄດ້ໃຊຄ້ວບຄູ່ກບັ
ບດັປະຈາໍຕວົຂອງທ່ານ,ພອ້ມທງັເຊນັຮບັຮອງໄວ້ຢູ່ດາ້ນຫຼງັ
ຂອງໃບເຊກັ.

5,000ວອນ(O-CheonWon)

50,000ວອນ(O-ManWon)

10ວອນ
(SipWon)

50ວອນ
(O-SipWon)

100ວອນ
(BaekWon)

500ວອນ
(O-BaekWon)



ວດັທະນະທາໍແລະຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼ ີ 123122 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

ທ່ານຄງົກາໍລງັຄດິວ່າທ່ານຈະສາມາດໃຊ້ເຮດັຫຍງັໄດ້ແນ່ກບັເງນິຈາໍນວນ1,000;5,000;10,000;ແລະ50,000
ວອນເມື່ ອທານພຈິາລະນາຊື້ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງດວ້ຍການປຽບທຽບມູນຄ່າເງນິໃນປະເທດເກາົຫຼກີບັມນູຄ່າເງນິໃນປະເທດ
ຂອງທ່ານເອງ

2.ວທິີການຊື້ແລະໃຊ້ສນິຄາ້ອຸປະໂພກບໍລິໂພກ

ຖາ້ພວກເຮາົໄປຊື້ເຄື່ ອງໂດຍບ່ໍມີການວາງແຜນ,ພວກເຮາົມີແນວໂນມ້ທີ່ ຈະຊື້ຂອງທີ່ ບ່ໍຈາໍເປນັກບັມາ.ພວກເຮາົຈະ
ປະສບົກບັບນັຫາຖາ້ພວກເຮາົຫາກມີການໃຊ້ຈ່າຍສິນ້ເປອືງກວ່າລາຍຮບັ;ສະນັນ້,ຕອ້ງໝັນ້ໃຈວ່າໄດ້ມີການວາງແຜນ
ຢ່າງຄກັແນ່ກອນການຊື.້

(1)ເຮດັລາຍການ

ເຮດັລາຍການທີ່ ຈະຊືກ່້ອນທີ່ ຈະອອກໄປຊື້ເຄື່ ອງ.

(2)ຕດັສນິໃຈວ່າຈະໄປຊື ້້ຢູ່ໃສ

ຕດັສນິໃຈວ່າຈະຊື້ຢູ່ໃສແລະຈະໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍປານໃດ.

ຮາ້ນສະດວກຊື ້

ຮາ້ນສະດວກຊື້ແມ່ນເປດີໃຫ້ບໍລກິານຕະຫຼອດ24ຊົ່ ວໂມງແລະຂາຍສນິຄາ້ຫຼາກຫຼາຍຊະນດິລວມທງັປະເພດອາຫານອກີດວ້ຍ.
ເນື່ ອງຈາກຮາ້ນຂາຍເຄື່ ອງປະເພດນີ້ມີລກັສະນະນອ້ຍ,ສະນັນ້ເຮດັໃຫ້ເກດີຄວາມສະດວກໃນການຊອກຫາສນິຄາ້ທີ່ ພວກເຮາົ
ຕອ້ງການ.ມນັຍງັສະດວກເມື່ ອພວກເຮາົຕອ້ງການທີ່ ຈະຊື້ສນິຄ່າພຽງສອງສາມຊະນດິ.

ຕະຫຼາດນດັ(ຕະຫຼາດ5ວນັ)
ຄນົຂາຍປະເພດອາຫານ,ເຄື່ ອງນຸ່ງຫົ່ ມ,ແລະເຄື່ ອງອຸປະໂພກບໍລິໂພກທົ່ ວໄປຈະມາໂຮມຕວົກນັຢູ່ທີ່ ຕະຫຼາດນີ ້.້ພວກເຂາົຈະ
ຂາຍເຄື່ ອງໃນລາຄາຖກືແລະສາມາດຕ່ອງລອງລາຄາກນັໄດ້ຕາມປະລິມານທີ່ ຕອ້ງການຊື.້ໃນຕະຫຼາດປະເພດນີ້ເຮດັໃຫພ້ວກເຮາົ
ສາມາດເຫນັໄດເ້ຖງິຊວີດິການເປນັຢູ່ຂອງຄນົເກາົຫຼີໂດຍແທ.້

ຮາ້ນຄາ້ຕາມເຂດທອ້ງຖິ່ ນ
ຮາ້ນຂາຍເຄື່ ອງທອ້ງຖິ່ ນຈະຂາຍປະເພດເຂົາ້ໜມົ,ຜກັ,ຊີນ້,ເຄື່ ອງດື່ ມ,ແລະສາມາດເຫນັໄດ້ງ່າຍເນື່ ອງຈາກມີຫຼາຍໃນເຂດໃກ້ບາ້ນ.
ໂດຍທົ່ ວໄປພວກເຮາົສາມາດຊື້ເຄື່ ອງຢູ່ໃນຮາ້ນຄາ້ປະເພດນີ້ໃນລາຄາຫຸຼດພິເສດ(ປະມານ10ເປີເຊນັ).

ຫາ້ງສບັພະສນິຄາ້
ຫາ້ງຊບັພະສນິຄາ້ຈະມີສນິຄາ້ຫຼາກຫຼາຍຊະນດິເຊັ່ ນ:ເຄື່ ອງນຸ່ງຫົ່ ມ,ອາຫານ,ເຄື່ ອງໃຊ້ໄຟຟາ້,ເຄື່ ອງສໍາອາງແລະປະເພດ
ເຄື່ ອງປະດບັອກີດວ້ຍ.ການອໍານວຍຄວາມສະດວກແລະການບໍລກິານແມ່ນຢູ່ໃນລະດບັດີເລດີແລະຄຸນະພາບຂອງຜະລດິຕະພນັ
ກໍ່ ຖກືຈດັໃຫ້ຢູ່ໃນລະດບັສູງເຊິ່ ງກໍ່ ໄດ້ເຮດັໃຫ້ລາຄາສູງໄປຕາມກນັ.ເຖງິແນວໃດກໍ່ ຕາມຫາ້ງສບັພະສນິຄາ້ກໍ່ ຍງັມີການສົ່ ງເສມີການ
ຂາຍຢູ່ເລືອ້ຍໆເຊິ່ ງພວກເຮາົສາມາດຊື້ເຄື່ ອງໃນລາຖກືໄດ້ໃນຊ່ວງເວລານີ.້

ຫາ້ງຂາຍເຄື່ ອງຫຸຼດລາຄາ
ຄືກບັຫາ້ງຊບັພະສນິຄາ້,ມີສນິຄາ້ຫຼາຍປະເພດໃຫ້ເລອືກລວມທງັອາຫານ,ເຄື່ ອງນຸ່ງຫົ່ ມ,ເຄື່ ອງໃຊ້ໄຟຟາ້,ແລະເຄື່ ອງອຸປະໂພກບໍລິ
ໂພກອື່ ນໆ.ຄຸນະພາບຂອງຜະລດິຕະພນັຖືວ່າຢູ່ໃນລະດບັສູງ,ແລະສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກອື່ ນໆພອ້ມທງັການບໍລກິານກໍ່ ຖືວ່າ
ຢູ່ໃນລະດບັດີເຊນັກນັ.

ການຊື້ສນິຄາ້ຜ່ານທາງໂທລະພາບ
ການສັ່ ງຊື້ສນິຄາ້ຜ່ານທາງໂທລະສບັຫຼອືນິເຕີເນດັພາຍຫຼງັເບິ່ ງການໂຄສະນາທາງໂທລະພາບກໍ່ ສາມາດເຮດັໄດ,້ແລະສນິຄາ້ກໍ່ ມີໃຫ້
ເລອືກຢ່າງຫຼາກຫຼາຍເຊັ່ ນ:ປະເພດເຄື່ ອງນຸ່ງຫົ່ ມ,ເຄື່ ອງກນິຢູ່,ເຄື່ ອງສໍາອາງ,ເຄື່ ອງໃຊ້ໄຟຟາ້,ປະກນັໄພ,ແລະອື່ ນໆ.ການຊື້ສນິຄາ້
ຜ່ານທາງໂທລະພາບຖືວ່າເປນັທາງເລືອກທີ່ ສະດວກຫຼາຍ,ແຕ່ຕອ້ງໄດ້ຫຼກີລຽ້ງກ່ຽວກບັແຮງກະຕຸນ້ໃນການຊື້ສິ່ ງຂອງທີ່ ບ່ໍຈາໍເປນັ
ໃຫ້ໄດ.້

ສູນການຄາ້ອອນລາຍ
ໂດຍຜ່ານສູນການຄາ້ອອນລາຍພວກເຮາົສາມາດສັ່ ງເຄື່ ອງໄດ,້ແລະສາມາດຊື້ເຄື່ ອງໄດ້ຫຼາຍໆປະເພດ.ແຕ່ໃຫ້ຄໍານງຶສະເໝີວ່າສນິຄາ້
ຕວົຈງິອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກສນິຄາ້ທີ່ ໂຄສະນາຜ່ານສື່ ອອນລາຍນັນ້ໆ.ທ່ານຈາໍເປນັຕອ້ງໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມນູສ່ວນຕວົຂອງທ່ານໃນການສັ່ ງ
ຊື້ເຄື່ ອງອອນລາຍ,ລວມທງັຂໍ້ມນູເຮອືນເລກທຫຼີທືີ່ ຢູ່ຂອງທ່ານອກີດວ້ຍ.

ຂໍ້ມນູທີ່ ເປນັປະໂຫຍດ

ທ່ານສາມາດເຮດັຫຍງັໄດ້ແດ່ກບັເງນິຈາໍນວນນີ?້
ທ່ານຕອ້ງໄດ້ໃຊ້ເງນິ300~500ວອນເພື່ ອທີ່ ຈະຊື້ຈາກກາເຟຈາກເຄື່ ອງຂາຍອດັຕະໂນມດັ.ເງນິຈາໍນວນ1,000~
2,000ວອນທ່ານອາດສາມາດຊື້ເຂົາ້ໜມົກິນຫຼິນ້ຫຼຊືື້ກະແລມັຈາກຮາ້ນຂາຍເຄື່ ອງທົ່ ວໄປ.ສໍາລບັເງນິຈາໍນວນ6,000~
8,000ວອນທ່ານສາມາດຊື້ອາຫານກນິໄດ້ໜຶ່ ງຄາບເຊນັວ່າເຂົາ້ຖວ້ຍໜຶ່ ງພອ້ມກບັນໍາ້ຊຸບແລະອາຫານກບັ,ຊືບ້ິບິມບບັ,
ຊື້ໝີ່ ເຢນັຕາມຮາ້ນອາຫານ,ແລະທ່ານຍງັສາມາດຊືຊ້ີນ້ໝູນໍາ້ໜກັ500ກາຼມໃນລາຄາ10,000ວອນ.ທ່ານສາມາດຊື້ເຂົາ້
ຈາໍນວນ20ກກໃນລາຄາ55,000ວອນ.

ກາເຟໜຶ່ ງຈອກຈາກ
ເຄື່ ອງຈກັ

300~500ວອນ

ອາຫານວ່າງຖງົໜຶ່ ງຫຼື
ໄອຄຣມີ

1,000~2,000ວອນ

ອາຫານຫຼກັເຊັ່ ນວ່າ
ເມນູຊຸດອາຫານເກາົຫຼ,ີ
ໝີ່ ເຢນັ(ເກາົຫຼ)ີ

6,000~8,000ວອນ

ຊີນ້ໝູ(500ກຣາມ)
10,000ວອນ

ເຂົາ້ຖງົໜຶ່ ງ(20ກິໂລ)
55,000ວອນ



ວດັທະນະທາໍແລະຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼ ີ 125124 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

(6)ການສົ່ ງເງນິຄນືແລະການສົ່ ງສນິຄາ້ຄນື
•ຢ່າໃຊ້ຫຼືເຮດັໃຫ້ສນິຄາ້ເສຍຫາຍ,ແລະຮກັສາພວກມນັໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບດ.ີ
•ຜູ້ຂາຍສ່ວນໃຫຍ່ກາໍນດົໃຫ້ທ່ານສົ່ ງສນິຄາ້ຄນືພາຍໃນ7ວນັຫຼື14ວນັເພື່ ອຮບັເອາົການສົ່ ງເງນິຄນື,ສະນັນ້ໃຫຂໍ້
ຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືນາໍຄນົໃນຄອບຄບົຫຼືເພື່ ອນບາ້ນໃນທນັທ.ີ

•ຖາ້ທ່ານພບົກບັຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການຂໍເອາົການສົ່ ງເງນິຄນືຫຼປືະສບົກບັຄວາມເສຍຫາຍອື່ ນໃນທຸລະກາໍຂອງຜູ້ບໍລິ
ໂພກ,ທ່ານສາມາດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືໄດ້ຈາກອງົການປກົປອ້ງຜູ້ບໍລິໂພກແຫ່ງເກາົຫຼີຫຼໜ່ືວຍງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຜູ້
ບໍລິໂພກ.

(3)ວທິີການຈ່າຍເງນິ

ພວກເຮາົສາມາດເຮດັການຊໍາລະເງນິດວ້ຍເງນິສດົ,ໃບເຊກັ,ບດັເຄຣດດິ,ບດັເດບດິແລະບດັຂອງຂວນັ.

ບດັເຄຣດດິ ບດັຂອງຂວນັ

ໃບຄໍາ້ປະກນັແລະຄູ່ມື

(4)ການຊືສ້ນິຄາ້

ໃຫສ້ມົທຽບລາຄາແລະຄຸນນະພາບສນິຄາ້,ຈາກນັນ້ໃຫ້ກວດເບິ່ ງວນັໝດົອາຍຸຂອງຜະລດິຕະພນັອາຫານ.
ພວກເຮາົຈາໍເປນັຕອ້ງກວດບເບິ່ ງວ່າລາຄາສນິຄາ້ນັນ້ຍຸຕິທາໍຫຼບ່ໍື.ຮບັປະກນັວ່າທ່ານຕອ້ງເອາົແລະຮກັສາໃບບນິໄວ້
ຫຼງັຈາກການຊື,້ເພາະວ່າທ່ານຈາໍເປນັຕອ້ງສະແດງມນັສໍາລບັການປ່ຽນສນິຄາ້ຫຼກືານສົ່ ງເງນິຄນື.

(5)ກ່ອນໃຊ້ສນິຄາ້

•ຮກັສາໃບຄໍາ້ປະກນັໄວ:້ເກບັເອາົໃບຄໍາ້ປະກນັສນິຄາ້ແລະຮກັສາພວກມນັໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ ແນ່ນອນ.
•ອ່ານປື້ມຄູ່ມືຜູ້ໃຊ:້ອ່ານປື້ມຄູ່ມືເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫ້ທ່ານໃຊ້ຜະລດິຕະພນັຢ່າງຖືກຕອ້ງ.
•ກວດເບິ່ ງ ໍຂໍ້້ຄວນເອາົໃຈໃສ່ແລະຄໍາແນະນາໍ:ກວດເບິ່ ງຂໍ້ຄວນເອາົໃຈໃສ່ແລະຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄວາມປອດໄພແລະ
ສຸຂະພາບ.

ອງົການປກົປອ້ງຜູ້ບໍລິໂພກແຫ່ງເກາົຫຼີ(KoreaConsumerAgency)1372,www.kca.go.kr
ອງົການຜູ້ບໍລິໂພກແຫ່ງເກາົຫຼີ(ConsumersKorea)82-2-739-5441,www.consumerskorea.org외국인등록증 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.

3.ວທິີການປະຢດັເງນິແລະການໃຊ້ບໍລກິານຂອງທະນາຄານ

(1)ຄວາມຈາໍເປນັຂອງການອອມເງນິ

ການປະຢດັແມ່ນມຄີວາມຈາໍເປນັເພື່ ອທີ່ ຈະສາມາດເປນັເຈົາ້ຊບັສມົບດັ,ການກຽມພອ້ມສໍາລບັໄພພບິດັທີ່ ບ່ໍໄດຄ້າດຄດິ
ແລະເງນິກະສຽນວຽກໃນອະນາຄດົ,ຊືເ້ຮອືນ,ຈ່າຍຄ່າຮຽນຂອງລູກທ່ານ,ແລະອື່ ນໆ.ູການອອມເງນິແມ່ນເລີ່ ມຕົນ້ໄດ້
ໂດຍການເປດີບນັຊີທະນາຄານ.

(2)ປະເພດຂອງການອອມເງນິ

•ຝາກປະຫຍດັ:ເຮາົສາມາດຝາກແລະຖອນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາແຕ່ມີອດັຕາດອກເບຍ້ຕ່ໍາ.
•ຝາກມີກາໍນດົ:ເຮາົສາມາດຝາກເງນິຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ໃນໄລຍະຍາວແລະຈະໄດ້ຮບັອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ສູງ.
•ຝາກປະຈາໍ:ເຮາົຈະຕອ້ງໄດ້ຝາກເງນິໃນອດັຕາທີ່ ເທົ່ າກນັໃນແຕ່ລະເດອືນແລະຖອນເງນິເປນັຈາໍນວນຫຼາຍອອກໄດ້
ພາຍຫຼງັສິນ້ສູດສນັຍາການຝາກ,ເຊິ່ ງການຝາກແມ່ນໄດ້ຮບັດອກເບຍ້ໃນອດັຕາທີ່ ສູງ.

•ຝາກອດິສະຫຼະ:ເປນັວທິີໃໝ່ໃນການອອມເງນິແລະດອກເບ້ຍກໍ່ ສູງສໍາລບັການອອມເງນິໃນໄລຍະຍາວແລະມີຈດຸມຸງ້
ໝາຍທີ່ ຈະເຮດັອດັຕາອອກເບຍ້ພິເສດເພື່ ອການອອມສໍາລບັຄອບຄວົ.



ວດັທະນະທາໍແລະຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼ ີ 127126 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

◉ ລະບບົທະນາຄານທາງອນິເຕີເນດັ
•   ລະບບົທະນາຄານອນິເຕີເນັດໝາຍເຖງິການໃຊ້ບໍລກິານຂອງທະນາຄານໂດຍຜ່ານລະບບົອນິເຕີເນດັ.
•   ໂດຍຜ່ານລະບບົທະນາຄານທາງອນິເຕີເນດັ,ເຮາົສາມາດກວດຍອດເງນິໃນບນັຊ,ີກວດປະຫວດັການເຄື່ ອນໄຫວ

ການຝາກແລະຖອນ,ລວມທງັການໂອນເງນິເງນິໂດຍນາໍໃຊ້ບນັຊີທະນາຄານຂອງເຮາົເອງໄດ.້
•   ທ່ານຈາໍເປນັຕອ້ງໄດ້ໃຊ້ໃບຮບັຮອງສ່ວນບຸກຄນົ,ເຊິ່ ງຈະອອກໃຫ້ໂດຍສະຖາບນັຄມົມະນາຄມົແລະການຊໍາລະ

ບນັຊີທາງການເງນິແຫ່ງປະເທດເກາົຫຼີໂດຍຜ່ານທາງອອນໄລຍ,໌ແລວ້ທ່ານຕອ້ງໄດ້ເກບັໄວ້ໃນເຄື່ ອງຄອັມພວິເຕີ
ຂອງທ່ານແລະທ່ານຍງັຕອ້ງໄດ້ນາໍໃຊ້ບດັລະຫດັແບບOneTimePassword(OTP)ເຊິ່ ງອອກໃຫ້ໂດຍ
ທະນາຄານຂອງທ່ານ.ທ່ານສາມາດຂໍຄໍາແນະນາໍຈາກທະນາຄານຂອງທ່ານໄດ.້

(3)ວທິີໃຊ້ບໍລກິານຂອງທະນາຄານ

◉ ວທິີການເປດີບນັຊີ
•   ເອກະສານທີ່ ຕອ້ງກະກຽມ:ບດັປະຈາໍຕວົ,(ປື້ມຜ່ານແດນ,ໜງັສືຢັງ້ຢນືຄນົຕ່າງດາ້ວ,ໃບຢັງ້ຢນືທີ່ ຢູ່,ແລະອື່ ນໆ)

ພອ້ມຈໍາ້ກາແລະຈາໍນວນເງນິທີ່ ຕອ້ງການນາໍໄປຝາກ
•   ຄໍາແນະນາໍ

① ເມື່ ອໄປຮອດທະນາຄານແມ່ນໃຫ້ກດົບດັຄວິແລະລໍຖາ້ຈນົກວ່າຈະຖກືເອີນ້
② ຍ່າງໄປທີ່ ໂຕະທີ່ ເຫນັໝາຍເລກຄວິຂອງທ່ານສະແດງຂຶນ້
③   ແຈງ້ຈດຸປະສງົໃນການມາທະນາຄານໃຫ້ກບັພະນກັງານ(ເປດີບນັຊ,ີໂອນເງນິຫຼຝືາກເງນິ).ຖາ້ຕອ້ງການບດັເດ

ບດິກໍ່ ສາມາດຖາມເພື່ ອໃຫ້ພະນກັງານອອກບດັໃຫ້ພອ້ມ.
    ※ບດັເງນິສດົ:ບດັເດບດິສາມາດເຮດັການຝາກຫຼືຖອນເງນິຜ່ານຕູA້TMໄດ,້ເຖງິແມ່ນວ່າພວກເຮາົຈະບ່ໍມີປື້ມບນັຊີເງນິຝາກຫຼກືາຈໍາ້ກໍ່ ຕາມ.

④   ຕື່ ມຮ່າງເອກະສານໃຫ້ຄບົຖວ້ນຕາມຄໍາແນະນາໍແລະສົ່ ງໃຫ້ພະນກັງານທະນາຄານ.
⑤   ຮກັສາປື້ມບນັຊີເງນິຝາກແລະບດັເດບດິຂອງທ່ານໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ ປອດໄພ.
    ※ຫາ້ມເປດີເຜີຍລະຫດັຂອງທ່ານໃຫ້ບຸກຄນົອື່ ນຮບັຮູ.້

◉ ເວລາເຮດັວຽກຂອງທະນາຄານ
• ວນັຈນັເຖງິວນັສຸກ:09:00-16:00
• ນອກໂມງເຮດັວຽກຂອງທະນາຄານ:ສາມາດໃຊ້ຕູ້ATMຢູ່ໜາ້ທະນາຄານໄດ ້

◉ ການຝາກແລະຖອນເງນິໂດຍຜ່ານພະນກັງານທະນາຄານແລະຜ່ານຕູ້ATM
•   ການກຽມເອກະສານສໍາລບັການຝາກຫຼຖືອນເງນິແລະນາໍໄປຢື່ ນໃຫ້ພະນກັງານທະນາຄານ.ເຮາົບ່ໍຈາໍເປນັຕອ້ງ

ໃຊ້ລະຫດັເພື່ ອເຮດັການຝາກເງນິ,ແຕ່ເຮາົຈະຖກືຖາມເຖງິ
ລະຫດັຫຼລືງົລາຍເຊນັເພື່ ອໃຊ້ໃນການຖອນເງນິ.

•   ທ່ານສາມາດຝາກຫຼຖືອນເງນິຜ່ານຕູ້ATMດວ້ຍປຶນ້ບນັຊີທະ
ນາຄານຫຼບີດັກດົເງນິສດົ.ທ່ານຈາໍເປັນຕອ້ງໃສ່ລະຫດັເພື່ ອດໍາເນນີ
ການເຄື່ ອນໄຫວ.ຖາ້ທ່ານໃສ່ລະຫດັຜດິ3ຄັງ້ຕດິຕ່ໍກນັທ່ານ
ຈະບ່ໍສາມາດດໍາເນີນການເຄື່ ອນໄຫວໄດ້(ກວດສອບການເຄື່ ອນ
ໄຫວບນັຊ,ີຝາກເງນິ,ຖອນເງນິ)ແລະທ່ານຍງັຈະຕອ້ງໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍເພີ່ ມຖາ້ທ່ານໃຊ້ບໍລກິານນອກໂມງເຮດັວຽກຂອງທະນາຄານ,
ຫຼນືາໍໃຊ້ການເຄື່ ອນໄຫວໂດຍຜ່ານATMຂອງທະນາຄານອື່ ນ.

ທ່ານສາມາດຝາກຫຼຖືອນເງນິຜ່ານຕູ້ATM

ຂໍ້ມນູທີ່ ມີປະໂຫຍດ

ລະບບົທະນາຄານທາງໄກ
ທ່ານຍງັສາມາດນາໍໃຊ້ບໍລກິານຂອງທະນາຄານຜ່ານທາງໂທລະສບັ.ເຊັ່ ນດຽວກບັລະບບົທະນາຄານທາງອນິເຕີເນດັ,ລະ
ບບົທະນາຄານທາງໄກຈາໍເປນັຕອ້ງໃສ່ລະຫດັPINແລະບດັຮກັສາຄວາມປອດໄພ.ທ່ານຈະສາມາດໃຊ້ລະບບົທະນາຄານທາງ
ໄກໄດ້ສະດວກຂຶນ້ຖາ້ຫານທ່ານສະໝກັໃຊ້ບໍລກິານທະນາຄານຜ່ານທາງອນິເຕີເນດັຄຽງຄູ່ໄປກບັລະບບົທະນາຄານທາງໄກ.



ວດັທະນະທາໍແລະຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼ ີ 129128 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

◉ ວທິີການຊໍາລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທົ່ ວໄປ
•   ການຊໍາລະໂດຍຕງົ

ວທິີນີ້ແມ່ນທ່ານຕອ້ງໄດ້ເຂົາ້ໄປທະນາຄານດວ້ຍຕວົຂອງທ່ານເອງ,ບາງທະນາຄານພະນກັງານຈະບ່ໍໄດ້ຊ່ວຍທ່ານ
ເລຍີກ່ຽວກບັການຊໍາລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທົ່ ວໄປນີ້ແຕ່ຈະມີເຄື່ ອງໄວ້ໃຫ້ບໍລກິານແທນ.ເຊິ່ ງເຄື່ ອງດັ່ ງກ່າວຈະສາມາດໃຊ້
ໄດ້ສະເພາະລູກຄາ້ຂອງທະນາຄານເທົ່ ານັນ້.ແຕ່ຖາ້ທ່ານບ່ໍສະດວກທີ່ ຈະໄປທະນາຄານທ່ານສາມາດໄປທີ່ ຫອ້ງການ
ໄປສະນີໄດ.້ໄປສະນີທຸກແຫ່ງແມ່ນຮອງຮບັການຊໍາລະເງນິກ່ຽວກບັການໃຊ້ຈ່າຍປະເພດນີ້ໄດ.້

•   ລະບບົຕດັເງນິອດັຕະໂນມດັ

ທ່ານສາມາດກາໍນດົການຈ່າຍຕ່າງໆໂດຍຕງົຈາກບນັຊີເງນິຝາກຂອງທ່ານໂດຍບ່ໍຕອ້ງເສຍເວລາກບັມນັເລຍີໂດຍທ່ານ
ພຽງແຕ່ກາໍນດົວນັໃຫ້ກບັໃບເກບັເງນິວ່າຈະໃຫ້ຕດັເງນິຈາກບນັຊີຂອງທ່ານເຊິ່ ງທ່ານສາມາດໃຊ້ບໍລກິານນີ້ໄດ້ໂດຍຕງົ
ຈາກທະນະຄານຂອງທ່ານຫຼືຕດິຕ່ໍໄປຫາຜູ້ໃຫ້ບໍລກິານ.ທ່ານຕອ້ງໄດ້ຈື່ ໄວສ້ະເໝີເຖງິມື້ທີ່ ບນັຊີຂອງທ່ານຈະຖກືຕດັ
ເງນິແລະຕອ້ງໝັນ້ໃຈວ່າມີເງນິພຽງພໍໃນບນັຊ.ີ

◉ ການໂອນເງນິ
•   ຕອ້ງມີບນັຊີທະນາຄານພາຍໃນປະເທດສໍາລບັຄອບຄວົຂອງທ່ານ.
•   ກະກຽມຂໍ້ມນູຕ່ໍໄປນີ້ໃຫ້ຖກືຕອ້ງ:ຊື່ ຂອງຜູ້ຮບັ,ທີ່ ຢູ່,ເບີໂທລະສບັ,ຊື່ ທະນາຄານ,ແລະເລກບນັຊີຂອງຜູ້ທີ່ ຈະຮບັ

ເງນິ,ຫຼງັຈາກນັນ້ໃຫ້ທ່ານໄປທີ່ ໜ່ວຍງານບໍລກິານແລກປ່ຽນເງນິຕາຢູ່ທະນາຄານຂອງທ່ານແລະສະແດງບດັປະຈາໍ
ຕວົໃຫ້ກບັພະນກັງານທະນາຄານ.

•   ເກບັຮກັສາໃບຢັງ້ຢນືການໂອນເງນິໄວ.້

ຂໍ້ມນູທີ່ ເປນັປະໂຫຍດ

ການໂອນເງນິທີ່ ປອດໄພ
ທ່ານສາມາດໂອນເງນິໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພໂດຍຜ່ານຕວົແທນທະນາຄານສາທາລະນະເຊັ່ ນຫອ້ງການໄປສະນ.ີມີຄນົຈາໍນວນ
ຫຼວງຫຼາຍທີ່ ໃຊ້ບໍລກິານຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລກິານສ່ວນຕວົ(ນາຍໜາ້)ຫຼາຍກວ່າທີ່ ຈະໃຊ້ບໍລກິານການໂອນເງນິຂອງທະນາຄານ.
ລະບບົການບໍລກິານຂອງພວກເຂາົມີລກັສະນະງ່າຍກວ່າ,ວ່ອງໄວກວ່າ,ແຕ່ກໍ່ ຕອ້ງຮບັຄວາມສຽງເອາົເອງໃນກລໍະນີທີ່ ນາຍ
ໜາ້ຫາກໂຕນໜີໄປພອ້ມກບັເງນິທີ່ ຖກືໂອນໂດຍບ່ໍມີການຮອງຮບັ.ໃນກໍລະນີເກດີອຸບດັຕິເຫດໃດໜຶ່ ງ,ທ່ານບ່ໍມີທາງທີ່ ຈະ
ໄດ້ຮບັເງນິຂອງທ່ານຄນື.ດັ່ ງນັນ້ຈ ິ່ ງບ່ໍຂໍແນະນາໍໃຫ້ທ່ານໃຊ້ບໍລກິານຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລກິານເຫຼົ່ ານີ້ແຕ່ຢ່າງໃດ.

ຂໍ້ມນູທີ່ ເປນັປະໂຫຍດ

◉ ການເວົາ້ຕວົະຍວົະ

•   ການເວົາ້ຕວົະຍວົະແມ່ນການປະພຶດໃນລກັສະນະຫຼອກລວງໂດຍການສົ່ ງຂໍ້ມນູທີ່ ບ່ໍເປນັຄວາມຈງິໄປຫາລູກຄາ້ຂອງ
ທຸລະກດິໂດຍຜ່ານທ່າງໂທລະສບັຫຼຂໍືຄ້ວາມສັນ້,ແລະຕວົະໃຫ້ລູກຄາ້ຫຼງົເຊື່ ອແລະສົ່ ງເງນິສດົຫຼຝືາກເງນິເຂົາ້ບນັຊີໃຫ.້

•   (ການຫຼອກລວງໂດຍອາ້ງວ່າເປນັໝູ່ ຢູ່ໃນລະບບົສນົທະນາ)ຜູ້ຫຼອກລວງຈະຊອກຫາຊື່ ແລະລະຫດັຂອງບຸກຄນົ
ອື່ ນໂດຍການໃຊ້ຂ ້ໍມນູດັ່ ງກ່າວເພື່ ອເຂົາ້ໃນລະບບົເພື່ ອໃຫ້ທາງພີ່ ນອ້ງຫຼືເພື່ ອນຂອງບຸກຄນົນັນ້ລງົທະບຽນໃຊ້ງານໃນ
ລະບບົສນົທະນາແລະສະເໜີໃຫ້ໂອນເງນິມາໃຫ້ດ່ວນໂດຍອາ້ງວ່າ“ມີຄວາມຈາໍເປນັ”ຍອ້ນເກດີອຸບດັຕິເຫດຕາມທອ້ງ
ຖະໜນົຫຼອຸືບດັຕິເຫດອື່ ນໆໂດຍການລມົກນັໜຶ່ ງຕ່ໍໜຶ່ ງຫຼືເຮດັແຈງ້ການປອມ.ຖາ້ຜູ້ເຄາະຮາ້ຍຫຼງົເຊື່ ອແລະໂອນໃຫ,້
ຜູຫຼ້ອກລວງກໍ່ ຈະໄດ້ເງນິໄປຢ່າງງ່າຍດາຍ.

•   (ການຫຼອກລວງໂດຍການເຮດັຂໍຄ້ວາມດ່ວນທີ່ ບ່ໍແມ່ນຄວາມຈງິຈາກບໍລກິານປກຶສາທາງດາ້ນການເງນິ,ໂດຍການແນະນາໍ
ໃຫ້ຜູ້ເຄາະຮາ້ຍເຂົາ້ທີ່ ເວບັໄຊທປ໌ອມ)ຜູ້ຫຼອກລວງຈະສົ່ ງຂໍຄ້ວາມໂດຍຈະເຫນັຊື່ ເປນັໜ່ວຍງານທາງການເງນິຫຼຜູືໃ້ຫບໍ້ລິ
ການປກຶສາທາງດາ້ນການເງນິເພື່ ອດງຶດູງໃຫຜູ້ເ້ຄາະຮາ້ຍເຂົາ້ໄປໃນເວບັໄຊທປ໌ອມແລະເມື່ ອເຂົາ້ໄປແລວ້ຜູ້ເຄາະຮາ້ຍຈະ
ຖກືຂໍໃຫ້ປອ້ນຂໍມ້ນູສ່ວນຕວົທາງດາ້ນການເງນິ,ເພື່ ອທີ່ ຜູ້ຫຼອກລວງຈະໃຊ້ຂໍ້ມນູດັ່ ງກ່າວໄປໃຊ້ໃນການກູ້ເງນິ.

•   (ການຫຼອກລວງເພື່ ອການຂໍຂໍ້ມນູກ່ຽວກບັລະບບົບໍລກິານທະນາຄານທາງໄກໂດຍຜ່ານທາງໂທລະສບັ)ຜູ້ຫຼອກລວງ
ຈະສໍາຫຼວດເບີ່ ງພນົລະເມອືງອາວຸໂສທີ່ ມີອາຍຸແຕ່50ຫາ80ປທີີ່ ຍງັມີການໃຊ້ລະບບົບໍລິການທະນາຄານທາງໄກຫຼມືີ
ການຊກັຊວນໃຫ້ຜູ້ສູງອາຍຸເຫຼ ົ່ ານັນ້ໃຊ້ລະບບົດັ່ ງກ່າວແລະຈາກນັນ້ຜູ້ຫຼອກລວງກໍ່ ຈະໄດ້ຂໍ້ມນູກ່ຽວການນາໍໃຊ້ລະບບົ
ທະນາຄານທາງໄກນັນ້ມາ(ໝາຍເລກທະບຽນທີ່ ຢູ່,ລະຫດັPINສໍາລບັໃຊ້ໃນການໂອນເງນິ,ລະຫດັPINສໍາລບັບນັຊີ
ທະນາຄານ,ໝາຍເລກບດັປະກນັສງັຄມົພອ້ມລະຫດັປອ້ງກນັຄວາມປອດໄພ)ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຄວາມອາ້ງອງີໃນການປອ້ງກນັ
ກ່ຽວກບັການຖກືກກັຂອງບດັ,ການຮົ່ ວໄຫຼຂອງຂໍ້ມນູຫຼກ່ືຽວຂອ້ງກບັການກໍ່ ອາດຊະຍາກາໍ.ຈາກນັນ້ພວກຫຼອກລວງຈະ
ໂອນເງນິຈາກບນັຊີຂອງຜູ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍໄປຍງັບນັຊີຂອງພວກເຂາົເອງ.

•   (ການຫຼອກລວງໂດຍອາ້ງວ່າມີການລກັພາໂຕຫຼມືີອຸບດັຕິເຫດເກດີຂຶນ້ກບັເດກັນອ້ຍ)ການຫຼອກລວງໃນລກັສະນະນີ,້ຜູ້
ຫຼອກລວງເຊິ່ ງໄດ້ຮູ້ເຖງິເບີໂທລະສບັຂອງເດກັແລະເບີໂທພ່ໍແມ່ຂອງເຂາົແລວ້ພວກເຂາົຈະເຮດັການປອມເບີໂທເບີ່ ງໃຫ້
ມີຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖືແລະແຈງ້ວ່າເດກັນອ້ຍເກດີອຸບດັຕິເຫດຫຼຖືກືລກັພາໂຕເພື່ ອທີ່ ຈະໄດ້ເອາົເງນິຈາກຜູ້ທີ່ ເປນັພ່ໍແມ່
ຂອງເດກັ.ຜູ້ຫຼອກລວງອາດຈະຕວົະວ່າເດກັນອ້ຍຖກືລກັພາໂຕໃນຕອນທີ່ ກາໍລງັໄປໂຮງຮຽນ,ລູກຊາຍທີ່ ກາໍລງັບນັຈຸ
ກາໍລງັໃນກອງທະຫານຖກືອຸບດັຕິເຫດ,ຫຼລູືກທີ່ ຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດຖກືອຸບດັຕິເຫດຫຼຖືກືລກັພາໂຕ.

•   (ການຫຼອກລວງໂດຍໃຫ້ຜູ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍໂອນເງນິໃຫ້ຜ່ານຕູ້ATM)ຜູຫຼ້ອກລວງຈະຕດິຕ່ໍຫາຜູ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍໂດຍອາ້ງ
ວ່າເປນັພະນກັງານຈາກອງົການສບືສວນສອບສວນ,ແລະຈະແຈງ້ໃຫ້ຜູ້ເຄາະຮາ້ຍໄປໂອນເງນິຢູ່ຕູ້ATMດວ້ຍຂໍ້ອາ້ງທີ່ ວ່າ
ໄດ້ມສ່ີວນຮ່ວມກ່ຽວກບັອາດຊະຍາກາໍ(ອຸບດັຕິເຫດ)ແລະຊກັຊວນໃຫ້ຜູ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍສົ່ ງເງນິໃຫ້ໂດຍການໂອນເງນິໄປ
ຫາບນັຊີຂອງພວກເຂາົ.

•   (ການຫຼອກລວງຈາກບດັກູ້ຢມືເງນິໂດຍARSພາຍຫຼງັໄດ້ຂໍ້ມນູຂອງບດັເຄຣດດິ)ຜູ້ຫຼອກລວງຈະໃຊ້ຂໍ້ມນູໃນບດັ
ເຄຣດດິຂອງຜູ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍ(ເລກບດັເຄຣດດິ,ລະຫດັPINແລະເລກCVC)ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຄວາມອາ້ງອງີໃນການປອ້ງ
ກນັກ່ຽວກບັການຖກືກກັຂອງບດັ,ການຮົ່ ວໄຫຼຂອງຂໍ້ມນູຫຼກ່ືຽວຂອ້ງກບັການກໍ່ ອາດຊະຍາກາໍ.ຜູ້ຫຼອກລວງຈະໃຊ້ບດັ
ກູ້ຢມືຂອງຜູ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍໂດຍການນາໍໃຊ້ARS,ໃນຂະນະດຽວກນັກໍ່ ຕດິຕ່ໍຫາຜູຖ້ກືເຄາະຮາ້ຍໂດຍ້ອາ້ງວ່າຕນົເອງຫຼງົ
ໂອນເຂົາ້ບນັຊີຂອງຜູ້ເຄາະຮາ້ຍຈິ່ ງຂໍໃຫ້ຜູ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍໂອນເງນິກບັໃຫ້ພວກເຂາົ.

•   ສໍາລບັການແຈງ້ຄວາມຕ່ໍການກະທາໍຜດິປະເພດນີຫຼ້ກືານກະທໍາຜດິທີ່ ຄາ້ຍຄືກນັ,ກະລຸນາໂທແຈງ້ຕໍາຫຼວດຕາມເບີດັ່ ງນີ້
(☎112),KISA(☎118)ຫຼສູືນໃຫ້ຄໍາປກຶສາທາງດາ້ນການເງນິ(☎1332)



ວດັທະນະທາໍແລະຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼ ີ 131130 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

ລະບບົການຂນົສົ່ ງໃນປະເທດເກາົຫລີ

1.ລດົໂດຍສານປະຈາໍທາງ

ມີທງັລດົໂດຍສານທີ່ ແລ່ນພາຍໃນຕວົເມອືງ,ລດົໂດຍສານທາງໄກແລະລດົໂດຍສານສາຍດ່ວນ.ໃນການໃຊ້ລດົໂດຍສານທາງໄກແລະລດົໂດຍສານສາ
ຍດ່ວນແມ່ນທ່ານຈາໍຕອ້ງໄດຊ້ື້ບດັໂດຍສານໄວລ່້ວງໜາ້ເສຍກ່ອນແລະຕອ້ງໄດ້ກວດເບິ່ ງເວລາທີ່ ລດົຈະອອກແລະຈດຸໝາຍປາຍທາງກ່ອນທີ່ ຈະຂຶນ້
ລດົ.

(1)ລດົໂດຍສານທີ່ ແລ່ນພາຍໃນຕວົເມອືງ

◉ການໃຊ້ບໍລກິານລດົໂດຍສານປະຈາໍທາງພາຍໃນຕວົເມຶອງ

•ໃນຕອນຂຶນ້ລດົສາມາດໃຊ້ບດັຂນົສົ່ ງຫຼຈ່ືາຍເປນັເງນິສດົໄດ.້

•ທ່ານສາມາດຊື້ບດັຂນົສົ່ ງໄດ້ຕາມຮາ້ນຄາ້ບໍລິເວນໃກ້ຄຽງກບັຈດຸຈອດລດົໂດຍສານປະຈາໍທາງຫຼສືະຖານນລີດົໄຟໃຕ້ດນິ.ບດັຂນົສົ່ ງສາມາດເຕມີເງນິເຂົາ້
ໄດ້ໂດຍສະກຸນເງນິວອນເກາົຫຼຈີາກ1,000ວອນໄປຈນົເຖງິ50,000ວອນ.

※ໃນປດັຈບຸນັນີ,້ລະບບົການຊໍາລະເງນິກ່ຽວກບັບດັຂນົສົ່ ງແມ່ນໄດ້ຖກືລວມໄວ້ໃນບດັເຄຼດດິເປນັທີ່ ຮຽບຮອ້ຍແລວ້.

•ອດັຕາຄ່າໂດຍສານທຸກປະເພດຈະຖກືກວ່າຖາ້ຫາກທ່ານນາໍໃຊ້ບດັຂນົສົ່ ງ.ອດັຕາຄ່າບໍລກິານຕ່ໍລດົອາດຈະຖກືຄດິໄລ່ເຂົາ້ຖາ້ຫາກທ່ານມກີານປ່ຽນລດົ
ໂດຍສານຫຼືລດົໄຟໃຕ້ດນິ.

ອດັຕາຄ່າໂດຍສານແລະຮູບແບບຂອງການແລ່ນລດົໂດຍສານປະຈາໍທາງ

ປະເພດ ອດັຕາຄ່າໂດຍສານ ຮູບແບບຂອງການແລ່ນລດົ

ລດົໂດຍສານທົ່ ວໄປ 1,200 ວອນ 1,300 ວອນ

ລດົໂດຍສານແລ່ນທາງໄກ 2,300 ວອນ 2,400 ວອນ

ລດົໂດຍສານໃນເຂດຕວົເມອືງ 1,100 ວອນ 1,200 ວອນ

※ຕາຕະລາງດາ້ນເທງິສະແດງໃຫ້ເຫນັເຖງິອດັຕາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ ເປນັເງນິສດົຢູ່ໃນເຂດກຸງໂຊລລ(SeoulArea),ແຕ່ຄ່າໂດຍສານອາດຈະຕ່າງອອກໄປໃນ
ແຕ່ຂງົເຂດ.ດັ່ ງນັນ້ຕອ້ງໄດ້ອງີໃສ່ຂໍ້ມນູຂ່າວສານຈາກເວບັໄຊທ໌ດາ້ນການການຈາລະຈອນຂອງເມອືງທີ່ ທ່ານອາໄສຢູ່ເພື່ ອຄວາມແນ່ນອນ.

ຂໍ້ມນູທີ່ ເປນັປະໂຫຍດ

ລດົໂດຍສານປະຈາໍທາງໃນກຸງໂຊລ

ລດົໂດຍສານGanseon(ແລ່ນໃນຂອບເຂດພູມພີາກ
ດວ້ຍຄວາມວ່ອງໄວ):ເຊື່ ອມຕ່ໍຊານເມອືງແລະ
ເຂດຊນົນະບດົຂອງກຸງໂຊລເຂົາ້ນາໍກນັໂດຍການແລ່ນຢູ່
ເລນສາຍກາງຂອງເລນລດົໂດຍສານ.

ລດົເມJiseon(ເຊື່ ອມຕ່ໍເສັນ້ທາງສາຍສໍາຄນັເຂົາ້ຫາ
ກນັ):ເຊື່ ອມຕ່ໍລະຫວ່າງສະຖານີຫຼກັຂອງລດົໄຟໃຕ້
ດນິແລະສະຖານນລີດົໂດຍສານໃນເຂດຕວົເມອືງຂອງ
ກຸງໂຊລ.

ລດົໂດຍສານGwangyeok(ແລ່ນໃນສະເພາະເຂດ
ເມອືງຫຼວງດວ້ຍຄວາມວ່ອງໄວ):ເຊື່ ອມຕ່ໍເຂດຕວົເມອືງ
ຂອງກຸງໂຊລກບັເມອືງອອ້ມຂາ້ງເພື່ ອບໍລິການໃຫ້ແກ່
ບນັດາຜູ້ເຮດັວຽກທີ່ ມາແຕ່ເຂດຫ່າງໄກ.

ລດົໂດຍສານSunhwan(ແລ່ນໂດຍສານໃນລກັສະນະ
ໝນູວຽນ):ແລ່ນໃນຂອບເຂດຕວົເມອືງຂອງກຸງໂຊລ
ແລະຢຸດສະເພາະສະຖານີລດົໄຟ,ເຂດການຄາ້,ເຂດ
ແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວ,ແລະຈດຸຊື້ເຄື່ ອງທີ່ ສໍາຄນັເທົ່ ານັນ້.

ລດົໂດຍສານປະຈາໍທາງພາຍໃນເມອືງ:ເປນັລດົໂດຍສານ
ຂະໜາດນອ້ຍທີ່ ແລ່ນສະເພາະເຂດສະຖານີລດົໄຟ,ເຂດ
ຂນົສົ່ ງສີແດງ,ເຂດອາພາດເມນັທ,໌ແລະເຂດອື່ ນໆ

ລດົໂດຍສານ-M(ລດົດ່ວນສີແດງ):ເພື່ ອແກ້ໄຂບນັຫານ
ກາຈາລະຈອນຕດິຂດັຢູ່ໃນເຂດຕວົເມອືງຂອງກຸງໂຊລ,
ແລະເພື່ ອສະໜອງການບໍລກິານທີ່ ດກີວ່າໃຫ້ກບັບນັດາຜູ້
ເຮດັວຽກທີ່ ມາແຕ່ເຂດຫ່າງໄກ,ລດົໂດຍສານ-Mແມ່ນຈະ
ມີການຢຸດຢູ່ພຽງແຕ່4ຈດຸໂດຍມີໄລ່ຍະຫ່າງກນັ5ກິໂລ
ແມດັນບັຈາກຈດຸອອກລດົຫາປາຍທາງ.



ວດັທະນະທາໍແລະຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼ ີ 133132 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

ສະຖານີຂນົສົ່ ງ ເບີຕດິຕ່ໍ ສະຖານີຂນົສົ່ ງ ເບີຕດິຕ່ໍ

ສະຖານີລດົໂດບສານSangbong
Intercity

02-323-5885 ສະຖານີລດົດ່ວນພິເສດSokcho 033-631-3181

ສະຖານີລດົໂດຍສານSeoulNambu 02-521-8550 ສະຖານີລດົດ່ວນພິເສດChuncheon 033-256-1571

ສະຖານີລດົໂດຍສານSuwon 1688-5455 ສະຖານີລດົດ່ວນພິເສດCheongju 043-238-8880

ສະຖານີລດົໂດຍສານIncheon 032-430-7114 ສະຖານີລດົໂດຍສານMokpo 1544-6886

ສະຖານີລດົໂດຍສານAnsan 1666-1837 ສະຖານີລດົດ່ວນພິເສດJeonju 063-277-1572

ສະຖານີລດົໂດຍສານUijeongbu 1688-0314 ສະຖານີລດົໂດຍສານGwangju 062-360-8114

ສະຖານີລດົໂດຍສານDaejeon 1577-2259 ສະຖານີລດົໂດຍສານYeosuIntercity 1666-6977

ສະຖານີລດົໂດຍສານCheonan 041-551-4933 ສະຖານີລດົໂດຍສານBusan 1577-9956

ສະຖານີລດົດ່ວນພິເສດEastDaegu 1588-6900 ສະຖານີລດົໂດຍສານMasanIntercity 1688-3110

2.ລດົໄຟໃຕ້ດນິ

ມີລດົໄຟໃຕ້ດນິຫຼາຍສາຍໃນເຂດຕວົເມອືງເຊັ່ ນ:Busan,Daegu,Gwangju,Daejeon,ແລະກໍ່ ມີຢູ່Seoul.
ໂດຍລວມແລວ້ມີຢູ່9ສາຍຄ:ືIncheonLine1·2,BundangLine,NewBundangLine,ທີ່ ກາໍລງັດໍາເນນີ
ການຢູ່ໃນປດັຈບຸນັ.ລດົໄຟໃຕ້ດນິຢູ່ໃນກຸງໂຊລຈະແບ່ງແຍກສາຍທາງຕາມສີລດົ.ທຸກໆສະຖານລີວມທງັສະຖານທີີ່ ຕັງ້ຢູ່
ເຂດຊານເມອືງຂອງກຸງໂຊລ,ສະຖານີໃນເຂດເມອືງບໍລວິານ,ແລະສະຖານຕ່ໍີລດົແລະເສັນ້ທາງຕດັກບັສາຍທາງລດົໄຟ
ໃຕ້ດນິນັນ້ກໍ່ ຈະມີການເຮດັເຄື່ ອງໝາຍໄວຢ່້າງຄກັແນ່.
ປກົກະຕິລດົໄຟໃຕ້ດນິຈະອອກໃນທຸກໆ2~3ນາທີໃນຊ່ວງເວລາອນັຮບີດ່ວນໃນຕອນເຊົາ້ແລະຕອນແລງ,
ແລະອອກທຸກໆ4~6ນາທີໃນຊ່ວງເວລາອື່ ນໆ.

(1)ບດັໂດຍສານແລະຄ່າໂດຍສານຂອງລດົໄຟໃຕ້ດນິ

ປະເພດ ບດັໂດຍສານ(ແບບເຕມີເງນິ) ບດັໂດຍສານ(ແບບໃຊ້ຄັງ້ດຽວ)

ຜູ້ໃຫຍ່ 1,250 ວອນ KRW100ເພີ່ ມລາຄາຄ່າບໍລກິານໃນເວລາທີ່

ນາໍໃຊບ້ດັການຂນົສົ່ ງ

ໄວໜຸ່ມ 720ວອນ
ບ່ໍມສ່ີວນລດົ(ຄ່າໂດຍສານດຽວກນັກບັຂອງຜູໃ້ຫຍ່)

ເດກັນອ້ຍ 450ວອນ

※   ຕາຕະລາງຂາ້ງເທງິສະແດງໃຫ້ເຫນັເຖງິອດັຕາຄ່າໂດຍສານໃນໄລຍະທາງໃກ້ກວ່າ10ກິໂລແມດັໃນເຂດພືນ້ທີ່ ພາຍໃນຕວົເມອືງ,ແຕ່ຄ່າໂດຍສານໃນ
ເຂດອື່ ນໆອາດຈະຕ່າງອອກໄປ.ສະນັນ້ແມ່ນໃຫ້ອາ້ງອງີເຖງິເວບັໄຊທຂ໌ອງສະຖາບນັຂນົສົ່ ງລດົໄຟໃຕ້ດນິເປນັຫຼກັ.

(2)ລດົໂດຍສານທາງໄກແລະລດົໂດຍສານດ່ວນພິເສດ

◉ ວທິີການໃຊ້ບໍລກິານລດົໂດຍສານ
• ທ່ານສາມາດຂຶນ້ລດົໂດຍສານຕາມລາຍຊື່ ດາ້ນລຸ່ມນີຢູ່້ຕາມສະຖານີລດົໂດຍສານເພື່ ອຢຽ້ມຊມົຕວົເມອືງຫຼືໄປອື່ ນໆ.
•   ລດົໂດຍສານລະຫວ່າງເມອືງຈະຢຸດຢູ່ຕາມເມອືງຕ່າງໆຫຼາຍເມອືງຕາມເສັນ້ທາງແລະຈະໃຊ້ເວລາເດນີທາງດນົກວ່າ

ລດົໂດຍສານແບບດ່ວນພິເສດ.
•   ລດົໂດຍສານປະເພດດ່ວນພິເສດແມ່ນຈະມີຈດຸໝາຍປາຍທາງພຽງຈດຸດຽວແລະສາມາດແບ່ງອອກເປນັໂດຍສານ

ລະດບັທົ່ ວໄປຫຼືໂດຍສານແບບຫູຼຫຼາ.ລດົໂດຍສານປະເພດດ່ວນພິເສດນີ້ແມ່ນຈະມາພອ້ມກບັເບາະນັ່ ງທີມີ
ຄຸນະພາບລະດບັຕົນ້ໆ,ແລະຄ່າໂດຍສານກໍ່ ຈະແພງກວ່າລດົໂດຍສານທໍາມະດາ.

◉ ສະຖານີລດົໂດຍສານປະຈາໍເມອືງ
ສໍາລບັການນາໍໃຊ້ລດົໂດຍສານລະຫວ່າງເມອືງຫຼືລດົໂດຍສານດ່ວນພິເສດນັນ້,ຜູ້ໂດຍສານຕອ້ງໄດ້ໄປທີ່ ສະຖານີຂນົ
ສົ່ ງທອ້ງຖິ່ ນ.ສໍາລບັຂໍ້ມນູເພີ່ ມເຕມີກ່ຽວກບັຕາຕະລາງການແລ່ນລດົແລະການຈອງບດັໂດຍສານທ່ານສາມາດເຂົາ້
ເບິ່ ງໄດ້ທີເວບັໄຊທ໌KOBUS(www.kobus.co.kr)ຫຼືສູນບໍລກິານດາ້ນຂໍ້ມນູໂດຍສານແລະການຮບັຈອງບດັໂດ
ຍສານລະຫວ່າງເມອືງ(www.busterminal.or.kr).

ສະຖານີຂນົສົ່ ງ ເບີຕດິຕ່ໍ ສະຖານີຂນົສົ່ ງ ເບີຕດິຕ່ໍ

ສະຖານີລດົດ່ວນພິເສດGyeongbu
ປະຈາໍກຸງໂຊລ

1688-4700 ສະຖານີລດົດ່ວນພິເສດWestDaegu 1666-2600

ສະຖານີລດົໂດຍສານEastSeoul 1688-5979 ສະຖານີລດົດ່ວນພິເສດUlsan 052-268-1556

ສະຖານີໂດຍສານCentralCity
TerminalHonamLine

02-6282-0114 ສະຖານີລດົດ່ວນພິເສດGangneung 033-641-3184

ຂໍ້ມນູທີ່ ເປນັປະໂຫຍດ

ລະບບົການຕ່ໍລດົໂດຍສານ(ແຕະບດັຂອງທ່ານໃສ່ເຄື່ ເຄື່ ອງຫູດບດັດໃນເວລາທີ່ ທ່ານຂືນ້ແລະລງົຈາກລດົເມຫຼລືດົໄຟໃຕດ້ນິ.)
ລະບບົການຕ່ໍລດົໂດຍສານແມ່ນຈະຖກືນາໍໃຊ້ຢູ່ໃນທຸກຂງົເຂດບ່ອນທີ່ ມີລດົໄຟໃຕ້ດນິແລະການດໍາເນນີການດາ້ນການຂນົ
ສົ່ ງ.ອາດຈະມີສ່ວນຫຸຼດກ່ຽວກບັຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເມື່ ອມີການຕ່ໍລດົໂດຍສານຈາກລດົໂດຍສານຄນັໜຶ່ ງໄປຫາອກີຄນັໜຶ່ ງຫຼກືານຕ່ໍ
ໂດຍສານຈາກລດົໂດຍສານໄປຫາລດົໄຟໃຕ້ດນິລວມທງັຮູບແບບການຕ່ໍລດົໃນລກັສະນະກງົກນັຂາ້ມ.
ຕວົຢ່າງ,ຖາ້ທ່ານຈ່າຍເງນິສດົໃຫ້ລດົໂດຍສານຄນັໜຶ່ ງແລວ້ທ່ານຈະບ່ໍໄດ້ຮບັສ່ວນຫຸຼດໃນການຕ່ໍລດົ.ຖາ້ທ່ານໃຊ້ບດັຂນົ
ສົ່ ງເມື່ ອທ່ານຖກືໃຫ້ຕ່ໍລດົໄປຍງັລົດໂດຍສານຄນັອື່ ນເຊັ່ ນດໂດຍສານຫຼລືດົໄຟໃຕ້ດນິທ່ານຈະມີຂໍ້ໄດ້ປຽບກ່ຽວກບັການຕ່ໍ
ລດົແລະຈະບ່ໍຖກືເກບັເງນິເພີ່ ມໃນໄລຍະ10ກິໂລແມດັທໍາອດິ.ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມທ່ານຈາໍເປັນຕອ້ງໄດ້ຈ່າຍເງນິເພີ່ ມ
ຈາໍນວນ100ວອນສໍາລບັໄລຍະທາງໃນທຸກໆ5ກິໂລແມດັພາຍຫຼງັກາຍ10ກິໂລແມດັທໍາອດິໄປແລວ້.ສ່ວນຫຸຼດແມ່ນຂຶນ້
ກບັລາຄາຂອງໂດຍສານໃນແຕ່ລະພາກພືນ້.ເພື່ ອເຮດັໃຫໄ້ດປ້ະໂຫຍດຂອງລະບບົການຂນົສົ່ ງທີ່ ນາໍໃຊ,້ໃຫຂ້ືນ້ພາຍໃນ30
ນາທຫຼີງັຈາກອອກຈາກລດົ(ພາຍໃນ1ຊົ່ ວໂມງໃນລະຫວ່າງ9ໂມງແລງແລະ7ໂມງເຊົາ້ຂອງມືຕ່ໍ້ມາ).



ວດັທະນະທາໍແລະຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼ ີ 135134 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

(2)ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັການໃຊ້ບໍລກິານລດົໄຟໃຕ້ດນິ

•ລາຄາເລີ່ ມຕົນ້1,150ວອນຕ່ໍຄັງ້(ບດັໂດຍສານແບບໃຊ້ໄດ້ຄັງ້ດຽວສໍາລບັໄລຍະທາງໜອ້ຍກວ່າ10ກິໂລແມດັ),ຄ່າ
ໃຊ້ຈ່າຍຈະເພີ່ ມຂຶນ້ຕາມໄລຍະທາງ

•ລດົໄຟໃຕ້ດນິຈະອອກທຸກໆ2~10ນາທ,ີແລະເລີ່ ມແລ່ນແຕ່ເລວາ5:30ເຊົາ້ໄປຈນົຮອນທ່ຽງຄນື.
•ມີລດົໄຟໃຕ້ດນິຫຼາຍສາຍແລະແຜນທີ່ ແມ່ນສາມາດພບົເຫນັໄດ້ໂດຍທົ່ ວໄປຕາມສະຖານ.ີນອກນັນ້ທ່ານຍງັສາມາດຂໍ
ເອາົແຜນທີ່ ຂະໜາດພກົພານາໍຫອ້ງການສູນຂໍ້ມນູກ່ຽວລດົໄຟໃຕ້ດນິເກາົຫຼີໄດ.້

•ຖາ້ທ່ານຈ່າຍຄ່າໂດຍສານໂດຍບດັຂນົສົ່ ງມນັຈະສາມາດໃຊ້ໄດ້ກບັບໍລິເວນທີ່ ລດົໄຟໃຕ້ດນິແລ່ນທງັໝດົ.ສໍາລບັສ່ວນ
ຫຸຼດແມ່ນຈະແຕກຕ່າງອອກໄປໃນແຕ່ລະຂງົເຂດ.

•ທ່ານອາດຈະຈ່າຍເປນັເງນິສດົໄດ,້ແຕ່ຖາ້ທ່ານຈ່າຍເປນັເງນິສດົທ່ານຈະບ່ໍໄດ້ຮບັສ່ວນຫຸຼດໃນກລໍະນີຕ່ໍລດົ.ດັ່ ງນັນ້ເຮາົ
ຂໍແນະນາໍໃຫ້ທ່ານຊື້ບດັຂນົສົ່ ງຈະເປນັການດກີວ່າແລະຖາ້ຍອດເຫຼອືຂອງເງນິໃນບດັຫາບ່ໍພຽງພໍທ່ານກໍ່ ສາມາດຕື່ ມເງນິ
ເຂົາ້ບດັໄດ້ຕາມຫອ້ງຂາຍບດັຂອງສະຖານຂີນົສົ່ ງຫຼຕື ື່ ມເງນິຜ່ານເຄື່ ອງຕື່ ມເງນິຕາມສະຖານີລດົໄຟໃຕ້ດນິກໍ່ ໄດ.້

ຂໍ້ມນູທີ່ ເປນັປະໂຫຍດ

ເຄື່ ອງອອກບດັໂດຍສານແບບອດັຕະໂນມດັ
①   ເລອືກການຊໍາລະລ່ວງໜາ້ສໍາລບັການອອກບດັໂດຍສານຫຼອືອກບດັໂດຍສານແບບໃຊ້ເທື່ ອດຽວຫຼືການອອກບດັໂດຍສານ

ແບບບ່ໍເສຍຄ່າ.
② ເລອືກຈດຸໝາຍປາຍທາງ(ຄ່າໂດຍສານ).

③ ເລອືກຈາໍນວນບດັຕາມຄວາມຕອ້ງການ

④ ປ່ອນເງນິເຂົາ້ໄປ.

※ເຮາົຈະຕອ້ງໄດ້ຈ່າຍເງນິທງັຄ່າໂດຍສານແລະຄ່າມດັຈາໍໃນກໍລະ
ນຊີື້ບດັແບບນາໍໃຊ້ຄັງ້ດຽວ,ແລະເຮາົຈະໄດ້ເງນິມດັຈາໍຄນືຈາກ
ເຄື່ ອງຄນືເງນິມດັຈາໍພາຍຫຼງັລງົຈາກລດົໄຟ.ມູນຄ່າຂອງການມດັ
ຈາໍແລະຮ່າງເອກະສານສໍາລບັການບດັໂດຍສານແບບໃຊ້ຄັງ້ດຽວ
ອາດມີຄວາມແຕກຕ່າງກນັໃນແຕ່ລະຂງົເຂດ.ສະນັນ້ແມ່ນໃຫ້
ອາ້ງອງີເຖງິເວບັໄຊທຂ໌ອງສະຖາບນັຂນົສົ່ ງລດົໄຟໃຕ້ດນິເປນັຫຼກັ.

(3)ແຜນທີ່ ຂອງລດົໄຟໃຕດ້ນິ

ທ່ານສາມາດເບິ່ ງຂໍ້ມນູຂອງລດົໄຟຂະບວນທໍາອດິ,ຂະບວນສຸດທາ້ຍ,ຕາຕະລາງການເດນີລດົແລະເສັນ້ທາງທີ່ ສັນ້ທີ່ ສຸດ
ໄດ້ທີ່ ເວບັໄຊທຂ໌ອງຜູ້ດໍາເນນີການກ່ຽວກບັລດົໄຟໃຕ້ດນິປະຈາໍທອ້ງຖິ່ ນເຊິ່ ງມີລາຍລະອຽດໃນບດົຖດັໄປ.
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ວດັທະນະທາໍແລະຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼ ີ 137136 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

ເມອືງບູຊານ(Busan)
ບໍລສິດັBusanTransportationCorporationwww.humetro.busan.kr

ເມອືງກງັຈູ(Gwangju)
GwangjuMetropolitanRapidTransitCorporation,www.gwangjusubway.co.kr

ເມອືງແດຊອນ(Daejeon)
ບໍລສິດັDaejeonMetropolitanExpressTransitCorporation,www.djet.co.kr

ເມອືງແດກູ(Daegu)
ບໍລສິດັDaeguMetropolitanTransitCorporation,www.dtro.or.kr



ວດັທະນະທາໍແລະຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼ ີ 139138 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

4.ພາຫານະໂດຍສານ

ພາຫານະໂດຍສານແມ່ນລດົທີ່ ເປນັເຈົາ້ຂອງໂດຍຄວົເຮອືນທົ່ ວໆໄປ.
ມພີາຫານະໂດຍສາຍຫຼາຍປະເພດທີ່ ແຕກຕ່າງກນັໄປ,ເລີ່ ມຕັງ້ແຕ່ລດົນອ້ຍໄປຫາລດົໃຫຍ່.ລາຄາເລີ່ ມຈາກໜຶ່ ງລາ້ນວອນ
ໄປຫາຫຼາຍສບິລາ້ນວອນ.

3.ລດົເທກັຊີ

ລດົເທກັຊີແມ່ນມີຢູ່ຕະຫຼອດ24ຊົ່ ວໂມງເຊິ່ ງມີຈດຸໂດຍເດັ່ ນຕ່າງຈາກລດົທົ່ ວໄປຄືຈະມີປາ້ຍຢູ່ເທງິຫຼງັຄາ.ທ່ານສາມາດ
ຂຶນ້ລດົເທກັຊີໄດ້ຢູ່ບ່ອນຈອດລດົເທກັຊຫຼີືໂດຍການໂບກລດົຂາ້ງທາງ.ຄ່າທາໍນຽມ(ປກົກະຕິຕກົຢູ່1,000ວອນ)ຈະ
ຖກືແຍກອອກຕ່າງຫາກຈາກຄ່າໂດຍສານຖາ້ວ່າທ່ານໂທໃຊ້ບໍລິການຜ່ານສູນ.ມີຫຼາຍໆບໍລສິດັທີ່ ໃຫ້ບໍລກິານເປນັສູນລດົ
ເທກັຊີຕາມແຕ່ລະຂງົເຂດພາຍໃນປະເທດເກາົຫຼ.ີ

(1)ລດົເທກັຊີທົ່ ວໄປ

ສາມາດຮບັຜູ້ໂດຍສານໄດ້ສູງສຸດ3~4ຄນົໃນເວລາດຽວກນັ,ແລະຈະ
ມີການຕດິເຄື່ ອງຄໍານວນໄລຍະທາງເພື່ ອໃຊ້ຄດິໄລ່ຄ່າບໍລກິານ.ສໍາລບັ
ລາຄາເລີ່ ມຕົນ້ແມ່ນຂຶນ້ກບັແຕ່ລະຂງົເຂດໂຕໂດຍລວມກໍ່ ຕກົຢູ່ປະມານ
3,000ວອນ(ໃນກຸງໂຊລ,ໄລຍະໄກສູດ2ກິໂລແມດັ).ລາຄາ
2,400ວອນສະເພາະຢູ່ໃນກຸງໂຊລ.ແລະຈະມີການຄດິຄ່າບໍລກິານ
ເພີ່ ມ20%ສໍາລບັການແລ່ນໂດຍສານໃນຊ່ວງຕອນເດິກິ(00:00ໂມງ
~04:00ໂມງ).

(2)ລດົເທກັຊີປະເພດຫູຼຫຼາ

ມີລດົເທກັຊີປະເພດຫູຼຫຼາເປັນລດົເທກັຊທີີ່ ມີຄວາມແຮງສູງກວ່າ
2,000ຊີຊ.ີໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ລດົຈະມີສດໍີາ,ແລະໃຫ້ບໍລກິານພາຍໃນ
ເຂດຕວົເມອືງ.ສໍາລບັລາຄາກໍ່ ແພງກວ່າລດົເທກັຊີແບບທໍາມະດາໂດຍ
ຈະເລີ່ ມຈາກ5,000ວອນ(ກຸງໂຊລ,ເຊິ່ ງແລ່ນໃນໄລຍະທາງສູງສຸດ3
ກິໂລແມດັ).ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ,ຈະບ່ໍມີການເພີ່ ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆໃນກໍ
ລະນທີີ່ ໃຊ້ບໍລກິານໃນຊ່ວງທ່ຽງຄນືຫຼກືານວ່າຈາ້ງໃນໄລຍະທາງໄກ.

(3)ລດົເທກັຊປີະເພດລດົຕູ ້

ລດົປະເພດນີ້ຈະມີຂະໜາດໃຫຍ່ພໍທີ່ ຈະຮບັຜູ້ໂດຍສານໄດ້ເຖງິ9
ຄນົແລະສະດວກສະບາຍຫຼາຍຖາ້ທ່ານມີເຄື່ ອງຂອງເປນັຈາໍນວນຫຼວງ
ຫຼາຍ.ເນື່ ອງຈາກລດົຕູ້ແຕ່ລະຄນັໄດ້ຖກືຕດິຕັງ້ວທິະຍຸສື່ ສານເປນັທີ່ 
ຮຽບຮອ້ຍດັ່ ງນັນ້,ທ່ານສາມາດຕດິຕ່ໍຫາສູນບໍລກິານເພື່ ອໃຫ້ພວກເ
ຂາົມາຮບັທ່ານໄດ.້ເຖງິວ່າລາຄາເລີ່ ມຕົນ້ຈະຕກົຢູ່ທີ່ 5,000ວອນຄື
ກບັລດົເທກັຊີລະດບັຫູຼຫຼາແຕ່ຄ່າບໍລກິານຍງັສາມາດເຈລາຈາຕ່ໍລອງກນັ
ເອງໄດ້ລະຫວ່າງຄນົຂບັລດົກບັຜູ້ໂດຍສານ.

◉ ວທິຂໍີເອາົໃບຂບັຂີ່

ມອີງົການໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ແກ່ຊາວຕ່າງປະເທດແລະຜູ້ເຂົາ້ເມອືງຈາກການແຕ່ງງານແລວ້ທີ່ ສນົໃຈຈະມໃີບຂບັຂີ່ ,ລວມທງັສູນ
ຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະນະທາໍແລະສະຖານຕໍີາຫຼວດ.ສໍາລບັຂໍມ້ນູເພີ່ ມເຕມີ,ໃຫຕ້ດິຕ່ໍສູນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະ
ນະທາໍທອ້ງຖິ່ ນຫລສູືນ DanuriHelpline(☎1577-1366),ສະຖານຕໍີາຫວຼດ.
ວທິຂໍີເອາົໃບຂບັຂີ່

①   ການສກຶສາອບົຮມົເລື່ ອງຄວາມປອດໄພດາ້ນການຂນົສົ່ ງ:ສູນສກຶສາອບົຮມົເລື່ ອງຄວາມປອດໄພດາ້ນການຂນົສົ່ ງຂອງສູນສອບ
ເສງັໃບຂບັຂີ່ ຫຼສືະຖານທີ່ ທີ່ ຖກືກາໍນດົເປນັໜ່ວຍງານໃຫກ້ານສກຶສາອບົຮມົເລື່ ອງຄວາມປອດໄພດາ້ນການຂນົສົ່ ງ(ສະຖາບນັ)
ເປນັຜູດໍ້າເນນີໂຄງການສກຶສາອບົຮມົເລື່ ອງຄວາມປອດໄພດາ້ນການຂນົສົ່ ງ.

② ການກວດຮ່າງກາຍ(ຄ່າທາໍນຽມທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງທີ່ ຄດິໄລ່ແຍກກນັຕ່າງຫາກ)

③ ການສະໝກັສໍາລບັການສອບເສງັພາກຂຽນ

ເອກະສານທີ່ ຕອ້ງການ ຄ່າບໍລກິານ

ແບບຟອມສະໝກັ(ຮູບຖ່າຍ3ໃບ),
ປາກກາປາຍສໍາຜດັສໍາລບັຄອມພວິເຕ,ີ

ບດັປະຈາໍຕວົ(ເປນັບດັທີ່ ຍງັສາມາດນາໍໃຊກ້ໄດ)້,
(ສໍາລບັການຕອ້ນຮບັໂດຍຜູເ້ປນັຕວົແທນ),
ບດັປະຈາໍຕວົຂອງຕວົແທນແລະໜງັສມືອບ

ໝາຍໂດຍໄດຮ້ບັສໍາສັ່ ງທີ່ ຕດິຄດັມາ

7,500ວອນ
(5,000ວອນສໍາລບັລດົຍນົ,

7,500ວອນສໍາລບັລດົນອ້ຍປະເພດ2)

④   ການສອບເສງັພາກຂຽນ(☎※ຕອ້ງຈບົການສກຶສາອບົຮມົເລື່ ອງຄວາມປອດໄພດາ້ນການຂນົສົ່ ງກ່ອນທີ່ ຈະສົ່ ງໃບສະໝກັສໍາລບັການທດົ

ສອບພາກຂຽນ):ເຮດັການທດົສອບດວ້ຍການເຮດັເຄື່ ອງໝາຍຄໍາຕອບສໍາລບັທງັໝດົ40ຄໍາຖາມ.
※ພາສາທີ່ ເປນັໄປໄດ:້ພາສາຕ່າງປະເທດ10ພາສາ(ອງັກດິ,ຈນີ,ຍີ່ ປຸ່ນ,ຫວຽດນາມ,ໄທ,ອນິໂດເນເຊຍ,ມງົໂກເດຍ,ຂະແມ
(ກາໍປູເຈຍ],ຣດັເຊຍ,ຕາກາລອັກ)ອື່ ນໆນອກເໜອືຈາກພາສາເກາົຫຼີ

⑤   ການສະໝກັສໍາລບັການສອບເສງັພາກປະຕບິດັຕວົຈງິ:ຜູສ້ະໝກັຜູທ້ີ່ ຜ່ານການສອບເສງັພາກຂຽນຫຼຜູືສ້ະໝກັທີ່ ເສງັຕກົພາກ
ປະຕບິດັຕວົຈງິກ່ອນໜາ້ນີມ້ຄຸີນສມົບດັທີ່ ຈະໄດຮ້ບັການທດົສອບການເຮດັວຽກນີ.້

ເອກະສານທີ່ ຕອ້ງການ ຄ່າບໍລກິານ

ໃບສະໜກັ,ບດັທະບຽນຜູຢູ່້ອາໄສ(ຫຼບືດັປະຈາໍຕວົອື່ ນໆ),
ບດັປະຈາໍຕວົຂອງຕວົແທນແລະໜງັສມືອບ
ໝາຍຂອງຕວົແທນຜູສ້ະໝກັ(ຖາ້ມ)ີ

•ປະເພດ1ທໍາມະດາແລະປະເພດ2ທາໍມະດາ:
18,500ວອນ

•ປະເພດ1ໃຫຍ່ແລະປະເພດ1ພເິສດ:17,000ວອນ
•ລດົຈກັ:6,000ວອນ

•ປະເພດ2ນອ້ຍ:7,500ວອນ



ວດັທະນະທາໍແລະຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼ ີ 141140 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

◉ ການຕ່ໍອາຍຸໃບຂບັຂີ່ ຕ່າງປະເທດເປນັໃບຂບັຂີ່ ເກາົຫຼີ
ຜູຖ້ໃືບຂບັຂີ່ ທີ່ ອອກໃຫໂ້ດຍສະຖາບນັທີ່ ມອໍີານາດຂອງຕ່າງປະເທດອາດສາມາດປ່ຽນເປນັໃບຂບັຂີ່ ເກາົຫຼໄີດ.້ເມື່ ອມີການຢນືຢນັ
ການຮບັຮອງຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງໃບຂບັຂີ່ ດັ່ ງກ່າວຜ່ານເອກະສານທີ່ ຖກືສະເໝ,ີລວມທງັການຮບັຮອງຂອງສະຖານທດູ,ຜູຖ້ື
ໃບຂບັຂີ່ ອາດໄດທ້ດົສອບຄວາມເໝາະສມົຫຼກືານທດົສອບຄວາມເໝາະສມົແລະຄດັເລອືກການທດົສອບສໍາລບັການແລກປ່
ຽນ.ຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງໃບຂບັຂີ່ ຕ່າງປະເທດຖກືຍອມຮບັສະເພາະສໍາລບັໃບຂບັຂີ່ ເຕມັຮູບແບບທີ່ ບ່ໍໄດຜ່້ານວນັໝດົກາໍນດົ.
ໃບຂບັຂີ່ ຊົ່ ວຄາວ,ໃບຂບັຂີ່ ຂອງຜູຮ້ຽນ,ໃບຂບັຂີ່ ທີ່ ອອກສະເພາະ,ໃບອະນຸຍາດທດົລອງງານ,ແລະໃບຢງັຢນືການຂບັຂີ່ ອາດບ່ໍສາ
ມາດປ່ຽນເປນັໃບຂບັຂີ່ ເກາົຫຼໄີດ.້

•ສະຖານທີ່ :ສູນສອບເສງັໃບຂບັຂີ່ ທົ່ ວປະເທດ

•ປະເທດທີ່ ຖກືຍອມຮບັສໍາລບັໃບຂບັຂີ່ ເກາົຫຼ:ີປະກາດໂດຍສໍານກັງານຕໍາຫຼວດແຫ່ງຊາດວນັທີ31ທນັວາປີ2014
  ※   ປະເທດທີ່ ຖກືຍອມຮບັສໍາລບັໃບຂບັຂີ່ ເກາົຫຼແີມ່ນແນວໃດ?ປະເທດທີ່ ແລກປ່ຽນໃບຂບັຂີ່ ເກາົຫຼກີບັໃບຂບັຂີ່ ທອ້ງຖິ່ ນໂດຍບ່ໍ

ຕອ້ງມກີານທດົສອບເພີ່ ມເຕມີ.ພາກພືນ້ທີ່ ມລີະບບົການອອກໃບຂບັຂີ່ ເອກະລາດ,ເຊັ່ ນຮງົກງົ,ໄຕຫ້ວນັ,ແລະເກາະກວມ,
ຈະຖກືລວມຢູ່ໃນໝວດໝູ່ ຂອງປະເທດ.ຖາ້ໄດຮ້ບັການຍອມຮບັສໍາລບັໃບຂບັຂີ່ ເກາົຫຼທີີ່ ໄດມ້ກີານປ່ຽນແປງຕາມປະກາດນີ,້
ມນັຈະຢູ່ພາຍໃຕລ້ະບບົໃໝ່.
-   ໃບຂບັຂີ່ ທີ່ ຖກືອອກໃຫໂ້ດຍປະເທດທີ່ ຖກືຍອມຮບັສໍາລບັໃບຂບັຂີ່ ເກາົຫຼ:ີການທດົສອບຄວາມເໝາະສມົເທົ່ ານັນ້(ການທດົ
ສອບດາ້ນຮ່າງກາຍ)

-   ໃບຂບັຂີ່ ທີ່ ຖກືອອກໃຫໂ້ດຍປະເທດທີ່ ບ່ໍຖກືຍອມຮບັສໍາລບັໃບຂບັຂີ່ ເກາົຫຼ:ີການທດົສອບທີ່ ເໝາະສມົແລະການທດົສອບ
ແບບການເລອືກເອາົ(ແບບປາລະໄນ,40ລາຍການ)ເລອືກຈາກພາສາເກາົຫຼ,ີອງັກດິ,ຈນີ,ແລະລດັເຊຍ

•ເອກະສານທີ່ ຕອ້ງການ

ການຈາໍແນກປະເພດ ປະເທດທີ່ ຖກືຍອມຮບັ ປະເທດທີ່ ບ່ໍຖກືຍອມຮບັ

ຄນົຕ່າງປະເທດ,
ພນົລະເມອືງ
ຕ່າງປະເທດ

•ສໍາເນາົຕົນ້ສະບບັຂອງໃບຂບັຂີ່ ຕ່າງປະເທດ
•ສໍາເນາົຕົນ້ສະບບັຂອງໜງັສືຜ່ານແດນ:ໜງັສື
ຜ່ານແດນຜູທ້ີ່ ເຂົາ້ມາແລະວນັທອີອກເດນີທາງ
ອອກສາມາດຢນືຢນັໄດ ້

•ສໍາເນາົຕົນ້ສະບບັຂອງໃບຢັງ້ຢນືຮບັ
ຮອງການຂຶນ້ທະບຽນຄນົຕ່າງດາ້ວ
(ສໍາເນາົຕົນ້ສະບບັຂອງລາຍງານການລງົທະບຽ
ນທີ່ ຢູ່ອາໄສຂອງຊາວເກາົຫຼທີີ່ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ)

•ຮູບຖ່າຍສີ3ໃບ
(ຂະໜາດຮູບທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ)

•ເອກະສານຢນືຢນັຂອງສະຖານທດູກ່ຽວກບັໃ
ບອະນຸຍາດ

•ໃບຢັງ້ຢນືການເດນີທາງເຂົາ້ແລະອອກ


(ວນັທທີາໍອດິຂອງການອອກເດນີທາງອອກຈນົ
ຮອດວນັທປີະຈບຸນັ)

•ຄ່າທາໍນຽມ12,500ວອນ

•ສໍາເນາົຕົນ້ສະບບັຂອງໃບຂບັຂີ່ ຕ່າງປະເທດ
•ສໍາເນາົຕົນ້ສະບບັຂອງໜງັສືຜ່ານແດນ:ໜງັ
ສືຜ່ານແດນວນັທີເຂົາ້ແລະອອກຈາກປະເທດ
ສາມາດຢນືຢນັໄດ ້

•ສໍາເນາົຕົນ້ສະບບັຂອງໃບຢັງ້ຢນືຮບັ
ຮອງການຂຶນ້ທະບຽນຄນົຕ່າງດາ້ວ
(ສໍາເນາົຕົນ້ສະບບັຂອງລາຍງານການລງົທະບຽ
ນທີ່ ຢູ່ອາໄສຂອງຊາວເກາົຫຼີທີ່ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ)

•ຮູບຖ່າຍສີ3ໃບ
(ຂະໜາດຮູບທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ)

•ເອກະສານຢນືຢນັຂອງສະຖານທດູກ່ຽວກບັ
ໃບອະນຸຍາດ

•ໃບຢັງ້ຢນືການເດນີທາງເຂົາ້ແລະອອກ


(ວນັທທີາໍອດິຂອງການອອກເດນີທາງອອກ
ຈນົຮອດວນັທປີະຈບຸນັ)

•ຄ່າທາໍນຽມ20,000ວອນ

⑥   ການສອບເສງັພາກປະຕບິດັຕວົຈງິ:ໃນການເຮດັບດົທດົສອບ,ຜູສ້ະໝກັຈະຕອ້ງຈບົຫຼກັສູດຫຼາຍຢ່າງຈາກການຂບັລດົໂດຍກງົ.
⑦   ການອອກໃບຂບັຂີ່ ສໍາລບັການສອບເສງັ:ໃບຂບັຂີ່ ສໍາລບັການສອບເສງັຈະຖກືອອກໃຫຜູ້ສ້ະໝກັທີ່ ປະສບົຜນົສໍາເລດັທີ່ ຜ່ານກ

ານສອບເສງັພາກຂຽນແລວ້ເພື່ ອໃຫພ້ວກເຂາົສາມາດເຮດັສໍາເລດັການສອບເສງັພາກຂບັລດົຕວົຈງິໃນສະໜາມ.
⑧   ການສະໝກັສໍາລບັການສອບເສງັການຂບັຂີ່ ພາກສະໜາມ:ພາຍຫຼງັທີ່ ຈບົການຝກຶຂບັຂີ່ ພາກສະໜາມແລວ້,ຜູທ້ີ່ ຖໃືບອະນຸຍາດ

ສອບເສງັການຂບັຂີ່ ຈະຕອ້ງຢື່ ນໃບສະໝກັສໍາລບັການສອບເສງັການຂບັຂີ່ ພາກສະໜາມ,ແລະວນັທແີລະເວລາຂອງການທດົສ
ອບທີ່ ໄດ້ຖກືກາໍນດົໄວ.້

⑨   ການສອບເສງັການຂບັຂີ່ ພາກສະໜາມ:ຜູສ້ະໝກັດໍາເນນີການສອບເສງັການຂບັຂີ່ ພາກສະໜາມຢູ່ໃນສູນທດົສອບໃນວນັທທີດົ
ສອບທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວ້ເມື່ ອສົ່ ງໃບສະໝກັຂອງພວກເຂາົສໍາລບັການສອບເສງັການຂບັຂີ່ ພາກສະໜາມ.

⑩   ການອອກໃບຂບັຂີ່ :ຫາກຜູສ້ະໝກັຜ່ານການສອບເສງັການຂບັຂີ່ ພາກສະໜາມ,ພວກເຂາົຈະໄດຮ້ບັໃບຂບັຂີ່ (ປະເພດ1
ລດົໃຫຍ່,ປະເພດ1ລດົທໍາມະດາ,ປະເພດ1ລດົພເິສດ,ປະເພດ2ລດົທໍາມະດາ,ປະເພດ2ລດົນອ້ຍ,ປະເພດ2ລດົຈກັ).



ວດັທະນະທາໍແລະຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼ ີ 143142 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

•   ຖາ້ຫາກໜງັສືຜ່ານແດນຫຼໃືບຢງັຢນືຄວາມຈງິສໍາລບັການກວດຄົນ້ເຂົາ້ເມອືງບ່ໍສາມາດຖກືນາໍໃຊເ້ພື່ ອກວດສອບວ່າ
ໄລຍະເວລາຂອງການເຂົາ້ພກັອາໄສເກນີກວ່າ90ວນັ,ມນັກໍ່ ຍງັສາມາດເຮດັໄດດ້ວ້ຍໃບຢັງ້ຢນືການເຂົາ້ຮ່ວມປະຊຸມ
(ການຈາ້ງງານ),ໃບແຈງ້ພາສ,ີແລະອື່ ນໆ.ການກວດສອບຕາມເອກະສານພາຍໃຕຊ້ື່ ອື່ ນຈະບ່ໍຖກືຍອມຮບັ.

•   ຜູຢູ່້ອາໄສໄລຍະສັນ້ໜອ້ຍກວ່າ90ວນັນບັຈາກວນັທເີຂົາ້ພກັແລະຜູທ້ີ່ ບ່ໍໄດລ້ງົທະບຽນເປນັຄນົຕ່າງດາ້ວບ່ໍສາມາດແລກປ່ຽນ
ໃບຂບັຂີ່ ຕ່າງປະເທດຂອງພວກເຂາົເປນັໃບຂບັຂີ່ ເກາົຫຼໄີດ.້(ຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ,ໃຫສ້ງັເກດວ່າພວກເຂົາ້ອາດຈະໃຊເ້ວລາທດົສອບໃບ
ຂບັຂີ່ ປກົກະຕໂິດຍບ່ໍໄດຮ້ບັປະໂຫຍດໃດໆທີ່ ເປນັການຍກົເວັນ້).

•   ຄນົທອ້ງຖິ່ ນໝາຍເຖງິບຸກຄນົຜູທ້ີ່ ໄດລ້ງົທະບຽນເປນັຜູຢູ່້ອາໄສພາຍໃຕມ້າດຕາ6ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການລງົທະບຽນທີ່ ຢູ່
ອາໄສ.

•   ໃບຂບັຂີ່ ທີ່ ຖກືອອກໃຫເ້ປນັການແລກປ່ຽນ

-ໃບຂບັຂີ່ ທີ່ ຖກືອອກໃຫໂ້ດຍການແລກປ່ຽນກບັໃບຂບັຂີ່ ຕ່າງປະເທດຈະຖກືຈາໍກດັເປນັໃບຂບັຂີ່ ປະເພດ2ທໍາມະດາຂອງ
ເກາົຫຼ.ີ

-ໃບຂບັຂີ່ ທີ່ ຖກືອອກຈາກປະເທດທີ່ ມກີດົລະບຽບແຕກຕ່າງກນັພາຍໃຕຂໍ້ຕ້ກົລງົຮບັຮູຮ່້ວມກນັ(ເບວຢຽ້ມ,ໂປແລນ,ສະເປນ,
ອຕີາລ)ີອາດຈະປ່ຽນເປນັໃບຂບັຂີ່ ແຕ່ລະຂັນ້.

•   ອື່ ນໆ:ບ່ໍໄດຮ້ບັໜງັສມືອບອໍານາດໃຫເ້ປນັຕວົແທນ(ພາກພືນ້ທີ່ ມລີະບບົການອອກໃບຂບັຂີ່ ເອກະລາດ,ເຊັ່ ນຮງົກງົ,ໄຕຫ້ວນັ,
ແລະເກາະກວມ,ຈະຖກືລວມຢູ່ໃນໝວດໝູ່ ຂອງປະເທດ).

•   ຂໍຄ້ວນລະວງັ:ຖາ້ຫາກໃບຂບັຂີ່ ເກາົຫຼຖີກືຖອນຄນືໃບຂບັຂີ່ ໃນອາດດີຜ່ານມາ,ຜູສ້ະໝກັຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການສກຶສາກ່ຽວກບັ
ຄວາມປອດໄພດາ້ນຈະລາຈອນ6ຊົ່ ວໂມງ.

ການຈາໍແນກປະເພດ ປະເທດທີ່ ຖກືຍອມຮບັ ປະເທດທີ່ ບ່ໍຖກືຍອມຮບັ

ຊາວເກາົຫຼ,ີ
ທີ່ ຢູ່ອາໄສ
ຖາວອນ

•ສໍາເນາົຕົນ້ສະບບັຂອງໃບຂບັຂີ່ ຕ່າງປະເທດ
•ໜງັສືຜ່ານແດນຕົນ້ສະບບັ:
ຢນືຢນັການເຂົາ້ພກັ90ວນັຂຶນ້ໄປ
ຄວນຈະເປນັໄປໄດໃ້ນປະເທດທີ່ ອອກໃບອະ
ນຸຍາດຜ່ານໜງັສືຜ່ານແດນ

•ບດັລງົທະບຽນທີ່ ຢູ່ເດມີ(ສໍາເນາົຕົນ້ສະບບັຂອງ
ບດົລາຍງານການລງົທະບຽນທີ່ ຢູ່ອາໄສຂອງຊາ
ວເກາົຫຼທີີ່ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ)

•ຮູບຖ່າຍສີ3ໃບ
•ເອກະສານຢນືຢນັຂອງສະຖານທດູກ່ຽວກບັ
ໃບຂບັຂີ່

•ໃບຢັງ້ຢນືການເດນີທາງເຂົາ້ແລະອອກ:
ວນັທທີາໍອດິຂອງການອອກເດນີທາງອອກ
ຈນົຮອດວນັທປີະຈບຸນັ

•ຄ່າທາໍນຽມ12,500ວອນ

•ສໍາເນາົຕົນ້ສະບບັຂອງໃບຂບັຂີ່ ຕ່າງປະເທດ
•ໜງັສືຜ່ານແດນຕົນ້ສະບບັ:ຢນືຢນັການເຂົາ້ພກັ
90ວນັຂຶນ້ໄປຄວນຈະເປນັໄປໄດໃ້ນປະເທດ
ທີ່ ອອກໃບອະນຸຍາດຜ່ານໜງັສືຜ່ານແດນ

•ບດັລງົທະບຽນທີ່ ຢູ່ເດມີ(ສໍາເນາົຕົນ້ສະບບັຂອງ
ບດົລາຍງານການລງົທະບຽນທີ່ ຢູ່ອາໄສຂອງຊາ
ວເກາົຫຼທີີ່ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ)

•ຮູບຖ່າຍສີ3ໃບ
•ເອກະສານຢນືຢນັຂອງສະຖານທດູກ່ຽວກບັ
ໃບຂບັຂີ່

•ໃບຢັງ້ຢນືການເດນີທາງເຂົາ້ແລະອອກ:
ວນັທທີາໍອດິຂອງການອອກເດນີທາງອອກ
ຈນົຮອດວນັທປີະຈບຸນັ

•ຄ່າທາໍນຽມ20,000ວອນ

•   ການຢນືຢນັຂອງສະຖານທດູກ່ຽວກບັໃບຂບັຂີ່ :ໃບຢງັຢນືຖກືອອກໃຫເ້ປນັພາສາເກາົຫຼີຫຼືພາສາອງັກດິຈາກສະຖານທດູ
ຂອງປະເທດນັນ້ໆໃນເກາົຫຼີຫຼສືະຖານທດູເກາົຫຼໃີນປະເທດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເພື່ ອກວດສອບຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງໃບຂບັຂີ່ ຕ່າງປະເ
ທດ.
-ບ່ໍຈາໍເປນັຕອ້ງມເີອກະສານເພີີ່ ມເຕມີສໍາລບັການຮບັຮອງດາ້ນການທດູ
-ການຢນືຢນັຂອງສະຖານທດູກ່ຽວກບັໃບຂບັຂີ່ ທີ່ ມອີາຍຸ1ປີນບັຈາກວນັທອີອກໃບຂບັຂີ່ .ຖາ້ຫາກວນັໝດົອາຍຸທີ່ ປະກດົຢູ່ໃນ
ໃບຢນືຢນັຍງັເຫຼອືໜອ້ຍກວ່າ1ປກ່ີອນວນັດັ່ ງກ່າວ,ວນັໝດົອາຍຸທີ່ ລະບຸໄວຖ້ກືນາໍມາໃຊ.້
-ສະຖານທດູສະຫະລດັອາເມລກິາໃນເກາົຫຼ,ີສະຖານທດູອງັກດິໃນເກາົຫຼ,ີສະຖານກງົສູນໃຫຍ່ແຫ່ງສາທາລະນະລດັເກາົ
ຫຼີໃນຮງົກງົແລະສະຖານທດູຟນິແລນໃນເກາົຫຼຍີກົເລກີການອອກໃບຢັງ້ຢນືຂອງສະຖານທດູກ່ຽວກບັໃບຂບັຂີ່ .ດັ່ ງນັນ້,
ຜູສ້ະໝກັເອາົໃບຂບັຂີ່ ນາໍສະຫະລດັອາເມລກິາຫຼືອງັກດິຈະຕອ້ງຢື່ ນApostilleກ່ຽວກບັໃບຂບັຂີ່ ຕາມການນາໍໃຊເ້ພື່ ອການ
ແລກປ່ຽນ.

•   ໃນກລໍະນທີີ່ ວນັທຂີອງການອອກໃຫແ້ລະວນັທໝີດົອາຍຸບ່ໍປະກດົຂຶນ້ຢູ່ໃນໃບຢັງ້ຢນືອະນຸຍາດການຂບັຂີ່ ,ສະຖາບນັຝ່າຍບໍລິຫາ
ນທີ່ ອອກໃບຂບັຂີ່ ດັ່ ງກ່າວຈະຕອ້ງຢື່ ນເອກະສານທີ່ ສາມາດກວດສອບວນັທອີອກໃຫແ້ລະວນັທໝີດົອາຍຸ,ເຊັ່ ນ"ໃບຢັງ້ຢນືປະສບົ
ການຂອງການຂບັຂີ່ .”

•   ໃບຢັງ້ຢນືການເຂົາ້ປະເທດແລະໜງັສືຜ່ານແດນ:ກາປະທບັການເຂົາ້ປະເທດໃນໃບຢັງ້ຢນືການເຂົາ້ປະເທດແລະໜງັ
ສືຜ່ານແດນຈະຕອ້ງຢນືຢນັວ່າຜູສ້ະໝກັທີ່ ໄດພ້ກັອາໄສຢູ່ໃນປະເທດທີ່ ອອກໃບອະນຸຍາດເປນັເວລາ90ວນັຂຶນ້ໄປ,
ແລະຜູສ້ະໝກັທີ່ ອາໄສຢູ່ຢູ່ທີ່ ນ ັນ້ໃນວນັທອີອກໃບຂບັຂີ່ ຕ່າງປະເທດ.



ວດັທະນະທາໍແລະຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼ ີ 145144 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

◉ ໃບຂບັຂີ່ ສາກນົ

ໝວດໝູ່ ເນືອ້ໃນ

ສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງການ

•ເມື່ ອສະໝກັດວ້ຍຕນົເອງ:ໜງັສຜ່ືານແດນ(ສໍາເນາົກໍ່ ໄດ)້ໃບຂບັຂີ່ ,ຮູບຕດິໜງັສຜ່ືານແດນ1ໃບ
ຂະໜາດ(3.5x4.5ຊມ)ຫຼືຮູບສີ(3x4ຊມ)

•ເມື່ ອສະໝກັຜ່ານຕວົແທນ:ໜງັສຜ່ືານແດນຂອງຜູ້ສະໝກັ(ສໍາເນາົກໍ່ ໄດ)້.ໃບຂບັຂີ່ ,ຮູບຕດິໜງັສຜ່ືານ
ແດນ1ໃບ(3.5x4.5ຊມ)ຫຼືຮູບສີ(3x4ຊມ),ບດັປະຈາໍຕວົຂອງຕວົແທນ,ໜງັສມືອບອໍານາດ

•ເມື່ ອຜູ້ສະໝກັຢູ່ຕ່າງປະເທດ:ບດັປະຈາໍຕວົ(ສໍາເນາົກໍ່ ໄດ້ເມື່ ອຢນືປະກອບໃບຢັງ້ຢນືການ
ກວດສອບການເຂົາ້ເມອືງທງັໝດົ),ໜງັສມືອບອໍານາດ,ຕອ້ງຮູ້ຊື່ ເປນັພາສາອງັກດິດັ່ ງທີ່ ປະກດົໃນ
ໜງັສຜ່ືານແດນ

•ສະລບັຜູ້ຖືໃບຂບັຂີ່ ເກາົຫຼີທີ່ ຖືສນັຊາດຕ່າງປະເທດ

•ສງິທີ່ ຕອ້ງການ:ໜງັສຜ່ືານແດນ,ໃບຂບັຂີ່ ,ໃບຢງັຢນືການລງົທະບຽນຄນົຕ່າງດາ້ວ,ຮູບຕດິໜງັສຜ່ືານ
ແດນ1ໃບ(3.5x4.5ຊມ)ຫຼືຮູບສີ(3x4ຊມ)

ສະຖານທີ່
ສູນສອບເສງັໃບຂບັຂີ່ ແລະສະຖານີຕໍາຫຼວດທຸກແຫ່ງທົ່ ວປະເທດ
※ເມື່ ອໄປສະຖານີຕໍາຫຼວດເພື່ ອສະໝກັ,ໃຫ້ຊື້ສະແຕມເງນິຂອງລດັຖະບານຈາກຫອ້ງການໄປສະນີ
ກ່ອນການສະໝກັ

ວນັທໝີດົກາໍນດົ 1ປີນບັຈາກວນັທີ່ ອອກໃຫ ້

ຄ່າທາໍນຽມ 8,500ວອນ

ຂໍຄ້ວນລະວງັ

•ກລໍະນີຖາ້ໃບຂບັຂີ່ ສາກນົຍງັນາໍໃຊ້ໄດ(້ວນັໝດົອາຍຸຍງັບ່ໍຮອດ)ມນັອາດຖືວ່າບ່ໍມຜີນົຫຍງັຫຼງັຈາກ
1ປີຂອງການເຂົາ້ໄປຢູ່ໃນປະເທດນັນ້ພາຍໃຕເ້ນືອ້ໃນຂອງສນັຍາສາກນົຫຼກືດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວ
ຂອ້ງຂອງປະເທດນັນ້.ເມື່ ອຂບັຂີ່ ໂດຍນາໍໃຊໃ້ບຂບັຂີ່ ສາກນົ,ຜູຖ້ບືດັຕອ້ງມໃີບຂບັຂີ່ ຂອງເກາົຫຼີແລະ
ໜງັສືຜ່ານແດນ.

•ໃນຫຼາຍໆປະເທດລວມທງັສະຫາລດັອາເມລກິາ,ການຂບັຂີ່ ໂດຍໃຊໃ້ບຂບັຂີ່ ສາກນົແຕ່ບ່ໍມີ
ໃບອະນຸຍາດເກາົຫຼີຫຼືໜງັສືຜ່ານແດນຈະຖກືລງົໂທດເຊັ່ ນດຽວກນັກບັບ່ໍມໃີບຂບັຂີ່ .
ດັ່ ງນັນ້ຕອ້ງໃຫແ້ນ່ໃຈວ່າມຄີບົ3ຢ່າງເຊັ່ ນໃບຂບັຂີ່ ສາກນົ,ໃບຂບັຂີ່ ເກາົຫຼ,ີແລະໜງັສຜ່ືານແດນ
ເມື່ ອຂບັຂີ່

•ຖາ້ການສະກດົຊື່ ພາສາອງັກດິໃນໃບຂບັຂີ່ ສາກນົແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກການສະກດົຊື່ ໃນໜງັສຜ່ືານແດນ,
ຫຼືໃນກລໍະນີລາຍເຊນັໃນໃບຂບັຂີ່ ສາກນົແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກລາຍເຊນັທີ່ ປະກດົໃນໜງັສຜ່ືານແດນ,
ຈະຖືວ່າໃບອະນຸຍາດຂບັຂີ່ ສາກນົນັນ້ນາໍໃຊບ່ໍ້ໄດ.້

•ໃນໄລຍະການກວດສອບຂອງໃບຂບັຂີ່ ເກາົຫຼ,ີບຸກຄນົນັນ້ບ່ໍສາມາດຂບັລດົໃນປະເທດເກາົຫຼີໂດຍນາໍ
ໃຊ້ໃບອະນຸຍາດຂບັຂີ່ ທີ່ ຖກຶອະນຸຍາດໃຊ້ໂດຍປະເທດອື່ ນໄດ້(ອງີຕາມຂໍ້3,ມາດຕາ96ຂອງກດົ
ໝາຍວ່າດວ້ຍການຈະລາຈອນທາງບກົ)

•ຮູບແບບຂອງໃບຂບັຂີ່ ທີ່ ໄດຮ້ບັການຍອມຮບັໃນປະເທດເກາົຫຼແີມ່ນ”ໃບອະນຸຍາດຂບັຂີ່ ສາກນົ”,“ໃບ
ຂບັຂີ່ ສາກນົ”ໄດຖ້ກືອອກໃຫໂ້ດຍພູມມພີາກເຊັ່ ນມາເກາົບ່ໍສາມາດຖກືນາໍໃຊໄ້ດ.້

ໜາ້ປກົດາ້ນຫຼງັ P.11 P.1 ໜາ້ປກົດາ້ນໜາ້ P.12P.2 

ຕວົຢ່າງຂອງໃບຂບັຂີ່ ສາກນົ

ຕວົຢ່າງຂອງໃບຂບັຂີ່ ເກາົຫຼຕີວົຢ່າງຂອງໃບຂບັຂີ່ ເກາົຫຼີ

※ ສໍາລບັລາຍລະອຽດ,ກະລຸນາເບິ່ ງທີ່ ເວບັໄຊທເ໌ຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຈະລາຈອນທາງບກົ(dl.koroad.or.kr)ຫຼືຕດິຕ່ໍ(☎1577-1120).

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.

ໝວດໝູ່ ເນືອ້ໃນ

ຂໍຄ້ວນລະວງັ

•ປະເທດເກາົຫຼີແມ່ນສະມາຊກິສນົທສິນັຍາເຈນນວິາ.ດັ່ ງນັນ້ບຸກຄນົໃດໜຶ່ ງສາມາດຂບັຂີ່ ໃນປະເທດ
ເກາົຫຼີໃນເວລາ1ປີຈາກວນັທີເຂົາ້ປະເທດໂດຍໃບຂບັຂີ່ ສາກນົທີ່ ຖກືຕອ້ງທີ່ ອອກໃຫໂ້ດຍປະເທດ
ອື່ ນຂອງກຸ່ມສນົທສິນັຍາເຈນນວີາ.ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ,ນບັຕັງ້ແຕ່ວນັທີ1ມງັກອນ2002,ປະເທດ
ເກາົລີຍງັອະນຸຍາດໃຫຂ້ບັຂີ່ ໂດຍນາໍໃຊໃ້ບຂບັຂີ່ ສາກນົທີ່ ຖກືຕອ້ງທີ່ ອອກໃຫ້ໂດຍປະເທດສະມາຊກິ
ຂອງສນົທສິນັຍາວຽນນາແລະໄລຍະອະນຸຍາດກໍ່ ແມ່ນ1ປ.ີຈາກມື້ເຂົາ້ມາ.
-ການຂບັຂີ່ ຖກືອະນຸຍາດໃນປະເທດສະມາຊກິຂອງກຸ່ມສະມາຊກິຂອງອະນຸສນັຍາເຈນນວີາໂດຍນາໍ
ໃຊ້ໃບຂບັຂີ່ ສາກນົທີ່ ອອກໃຫໃ້ນປະເທດເກາົຫຼີ
-ການຂບັຂີ່ ຖກືອະນຸຍາດໃນປະເທດເກາົຫຼີໂດຍການນາໍໃຊ້ໃບອະນຸຍາດຂບັຂີ່ ສາກນົທີ່ ອອກໃຫໂ້ດຍ
ປະເທດສະມາຊກິຂອງສນົທສິນັຍາເຈນນວິາແລະວຽນນາ
※ເຖງິແມ່ນວ່າປະເທດຈນີບ່ໍແມ່ນສະມາຊກິຂອງກຸ່ມສນົທສິນັຍາເຈນນວີາແລະວຽນນາ,ປະເທດຈນີເປນັ“
ໜຶ່ ງປະເທດ,ທີ່ ມສີອງລະບບົ”ນະໂຍບາຍອະນຸຍາດໂດຍຖືເອາົໃບຂບັຂີ່ ສາກນົທີ່ ອອກໃຫ້ໃນຮງົກງົ,
ທີ່ ຖກືແຍກອອກຈາກອງັກດິໃນ(ວນັທີ1ກລໍະກດົ1997).ດັ່ ງນັນ້ຜູຖ້ືໃບອະນຸຍາດນີອ້າດຂບັຂີ່ ໃນປະ
ເທດເກາົຫຼໄີດ.້



ວດັທະນະທາໍແລະຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼ ີ 147146 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

5.ລດົໄຟ

ລດົໄຟມີຄວາມໄວຫຼາຍແລະຍງັສາມາດພາທ່ານໄປຍງັເມອືງສໍາຄນັເກອືບທຸກແຫ່ງໃນປະເທດເກາົຫຼ.ີລດົໄຟຍງັມີລະບບົ
ການເຊື່ ອມຕ່ໍເປນັຢ່າງດີກບັລດົໂດຍສານແລະລດົໄຟໃຕ້ດນິຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສະດວກໃນການໄປເຖງິຈດຸໝາຍ.
ລດົໄຟKTX(KoreaTrainExpress)ເປນັລດົໄຟຊະນດິດ່ວນພິເສດແລະມີຄ່າໂດຍສານທີ່ ແພງ,ແລະຕາມມາ
SaemaeulແລະMugunghwa.

(1)ລດົໄຟKoreaTraineXpress(KTX)

ທ່ານສາມາດຈອງບ່ອນນັ່ ງສໍາລບັການໃຊ້ບໍລກິານລດົໄຟໂດຍຜ່ານຫອ້ງຂາຍບດັປະຈາໍສະຖານ,ີຊື້ຈາກຕວົແທນ
ການທ່ອງທ່ຽວ,ຊື້ຈາກເຄື່ ອງຂາຍບດັແບບອດັຕະໂນມດັ,ຫຼຈືະຊື້ຈາກອນິເຕີເນດັກໍ່ ໄດ້(www.letskorail.com).
ໂດຍຜ່ານທາງອນິເຕີເນດັທ່ານສາມາດສັ່ ງຈອງໄດ້ຕະຫຼອດ24ຊົ່ ວໂມງແລະສາມາດສັ່ ງຈອງຈາກ1ເດອືນຈນົເຖງິ20
ນາທກ່ີອນທີ່ ລດົຈະອອກ.ຖາ້ວ່າບຸກຄນົທີ່ ໄປຂຶນ້ລດົຫາກບ່ໍແມ່ນຜູ້ທີ່ ຈອງບດັບຸກຄນົທີ່ ໄປຂຶນ້ລດົນັນ້ຈະຕອ້ງເປນັຜູ້
ຮບັຜດິຊອບໃນການຈ່າຍຄ່າບດັໂດຍສານ.

ຂໍ້ມນູທີ່ ມີປະໂຫຍດ

ລດົໄຟKTXແລ່ນສະເພາະສາຍGyeongbu,Honam,Gyeongjeon,ແລະສາຍJeolla.
•   ສາຍGyeongbu:ຈະແລ່ນຜ່ານHaengsin → Seoul → Yongsan → Gwangmyeong → 

CheonanAsan → Daejeon → Gimcheon(Gumi) → EastDaegu → NewGyeongju → 

Ulsan → Busan
•   ສາຍHonam:ຈະແລ່ນຜ່ານHaengsin → Yongsan-Gwangmyeong → CheonanAsan →  

WestDaejeon → Gyeryong → Nonsan-Iksan → Gimje-Jeongeup → Jangseong → 

Gwangju → GwangjuSongjeong → Naju → Mokpo
•   ສາຍGyeongjeon:ຈະແລ່ນຜ່ານSeoul → Gwangmyeong → CheonanAsan → Osong 

→ Daejeon → Gimcheon(Gumi) → EastDaegu → Milyang → Jinyeong → 

ChangwonJungang → Changwon → Masan
•   ສາຍJeolla:ຈະແລ່ນຜ່ານYongsan → Gwangmyeong → CheonanAsan → Osong →  

WestDaejeon → Gyeryong → Nonsan-Jeonju → Namwon → Gokseong → Guryegu → 

Suncheon → Yeocheon → YeosuExpo
•   ເບີຕດິຕ່ໍ☎1544-7788

(2)ລດົໄຟSaemaeul

ລດົໄຟSaemaeulເປນັລດົໄຟທີ່ ໃຫ້ບໍລກິານຜູ້ໂດຍສານດກີວ່າແລະໄວກວ່າລດົໄຟMugungwhaເນື່ ອງຈາກ
ມຈີດຸຈອດລດົໜອ້ຍ.ສໍາລບັການຈອງບດັໂດຍສານສາມາດຈອງໄດ້ຢູ່ຕູ້ຂາຍບດັໃນສະຖານ,ີຕວົແທນການທ່ອງທ່ຽວ,
ເຄື່ ອງອອກບດັອດັຕະໂນມດັຫຼຜ່ືານທາງເວບັໄຊທ໌(www.letskorail.com).

(3)ລດົໄຟMugungwha

ລດົໄຟຈະແລ່ນຜ່ານທຸກໆເສນັທາງຂອງKorailແຕ່ບ່ໍໝາຍວ່າລດົທຸກຂະບວນຈະຈອດໃນທຸກໆສະຖານ,ີລະບບົ
ການຈອດທີ່ ຖກືເລອືກໄດ້ນາໍມາໃຊ້ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ານເວລາໃນການເດນີທາງໃນຂະນະທີ່ ຍງັສາມາດເພີ່ ມສະຖານີໃນການໃຫ້
ບໍລກິານອກີດວ້ຍ.



ວດັທະນະທາໍແລະຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼ ີ 149148 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

(4)ເສັນ້ທາງລດົໄຟສາຍຫຼກັ

※ສໍາລບັລາຍລະອຽດຂອງເສັນ້ທາງລດົໄຟ,ກະລຸນາເຂົາ້ເບິ່ ງເວບັໄຊທ໌(www.letskorail.com)ແລະກວດເບິ່ ງຂໍ້ມນູສະຖານນລີດົໄຟ>ເສັນ້ທາງ
ລດົໄຟ.

6.ສາຍການບນິ

ການເດນີທາງທາງອາກາດຈະປະຫຍັດເວລາໄດ້ດີໂດຍສະເພາະເປນັການເດນີທາງໄລຍະໄກໆ,ແຕ່ກໍ່ ຈະມີຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍທີ່ ແພງກວ່າຖາ້ປຽບທຽບກບັການເດນີທາງໃນຮູບແບບອື່ ນໆ.ສາຍການບນິພາຍໃນປະເທດລວມມສີາຍການບນິ
KoreanAirlines,ສາຍການບນິAsianaAirlines,ສາຍການບນິJejuAir,ສາຍການບນິEastarAir,
ແລະສາຍການບນິJinAir.ໂດຍສາຍການບນິເຫຼົ່ ານີຈ້ະບນິຢູ່ໃນເສັນ້ທາງການບນິດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້Seoul/Incheon-
Busan,Seoul/Incheon-Jeju,Seoul/Incheon-Daegu,Seoul-Ulsan,Seoul-Gwangju,Seoul-
Jinhae,Seoul-Gangneung,ແລະເສັນ້ທາງອື່ ນ.ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມສາຍການບນິJejuAir,ສາຍການບນິ
EastarAir,ແລະສາຍການບນິJinAirແມ່ນມີເສັນ້ທາງການບນິພຽງແຕ່ໜອ້ຍດຽວ.ສໍາລບັປີໂ້ດຍສານສາມາດຊື້ໄດ້
ທີ່ ສະໜາມບນິ,ຫຼືສັ່ ງຈອງລ່ວງໜາ້ຜ່ານທາງໂທລະສບັ,ອນິເຕີເນດັຫຼຜ່ືານທາງຕວົແທນການທອງທ່ຽວກໍ່ ໄດ.້

(1)ສະໜາມບນິສາກນົ

ຊື່ ຂອງສະໜາມບນິ ເບີຕດິຕ່ໍ ເວບັໄຊທ໌

ສະໜາມບນິສາກນົອນິຊອນ(Incheon) 1577-2600 www.airport.kr

ສະໜາມບນິສາກນົກມິໂປ(Gimpo)

1661-2626
(KoreaAirports
Corporation)

www.airport.co.kr/mbs/gimpo

ສະໜາມບນິສາກນົກມິແຮ(Gimhae) www.airport.co.kr/mbs/gimhae

ສະໜາມບນິສາກນົແດກູ(Daegu) www.airport.co.kr/mbs/daegu

ສະໜາມບນິສາກນົມວນ(Muan) www.airport.co.kr/mbs/muan

ສະໜາມບນິສາກນົຫຍ໋າງໆ(Yangyang) www.airport.co.kr/mbs/yangyang

ສະໜາມບນິສາກນົເຈຈູ(Jeju) www.airport.co.kr/mbs/jeju

ສະໜາມບນິສາກນົຊອງຈູ(Cheongju) www.airport.co.kr/mbs/cheongju



ວດັທະນະທາໍແລະຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼ ີ 151150 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

(2)ສາຍການບນິພາຍໃນປະເທດ

ຊື່ ຂອງສະໜາມບນິ ເບີຕດິຕ່ໍ ເວບັໄຊທ໌

ສະໜາມບນິກຸນຊານ(Gunsan)

1661-2626

www.airport.co.kr/mbs/gunsan

ສະໜາມບນິກວາງຈູ(Gwangju) www.airport.co.kr/mbs/gwangju

ສະໜາມບນິຊາຊອນ(Sacheon) www.airport.co.kr/mbs/sacheon

ສະໜາມບນິຢຽວສຸ(Yeosu) www.airport.co.kr/mbs/yeosu

ສະໜາມບນິອຸຍຊານ(Ulsan) www.airport.co.kr/mbs/ulsan

ສະໜາມບນິວອນຈູ(Wonju) www.airport.co.kr/mbs/wonju

ສະໜາມບນິໂປຮາງ(Pohang) www.airport.co.kr/mbs/pohang

ສະໜາມບນິສາກນົຊອງຈູ(Cheongju) www.airport.co.kr/mbs/cheongju

(3)ສາຍການບນິຫຼກັຈາກຕ່າງປະເທດ

ປະເທດ ຊື່ ຂອງສາຍການບນິ ເບີຕດິຕ່ໍ

ຈນີ AirChina 02-774-6886

ຈນີ ChinaSouthernAirlines 1899-5539

ຈນີ ChinaEasternAirlines 02-518-0330

ອນິໂດເນເຊຍ GarudaIndonesiaAirways 02-773-2092

ໄທ ThaiAirways 02-3707-0011

ມງົໂກເລຍ MongolianAirlines 02-756-9761

ຟີລບິປນິ PhilippineAirlines 02-774-3581

ຫວຽດນາມ VietnamAirlines 02-757-8920

ກາໍປູເຈຍ-ຫວຽດນາມ SkywingsAsiaAirlines 02-752-2633

ເນປານ RoyalNepalAirlines 02-2652-3361

ອູເບກດິສະຖານ UzbekistanAirways 02-754-1041

ຣດັເຊຍ AirRussia 02-755-8555

ຍີ່ ປຸ່ນ JapanAirlines 02-757-1711

ອນິເດຍ AirIndia 02-752-6310

ການາດາ AirCanada 02-3788-0100

ຣດັເຊຍ VladivostokAir 02-733-2920

ຮ່ອງກງົ HongKongExpressAirways 02-755-8088

ສະຫະລາຊະອານາຈກັ BritishAirways 02-744-5511

ຄາຊກັສະຖານ AirAstana 02-3788-0170

ເຄກີດີສະຖານ AirBishkek 02-725-7000



ວດັທະນະທາໍແລະຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼ ີ 153152 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

 ການໃຊບໍ້ລກິານໜ່ວຍງານບໍລຫິານພາກລດັ

1.ໜ່ວຍງານບໍລຫິານພາກລດັ

ຫອ້ງການບໍລຫິານພາກລດັຫຼກັໆລວມມີ:EupOffice,MyeonOffice,DongCommunityCenter,City
Office,GunOfficeແລະGuOffice.ຫອ້ງການເຫຼົ່ ານີ້ເຮດັໜາ້ທີ່ ຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານວຽກງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັສຸຂະ
ພາບແລະສະຫວດັດກີານຂອງປະຊາຊນົ,ລວມທງັການຈດັການໃນດາ້ນການອໍານວນຄວາມສະດວກໃນສະຖານທີ່ 
ສາທາລະນະ,ການອອກໃບຢັງ້ຢນືແລະລງົທະບຽນໃນກດິຈະກາໍຫຼາຍໆ ດາ້ນ.EupOffices,MyeonOffices
ແລະສູນການສື່ ສານDongCommunityCentersດໍາເນນີໂຄງການຫຼາຍຢ່າງລວມໄປທງັການໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກບັ
ວດັທະນະທາໍໃຫ້ກບັຄນົທອ້ງຖິ່ ນອກີດວ້ຍ.
ທ່ານສາມາດໃຊ້ບໍລກິານການອອກເອກະສານບາງຊະນດິຜ່ານເຄື່ ອງອອກໃບຢັງ້ຢນືທີ່ ຕດິຕັງ້ຢູ່ໃນສະຖານີລດົໄຟໃຕ້ດນິ
ຫຼືສາມາດໃຊ້ບໍລກິານອອນລາຍMinwonຕະຫຼອດ24ຊົ່ ວໂມງ(www.minwon.go.kr),ຫຼືຕາມປ່ອງບໍລກິານ
ຂອງພາກລດັ.ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ,ການອອກໃບຢັງ້ຢນືທາງອນິເຕີເນດັຫຼືທາງເຄື່ ອງຈກັກບ່ໍໍສາມາດອອກໃບຢັງ້ຢນືໄດ້ທງັ
ໝດົ.ບາງກໍລະນກີໍ່ ບ່ໍມາດອອກໃບຢັງ້ຢນືໂດຍຜ່ານທາງອອນລາຍແບບບ່ໍມີການພມິອອກແລະບ່ໍມີເອກະສານຮບັຮອງ.
ຖາ້ທ່ານຕອ້ງການເອກະສານທີ່ ເປນັທາງການກໍ່ ຕອ້ງໄດ້ກະກຽມເອກະສານໄວ້ລ່ວງໜາ້ເສຍກ່ອນ.

2.ສະຖານີຕໍາຫຼວດ(☎☎112)

ທ່ານສາມາດໂທແຈງ້ໄປຫາເບີ112ຫຼືເຂົາ້ໄປແຈງ້ຄວາມຢູ່ສະຖານີຕໍາຫຼວດຖາ້ທ່ານຕກົເປນັຜູ້ເຄາະຮາ້ຍໃນການຖກື
ຫຼອກລວງ,ຖກືກະທາໍຮຸນແຮງ,ຖກືໂຈລະກາໍ,ເກດີອຸບດັຕິເຫດຕາມທອ້ງຖະໝນົ,ພບົເຫນັອຸບດັຕິເຫດຫຼືພບົເຫນັ
ການກະທາໍທີ່ ຜດິກດົໝາຍ.ສໍາລບັການໃຊ້ໂທລະສບັສາທາລະນະທ່ານພຽງແຕ່ກດົປຸ່ມສຸກເສນີສີແດງແລວ້ກດົເລກ
ໝາຍ112,ຫຼືກດົໝາຍເລກ112ໂດຍບ່ໍຈາໍເປນັກດົລະຫດັທອ້ງຖິ່ ນສໍາລບັໂທລະສບັຕັງ້ໂຕະຫຼືໂທລະສບັມືຖ.ື
ກລໍະນີການແຈງ້ເຫດການກະທາໍຜດິທາງກດົໝາຍນັນ້,ທ່ານຕອ້ງໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມນູທີ່ ຢູ່ໃຫ້ຊັດເຈນທີ່ ສຸດ,ແຈງ້ຊື່ ແລະຂໍ້
ມນູການຕດິຕ່ໍຂອງຜູ້ລາຍງານເຫດການ(ຕວົທ່ານເອງ)ແລະລາຍລະອຽດຂອງເຫດການພອ້ມທງັໃຫ້ຂໍ້ມນູກ່ຽວກບັຮູ
ບລກັສະນະ,ບຸກຄະລກິ,ພອ້ມທງັທດິທາງແລະວທິີການຫຼບົໜີຂອງຜູ້ກະທາໍຜດິ.

3.ສະຖານີດບັເພງີ(☎☎119)

ທ່ານສາມາແຈງ້ໄປຍງັເບີ119ໃນກລໍະນີພບົເຫນັໄຟໄໝ,້ກລໍະນີນາໍສົ່ ງຄນົເຈບັໄປໂຮງໝໍເພື່ ອປະຖມົພະຍາບານຢ່າງຮີ
ບດ່ວນ,ລວມທງັກໍລະນທີີ່ ທ່ານຢູ່ໃນເຫດການຫຼືສະຖານະການໃກ້ຄຽງ.ສໍາລບັການໃຊ້ໂທລະສບັສາທາລະນະທ່ານ
ພຽງແຕ່ກດົປຸ່ມສຸກເສນີສີແດງແລວ້ກດົເລກໝາຍ112,ຫຼືກດົໝາຍເລກ112ໂດຍບ່ໍຈາໍເປນັກດົລະຫດັທອ້ງຖິ່ ນສໍາລບັ
ໂທລະສບັຕັງ້ໂຕະຫຼືໂທລະສບັມືຖ.ື
ກໍລະນີແຈງ້ເຫດໄຟໄໝ,້ທ່ານຕອ້ງໄດ້ບອກສະຖານທີ່ ,ຊັນ້ທີ່ ຖກືໄຟໄໝ,້ລກັສະນະຂອງໄຟແລະຈດຸສງັເກດທີ່ 
ສາມາດເຫນັໄດ້ງ່າຍພາຍໃນບໍລິເວນນັນ້.ຖາ້ຫາກທ່ານພາຄນົເຈບັໄປໂຮງໝໍທ່ານຕອ້ງໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມນູພືນ້ຖານຂອງຄນົ
ເຈບັແລະຮກັສາການຕດິຕ່ໍກບັທີມງານບໍລກິານໄວ້ຈນົກວ່າທີມງານສຸກເສນີຈະມາຮອດແລະທ່ານຍງັຕອ້ງໄດຕ້ຽມ
ການຕອບສະໜອງຕ່ໍເຫດການສຸກເສນີຕ່າງທີ່ ອາດຈະເກດີຢ່າງມີສະຕ.ິ

4.ຫອ້ງການໄປສະນີ

ທ່ານສາມາດສົ່ ງຈດົໝາຍແລະພດັສະດຸຜ່ານຫອ້ງການໄປສະນີໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ມກັຈະຕັງ້ຢູ່ໃກ້ບາ້ນ.ໄປສະນີຈະ
ໃຫ້ບໍລກິານໃນການສົ່ ງໄປສະນີທງັພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດແລະນອກນັນ້ກໍ່ ຍງັອາດບໍລກິານດາ້ນການເງນິອກີດວ້ຍ
ເຊັ່ ນການແຈງ້ຊໍາລະໜີ.້ເພື່ ອໃຫກ້ານບໍລກິານດາ້ນໄປສະນີສາກນົມີຄວາມວ່ອງໄວທ່ານຍງັສາມາດໃຊ້ບໍລກິານແບບ
EMSກໍ່ ໄດ.້

•ສູນບໍລກິານໄປສະນ:ີ☎1588-1300,82-2-2108-9895(ສາມາດສື່ ສານເປນັສາອງັກດິໄດ)້
•ສູນບໍລກິານດາ້ນການເງນິ:☎1588-1900
•ສໍານກັງານໃຫຍ່ຂອງສຸນບໍລກິານໄປສະນ:ີwww.koreapost.go.kr
•ລະບບົໄປສະນີແບບອນິເຕີເນດັ:www.epost.go.kr

(1)ການບໍລກິານໄປສະນີພາຍໃນປະເທດ

ການຈດັສົ່ ງພດັສະດຸໂດຍຜ່ານການບໍລກິານໄປສະນີແບບສົ່ ງເຖງິບາ້ນໂດຍລວມມກັຈະໄປຮອດຜູ້ຮບັໃນມື້ຖດັໄປ,ແຕ່
ກໍ່ ຍງັອາດໃຊ້ເວລາດນົກວ່ານັນ້ຖາ້ຫາກປາຍທາງຢູ່ເຂດເກາະດອນຫຼືຢູ່ເຂດພູ.ສ່ວນວ່າການຄດິຄ່າບໍລກິານແມ່ນຂຶນ້ກບັ
ແຕ່ລະຂງົເຂດແລະກໍ່ ອາດມີການຄດິຄ່າບໍລກິານເພີ່ ມໃນກລໍະນີພດັສະດຸຫາກໜກັຫຼືໃຫຍ່ເກນີຂະໜາດທີ່ ໄດ້ກາໍນດົ
ໄວ້ໃນມາດຕະຖານ.



ວດັທະນະທາໍແລະຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼ ີ 155154 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

•ຄ່າທາໍນຽມໄປສະນີທົ່ ວໄປ (ຄ່າບໍລກິານນີ້ຈະມີຜນົນາໍໃຊ້ເລີ່ ມແຕ່ວນັທີ1ສງິຫາ2013ເປນັຕົນ້ໄປ.)

ປະເພດ ນໍາ້ໜກັ ຄ່າບໍລກິານ

ການບໍລກິານໄປສະນີ
ມາດຕະຖານ

ໜອ້ຍກວ່າຫຼືເທົ່ າກບັ5ກາຼມ 270ວອນ

ສູງກວ່າ5ກາຼມ-25ກາຼມ 300ວອນ

ສູງກວ່າ25ກາຼມ-50ກາຼມ 320ວອນ

ການບໍລກິານທີ່ ບ່ໍແມ່ນ
ໄປສະນີ

ສູງກວ່າ50ກາຼມ 390ວອນ

ສູງກວ່າ50ກາຼມ-1ກິໂລກາຼມ ຄດິໄລ່120ວອນໃນທຸກໆ50ກາຼມ

ສູງກວ່າ1ກິໂລກາຼມ-2ກິໂລກາຼມ ຄດິໄລ່120ວອນໃນທຸກໆ200ກາຼມ

ສູງກວ່າ2ກິໂລກາຼມ-6ກິໂລກາຼມ ຄດິໄລ່400ວອນໃນທຸກໆ1ກິໂລກາຼມ

(2)ການບໍລກິານໄປສະນີແບບສົ່ ງເຖງິບາ້ນ

ສະໝກັໃຊ້ບໍລກິານໄປສະນີແບບສົ່ ງເຖງິບາ້ນແລ້ວພະນກັງານໄປສະນີຈະໄປສົ່ ງພດັສະດຸໃຫທ່້ານເຖງິບາ້ນຫຼສືະຖານທີ່ 
ເຮດັວຽກ.
•ສະໝກັຜ່ານທາງໂທລະສບັໄດ້ທີ່ :☎1588-1300(ໃນວນັເຮດັວຽກປກົກະຕິແມ່ນ09:00~18:00;ສໍາລບັວນັ
ເສາົແມ່ນ09:00ໂມງ-13:00ໂມງ;ແລະຈະປດິໃຫ້ບໍລກິານສໍາລບັວນັອາທດິແລະວນັພກັຕ່າງໆ)

•ສະໝກັຜ່ານທາງອນິເຕີເນດັໂດຍເຂົາ້ໄປທີ່ www.epost.go.kr(ໃຊບໍ້ລກິານໄດ້ຕະຫຼອດ24/7)
•ຂໍ້ມນູຄ່າທາໍນຽມ (ເລີ່ ມແຕ່ເດອືນກຸມພາ2014)

ນໍາ້ໜກັ(ຂະໜາດ)
ສູງສູດ2ກກ
(60ຊມ)

ສູງສຸດ5ກກ
(80ຊມ)

ສູງສຸດ10ກກ
(120ຊມ)

ສູງສຸດ20ກກ
(140ຊມ)

ສູງສຸດ30ກກ
(160ຊມ)

ໃນພືນ້ທີ່ ດຽວກນັ 4,000ວອນ 5,000ວອນ 6,500ວອນ 8,000ວອນ 9,500ວອນ

ຕ່າງພືນ້ທີ່ 5,000ວອນ 6,000ວອນ 7,500ວອນ 9,000ວອນ 10,500ວອນ

Jeju(ບໍລກິານຈດັສົ່ ງ
ໃນມື້ຖດັໄປ)

6,500ວອນ
8,000ວອນ

9,500ວອນ 11,000ວອນ 13,000ວອນ

Jeju(ໃຊ້ເວລາສົ່ ງຢ່າງ
ໜອ້ຍ2ວນັຫຼຮູືບແບບ

D+2)
5,000ວອນ 6,000ວອນ 7,500ວອນ 9,000ວອນ 10,500ວອນ

※   ບໍລກິານຈດັສົ່ ງພດັສະດຸຂອງຫອ້ງການໄປສະນີຈະເລີ່ ມໃນມື້ຖດັໄປພາຍຫຼງັໄດ້ຮບັພດັສະດຸແຕ່ການສົ່ ງພດັສະດຸໄປຫາເກາະເຈຈໂືດ(Jeju-do)ແມ່ນ
ໃຊ້ເວລາ2ວນັ(D+2).

(3)ໄປສະນີສາກນົ

ໄປສະນສີາກນົແມ່ນການສງົພດັສະດຸໄປທາງອາກາດ,ທາງທະເລຫຼຜ່ືານທາງEMSສາກນົແລະEMSຄຸນະພາບສູງ.
EMSແມ່ນຫຍງັ?EMSແມ່ນການສົ່ ງຈດົໝາຍ,ເອກະສານແລະສນິຄາ້ທີ່ ວ່ອງໄວແລະມີຄວາມປອດໄພ
ເຊິ່ ງສາມາດຮອງຮບັນໍາ້ໜກັຂອງພດັສະດຸໄດ້ສູງສຸດເຖງິ30ກກແລະໃຫ້ບໍລກິານຈດັສົ່ ງໄປຍງັ143ປະເທດທົ່ ວ
ໂລກ.ຈດົໝາຍ,ເອກະສານ,L/C,ປື້ມ,ເຊກັຂອງສະຖາບນັການເງນິ,ຕວົຢ່າງຜະລດິຕະພນັ,ກະແຊດັ,ວິດີໂອ
ແລະສນິຄາ້ອຸປະໂພກບໍລິໂພກອື່ ນໆກໍ່ ຍງັສາມາດສົ່ ງຜ່ານEMSໄດ.້ໃນບາງປະເທດ,ພດັສະດຸແມ່ນຖກືກາໍນດົນໍາ້ໜກັ
ບ່ໍໃຫ້ເກນີ20ກກເຊັ່ ນປະເທດອາເຈນັຕິນາແລະບງັກະລາເທດເປນັຕົນ້.ແລະພດັສະດຸບາງປະເພດກໍ່ ຍງັມີການຫາ້ມນາໍ
ເຂົາ້ໃນບາງປະເທດເຊິ່ ງທ່ານຈະຕອ້ງໄດ້ກວດສອບຄກັແນ່ກ່ອນທີ່ ຈະໃຊ້ບໍລກິານ.

ສໍາລບັຂໍມ້ນູກ່ຽວກບັການຮບັ,ຄ່າພາສ,ີຄ່າຕດິຕາມພດັສະດຸແມ່ນຂຶນ້ກບັຂໍບ້ງັຄບັຂອງແຕ່ລະປະເທດແລະຄູ່ມືໃນການຈດັ
ສົ່ ງສາມາດຕດິຕ່ໍໄດ້ທີ່ ເບີ1588-1300ຫຼືເຂົາ້ໄປຫາຫອ້ງການໄປສະນີEMS(http://ems.epost.go.kr)ຫຼເືວບັໄຊທ໌EMS
ແບບຄຸນະພາບສູງ(www.emspremium.com).

(4)ການບໍລກິານດາ້ນການເງນິ

ປະເພດ ວນັເຮດັວຽກ ຊົ່ ວໂມງເຮດັວຽກ ໝາຍເຫດ

ຫອ້ງການໄປສະນີ
ການທະນາຄານ
ຊ່ອງວທິະຍຸ

ການບໍລກິານທົ່ ວໄປ
ວນັທໍາມະດາ

(ວນັຈນັຫາວນັສຸກ)
09:00~16:30 ປດິໃນວນັພກັທາງລາດຊະການ

*ຕດິຕັງ້ພາຍໃນ
ຫອ້ງການໄປສະນີ

ວນັທໍາມະດາ
(ວນັຈນັຫາວນັສຸກ)

09:00~18:00 ປດິໃນວນັພກັທາງລາດຊະການ

ການບໍລກິານ24/7 ຕະຫຼອດປີ
ພືນ້ຖານ

07:00~23:30

ເປດີບໍລກິານ450ສາຂາ
ຈາກ05:00ໂມງ~04:00ໂມງ

(23ຊົ່ ວໂມງ)



ວດັທະນະທາໍແລະຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼ ີ 157156 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

5.ຫອ້ງສະໝຸດ

ຫອ້ງສະໝຸດຈະສະໜບັສະໜນູກ່ຽວກບັການຮຽນຮູ,້ການສກຶສາດາ້ນວດັທະນະທາໍ,ແລະການສກຶສາແບບຕ່ໍເນື່ ອງຂອງ
ຄນົທອ້ງຖິ່ ນໂດຍການຈດັໃຫ້ມີການເຂົາ້ເຖງິວດັສະດຸໄດ້ຢ່າງຫຼາກຫຼາຍ,ເຊິ່ ງລວມມປີື້ມແລະສື່ ທາງພາບແລະສຽງ.
ສໍາລບັເມອືງສ່ວນໃຫຍ່ຫອ້ງສະໝຸດຈະຖກືບໍລຫິານງານໂດຍອໍານາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນຂອງເມອືງນັນ້.ຜູ້ໃຊ້ຫອ້ງ
ສະໝຸດສາມາດຢມືປື້ມຫຼວືດັສະດຸຈາກຫອ້ງສະໝຸດໄດ້ໂດຍບ່ໍໄດ້ເສຍຄ່າ,ແລະກໍ່ ຍງັສາມາດໃຊ້ສື່ ທາງພາບແລະສຽງໄດ້
ອກີດວ້ຍ.ສໍາລບັຂໍ້ມນູກ່ຽວກບັຫອ້ງສະໝຸດໃກ້ບາ້ນ,ທ່ານສາມາດຕດິຕ່ໍຫາຫອ້ງການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນຂອງເມອືງໄດ.້

ຂໍ້ມນູທີ່ ເປນັປະໂຫຍດ

ມີຫສໍະໝຸດແຫ່ງຊາດIS05-535-4142ເຊິ່ ງດໍາເນນີການພາຍໃຕ້ຄໍາສັ່ ງແນະນາໍໂດຍຕງົຈາກພາກລດັຖະບານ.
•ຊົ່ ວໂມງການໃຫ້ບໍລກິານ:ຫອ້ງສະໝຸດເປດີໃຫ້ບໍລກິານແຕ່ວນັຈນັເຖງິວນັສຸກ,ຈາກເລວາ09:00-18:00ໂມງ(ຕອນ
ກາງຄນືແມ່ນ18:00~22:00ໂມງ)

•ການປດິຫໍສະໝຸດ:ທຸກໆວນັຈນັຂອງອາທດິທີໜຶ່ ງແລະທີສີ່ ຂອງແຕ່ລະເດອືນ,ວນັພກັທີ່ ບ່ໍຕງົກບັວນັອາທດິ,ແລະວນັ
ອື່ ນໆທີ່ ຖກືອະນຸມດັຈາກນາຍກົ

•ນອກຈາກບິກແລະປື້ມຂຽນແລວ້,ຜູ້ເຂົາ້ໃຊ້ຫອ້ງສະໝຸດຈະຕອ້ງໄດ້ຝາກເຄື່ ອງຂອງສ່ວນຕວົໄວ້ໃນຕູ້ເກບັເຄື່ ອງ.
•ການລງົທະບຽນເປນັຜູ້ໃຊ້ງານ(ຮ່ວມເປນັສະມາຊກິພາຍຫຼງັຜ່ານການກວດສອບຊື່ ແທ້ໃນເວບັໄຊທ)໌>ປະກອບໃບ
ສະໝກັເພື່ ອຂໍເຮດັບດັ>ອອກບດັ>ການຜ່ານປະຕູ>ນາໍໃຊ້ຫອ້ງສະໝຸດ>ສິນ້ສຸດການໃຊ້ງານ>ສົ່ ງບດັຄນື

•ສະຖານທ:ີລດົໄຟໃຕ້ດນິ:ຍ່າງພຽງ10ນາທີຈາກທາງອອກໝາຍເລກ6ຂອງສະຖານີລດົໄຟໃຕ້ດນິເສັນ້ທາງສາຍທີ2,
ແລະຍ່າງພຽງແຕ່15ນາທຈີາກທາງອອກໝາຍເລກ5ຂອງສະຖານີລດົໄຟExpressBusເສັນ້ທາງສາຍທ.ີ3-7-9

ການນາໍໃຊ້ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກອື່ ນໆ

1.ຮາ້ນຕດັຜມົ

ໃນປະເທດເກາົຫຼຮີາ້ນຕດັຜມົຈະຖກືເອີນ້ວ່າ'ibalso'.ສໍາລບັຄ່າຕດັຜມົອາດຈະຕກົຢູ່10,000-11,000ວອນ,ແຕ່
ຖາ້ເປນັຮາ້ນຕດັຜມົໃນເຂດຕວົເມອືງກໍ່ ຈະແພງກວ່ານີ້ອກີ.

2.ຮາ້ນເສມີສວຍ

ຮາ້ນຕດັຜມົຈະຖກືເອີນ້ວ່າ'Miyongsil'ຫຼື‘Mijangwon’ເຊິ່ ງເມື່ ອກ່ອນອາດຈະເປນັບ່ອນສໍາລບັແມ່ຍງິໂດຍສະ
ເພາະແຕ່ດຽວນີ້ກໍ່ ສາມາດເຫນັຜູ້ຊາຍຈາໍນວນບ່ໍໜອ້ຍທີ່ ເຂົາ້ຮາ້ນເສມີສວຍ.ຮາ້ນເສມີສວຍຈະໃຫ້ບໍລກິານຫຼາຍຢ່າງ
ເຊິ່ ງອາດລວມມກີານຈດັຊງົຜມົ,ແຕ່ງໜາ້,ແຕ່ງເລບັ.ສໍາລບັການຕດັຜມົໂດຍທົ່ ວໄປອາດຈະຕກົຢູ່ໃນລາຄາ11,000-
17,000ວອນ.ສໍາລບັການດດັຜມົແມ່ນມີລາຄາແຕກຕ່າງກນັໄປເຊິ່ ງເລີ່ ມແຕ່ລາຄາ20,000ວອນໄປຈນົຮອດ
100,000ວອນ.



ວດັທະນະທາໍແລະຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼ ີ 159158 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

3.ປະເພດຂອງສະຖານທີ່ ອາບນໍາ້ສາທາລະນະ

ສະຖານທີ່ ອາບນໍາ້ສາທາລະນະຈະຖກືເອີນ້ວ່າໂມກິໂອຕງັ(Mogyoktang),ຊາວນ່າ(Sauna),ຫຼຈືມີຈງິບງັ
(Jjimjilbang).
•ໂມກິໂອຕງັ(Mogyoktang):ເປນັສະຖານທີ່ ທີ່ ມີອ່າງອາບນໍາ້ອຸ່ນແລະຫວົບວົອາບນໍາ້.ລາຄາຈະຕກົຢູ່ປະມານ
5,000-6,000ວອນຕ່ໍຄນົ.

•ຊາວນ່າ(Sauna):ປະກອບດວ້ຍອ່າງອາບນໍາ້,ຫວົບວົອາບນໍາ້ແລະພືນ້ທີ່ ສໍາລບັພກັຜ່ອນ.ສ່ວນລາຄາແມ່ນອງີຕາມ
ສິ່ ງອໍານວນຄວາມສະດວກ.

•ຊາວນ່າແຫງ້ແອບເກາົຫຼີ(Jjimjilbang):ປະກອບດວ້ຍອ່າງອາບນໍາ້,ຫວົບວົອາບນໍາ້,ພືນ້ທີ່ ສໍາລບັພກັຜ່ອນ
ແລະຫອ້ງນອນ.ນອກຈາກອ່າງອາບນໍາ້ແລວ້ທງັຊາຍແລະຍງິສາມາດໃຊ້ພືນ້ທີ່ ອື່ ນຮ່ວມກນັໄດ.້ສ່ວນລາຄາແມ່ນອງີ
ຕາມສິ່ ງອໍານວນຄວາມສະດວກ.

•ສໍາລບັຊາວນ່າແລະຈິມຈງິບງັຄ່າທໍານຽມໃນການໃຊ້ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກພາຍໃນເຊັ່ ນ:ຫອ້ງພກັຜ່ອນ,ຫອ້ງ
ນອນ,ເຄື່ ອງອອກກາໍລງັກາຍ,ແລະອື່ ນໆແມ່ນໄດ້ຖກືລວມເຂົາ້ໃນຄ່າຜ່ານປະຕູເປນັທີ່ ຮຽບຮອ້ຍແລວ້.ຜູ້ຊາຍສ່ວນ
ໃຫຍ່ຈະເລອືກໃຊ້ສະບູທີ່ ໄດ້ມາໂດຍບ່ໍເສຍຄ່າໃນຂະນະທີ່ ແມ່ນຍງິຈະຖືສະບູແລະຄຼມີທາຜວິຂອງພວກເຂາົມາເອງ
ແຕ່ວ່າພວກເຂາົກໍ່ ມີສດິໃນການໃຊ້ສະບູທີ່ ກະກຽມໄວ້ໃຫ້ໂດຍບ່ໍເສຍຄ່າຫຼືເລອືກຊື້ຜະລດິຕະພນັໃໝ່ໄດພ້າຍໃນຮາ້ນ.
ທ່ານຈາໍເປນັຕອ້ງໄດ້ຈ່າຍເງນິເພີ່ ມໃນການຊື້ອາຫານ,ການນວດຫຼກືານບໍລກິານດາ້ນຄວາມງາມ.ນອກຈາກນີ້ທ່ານຍງັ
ສາມາດໃຊ້ບໍລກິານທາໍຄວາມສະອາດຮ່າງກາຍຂອງທ່ານໄດຖ້າ້ທ່ານຍນິດີຈ່າຍເງນິເພີ່ ມ.

•ອ່າງນໍາ້ຮອ້ນ-ນໍາ້ອຸ່ນເຊິ່ ງອຸ່ນຫະພູມຈະຢູ່ທີ່ 43-45°C,ໃນຂະນະທີ່ ອຸນຫະພູມຂອງຫອ້ງອບົຈະຢູ່ທີ70-100°C,
ແລະສໍາລບັຢູ່ຫອ້ງອບົຮອ້ນເພື່ ອຂບັເຫື່ ອອຸນຫະພູມຈະຕກົ70ເຖງິ130°C.ຖາ້ໃຊ້ຖກືວທິກີານອາບນໍາ້ອຸ່ນ
ແລະການຂບັເຫື່ ອຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຂບັສານພດິອອກຈາກຮ່າງກາຍ,ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມຕງຶຄຽດ,ແລະເຮດັໃຫ້
ອາການບາດເຈບັຂອງກາ້ມເນືອ້ດີຂຶນ້.

ຂໍ້ມນູທີ່ ເປນັປະໂຫຍດ

ການອາບນໍາ້ສາທາລະນະ
ເກາົຫຼີມີການພດັທະນາວດັທະນະທາໍຂອງການອາບນາໍ້ໄດ້ເປນັຍ່າງດ.ີທຸກໆໜຶ່ ງຫຼສືອງອາທດິຄນົສ່ວນໃຫຍ່ຈະນຍິມົໄປອາບ
ນໍາ້ໃນສະຖານທີ່ ອາບນໍາ້ສາທາລະນະເພື່ ອການພກັຜ່ອນແລະທໍາຄວາມສະອາດຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂາົເຈ ົາ້.
ເນື່ ອງຈາກວ່າຜູ້ຄນົໃນຫອ້ງອາບນໍາ້ຈະເປອືຍໂຕຈນົໝດົ,ສະນັນ້ຄນົເກາົຫຼີຈ ິ່ ງມກັໄປອາບນໍາ້ກບັຜູ້ທີ່ ເປນັໝູ່ ເພື່ ອນກນັເທົ່ າ
ນັນ້ເຊິ່ ງເລື່ ອງນີ້ອາດເປນັເລື່ ອງທີ່ ບ່ໍຄ່ອຍສະດວກກບັຊາວຕ່າງປະເທດທີ່ ບ່ໍເຄຍີອາບນໍາ້ຮ່ວມກບັໝູ່ ເພື່ ອນຫຼືເພື່ ອນຮ່ວມ
ງານ.ຊາວຕ່າງປະເທດບາງຄນົຍງັຢນືຢນັທີ່ ຈະນຸ່ງເຄື່ ອງເຂາົໄປໃນອ່າງນໍາ້ອຸ່ນເຊິ່ ງເຮດັໃຫ້ຄນົເກາົຫຼີຮູສ້ກຶບ່ໍສະດວກ.ດັ່ ງ
ນັນ້ການວາງຕວົຫຼມືາລະຍາດຈິ່ ງເປັນສິ່ ງສໍາຄນັເພື່ ອໃຫ້ແນ່ໃຈເຖງິຄວາມສະດວກຂອງທຸກໆຄນົໃນສະຖານທີ່ ອາບນໍາ້ສາທາ
ລະນະ.ເນື່ ອງຈາກວ່າທຸກຄນົຕອ້ງໄດ້ໃຊ້ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆຮ່ວມກນັດັ່ ງນັນ້,ຖາ້ທ່ານຮູສ້ກຶບ່ໍສະດວກທ່ານອາດ
ຈະໄດ້ລໍຖາ້ແລະລອງໃຊ້ບໍລກິານໃນເວລາອື່ ນກໍ່ ໄດ.້

ຂໍ້ມນູທີ່ ເປນັປະໂຫຍດ

ກະລຸນາສງັເກດຄໍາເຕອືນຕ່າງໆເຫຼົ່ ານີ້ໃນການໃຊ້ບໍລກິານອາບນໍາ້ສາທາລະນະ:
ເຖງິວ່າທ່ານຈະເປນັຄນົແຂງແຮງ,ແຕ່ກໍ່ ບ່ໍເປນັການດີຫາກທ່ານຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ໆ ຮອ້ນດນົເກນີໄປ.ແມ່ຍງິຖພືາແລະຜູ້ທີ່ ມີ
ບນັຫາເລື່ ອງລະບບົຫວົໃຈຄວນຫຼກີລຽ້ງຫອ້ງອົບອາຍນໍາ້ຢ່າງເດດັຂາດ.
ດື່ ມນໍາ້ທຸກໆ30ນາທີເພື່ ອຫຼກີລຽ້ງອາການຂາດນໍາ້ຈາກການເສຍເຫື່ ອ.ນໍາ້ດື່ ມຈະມີໃຫ້ໂດຍບ່ໍເສຍຄ່າຫຼທ່ືານສາມາດຊື້ນໍາ້ອດັ
ລມົຫຼນືໍາ້ດື່ ມອື່ ນໆກໍ່ ໄດ.້
ຫຼງັຈາກດື່ ມກນິຈນົເດກິແລວ້ທ່ານອາດຈະຖກືໝູ່ ເພື່ ອນຄນົເກາົຫຼືໃຫ້ພກັຄາ້ງຄນືໃນJjingjilbang,ແລະຈິ່ ງໄປເຮດັວຽກໃນ
ເຊົາ້ມື້ຖດັໄປ,ແຕ່ຕອ້ງຄໍານງຶວ່າເຫຼ ົາ້ເຮດັໃຫ້ທ່ານສູນເສຍນໍາ້,ແລະການເສຍເຫື່ ອໃນຫອ້ງອບົອາຍນໍາ້ພາຍຫຼງັດື່ ມເຫຼົາ້ຖືວ່າ
ເປນັແນວຄວາມຄດິທີ່ ອນັຕະລາຍຫຼາຍ.
ນອກຈາກນີ,້ຖາ້ທ່ານມີໂລກຜວິໜງັຫຼພືະຍາດຕດິຕ່ໍ,ຫາ້ມໄປໃຊ້ບໍລກິານອາບນໍາ້ສາທາລະນະຢ່າງເດດັຂາດ.

ດາ້ນລຸ່ມນີ້ແມ່ນບາງຄໍາແນະນາໍກ່ຽວກບັການໃຊ້ບໍລກິານອາບນໍາ້ສາທາ
① ອາບນໍາ້ແລະສະຜມົກ່ອນຈະໄປລງົອ່າງນໍາ້ຮອ້ນ-ນໍາ້ອຸ່ນ.
② ແຊ່ຢູໃ້ນນໍາ້ປະມານ5-10ນາທີເພື່ ອໃຫ້ເຫື່ ອອອກ.
③ ອອກໄປນັ່ ງຢູ່ຂອບອ່າງເພື່ ອຮຸກຖູຮ່າງກາຍດວ້ນແພເຊດັໂຕ(ຜາ້ແພຂນົໜ)ູ.
④ ໃຊ້ບໍລກິານຫອ້ງອບົອາຍນໍາ້ຫຼອ່ືາງນໍາ້ເຍນັລອງເບິ່ ງຖາ້ທ່ານຕອ້ງການ
⑤ ອາບນໍາ້ອກີເທື່ ອໜຶ່ ງກ່ອນຈະກບັບາ້ນ.

ສາມຢ່າງທີ່ ບ່ໍຄວນເຮດັຢູ່ໃນບ່ອນອາບນໍາ້ສາທາລະນະ
ຢ່ານຸ່ງແຕ່ໂສງ້ຊອ້ນລງົໃນອ່າງ,ຢ່າຮຸກຖູຮ່າງກາຍໃນອ່າງແລະຢ່າຊກັເຄື່ ອງນຸ່ງຫົ່ ມໃນຂອບເຂດບໍລິເວນອ່າງ.



ສະຖານທີ່ ມລໍະດກົໂລກທີ່ ໄດຮ້ບັການເລອືກຈາກອງົການUNESCO

ຈນູຕາກແິມ່ນທີ່ ຫຼ ິນ້ດວ້ຍເຊອືກໃນອາກາດ.ຜູຫຼ້ ິນ້ສະແດງຄວາມສາມາດຂອງເຂາົເຈ ົາ້ຢູ່ເທງິເຊອືກ,
ໂດຍການເລົ່ າເລື່ ອງຕະຫຼກົແລະສະແດງທ່າທາງຕ່າງໆ.ມກີານສະແດງຈນູຕາກິໃນວນັພກັຕ່າງໆເຊັ່ ນວ່າ
ວນັທີ15ເມສາຕາມປະຕທິນິຈນັທະຄະຕ,ິດາໂນຫຼຈືຊູກົ.ບ່ໍຄກືນັກບັການສະແດງກາຍະກາໍໄຕ່ເຊອືກໃນ
ຕ່າງປະເທດ,ບ່ອນທີ່ ນກັສະແດງພຽງແຕ່ຍ່າງຢູ່ເທງິເຊອືກ,ຈນູຕາກໃິນເກາົຫຼຄີກືນັກບັການສະແດງບ່ອນທີ່ ຜູ ້
ຫຼ ິນ້ເລົ່ າເລື່ ອງຕ່າງໆແລະຮອ້ງເພງກບັຜູຊ້ມົ.

ໄດຮ້ບັການຈດົທະບຽນເປນັມລໍະດກົທາງວດັທະນະທາໍທີ່ ຈບັບາຍບ່ໍໄດໂ້ດຍອງົການUNESCOໃນປີ2011

ຈນູຕາກິ

162 ການຖພືາແລະການເກດີລູກ
 ການກວດສຸຂະພາບທີ່ ແນະນາໍສໍາລບັແມ່ຍງິຖພືາ
 ວທິປີະຕບິດັທີ່ ດທີົ່ ວໄປສໍາລບັສຸຂະພາບແມ່ກ່ອນເກດີລູກ
 ການບໍລກິານເກດີລູກຢູ່ສູນບໍລກິານສຸຂະພາບສາທາລະນະ
 ການເກດີລູກ

169 ການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບສໍາລບັເດກັເກດີໃໝ່
 ພດັທະນາການຂອງເດກັເກດີໃໝ່ໃນແຕ່ລະໄລຍະ
 ການສກັຢາວກັຊນິ
 ການສກັຢາວກັຊນິແຫ່ງຊາດສໍາລບັເດກັ

175 ການລຽ້ງດູເດກັແລະການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ
 ການລຽ້ງດູເດກັແລະການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ

  ເງນິອຸດໜນູການລຽ້ງເດກັ/ເງນິອຸດໜນູສໍາລບັການສຶ
ກສາຂອງເດກັອະນຸບານ

ການຖພືາແລະ
ການລຽ້ງດູເດກັ

5



ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ 163162 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

2.ວທິປີະຕບິດັທີ່ ດທີົ່ ວໄປສໍາລບັສຸຂະພາບແມ່ກ່ອນເກດີລູກ

•ເດກັທີ່ ມສຸີຂະພາບດຕີອ້ງການມແີມ່ທີ່ ມສຸີຂະພາບດ.ີ


ຖາ້ທ່ານວາງແຜນທີ່ ຈະຖພືາ,ຕອ້ງກວດສອບໃຫແ້ນ່ໃຈວ່າທ່ານມສຸີຂະພາບແຂງແຮງດແີລວ້.ຖາ້ທ່ານເຈບັເປນັ,
ໃຫປ້ກຶສານາໍທ່ານໝໍແລະເຮດັການປິ່ ນປວົທນັທ.ີ

•ຢ່າຊືຢ້າມາກນິເອງ.

ຖາ້ເປນັໄປໄດຄ້ວນຫຼກີເວັນ້ການກນິຢາໃນໄລຍະຖພືາ.ການກນິຢາອາດສົ່ ງຜນົກະທບົຮາ້ຍແຮງຕ່ໍເດກັໃນທອ້ງໂດຍສະ
ເພາະເນື່ ອງຈາກວ່າມ,ືຕນິ,ຫວົໃຈ,ລະບບົປະສາດສູນກາງແລະອື່ ນໆຂອງເດກັໃນທອ້ງກາໍລງັພດັທະນາໃນໄລຍະຕົນ້.
ດັ່ ງນັນ້,ທ່ານຈາໍເປນັຕອ້ງລະມດັລະວງັຢ່າງຍິ່ ງໃນຊ່ວງໄວລາດັ່ ງກ່າວ.ສ່ວນໃນກລໍະນທີີ່ ແມ່ມເີຊືອ້ພະຍາດເຊັ່ ນວ່າເບາົ
ຫວານແລະຄວາມດນັສູງ,ມໄີຂຂ້ືນ້ສູງເປນັເວລາດນົນານເນື່ ອງຈາກມກີານຕດິເຊືອ້ແລະສະຖານະການອື່ ນທີ່ ອາດເຮດັໃ
ຫແ້ມ່ຍງິຖພືາແລະເດກັໃນທອ້ງຕກົຢູ່ໃນອາການທີ່ ຮາ້ຍແຮງໄດຖ້າ້ປ່ອຍໄວໂ້ດຍບ່ໍໄດຮ້ບັການປິ່ ນປວົ,ທ່ານຈະຕອ້ງໄດ ້
ໄປປກືສາແພດເພື່ ອໄດຮ້ບັການປິ່ ນປວົຢ່າງເໝາະສມົລວມທງັການກນິຢາດວ້ຍ.

•ຫຼກີເວັນ້ການດື່ ມສິ່ ງມນືເມາົແລະສູບຢາ. 
ສິ່ ງມນືເມາົເປນັສານຮຸນແຮງທີ່ ອາດຈະເຮດັໃຫເ້ດກັໃນທອ້ງມຮູີບຮ່າງຜດິປກົກະຕ,ິພກິານຫຼເືສຍຊວີດິໄດ.້
ຫາ້ມດື່ ມສິ່ ງມນືເມາົໃນໄລຍະຖພືາເດດັຂາດ.ສ່ວນຢາສູບມຜີນົຕ່ໍອດັຕາການເຕບີໂຕຂອງເດກັໃນທອ້ງເຮດັໃຫເ້ດກັເກີ
ດມາມນີໍາ້ໜກັຕ່ໍາກ່ວາປກົະຕ.ິດັ່ ງນັ ້ນ້ມນັເປນັສິ່ ງທີ່ ດໃີນການຢຸດການສູບຢາກ່ອນຖພືາ.

•ແມ່ຍງິຖພືາຄວນຮບັປະທານອາຫານທີ່ ມແີຄລໍຣ,ີໂປຣຕນິ,ເກອືແຮ່ແລະວຕິາມນິທີ່ ພຽງພໍ.ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ,ຖາ້ແມ່
ຍງິຖພືາໄດກ້ນິອາຫານຢ່າງເໝາະສມົເປນັປະຈາໍແລວ້ເຂາົເຈ ົາ້ກໍ່ ບ່ໍຈາໍເປນັຕອ້ງກນິອາຫານເສມີອກີ.ຖາ້ວ່າບ່ໍມບີນັຫາ
ດາ້ນໂພຊະນາການ,ເຂາົເຈ ົາ້ຈະມນີໍາ້ໜກັເພີ່ ມຂືນ້ປະມານ1ກໂິລຕ່ໍເດອືນໃນໄລຍະ4ເດອືນທໍາອດິຂອງການຖພືາ
ແລະປະມານ2ກໂິລຕ່ໍເດອືນໃນລະຫວ່າງການຖພືາຫຼງັ6ເດອືນ,ດັ່ ງນັນ້,ຊ່ວງໄລຍະເວລາຖພືານໍາ້ໜກັ
ແມ່ຖພືາຈະເພີ່ ມຂືນ້13ກໂິລ.ກງົກນັຂາ້ມພວກເຂາົຕອ້ງໄດຮ້ບັທາດເຫຼກັເປນັອາຫານເສມີຕັ ້ງ້ແຕ່ເດອືນທີ5
ຂອງການຖພືາ.ການກນິຢາທາດເຫຼກັເສມີໃນໄລຍະທີ່ ທອ້ງຫວ່າງຈະຊ່ວຍໃຫຮ່້າງກາຍດູດຊມືສານອາຫານໄດດ້ີ
ຂືນ້.ສໍາລບັແມ່ຍງິໄວຈະເລນີພນັນັນ້ຈາໍເປນັຕອ້ງໄດຮ້ບັກດົໂຟລກິໃນປະລມິານທີ່ ເໝາະສມົເປນັປະຈາໍທຸກມື້
ເພື່ ອປອ້ງກນັອາການຂາດທາດແຄວຊຽມຂອງລະບບົປະສາດສູນກາງ.

•ອາຈມົຂອ້ນຈະແຂງໃນຊ່ວງການຖພືາເນື່ ອງຈາກການເຄື່ ອນໄຫວຂອງລໍາໄສຈ້ະນອ້ຍກ່ວາປກົະຕແິລະມດົລູກຂະຫຍາ
ຍຕວົຫຼາຍຂື ້ນ້ໄປເຕງັກບັລໍາໄສດ້ັ່ ງນັນ້.ແມ່ຍງິຖພືາຈຶ່ ງມກັມບີນັຫາອາການທອ້ງຜູກວທິແີກບ້ນັຫາທອ້ງຜູກຄວນປະຕບິັ
ດດັ່ ງນີ;້ເພີ່ ມປະລມິານອາຈມົໂດຍການກນິຜກັແລະໝາກໄມສ້ດົ,ດື່ ມນໍາ້ໃຫພ້ຽງພໍ,ແລະອອກກາໍລງັກາຍເປນັປະຈາໍ

 ການຖພືາແລະການເກດີລູກ

1. ການກວດສຸຂະພາບທີ່ ແນະນາໍສໍາລບັແມ່ຍງິຖພືາ

ການກວດສຸຂະພາບໂດຍລວມທີ່ ແມ່ຍງິຖພືາຄວນຈະໄດເ້ຮດັເພື່ ອເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບມດີັ່ ງຕ່ໍໄປນີ.້ນອກຈາກນີແ້ລວ້,
ຕອ້ງໄດໄ້ປກວດນາໍທ່ານໝໍທີ່ ມຄີວາມຊ່ຽວຊານດາ້ນການເກດີລູກເພີ່ ມເຕມີ,ອງີໃສ່ສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍງິຖພືາຫຼື
ເດກັນອ້ຍ.

ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ສິ່ ງທີ່ ແມ່ຍງິຖພືາຈະຕອ້ງໄດກ້ວດແມ່ນ

ການກວດເລອືດ

ການກວດເລອືດແບບປກົກະຕິ

ຖາ້ທ່ານເປນັແມ່ຍງິຖພືາ,ທ່ານຈາໍເປນັຕອ້ງໄດໄ້ປກວດເລອືດ
(ເຮໂມໂກລບນິ,ເກດັເລອືດ,ເຊລເມດັເລອືດແດງແລະອື່ ນໆ)
ເພື່ ອປະເມນີສຸຂະພາບຂອງທ່ານ(ແມ່ຍງິຖພືາ),ແລະເພື່ ອໃຫຮູ້ວ່້າທ່ານບ່ໍມີ
ບນັຫາຫຍງັໃນການຖພືາຕ່ໍໄປ.ນອກຈາກນັນ້,ທ່ານຈະໄດກ້ວດເບິ່ ງເຊືອ້ພະ
ຍາດທີ່ ຮາ້ຍແຮງເຊັ່ ນວ່າໂລກເອດ,ໂລກໝາກແດງນອ້ຍແລະອື່ ນໆ.

ການກວດປະເພດຂອງເລອືດ

ການກວດເບິ່ ງປະເພດຂອງເລອືດABOແລະRhfa
ctor.ຖາ້ທ່ານເປນັແມ່ຍງິຖພືາທີ່ ມRີh-nagative,
ທ່ານຈະໄດຮ້ບັການສກັຢາກນັພະຍາດRhimmune
globulinເມື່ ອຕັງ້ຄນັໄດ2້8ອາທດິ.

ການກວດຫາເຊືອ້ຊຟີລີກິ
ການກວດຫາເຊືອ້ໜອງໃນ(ຊີຟລິິກ)ເຊິ່ ງເປນັສາຍເຫດຕົນ້ຕໍສໍາລບັການ
ເສຍຊວີດິຂອງເດກັໃນທອ້ງ,ແລະຍງັກໍ່ ໃຫ້ເກດີການຕດິເຊືອ້ຂອງເດກັໃນ
ທອ້ງນາໍອກີ.

ການກວດຫາເຊືອ້ໄວຣສັຕບັອກັເສບ
ການກວດຫາເຊືອ້ໄວຣສັຕບັອກັເສບ,ມຫຼີາຍກລໍະນທີີ່ ເຊືອ້ໄລລດັຕບັBມກັ
ມອີາການຮາ້ຍແຮງໃນຊ່ວງຖພືາແລະອາດສົ່ ງຜນົຕ່ໍເດກັໃນທອ້ງເຊັ່ ນວ່າໃນເວ
ລາເກດີລູກຫຼກືານໃຫນ້ມົເດກັເປນັຕົນ້

ການກວດຍ່ຽວ
ການກວດຖພີາໂດຍສະເພາະຫຼກືວດເບາົຫວານໂດຍການກວດເບິ່ ງທານນໍາ້



ຕານແລະໂປລຕນິລວມທງັການກວດເບິ່ ງການຕດິເຊື ້ອ້ພະຍາດໃນລະບບົ
ປດັສະວະ

ການກວດໂດຍໃຊເ້ຄື່່ ອງແທກຄື ້ນ້ສຽງ(ອາວຕາ້ຊາວ)
ການກວດເບິ່ ງພດັທະນາການໃນການເຕບີໂຕ,ຕໍາແໜ່ງ,ຂະໜາດຂອງເດກັແ
ລະການກວດເບິ່ ງຄວາມພກິານຂອງເດກັໂດຍການເບິ່ ງເຂົາ້ໄປໃນມດົລູກ.



ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ 165164 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

3.ການບໍລກິານເກດີລູກຢູ່ສູນບໍລກິານສຸຂະພາບສາທາລະນະ

ແມ່ຍງິຖພືາທຸກຄນົ(ລວມທງັຜູເ້ຂົາ້ເມອືງຈາກການແຕ່ງງານ)ສາມາດໄດຮ້ບັການບໍລກິານດາ້ນສຸຂະພາບ
ຈາກສູນບໍລກິານສຸຂະພາບ.ແມ່ຍງິຖພືາທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງສູງ*ຄວນໄດຮ້ບັການເບິ່ ງແຍງຈາກສູນບໍລກິານສຸຂະພາບສາທາລ
ະນະຫຼືສູນບໍລກິານສຸຂະພາບອື່ ນໆ.

•ຫຼກີເວັນ້ກດິຈະກາໍທີ່ ຕອ້ງໃຊ້ແຮງຫຼາຍ


ບ່ໍຈາໍເປນັທີ່ ແມ່ຍງິຖພືາຈະຈາໍກດັການອອກກາໍລງັກາຍ.ພວກເຂາົຄວນດໍາເນນີຊວີດິເປນັປກົກະຕ,ິ
ແລະອອກກາໍລງັກາຍເບາົໆເປນັປະຈາໍ.ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ,ທ່ານຄວນຈະຫຼກີເວັ ້ນ້ການອອກກາໍລງັກາຍແບບໃໝ່ຫຼຄື
ວາມຈງິຈງັໃນການອອກກາໍລງັກາຍປະຈບຸນັນອກຈາກນັນ້ທ່ານຄວນຈະຫຼກີເວັນ້ກດິຈະກາໍທີ່ ກໍ່ ໃຫເ້ກດີອນັຕະລາຍເຊັ່

ນວ່າໄດໃ້ຊແ້ຮງໜກັເກນີໄປຫຼປືນີໄຕ່ໄປບ່ອນທີ່ ສູງ.

•ບ່ໍຈາໍເປນັຕອ້ງຈາໍກດັການຮ່ວມເພດຈນົກວ່າຈະເຖງິ4ອາທດິຂອງການຖພືາ.ເຖງິຢາງໃດກໍ່ ຕາມ,ທ່ານຄວນຈະຫຼກີເວັ ້

ນການມເີພດສໍາພນັຫຼໃືຊຖ້ງົຢາງອະນາໄມຖາ້ວ່າມຄີວາມສ່ຽງສູງໃນການລຸລູກຫຼກືານເກດີລູກກ່ອນກາໍນດົ.

•ທ່ານສາມາດສກັຢາປອ້ງກນັພະຍາດໄຂຫ້ວດັໃຫຍ່ໄດໂ້ດຍບ່ໍຕອ້ງຄໍານງຶເຖງິຊ່ວງເວລາຖພືາ.

•ໃນກລໍະນທີີ່ ແມ່ຍງິຖພືາຕອ້ງໄດນ້ັ່ ງເປນັເວລາດນົໃນລະຫວ່າງການເດນີທາງລາວຈາໍເປນັຕອ້ງເຄື່ ອນໄຫວຮ່າງກາຍສ່ວນ


ລຸ່ມຢ່າງເປນັປກົກະຕິຢ່າງນອ້ຍໜຶ່ ງຄັ ້ງ້ຕ່ໍຊົ່ ວໂມງເພື່ ອຊ່ວຍໃຫກ້ານໄຫຼວຽນຂອງເລອືດໄດດ້.ີ

•ໃນຊ່ວງໄລຍະຖພືາ,ຮ່າງກາຍພາກສ່ວນລຸ່ມມກັມອີາການບວມນໍາ້ຍອ້ນວ່າຫຼອດເລອືດໃຫຍ່ຫຼື
ເສັ ້ນ້ເລອືດດໍາທີ່ ຕດິກບັກະດູກຖກືໜບີການຍກົຂາຂືນ້ສູງຈະຊ່ວຍບນັເທາົອາການໄດ.້ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ,
ອາການບວມນໍາ້ຍງັອາດເກດີມາຈາກບນັຫາຄວາມດນັເລອືດສູງຂອງແມ່ຍງິຖພືາອກີດວ້ຍ,ດັ່ ງນັນ້
ເຈ ົ ້າ້ຄວນຈະໄດກ້ວດຄວາມດນັເລອືດຖາ້ທ່ານມອີາການບວມນໍາ້ໃນຊ່ວງໄລຍະເຄິ່ ງໜຶ່ ງຂອງການຖພືາ.

•ຊ່ອງຄອດຈະມນີໍາ້ໄຫຼອອກມາເພີ່ ມຂື ້ນ້ໃນຊ່ວງຖພືາ.ນີແ້ມ່ນເປນັເພາະມກີານສາ້ງນໍາ້ເມອືກເພີ່ ມຂືນ້ທີ່ ຕ່ອມປາກມດົລູ
ກອນັເປນັຜນົມາຈາກຮໍໂມນຂອງແມ່ຍງິເພີ່ ມຂື ້ນ້ຊຶ່ ງມນັບ່ໍແມ່ນເຊື ້ອ້ພະຍາດ.

•ໃຫແ້ພດກວດຮ່າງກາຍເປນັປະຈາໍ.

ຮບັການກວດຮ່າງກາຍເປນັປະຈາໍຕາມຄໍາແນະນາໍຂອງແພດ.ທ່ານຈະໄດຮ້ບັການເບິ່ ງແຍງກ່ອນເກດີໃນໄລຍະການຖພື
າຈາກໂຮງໝໍ.ໂດຍການເຮດັແບບນີທ່້ານສາມາດປກົປອ້ງແລະປອ້ງກນັສິ່ ງອນັຕະລາຍທີ່ ຈະສົ່ ງຜນົຕ່ໍຕວົທ່ານແລະ
ລູກຂອງທ່ານຕັງ້ແຕ່ຕົນ້.

ຂໍມ້ນູທີ່ ເປນັປະໂຫຍດ

ການດູແລກ່ອນເກດີລູກຂອງຄນົເກາົຫຼີ
ຄນົເກາົຫຼມີຄີວາມເຊື່ ອມາດນົນານແລວ້ວ່າພດຶຕກິາໍແລະຈດິໃຈຂອງແມ່ໃນຊ່ວງຖພືາຈະສົ່ ງຜນົຕ່ໍສະໝອງ,ອາລມົແລະຮ່າງກ
າຍຂອງເດກັໃນທອ້ງດວ້ຍ.ວທິກີານເບິ່ ງແຍງກ່ອນເກດີລູກທີ່ ເອິນ້ວ່າແທ-ກຽວ(Tae-gyo)ເປນັວທິແີບບດັງ້ເດມີ,ແມ່ຍງິຖື
ພາຕອ້ງໄດລ້ະມດັລະວງັທຸກຢ່າງທີ່ ລາວເຮດັ,ບ່ໍຄດິສິ່ ງທີ່ ເປນັດາ້ນລບົແລະບ່ໍເຮດັສິ່ ງທີ່ ໂຫດຮາ້ຍ,ແລະລວມທງັການເວົາ້ຈາ
ແລະການສະແດງອາການຕ່າງໆໃຫຢູ່້ໃນລກັສະນະຜ່ອນຄາຍເພື່ ອເກດີລູກທີ່ ມສຸີຂະພາບແຂງແຮງດ.ີລວມທງັມຂໍີຈ້າໍກດັຫຼາ
ຍຢ່າງກ່ຽວກບັອາຫານທີ່ ສາມາດກນິໄດແ້ລະສິ່ ງໃດທີ່ ຄວນຄະລໍາແລະການກະທໍາຫຼາຍຢ່າງອກີດວ້ຍ.ດັ່ ງນັນ້ໃນມມູມອງຂອງ
ຄນົເຂົາ້ເມອືງທີ່ ເປນັແມ່ຍງິຖພືາ,ຄໍາແນະນາໍການເບິ່ ງແຍງກ່ອນເກດີລູກຈາກຄອບຄວົຂອງຜວົອາດຈະເບິ່ ງເປນັການລ່ວງລໍາ້ຄ
ວາມເປນັສ່ວນຕວົຫຼາຍເກນີໄປແລະອາດຈະສາ້ງຄວາມຕງຶຄຽດຫຼາຍ.
ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ,ຄວາມຕງຶຄຽດອາດມາຈາກວດັທະນະທາໍທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ,ດັ່ ງນັນ້ການເວົາ້ຈານາໍກນັຈະເປນັປະໂຫຍດແລະ
ສາ້ງຄວາມເຂົາ້ອກົເຂົາ້ໃຈທີ່ ດກີໍ່ ເປນັໄດ.້

*ແມ່ທີ່ ຄາດຫມາຍວ່າຈະມຄີວາມສ່ຽງສູງ
ການດູແລພເິສດແມ່ນມຄີວາມຈາໍເປນັສໍາລບັແມ່ຍງິຖພືາທີ່ ຜດິປກົກະຕຈິາກອາຍຸນອ້ຍຫຼືສູງ(ອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ20ປີຫຼື
ອາຍຸສູງກວ່າ35ປ)ີ,ມອີາການແຊກຊອ້ນການຖພືາເຊັ່ ນ:ເກດີກ່ອນກາໍນດົ,ອາການເລອືດໄຫຼທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການເກດີ,ຫຼື
ອາການເລອືດໄຫຼຮາ້ຍແຮງ,ຫຼືໄດໃ້ຫກ້າໍເນດີເດກັກ່ອນໄວອນັຄວນທີ່ ຜ່ານມາຫຼືເດກັນອ້ຍທີ່ ຜດິປກົກະຕມິາແຕ່ກາໍເນດີ.

(1)ການກວດກ່ອນເກດີລູກໂດຍບ່ໍໄດເ້ສຍຄ່າ

ແມ່ຍງິຖພືາສາມາດໄດຮ້ບັການກວດເຫຼົ່ ານີຈ້າກສູນບໍລກິານສຸຂະພາບໄດ;້ການກວດພະຍາດກ່ອນເກດີ,
ການກວດຍ່ຽວ(ເບາົຫວານ,ໂປລຕນິ),ກວດເລອືດ(ຮໂີມໂກບນິ,ແຊວເມດັເລອືດແດງ,ແຊວເມດັເລອືດຂາວ,
ການກວດຫາເຊືອ້ພະຍາດຊຟີລີກິ,ຕບັອກັເສບ,ກວດປະເພດເລອືດ).ທ່ານສາມາດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືກ່ຽວກບັການທດົ
ສອບກ່ອນເກດີລູກສໍາລບັແມ່ຍງິຖພືາໄດໂ້ດຍການລງົທະບຽນທີ່ ສູນບໍລກິານສຸຂະພາບສາທາລະນະ(ຫວົຂໍໃ້ນການທດົ
ສອບອາດແຕກຕ່າງກນັໃນສູນແຕ່ລະແຫ່ງ)

(2)ຫອ້ງຮຽນແລະການສອນກ່ຽວກບັການກະກຽມກ່ອນເກດີລູກ

•ຫອ້ງຮຽນກ່ຽວກບັການໃຫນ້ມົລູກ,ການອອກກາໍລງັກາຍສໍາລບັແມ່ຍງິຖພືາ,ການກະກຽມກ່ອນເກດີລູກ,ການນວດແອ
ນອ້ຍແລະຫວົຂໍອ້ື່ ນໆ.

•ມບີາງເຂດພາກພືນ້ຍງັມກີານຢມືປືມ້ອ່ານ,ແຜ່ນຊດີ,ີແລະວດິໂີອກ່ຽວກບັການຖພືາ,ການໃຫຄ້ວາມຮູແ້ກ່ຜູປ້ກົຄອງແລ
ະການເກດີລູກອກີດວ້ຍ.

※   ເນືອ້ງຈາກໂຄງການການໃຫຄ້ວາມຮູແ້ມ່ນເປນັເອກະລາດແລະຢູ່ພາຍໃຕກ້ານບໍລຫິານຂອງອງົການຈດັຕັງ້ທອ້ງຖິ່ ນ,ດັ່ ງນັນ້,ເນືອ້ໃນຂອງແຕ່ລະພືນ້ທີ່

ຈະມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັ.

(3)ສະຫນບັສະຫນນູຢາທາດເຫຼກັນ

ການເສມີທາດເຫຼກັແມ່ນສະຫນອງໃຫແ້ກ່ແມ່ຍງິຖພືາ16ອາທດິຫຼຫຼືາຍກວ່າໃນການຖພືາຂອງພວກເຂາົຜູ ້
ທີ່ ໄດລ້ງົທະບຽນກບັສູນສຸຂະພາບ.

(4)ການບໍລກິານກດົໂຟລກິ

ສໍາລບັແມ່ຍງິຖພືາຜູທ້ີ່ ໄດລ້ງົທະບຽນທີ່ ສູນບໍລກິານສຸຂະພາບສາທາລະນະ,ສາມາດຂໍອາຫານເສມີທີ່ ເປນັໂຟລກິໄດໃ້ນຊ່
ວງໄລຍະ3ເດອືນທໍາອດິຂອງການຖພືາ.



ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ 167166 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

(5)ສະຫນບັສະຫນນູຄ່າໃຊຈ່້າຍດາ້ນການປິ່ ນປວົສໍາລບັແມ່ຍງິຖພືາທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງສູງ

ການສະຫນບັສະຫນນູໄດໃ້ຫບໍ້ລກິານສູງເຖງິ3ລາ້ນວອນໃນຄ່າໃຊຈ່້າຍດາ້ນການປິ່ ນປວົບ່ໍໄດກ້ວມເອາົການປະກັ
ນໄພສຸຂະພາບສໍາລບັແມ່ຍງິໃນການຖພືາມຄີວາມສ່ຽງສູງທີ່ ຖກືກວດພບົກບັການໃຫກ້າໍເນດີກ່ອນໄວອນັຄວນ,ອາ
ການເລອືດໄຫຼທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການເກດີ,ຫຼມືານເປນັພດິຮາ້ຍແຮງຂອງການຖພືາຫຼງັຈາກຖພືາໄດ້20ອາທດິແລະ
ການເຂົາ້ຮບັການຮກັສາກບັໂຮງຫມ.ໍ

•ມສີດິໄດຮ້ບັ:ບຸກຄນົທີ່ ມາຈາກຄວົເຮອືນທີ່ ມລີາຍໄດຫ້ນອ້ຍກ່ວາ180%ຂອງລາຍຮບັປານກາງແຫ່ງຊາດຜູທ້ີ່ ໄ
ດຮ້ບັການວນິດິໄສໃນສາມອາການແຊກຊອ້ນການຖພືາທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງສູງ(ໃຫກ້າໍເນດີກ່ອນໄວອນັຄວນ,ອາກາ
ນເລອືດໄຫຼທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການເກດີ,ມານເປນັພດິຮາ້ຍແຮງຂອງການຖພືາ)ຫຼງັຈາກຖພືາໄດ້20ອາທດິແລະ
ຜູປ່້ວຍໄດຮ້ບັການປິ່ ນປວົ

•ເນືອ້ໃນຂອງການສະຫນບັສະຫນນູ:90%ຂອງຈາໍນວນເງນິໃນຄ່າໃຊຈ່້າຍທີ່ ເກນີກວ່າ500,000ວອນ,ຂອງລາຍຈ່
າຍຂອງຄນົເຈບັທີ່ ບ່ໍມປີະກນັໄພເຂົາ້ຮບັການຮກັສາ(ພາຍໃນກາໍນດົ3ລາ້ນວອນ)

•ຂະບວນການສະຫມກັ:ເຮດັໃຫສໍ້າເລດັແບບຟອມການຮອ້ງຂໍສໍາລບັສະຫນບັສະຫນນູຄ່າໃຊຈ່້າຍດາ້ນການປິ່ ນປວົໃ
ນການຖພືາທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງສູງ,ທີ່ ສາມາດຮບັໄດຢູ່້ທີ່ ສູນສຸຂະພາບສາທາລະນະໃນທອ້ງຖິ່ ນຫຼຫືອ້ງການຂອງຜະດຸງຄນັ.
ຍື່ ນເອກະສານທີ່ ກາໍນດົໄວກ້ບັສູນສຸຂະພາບສາທາລະນະທີ່ ມອໍີານາດຕດັສນິໃນສະຖານທີ່ ໆທ່ານອາໃສຢູ່.

•ເອກະສານທີ່ ຈາໍເປນັ:ເອກະສານວນິດິໄສເປນັລາຍລກັອກັສອນຫນຶ່ ງຊຸດ(ລວມທງັຊື່ ພະຍາດແລະລະຫດັພະຍາດ),
ເອກະສານຢນືຢນັຂອງໂຮງຫມໍແລະການປິ່ ນປວົການລງົຂາວຫນຶ່ ງຊຸດ,ໃບເຊນັຮບັຄ່າໃຊຈ່້າຍທາງການແ
ພດຫນຶ່ ງຊຸດ(ສົ່ ງແຍກຕ່າງຫາກສໍາລບັການໄປນອນໂຮງຫມແໍຕ່ລະຄັງ້),ເອກະສານລາຍງານການເກດີຫຼື
ໃບຢັງ້ຢນືການເກດີລູກຫນຶ່ ງຊຸດ,ໃບຈດົທະບຽນທີ່ ຢູ່ຫນຶ່ ງຊຸດ,ສໍາເນາົບດັປະກນັສຸຂະພາບຫນຶ່ ງຊຸດ,ໃບບນິການແບ່ງ
ຈ່າຍຄ່າໃຊຈ່້າຍທາງການແພດຂອງຄນົເຈບັ(ທີ່ ນຍິມົ),ສໍາເນາົປືມ້ບນັຊເີງນິຝາກຫນຶ່ ງຊຸດ(ອອກເປນັຊື່ ຂອງຜູສ້ະຫມກັ
ສໍາລບັການສະຫນບັສະຫນນູ),ແບບສອບຖາມ,ແລະອື່ ນໆ.

(6)ໂຄງການເພີ່ ມອາຫານໂພຊະນາການ(NutritionPlus)

ໂຄງການນີມ້ຈີດຸປະສງົເພື່ ອສະໜອງອາຫານເສມີທີ່ ຈາໍເປນັໃນການສົ່ ງເສມີການໃຊຊ້ວີດິທີ່ ມສຸີຂະພາບດີ
ໂດຍການແກບ້ນັຫາດາ້ນໂພຊະນາການຂອງແມ່ຍງິຖພືາແລະເດກັເກດີໃໝ່ທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງໃນການຂາດສານອາຫານ,
ແລະເພີ່ ມຂດີຄວາມສາມາດໃນການບໍລຫິານຈດັການຫຼກັໂພຊະນາການໃນຊວີດິປະຈາໍວນັດວ້ຍຕວົເຂາົເຈ ົາ້ເອງ.

ປະເພດ ຂໍມ້ນູຄວາມຊ່ວຍເຫຼອື

ຜູທ້ີ່ ເຂົາ້ເກ
ນເງ ື່ອນໄຂ

⊙ຜູທ້ີ່ ເຂົາ້ເກນເງ ື່ອນໄຂ:ເດກັເກດີໃໝ່(ອາຍຸຕ່ໍາກ່ວາ6ປ)ີ,ແມ່ຍງິຖພືາ,ແມ່ຍງິຫຼງັເກດີລູກ
⊙ເກນເງ ື່ອນໄຂສໍາລບັຜູທ້ີ່ ຢູ່ພາຍໃນເມອືງ:ສູນບໍລກິານສະຂະພາບທີ່ ຢູ່ໃນພືນ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບຕາມທີ່ ຢູ່ຂອງຕນົ
⊙ລະດບັລາຍໄດ:້ຫນອ້ຍກ່ວາ80%ຂອງຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການດໍາລງົຊວີດິຕ່ໍາສຸດໂດຍຂະຫນາດຂອງຄວົເຮອືນ
⊙ປດັໃຈການຂາດໂພຊະນາການ:ມອີາການຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ ງເຊັ່ ນວ່າເລອືດຈາງ,ນໍາ້ໜກັຕວົຕ່ໍາ,ອດັຕາການເຕບີໂຕບ່ໍດີ
ແລະໄດຮ້ບັສານອາຫານບ່ໍພຽງພໍ

ຂໍມ້ນູຄວາມ
ຊ່ວຍເຫຼອື

⊙ການສະຫນອງອາຫານເສມີໂພຊະນາການ
ສະບຽງອາຫານເຊັ່ ນ:ເຂົາ້,ມນັຝຣັ່ ງ,ໄຂ່,ແຄລອດ,ນໍາ້ນມົ,ຖົ່ ວເຫຼອືງ,ຖົ່ ວດໍາ,ຂນັແຫງ້,ສາຫລ່າຍທະເລ,
ກະປ໋ອງປາທຫູນາ້,ສົມ້,ແລະອື່ ນໆແມ່ນຫນອງໃຫຟ້ຣໂີດຍອງີໃສ່ຄວາມຕອ້ງການທາງໂພຊະນາການຂອງຜູເ້ຂົາ້ຮ່
ວມ.(ຢ່າງໃດກຕໍາມ,ສໍາລບັຄອບຄວົທີ່ ລີາຍຮບັ50%~80%ຂອງລາຍຮບັປານກາງ,10%ຂອງຄ່າໃຊຈ່້າຍອາ
ຫານເສມີຈະຕອ້ງຈ່າຍໂດຍຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມໄດ.້)

⊙ລາຍລະອຽດ:ການໃຫກ້ານສກຶສາແລະການປກຶສາເລື່ ອງໂພຊະນາການ
•ເມື່ ອພຈິາລະນາປດັໃຈການຂາດສານອາຫານຂອງບຸກຄນົ,ການໃຫຄໍ້າປກຶສາສ່ວນບຸກຄນົ,ການໃຫຄໍ້າປກືສາເປນັກຸ່ມ,
ແລະການໃຫກ້ານສກຶສາຢູ່ເຮອືນຕອ້ງດໍາເນນີການຄວບຄູ່ກນັໄປ

•ການດໍາເນນີການຢ່າງໜອ້ຍເດອືນລະຄັງ້

ວທິຂໍໍໍໍີຄວາ
ມຊ່ວຍເຫຼອື

⊙ຫອ້ງການຕອ້ນຮບັ:ສູນບໍລກິານສຸຂະພາບສາທາລະນະ
⊙ເອກະສານທີ່ ຈາໍເປນັ
•ເອກະສານພສູິດຈາໍນວນສະມາຊກິໃນຄອບຄວົ:ອດັສໍາເນາົໃບລງົທະບຽນທີ່ ຢູ່ອາໄສແລະໃບຢັ ້ງ້ຢນືສາຍພວົພນັໃນ
ຄອບຄວົ

•ເອກະສານພສູິດລະດບັລາຍໄດ:້ໃບຮບັເງນິການຈ່າຍຄ່າປະກນັໄພສຸຂະພາບ,ບດັປະກນັໄພສຸຂະພາບ,ເອກະສານ
ພສຸິດການມສີດິທໄິດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫຼອືປດັໃຈພືນ້ຖານການດໍາລງົຊວີດິຫຼືການຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົທຸກຍາກ(ຕາ
ມຄວາມເໝາະສມົ),ນະໂຍບາຍປະກນັໄພແລະທະບຽນລດົ(ສໍາລບັຜູເ້ປນັສະມາຊກິປະກນັໄພສຸຂະພາບໃນສະຖາ
ນທີ່ ເຮດັວຽກເທົ່ ານັນ້)

•ເອກະສານອື່ ນໆ:ເອກະສານພສູິດການຖພືາຫຼກືານເກດີລູກ:ຄູ່ມກືານລຽ້ງດູເດກັ,
ການຮບັຮອງແລະຄວາມເຫນັຂອງທ່ານໝໍ(ກ່ອນເກດີ)ຫຼໃືບຢັງ້ຢນືການເກດີ(ຫຼງັຈາກເກດີ)

★ໃຫບໍ້ລກິານຢູ່ຕາມສູນບໍລກິານສຸຂະພາບສາທາລະນະໃນທົ່ ວປະເທດຍກົເວັນ້ອອງຈນິ-ກນັ(ອນິຊອນ)ແລະອຸນລຽງໂດ
(ກຽງຊາງບກັ-ໂດ)ທ່ານສາມາດຂໍຄໍາແນະນາໍໂດຍການຕດິຕ່ໍສູນບໍລກິານສຸຂະພາບສາທາລະນະໃນເຂດພືນ້ທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊ
ອບຕາມທີ່ ຢູ່ຂອງຕນົເອງຫຼທືາງໂທລະສບັກໍ່ ໄດ ້

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.

※ທ່ານສາມາດຂໍກວດພະຍາດຍງິ(ການກວດເບິ່ ງຄວາມພດິປກົະຕໃິນຊ່ອງຄອດແລະອື່ ນໆ)ໄດທ້ີ່ ອງົການບໍລກິານປິ່ ນປວົພະຍາດ'ຄລນີກິລາຟາເອ'(w
ww.raphael.or.kr,02-763¬7595),ຊື່ ງມບໍີລກິານປິ່ ນປວົພະຍາດໂດຍບ່ໍໄດເ້ສຍຄ່າແລະການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນມະນຸດສະທາໍສໍາລບັຜູອ້ອກແຮງງາ
ນຄນົຕ່າງດາ້ວ)



ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ 169168 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

4.ການເກດີລູກ

ແມ່ຍງິຖພືາສາມາດເກດີລູກໄດທ້ີ່ ຫອ້ງກວດພະຍາດຍງິຫຼໂືຮງໝໍ.ແມ່ຍງິຖພືາທີ່ ໄດຮ້ບັການເບິ່ ງແຍງທີ່ ສູນບໍລກິານສຸຂະ
ພາບສາທາລະນະຈາໍເປນັຕອ້ງໄດໄ້ປເກດີລູກຢູ່ໂຮງໝໍພະຍາດຍງິເຊັ່ ນດຽວກນັ.ຕອ້ງໄດມ້ກີານກະກຽມກ່ອນເກດີລູກ
ເພື່ ອຫຼກີເວັນ້“ສະຖານະການຕກົໃຈເກນີໄປ."ໂດຍປກົກະຕແິລວ້ການເກດີລູກມສີອງວທິຄີກືານເກດີຕາມທໍາມະຊາດ
ແລະການຜ່າຕດັເກດີລູກ.

(1)ການເກດີແບບທໍາມະຊາດ

•ການເກດີຕາມທາໍມະຊາດຄກືານໃຫກ້າໍເນດີເດກັໂດຍວທິທໍີາມະຊາດໂດຍຜ່ານຊ່ອງຄອດ,ໂດຍບ່ໍຕອ້ງອາໄສຄວາມຊ່ວ
ຍເຫຼອືເລື່ ອງຢາຫຼເືຄື່ ອງຈກັໂດຍອາດຈະມກີານຜ່າຊ່ອງຄອດເພື່ ອໃຫເ້ກດີໄດງ່້າຍຂືນ້.

•ຖາ້ເດກັບ່ໍເກດີຫຼງັຈາກເວລາຜ່ານໄປດນົຫຼາຍຈະມກີານສກັຢາກະຕຸນ້ໃຫເ້ກດີຖາ້ເປນັການເກດີລູກຄນົທໍາອດິອາດຕອ້ງ
ໃຊເ້ວລາດນົເຖງິ10ຊົ່ ວໂມງ,ຈນົການເກດີລູກຄນົຕ່ໍໆໄປອາດໃຊເ້ວລາປະມານ5ຊົ່ ວໂມງ

•ການເກດີລູກຕາມທໍາມະຊາດອາດເປນັວທິທີີ່ ມຄີວາມເຈບັປວດຫຼາຍແຕ່ການເຈບັປວດຈະຫາຍໄປພາຍຫຼງັການເກີ
ດລູກແລວ້,ແລະວທິນີີ້ຍງັຖວ່ືາເປນັວທິທີີ່ ດທີີ່ ສຸດອກີດວ້ຍ.ນອກຈາກນັນ້ໄລຍະເວລານອນຢູ່ໂຮງໝໍຍງັສັນ້ທີ່ ສຸດ,
ປກົະຕພີຽງແຕ່2-3ມືເ້ທົ່ ານັນ້,ແລະຍງັປະຢດັທີ່ ສຸດອກີດວ້ຍ.

(2)ການຜ່າຕດັເກດີລູກ

•ເມື່ ອການເກດີລູກຕາມທໍາມະຊາດບ່ໍສາມາດດໍາເນນີໄດ,້ທ່ານອາດຈະໃຊວ້ທິຜ່ີາຕດັເກດີລູກເຊິ່ ງແພດມກັໃຊວ້ທິນີີໃ້ນ


ສະຖານະການອນັຕະລາຍເຊັ່ ນວ່າການເກດີກ່ອນກາໍນດົ,ຊ່ອງຄອດແຄບຫຼືເດກັປິ່ ນບ່ໍຖກືທ່າ.
•ການຜ່າຕດັເກດີລູກເປນັການຜ່າຕດັປະເພດໜິ່ ງ,ແລະອາດຈະນາໍໄປສູ່ອາການສນົໄດ.້ຍອ້ນແນວນີພ້ວກເຮາົຈຶ່ ງແນະ



ນາໍໃຫເ້ກດີແບບທໍາມະຊາດເວັນ້ເສຍແຕ່ການຜ່າຕດັເປນັເລື່ ອງທີ່ ຈາໍເປນັແທ ້ໆ ເທົ່ ານັນ້
•ການຜ່າຕດັເກດີລູກມກັຕອ້ງນອນຢູ່ໂຮງໝໍປະມານໜຶ່ ງອາທດິພາຍຫຼງັເກດີລູກ,ແລະເສຍຄ່າໃຊຈ່້າຍຫຼາຍກ່ວາການເກີ
ດແບບທໍາມະຊາດ.

ຖາ້ທ່ານຕດິຕ່ໍຫາອງົການທີ່ ໃຫຄ້ວາມຊ່ວຍເຫຼອືເຊັ່ ນວ່າສູນ DanuriHelpline (★1577-1366),ສູນໃຫຄ້ວາມຊ່ວຍເຫຼື
ອຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະນະທໍາໃນບໍລເິວນໃກຄ້ຽງ,ສູນບໍລກິານສຸຂະພາບສາທາລະນະສໍາລບັແມ່ຍງິຖພືາທ່ານສາມາດຂໍ
ເອາົການບໍລກິານແປເອກະສານແລະລ່າມແປພາສາໄດ.້

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.

 ການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບສໍາລບັເດກັເກດີໃໝ່

ເດກັຈະມພີດັທະນາການທາງຮ່າງກາຍຢ່າງໄວວາໃນຊ່ວງເກດີໃໝ່,ແລະອາດຈະຕດິເຊືອ້ພະຍາດໄດງ່້າຍເນື່ ອງຈາກພູມຄຸ ້
ມກນັທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກແມ່ຫຸຼດລງົຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.ຢູ່ໃນໄລຍະນີ,້ເດກັອ່ອນຈຶ່ ງຕອ້ງໄດຮ້ບັການບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບແລະການສັ
ກຢາປອ້ງກນັພະຍາດທີ່ ຈາໍເປນັໂດຍບ່ໍໄດເ້ສຍຄ່າທີ່ ສູນບໍລກິານສຸຂະພາບສາທາລະນະ.

1.ພດັທະນາການຂອງເດກັເກດີໃໝ່ໃນແຕ່ລະໄລຍະ

(1)ນໍາ້ໜກັ

3ກໂິລຕອນເກດີ-6ກໂິລຫຼງັຈາກໄດ້6ເດອືນ,9ກໂິລຫຼງັຈາກໄດໜ້ຶ່ ງປີ

(2)ລວງສູງ

50ຊງັຕແີມດັຕອນເກດີ,75ຊງັຕແີມດັຫຼງັຈາກໄດໜ້ຶ່ ງປີ



ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ 171170 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

2.ການສກັຢາວກັຊນິ

ການສກັຢາວກັຊນິປອ້ງກນັລູກຂອງທ່ານຈາກການຕດິເຊືອ້ພະຍາດໂດຍການສາ້ງພູມຄຸມ້ກນັໃຫກ້ບັລູກ.

(1)ການກຽມຄວາມພອ້ມກ່ອນສກັຢາວກັຊນິ

•ຕອ້ງແນ່ໃຈວ່າໄດຮ້ບັການສກັຢາວກັຊນິກ່ອນທ່ຽງ,ເພາະຖາ້ມບີນັຫາຂືນ້ມາຈະກບັໄປໂຮງໝໍໄດງ່້າຍກ່ວາ.
•ເອາົອາຫານຂອງເດກັອ່ອນໄປນາໍ.ທ່ານຕອ້ງຕດິຕາມຄວາມຄບືໜາ້ຂອງຢາວກັຊນິທີ່ ລູກໄດສ້ກັ.
•ໃຫແ້ນ່ໃຈວ່າລູກຂອງທ່ານບ່ໍເປນັໄຂ.້
•ອາບນໍາ້ໃຫລູ້ກ,ແລະເອາົໂສງ້ເສືອ້ທີ່ ສະອາດໃຫລູ້ກນຸ່ງ.
•ຮບັປະກນັວ່າໄດໃ້ຫພ່ໍ້ແມ່ຜູທ້ີ່ ຮູສ້ະພາບສຸຂະພາບຂອງເດກັດເີປນັຜູພ້າເດກັໄປ.

(2)ການກຽມຄວາມພອ້ມພາຍຫຼງັສກັຢາວກັຊນິ

•ນວດບໍລເິວນທີ່ ສກັຢາວກັຊນິຫຼາຍກ່ວາ5ນາທ,ີເພື່ ອໃຫຢ້າວກັຊນິໄດກ້ະຈາຍຢ່າງທົ່ ວເຖງິ.
•ຫາ້ມອາບນໍາ້ໃຫເ້ດກັຫຼງັຈາກໄດຮ້ບັການສກັຢາວກັຊນິ.
•ຮກັສາຄວາມສະອາດບ່ອນທີ່ ສກັຢາວກັຊນິ
•ຕດິຕາມອາການຂອງເດກັເປນັເວລາ3ຊົ່ ວໂມງພາຍຫຼງັສກັຢາວກັຊນິ.
•ຖາ້ເດກັມອີາການໄຂຂ້ືນ້ສູງຫຼອືາການຊກັໃຫພ້າໄປພບົແພດທນັທ.ີ

ຂໍມ້ນູທີ່ ມປີະໂຫຍດ

ຄວາມຂດັແຍ້ງກ່ຽວກບັເດກັເກດີໃໝ່
ໃນເວລາລຽ້ງເດກັອ່ອນ,ທ່ານອາດເຄຍີຂດັແຍ້ງກບັສະມາຊກິໃນຄອບຄວົເນື່ ອງຈາກມຄີວາມເຫນັທີ່ ຕ່າງກນັກ່
ຽວກບັການລຽ້ງລູກ.ຄວາມຂດັແຍ້ງເຫຼົ່ ານີຖ້ວ່ືາເປນັເລື່ ອງປກົະຕລິະຫວ່າງພ່ໍເຖົາ້ແມ່ເຖົາ້ແລະຄູ່ຜວົເມຍໜຸ່ມ.
ພະຍາຍາມໂອລ້ມົເພື່ ອຜ່ອນຄາຍຄວາມຂດັແຍ້ງກບັພ່ໍເຖົາ້ແມ່ເຖົາ້ຂອງທ່ານ.

ຕວົຢ່າງຂອງການຂດັກນັ
•ປອ້ນອາຫານເມື່ ອເດກັຫວົ.↔ປອ້ນອາຫານໃຫຖ້ກືຕາມເວລາ.
•ປອ້ນອາຫານເລືອ້ຍໆ,ເຖງິວ່າເດກັຈະອວ້ນກໍ່ ຕາມ.↔ປອ້ນອາຫານຕາມປະລມິານທີ່ ເໝາະສມົເປນັປະຈາໍ
•ເດກັຂດັງແໍງໜອ້ຍໜື່ ງບ່ໍໄດ້ຕອ້ງເຈຍ້ຕະຫຼອດ↔ການເຈຍ້ລູກຕະຫອຼດຈະເຮດັໃຫເ້ດກັຕດິນໄີສຍາກເຈຍ້ຕະຫຼອດ
•ການປອ້ນນມົເຢນັຈະເຮດັໃຫລໍ້າໄສແ້ຂງແຮງຂືນ້.↔ອາຫານເຢນັຈະລະຄາຍເຄອືງລໍາໄສ.້

(3)ພດັທະນາການທາງດາ້ນຮ່າງກາຍ

4ເດອືນ ສາມາດຄວບຄຸມຫວົແລະສາມາດຫນັຈາກເບືອ້ງໜຶ່ ງໄປອກີເບືອ້ງໜຶ່ ງໃນເວລານອນ

5ເດອືນ ສາມາດພກິຕວົໄດ້(ຈາກທາງໜາ້ໄປທາງຫຼງັ)

6ເດອືນ
ສາມາດພກິຕວົຈາກທາງຫຼງັໄປທາງໜາ້ໄດແ້ລະສາມາດຮບັນໍາ້ໜກັໂດຍໃຊແ້ຂນທງັສອງເບືອ້ງ
ຕອນນອນຂວາ້ມໄດ.້

7ເດອືນ ສາມາດນັ່ ງໂດຍມຜູີຊ່້ວຍໄດ ້

8ເດອືນ ສາມາດນັ່ ງໂດຍບ່ໍມຜູີຊ່້ວຍ

9ເດອືນ ຄານໄດ ້

10ເດອືນ ສາມາດຢນືມຜູີຊ່້ວຍຫຼມືສີິ່ ງຂອງຊ່ວຍໄດ້(ເຊັ່ ນວ່າໂຕະຕັ່ ງ)

12ເດອືນ ສາມາດຍ່າງໂດຍມຜູີຊ່້ວຍເຫຼອື
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ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

(3)ປະເພດຂອງຢາວກັຊນິ,ວນັທສີກັວກັຊນິ,ແລະຄວາມຖີ່ ,

12ເດອືນ 15ເດອືນ 18ເດອືນ 24ເດອືນ 36ເດອືນ 4ປີ 6ປີ 11ປີ 12ປີ

ເພີ່ ມເຕມີຄັງ້ທີ4 ເພີ່ ມເຕມີຄັງ້ທີ5

ເພີ່ ມເຕມີຄັງ້ທີ6

ເພີ່ ມເຕມີຄັງ້ທີ4

ເພີ່ ມເຕມີຄັງ້ທີ4

ເພີ່ ມເຕມີຄັງ້ທີ3

ຄັງ້ທ1ີ ຄັງ້ທີ2

ຄັງ້ດຽວ

ຄັງ້ທ1ີ–3 ເພີ່ ມເຕມີຄັງ້
ທີ4

ເພີ່ ມເຕມີຄັງ້
ທີ5

ຄັງ້ທ1ີ–2

ປລີະຄັ ້ງ້

ປລີະຄັ ້ງ້

ສະເພາະກຸ່ມມຄີວາມສ່ຽງສູງເທົ່ ານັນ້

ເພີ່ ມເຕມີຄັງ້ທີ4

ສະເພາະກຸ່ມມຄີວາມສ່ຽງສູງເທົ່ ານັນ້

ຄັງ້ທ1ີ–2

ຄັງ້ທ1ີ–3

ຄັງ້ທ1ີ–3

ໝວດ ເປົາ້ໝາຍພະຍາດຕດິຕ່ໍ ຢາວກັຊນິ 0ເດອືນ 1ເດອືນ 2ເດອືນ 4ເດອືນ 6ເດອືນ

ວກັຊນິລະ
ດບັຊາດ

ໂລກປອດແຫງ້ BCG(ສກັເຂົາ້ພວິໜງັ) ຄັງ້ດຽວ

ໄວຣສັຕບັອກັເສບບີ HepB ຄັງ້ທີ1 ຄັງ້ທີ2 ຄັງ້ທີ3

ຄໍຕບີ,
ບາດທະຍກັ,
ໄອໄກ່

DTaP ຄັງ້ທີ1 ຄັງ້ທີ2 ຄັງ້ທີ3

Td/Tdap

ໂປລໂີອ IPV(ວກັຊີນເຊືອ້ຕາຍ) ຄັງ້ທ1ີ ຄັງ້ທີ2 ຄັງ້ທີ3

Haemophilus
influenzaetypeb:

Hib

PRP-T/HbOC ຄັງ້ທ1ີ ຄັງ້ທີ2 ຄັງ້ທີ3

PRP-OMP ຄັງ້ທ1ີ ຄັງ້ທີ2

ພະຍາດໝາກສຸກ,
ໂລກໝາກເບດີ,ັດເຢຍລະມນັ MMR

ພະຍາດໝາກສຸກໝາກໃສ Var

ເຍື່ ອຫຸມ້ສະໝອງ
ອກັເສບຍີ່ ປຸ່ນ

JEV(ວກັຊນິເຊືອ້ຕາຍ)

JEV(ວກັຊນິມຊີວີດິ)

ໄຂຫ້ວດັໃຫຍ່
Flu(ວກັຊີນເຊືອ້ຕາຍ) ປລີະຄັ ້ງ້

Flu(ວກັຊນິມຊີວີດິ)

ໄຂທ້ລໍະພດິ ສໍາລບັການສກັ

ການສກັວັ
ກຊນິແລະ
ອກີຫາູຍ
ຢ່າງອື່ ນໆ

ໂລກປອດແຫງ້ BCG(ສກັໃສ່ຜວິໜງັ) ຄັງ້ດຽວ

ໂລກປອດບວມເນື່ ອ
ງຈາກເຊືອ້ຈລຸນິຊຕີວົກມົ

ໂລກປອດໃຄ່

PVC(ສ່ວນປະສມົໂປລຕນິ) ຄັງ້ທ ີ1 ຄັງ້ທີ2 ຄັງ້ທີ3

PPSV(Polysaccharide)

Rotavirus
Rotavirus(Rotarix) ຄັງ້ທ ີ1 ຄັງ້ທີ2

Rotavirus(Rotateq) ຄັງ້ທ ີ1 ຄັງ້ທີ2 ຄັງ້ທີ3

ໄວຣສັຕບັອກັເສບເອ HepA

ໄວຣສັປາປໂີລມາ
HPV(Gardasil)

HPV(Cervarix)

※ຖາ້ທ່ານບ່ໍສາມາດປະຕບິດັຕາມຕາຕະລາງມາດຕະຖານການສກັວກັຊນິ(ຊາ້ຫຼບ່ໍືໄດຮ້ບັການສກັ),ທ່ານຕອ້ງໄດຂໍ້ຕາຕະລາງສກັວກັຊນິໃໝ່.ເພື່ ອໃຫຮູ້ ້
ຂໍມ້ນູລະອຽດ,ກະລຸນາຕດິຕ່ໍສູນບໍລກິານສຸຂະພາບສາທາລະນະ,ຄລີນກິຫຼໂືຮງໝໍທີ່ ທ່ານຕອ້ງການເດນີທາງໄປ.



ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ 175174 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

 ການລຽ້ງດູເດກັແລະການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ

1.ການລຽ້ງດູເດກັແລະການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ

ກ່ອນຈະເຂົາ້ຮຽນໃນຊັນ້ປະຖມົສກຶສາ,ເດກັນອ້ຍອາດຈະໄດຮ້ບັການເບິ່ ງແຍງຫຼກືານສກຶສາ
ຈາກໂຮງລຽ້ງເດກັຫຼໂືຮງຮຽນອະນຸບານ.

(1)ໂຮງລຽ້ງເດກັ(ສາມາດນາໍໃຊຈ້ນົຮອດເດອືນມຖຸິນາ2016)

•ໂຮງລຽ້ງເດກັແມ່ນສະຖານທີ່ ໃຫກ້ານດູແລແລະການສກຶສາແກ່ເດກັອາຍຸ0~5ປແີລະໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັຕາມມະຕຄໍິາ
ສັ່ ງຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລະສະຫວດັດກີານມາດຕາ10(ປະເພດຂອງໂຮງລຽ້ງເດກັ)ຂອງກດົໝາຍການລ້

ຽງດູເດກັເກດີໃໝ່.ໂດຍປກົະຕແິລວ້ເປດີບໍລກິານຕອນກາງເວນັເລີ່ ມ7:00ໂມງເຊົາ້ຫາ7:30ຕອນແລງ.ມໂີຮງລຽ້ງເດັ


ກບາງແຫ່ງຍງັມກີານບໍລກິານພເິສດ,ເຊັ່ ນວ່າເພີ່ ມຊົ່ ວໂມງເຮດັວຽກ,ລຽ້ງເດກັເປນັເວລາ24ຊົ່ ວໂມງ,ແລະອື່ ນໆ
•ໂຮງລຽ້ງເດກັຍງັມກີານໃຫບໍ້ລກິານການສກຶສາໂດຍເນັນ້ໃສ່ຫວົຂໍທ້ີ່ ຈາໍເປນັສໍາລບັສຸຂະພາບ,ຄວາມປອດໄພ,ແລະການ
ໃຊຊ້ວີດິທີ່ ມຄຸີນນະທໍາຂອງເດກັນອ້ຍ,ລວມທງັຫວົຂໍທ້ີ່ ຈາໍເປນັສໍາລບັສົ່ ງເສມີພດັທະນາການດາ້ນຮ່າງກາຍ,ດາ້ນສງັຄມົ,
ດາ້ນພາສາ,ດາ້ນສະຕປິນັຍາ,ແລະດາ້ນອາລມົຈດິ.

•ເງນິອຸດໜນູການລຽ້ງເດກັເປນັລາຍເດອືນມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັຂືນ້ຢູ່ກບັເວລາລຽ້ງດູ,ອາຍຸຂອງເດກັ,
ແລະປະເພດຂອງໂຮງລຽ້ງເດກັ.ເງນິອຸດໜນູຂອງລດັຖະບານສໍາລບັເດກັອາຍຸ0~2ປີ(ລວມທງັເດກັໃນຄອບຄວົທີ່ ມີ

3.ການສກັຢາວກັຊນິແຫ່ງຊາດສໍາລບັເດກັ

(1)ໂຄງການສະຫນບັສະຫນນູສກັຢາປອ້ງກນັພະຍາດແຫ່ງຊາດສໍາລບັເດກັນອ້ຍ

ເພື່ ອສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບການຈະເລນີເຕບີໂຕຂອງເດກັເກດີໃໝ່ແລະເດກັນອ້ຍ,ລດັຖະບານໄດໃ້ຫເ້ງນິຊ່ວຍເຫຼອືການສກັຢ
າວກັຊນິແຫ່ງຊາດ(ວກັຊນີ15ຊະນດິດ)ສໍາລບັເດກັເກດີໃໝ່ແລະເດກັນອ້ຍອາຍຸຕ່ໍາກ່ວາ12ປ.ີເດກັນອ້ຍທີ່ ມໝີາຍເລ
ກລງົທະບຽນຄນົພາຍໃນປະເທດແລະໝາຍເລກລງົທະບຽນຄນົຕ່າງປະເທດ(ລວມທງັການຍກົເວັນ້)ລວ້ນແຕ່ມສີດິໄດ ້
ຮບັການສກັຢາວກັຊນິໂດຍບ່ໍໄດເ້ສຍເງນິທີ່ ສູນບໍລກິານສຸຂະພາບສາທາລະນະຫຼສືະຖາບນັເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບຢູ່ໃກທ້ີ່ ສຸດ.
ຄນົຕ່າງປະເທດທີ່ ຍງັບ່ໍທນັລງົທະບຽນເປນັຄນົຕ່າງດາ້ວກໍ່ ສາມາດໄດຮ້ບັການສກັຢາວກັຊນິບ່ໍໄດເ້ສຍເງນິເຊັ່ ນດຽວກນັທີ່

ສູນບໍລກິານສຸຂະພາບຖາ້ເຂາົເຈ ົາ້ສະແດງເອກະສານ(ໜງັສຜ່ືານແດນ)ພສຸິດເອກະລກັສະເພາະຂອງບຸກຄນົທີ່ ສູນບໍລກິາ
ນສຸຂະພາບສາທາລະນະແລະໄດຮ້ບັໝາຍເລກກາໍນດົການສກັຢາປອ້ງກນັພະຍາດ.
※ກວດເບິ່ ງລາຍຊື່ ສະຖາບນັປິ່ ນປວົພະຍາດຢູ່ໃນເວບັໄຊທຂ໌ອງໂຄງການສກັຢາວກັຊນິແຫ່ງຊາດ(http://nip.cdc.go.kr)★ການໃຫບໍ້ລກິານວກັຊນິສໍາລັ
ບລູກຂອ້ຍ★ຊອກຫາສະຖາບນັປິ່ ນປວົພະຍາດ

◉ ຢາວກັຊນີທີ່ ໃຫບໍ້ລກິານ(ວກັຊນີລະດບັຊາດ15ຊະນດິ)
BCG(ສກັເຂົາ້ໃສ່ຜວິໜງັ)ໄວຣສັຕບັອກັເສບບ,ີDTaP(ໂລກຄໍຕບີ/ບາດທະຍກັ/ໄອໄກ່),IPV
(ໂປລໂີອ),DTaP-IPV(ໂລກຄໍຕບີ/ບາດທະຍກັ/ໄອໄກ່/ໂປລໂິອ),MMR(ພະຍາດໝາກສຸກ/
ພະຍາດໝາກເບດີ/ໂລກໝາກແດງນອ້ຍ),Varicella,ໂລກສະໝອງອກັເສບຍີ່ ປຸ່ນ(ບ່ໍກະຕຸນ້ແລະກະຕຸນ້),
Td(ບາດທະຍກັ/ໂລກຄໍຕບີ),Tdap(ບາດທະຍກັ/ໂລກຄໍຕບີ/ໄອໄກ່),Hib(ໂລກໄຂຫ້ວດັໃຫຍ່ສາຍພນັB),
Pneumococcus,ໄວຣສັຕບັອກັເສບເອ,ໂຣກHPV(Humanpapillomavirus)
※ ສໍາລບັຢາວກັຊນີຈາໍນວນຫນຶ່ ງ,ໃຊໄ້ດກ້ບັກຸ່ມອາຍຸທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ.

-ຕບັອກັເສບA:ເດກັນອ້ຍເກດີໃຫມ່ຫລງັຈາກເດອືນມງັກອນ2012
-Hib(ຍາດໄຂຫ້ວດັໃຫຍ່),Diplococcuspneumoniae{Ut3}:ຈນົຮອດ59ເດອືນຫຼງັຈາກເກດີ
-ໂຣກHPV(Humanpapillomavirus):ເດກັຍງິທີ່ ເກດີໃນລະຫວ່າງວນັທີ1ມງັກອນ,2003ແລະ31ທນັວາ2004

(2)ໂຄງການປອ້ງກນັບ່ໍໃຫເ້ດກັນອ້ຍເກດີໃຫມ່ເປນັໂລກຕບັອກັເສບBໃນໄລຍະເວລາໃກຈ້ະເກດີ

ໂຄງການນີປ້ອ້ງກນັບ່ໍໃຫເ້ດກັນອ້ຍເກດີໃຫມ່ທີ່ ມແີມ່ເປນັໂລກຕບັອກັເສບBສາມາດຕດິໂຣກຕບັອກັເສບB.ຄ່າໃຊຈ່້າ
ຍທງັຫມດົທີ່ ຈາໍເປນັສໍາລບັການສກັວກັຊນີປອ້ງກນັອມີມໂູນແລະໂລກຕບັອກັເສບBແລະການທດົສອບແອນຕເິຈນ
ຕາ້ນຮ່າງກາຍແມ່ນໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງສໍາລບັເດກັນອ້ຍເກດີໃຫມ່.

◉ ວທິຂໍີຮບັບໍລກິານ
•ແມ່ຍງິທີ່ ມຄຸີນສມົບດັສໍາລບັໂຄງການດັ່ ງກ່າວຖາ້ຫາກວ່ານາງມກີານທດົສອບຫານໃນທາງບວກຂອງໂລກຕບັອກັເສບ
Bແອນຕເິຈນ(HBsAg)ແລະໂລກຕບັອກັເສບBແອນຕເິຈນ(HBeAg)ໃນໄລຍະໃຫກ້າໍເນດີຫຼືຖພືາ.

•ສົ່ ງຜນົກວດຂອງແມ່ໄປທີ່ ສະຖາບນັພະດຸງຄນັແລະຮບັເອາົຄໍາແນະນາໍກ່ຽວກບັໂຄງການນີ.້ຫຼງັຈາກນັນ້,ເຊນັຊື່ ແລະສົ່

ງແບບຟອມຂໍ້ຕກົລງົວ່າດວ້ຍການເປດີເຜຍີຂໍມ້ນູສ່ວນຕວົເພື່ ອໄດຮ້ບັການຊກັຢາວກັຊນິແລະການກວດໂດຍບ່ໍໄດເ້ສ
ຍຄ່າ.

◉ ກາໍນດົເວລາໂຄງການ

•  (ທນັທຫຼີງັຈາກການເກດີລູກ(ພາຍໃນ12ຊົ່ ວໂມງ))ສກັຢາປອ້ງກນັອມິມູແລະໂລກຕບັອກັເສບBເຂມັທາໍອດິ

•(ລະຫວ່າງອາຍຸ1ຫາ6ເດອືນ)ສກັຢາວກັຊນີປອ້ງກນັໂລກຕບັອກັເສບBເຂມັທີ2ແລະ3

•(ລະຫວ່າງ9ເດອືນຫາ15ເດອືນ)ການທດົສອບແອນຕເິຈນແລະພູມຕາ້ນທານຄັງ້ທາໍອດິເພື່ ອຊອກຫາໂລກຕບັ
ອກັເສບB

※ຂຶນ້ຢູ່ກບັຜນົໄດຮ້ບັເບືອ້ງຕົນ້,ແມ່ນ,ອາດຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການສກັຢາປອ້ງກນັແລະການກວດກາຄນືໃໝ່
(ການສະຫນບັສະຫນນູຢ່າງເຕມັທີ່ )

※ສກັຢາວກັຊນີໃນຈາໍນວນທງັຫມດົ4ເຂມັແມ່ນສກັສໍາລບັເດກັທີ່ ເກດີກ່ອນກາໍນດົທີ່ ຖພືາຕ່ໍາກ່ວາ37ອາທດິແລະ

ມນີ ້າໍຫນກັຫນອ້ຍກ່ວາ2ກໂິລ



ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ 177176 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

ຽງລູກ418,000-304,000ວອນສໍາລບັເດກັອາຍຸ0-2ປີ(ລວມທງັເດກັຈາກຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະນະທາໍ)
ອງີຕາມອາຍຸ.ລດັຖະບານໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອືສໍາລບັເດກັອາຍຸ3-5ປີ(ລວມທງັເດກັຈາກຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະນະ
ທາໍ)220,000ວອນຕ່ໍເດອືນພາຍໃຕຫຼ້ກັສູດNuriທົ່ ວໄປ,ແລະ438,000ວອນສໍາລບັເດກັນອ້ຍອະນຸບານພິ
ການທີ່ ມອີາຍຸ12ປີແລະຕ່ໍາກວ່າ.

•ສ່ວນເດກັພກິານອາຍຸຕ່ໍາກ່ວາ5ປແີລະມບີດັຄນົພກິານ(ບດັລງົທະບຽນ)ລດັຖະບານຕອ້ງຈ່າຍເງນິອຸດໜນູລຽ້ງ
ເດກັບ່ໍວ່າຄອບຄວົຈະມລີາຍໄດຫຼ້າຍຫຼືໜອ້ຍກໍ່ ຕາມ.ຍກົເວັນ້ເດກັອາຍຸ3-5ປີທີ່ ໄດຮ້ບັເລອືກໃຫມ້ເີງ ື່ອນໄຂ
ໄດຮ້ບັເງນິອຸດໜນູການສກຶສາເດກັພເິສດຕາມມາດຕາ15ຂອງກດົໝາຍການສກຶສາພເິສດສໍາລບັບຸກ
ຄນົທເີປນັພກິານແລະອື່ ນໆ;ເດກັເຫຼົ່ ານີຈ້ະໄດຮ້ບັເງນິອຸດໜນູການລຽ້ງດູຕາມການທດົສອບເຂົາ້ມາ.
ພອ້ມກນັນັນ້,ເດກັອາຍຸຕ່ໍາກ່ວາ5ປີແລະຜູທ້ີ່ ບ່ໍມບີດັຄນົພກິານຫຼືບດົບາຍງານການກວດສອບ/
ປະເມນີສໍາລບັການສກຶສາຄນົພກິານສາມາດສະໝກັຂໍເງນິຊ່ວຍເຫຼອືຕາມການສົ່ ງໃບຮບັຮອງຈາກທ່ານໝໍ
ກ່ຽວກບັການກວດຄວາມເປນັພກິານ.

⊙   ຂັນ້ຕອນການສະໝກັ:ຜູດູ້ແລເດກັ(ພ່ໍແມ່ຫຼຜູືດູ້ແລອື່ ນໆ)ສາມາດຂໍເງນິອຸດໜນູໄດທ້ີ່ ສູນບໍລກິານຊຸມຊນົໃນບາ້ນ,
ເມອືງຫຼແືຂວງ(ອບິ,ມຽງ,ດອງ)ທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນພືນ້ທີ່ ທີ່ ທ່ານອາໄສຢູ່ຫຼຍື ື່ ນຂໍທີ່ ເວບັໄຊທສ໌ະຫວດັດກີານຜ່ານ
(ການຍື່ ນຂໍຜ່ານລະບບົອອນລາຍ.)ໝາຍເຫດ,ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ,ເດກັພກິານທີ່ ຍງັບ່ໍທນັໄດລ້ງົທະບຽນທີ່ ຕ ້
ອງການໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫຼອືໃນເລື່ ອງຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການລຽ້ງເດກັພກິານຕອ້ງຕດິຕ່ໍແລະຍື່ ນຂໍດວ້ຍຕນົເອງ
(ບ່ໍມກີານຍື່ ນຂໍຜ່ານລະບບົອອນລາຍ)

ຫຼາຍວດັທະນະທາໍ)ແມ່ນ418,000-304,000ວອນວອນຂືນ້ກບັອາຍຸ.ລດັຖະບານຊ່ວຍເຫຼອືເດກັອາຍຸ3-5ປີ(ລ
ວມທງັເດກັໃນຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະນະທາໍ)418,000-304,000ວອນ220,000ວອນຕ່ໍເດອືນພາຍໃຕຫຼ້ກັສູດ
Nuriທົ່ ວໄປ,ແລະ438,000ວອນສໍາລບັເດກັນອ້ຍອະນຸບານພກິານທີ່ ມອີາຍຸ12ປີແລະຕ່ໍາກວ່າ.
※ອງີຕາມການ"ການດູແລລູກຄາ້"ຈາກເດອືນກລໍະກດົປີ2016,ມາດຕະຖານຄຸນວຸດທ,ິຈາໍນວນເງນິ,ແລະອື່ ນໆສາມາດໄດຮ້ບັການປ່ຽນແປງ.

(2)ໂຮງຮຽນອະນຸບານ

•ໂຮງຮຽນອະນຸບານແມ່ນເປນັໂຮງຮຽນສໍາລບັເດກັນອ້ຍໆທີ່ ມອີາຍຸ3~5ປ.ີ
•ເວລາຮຽນທີ່ ເປນັມາດຕະຖານແມ່ນ09:00ໂມງ~17:00ໂມງ.ມອີະນຸບານບາງແຫ່ງອາດຈະເພີ່ ມເວລາເຖງິ07:00ໂມ
ງ~22:00ໂມງສໍາລບັພ່ໍແມ່ທີ່ ທງັສອງເຮດັ ວຽກເຕມັເວລາ..

•ໂຮງຮຽນອະນຸບານເນັນ້ໜກັການສາ້ງພືນ້ຖານຂອງສງັຄມົປະຊາທປິະໄຕໂດຍການສົ່ ງເສມີພດັທະນາກາ
ນດາ້ນສຸຂະພາບແລະອາລມົຈດິ.ດາ້ນການສກຶສາແມ່ນໄດສ້ອນຕາມປືມ້ຕໍາລາທີ່ ປະກອບດວ້ຍ5ດາ້ນ:
ອອກກາໍລງັກາຍ/ສຸຂະພາບ,ການໂອລ້ມົຕດິຕ່ໍສື່ ສານ,ການພວົພນັທາງສງັຄມົ,ການສາ້ງປະສບົການດາ້ນສລິະປະ,
ແລະການສງັເກດທາໍມະຊາດ.ປືມ້ຕໍາລາແມ່ນຈະປະກອບດວ້ຍການບູລະນາການດາ້ນການສກຶສາໂດຍເນັນ້ໃສ່ປະສບົ
ການແລະກດິຈະກາໍ(ຫວົຂໍກ້ານຮຽນຮູ)້ເພື່ ອຊ່ວຍໃຫເ້ດກັເຕບີໂຕເປນັຜູທ້ີ່ ມພີດັທະນາການຮອບດາ້ນ.

•ສໍາລບັຄ່າຮຽນຂອງເດກັນອ້ຍໆອາຍຸ3~5ປ,ີ60,000ວອນຕ່ໍເດອືນສໍາລບັໂຮງຮຽນອາຍຸບານແຫ່ງຊາດ/ສະທາລະນະແ
ລະ220,000ວອນຕ່ໍເດອືນສໍາລບັໂຮງຮຽນອະນຸບານເອກະຊນົ.

2.ເງນິອຸດໜນູການລຽ້ງເດກັ/ເງນິອຸດໜນູສໍາລບັການສກຶສາຂອງເດກັອະນຸບານ

ກ່ອນຈດົຊື່ ເຂົາ້ຮຽນໃນໂຮງຮຽນປະຖມົສກຶສາ,ເດກັນອ້ຍອາຍຸ(0-5ປ)ີອາດຈະໄດເ້ຂົາ້ຮຽນໃນໂຮງລຽ້ງເດກັ(0-5ປ)ີ
ຫຼໂືຮງຮຽນອະນຸບານ(3-5ປ)ີ;ໂດຍທີ່ ປະເທດເກາົຫຼຈີະເປນັຜູຈ່້າຍເງນິອຸດໜນູທງັໝດົໃນການລຽ້ງດູຫຼກືານສກຶສາໂດ
ຍອງີໃສ່ເດກັໃນແຕ່ລະກຸ່ມອາຍຸ.ຄອບຄວົທີ່ ໄດຮ້ບັເງນິອຸດໜນູລຽ້ງລູກແມ່ນເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາດາ້ນຄ່າໃຊຈ່້າຍໃຫແ້ກ່ພ່ໍ
ແມ່ຜູທ້ີ່ ບ່ໍໃຊສູ້ນລຽ້ງເດກັຫຼໂືຮງຮຽນອະນຸບານ.

(1)ເງນິອຸດໜນູສໍາລບັການດູແລເດກັ (ສາມາດນາໍໃຊຈ້ນົຮອດເດອືນມຖຸິນາ2016)

ໂຮງລຽ້ງເດກັແມ່ນສະຖາບນັທີ່ ໃຫກ້ານລຽ້ງດູເດກັນອ້ຍຕັງ້ແຕ່ອາຍຸ0-5ປ.ີເມື່ ອເດກັຈດົຊື່ ເຂົາ້ໃນໂຮງລຽ້ງເດກັ,
ຈະໄດຮ້ບັເງນິອຸດໜນູຈາກລດັຖະບານ.
※�ອີງຕາມການ"ການດູແລລູກຄ້າ"ນັບຈາກເດືອນກໍລະກົດປີ2016,ມາດຕະຖານຄຸນວຸດທິ,ຈໍານວນເງິນ,ແລະ
ອ່ືນໆອາດໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງ.

⊙   ຄຸນສມົບດັ
ເດກັກ່ອນໄວຮຽນທີ່ ມອີາຍຸ0-5ປແີລະຜູທ້ີ່ ເຂົາ້ເກນເງ ື່ອນໄຂໄດຮ້ບັເງນິຊ່ວຍເຫຼອືລຽ້ງລູກດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້
•ບ່ໍວ່າຄອບຄວົຈະມລີາຍໄດ້ຫຼືຊບັສນິຫຼາຍໜອ້ຍພຽງໃດກໍ່ ຕາມ,ລດັຖະບານຈະຊ່ວຍເຫຼອືເງນິອຸດໜນູລ ້

ພ່ໍແມ່

ສະໝກັ ຢນືຢນັ
ເສຍຄ່າທໍານຽມການລຽ້
ງດູເດກັ,ມສີດິໄດໃ້ຊກ້າ

ນລຽ້ງດູເດກັ

ສູນບໍລໃິຫກ້ານແຕ່
ລະຊຸມຊນົຂອງອບິ,
ມຽງແລະດງົ

ພ່ໍແມ່ ສູນລຽ້ງດູເດກັ

ຜູທ້ີ່ ເຂົາ້ເກນເງ ື່ອນໄຂໄດຮ້ບັບດັໄອ-ແຮງບຸກ.ຜູປ້ກົຄອງເດກັສາມາດຈ່າຍຄ່າທາໍນຽມໂດຍໃຊບ້ດັດັ່ ງກ່າວ(ລດັຖະບານຈະຈ່າ
ຍເງນິອຸດໜນູເຂົາ້ໄປໃນບນັຊບີດັດັ່ ງກ່າວ)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.

⊙   ເອກະສານທີ່ ຕອ້ງຍື່ ນຂໍ:ແບບຟອມຂໍບໍລກິານສະຫວດັດກີານສງັຄມົແລະການຈ່າຍເງນິອຸດໜນູ,ແບບຟອມຂໍ
ໃບຢັ ້ງ້ຢນືໃຊບໍ້ລກິານສະຫວດັດກີານສງັຄມົ,ແບບຟອມຂໍອອກບດັໄອ-ແຮງບຸກ,ແລະສນັຍາການເບິ່ ງແຍງຈດັ

-

ສນັແລະໃຊຂໍ້ມ້ນູເຄຼດດິສ່ວນບຸກຄນົ



ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ 179178 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

(3)ເງນິເບຍ້ລຽ້ງໃນການລຽ້ງເດກັຢູ່ບາ້ນ

⊙  ເປົາ້ໝາຍການໃຫຄ້ວາມຊ່ວຍເຫຼອື:ເດກັທີ່ ໄດຮ້ບັການດູແລພາຍໃນບາ້ນທີ່ ບ່ໍໄດໄ້ປຮຽນຢູ່ໂຮງລຽ້ງເດກັ,ໂຮງຮຽນອ
ະນຸບານ,ຫຼກືານບໍລກິານໄອ-ດໍບອນໝດົມື້

•ຕັງ້ແຕ່ອາຍຸ5ປຫຼີນືອ້ຍກ່ວາ,ບ່ໍວ່າຈະມລີາຍໄດໜ້ອ້ຍຫຼາຍປານໃດກໍ່ ຕາມ

⊙  ຈາໍນວນເງນິຊ່ວຍເຫຼອື
•ເງນິເບຍ້ລຽ້ງການລຽ້ງເດກັຢູ່ເຮອືນ:ຕ່ໍາກ່ວາ12ເດອືນ(200,000ວອນຕ່ໍເດອືນ),12~24ເດອືນ(150,000
ວອນ),24~84ເດອືນ(100,000ວອນຕ່ໍເດອືນ)

•  ເງນິເບຍ້ລຽ້ງການລຽ້ງເດກັພກິານ:ຕ່ໍາກ່ວາ36ເດອືນ:200,000ວອນຕ່ໍເດອືນ,36~84ເດອືນ:100,000
ວອນຕ່ໍເດອືນ

•ເງນິເບຍ້ລຽ້ງໃນພືນ້ທີ່ ເຮດັຟາມແລະການຫາປາ:ຕ່ໍາກ່ວາ12ເດອືນ(200,000ວອນຕ່ໍເດອືນ),ຕ່ໍາກ່ວາ
24ເດອືນ(177,000ວອນຕ່ໍເດອືນ),ຕ່ໍາກ່ວາ36ເດອືນ(156,000ວອນຕ່ໍເດອືນ),ຕ່ໍາກ່ວາ48ເດອືນ
(129,000ວອນຕ່ໍເດອືນ),48~84ເດອືນ(100,000ວອນຕ່ໍເດອືນ)

(ຫວົໜ່ວຍ:ວອນ)

ອາຍຸ
ເງນິເບຍ້ລຽ້ງກາ
ນລຽ້ງລູກຢູ່ເຮອືນ

ອາຍຸ
ເງນິເບຍ້ລຽ້ງສໍາລບັຢູ່ພືນ້ທີ
ເຮດັຟາມແລະຫາປາ

ອາຍຸ ເງນິເບຍ້ລຽ້ງສໍາລັ
ບເດກັພກິານ

0-11ເດອືນ 200,000 0-11ເດອືນ 200,000

0-35ເດອືນ 200,00012-23ເດອືນ 150,000 12-23ເດອືນ 177,000

24-35ເດອືນ 100,000 24-35ເດອືນ 156,000

36-84ເດອືນ 100,000
24-35ເດອືນ 129,000

36-84ເດອືນ 100,000
48-84ເດອືນ 100,000

⊙   ວນັທຈ່ີາຍເງນິເບຍ້ລຽ້ງ:ທຸກໆວນັທີ25ຂອງເດອືນ(ຫຼມື ືທ້ດັໄປກລໍະນທີີ່ ມຕືອ້ງຈ່າຍກງົກບັວນັເສາົວນັທດິຫຼວືນັພັ
ກທາງລດັຖະການ)

⊙   ວທິກີານຈ່າຍເງນິ
•ຈ່າຍເບຍ້ລຽ້ງເປນັເງນິສດົ(ໂອນເຂົາ້ບນັຊທີະນາຄານຂອງເດກັຫຼພ່ໍືແມ່)
  ※ສະເພາະພ່ໍແມ່ທີ່ ລວມໃນສະມາຊກິຄອບຄວົເທົ່ ານັນ້(ຫວົໜ່ວຍເບຍ້ລຽ້ງ)ຂອງໂຄງການລຽ້ງດູເດກັ

•ເງນິເບຍ້ລຽ້ງຈະຖກືຈ່າຍຫຼງັຈາກການຢັງ້ຢນືຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງບນັຊຜູີຮ້ບັໂດຍນາຍຍກົເທດສະມນົຕ,ີນາຍບາ້ນ
ຫຼຫືວົໜາ້ເຂດ

(2)ເງນິອຸດໜນູເພື່່ ອການສກຶສາສໍາລບັເດກັນອ້ຍ

⊙   ຂອບເຂດຂອງການອຸດໜນູ

ອາຍຸ ຫວົຂໍ ້ ຂອບເຂດການໃຫຄ້ວາມຊ່ວຍເຫຼອື

ອາຍຸ3~5ປຈ່ີາຍເຕມັ
ຕາມຈາໍນວນ

ຄ່າສອນສໍາລັ
ບເດກັນອ້ຍ

ໃຫຄ້ວາມຊ່ວຍເຫຼອືເດກັນອ້ຍອາຍຸ3~5ປທີີ່ ເຂົາ້ຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນອະນຸບານລະດບັຊາດ-
ສາທາລະນະ-ເອກະຊນົບ່ໍວ່າຜູປ້ກົຄອງມລີາຍໄດຫຼ້າຍໜອ້ຍເທົ່ າໃດກໍ່ ຕາມ.

ຄ່າສອນສໍາລບັຫຼ ັ
ກສູດຫຼງັເລກີຮຽນ

ໃຫຄ້ວາມຊ່ວຍເຫຼອືເດກັນອ້ຍອາຍຸ3~5ປຜູີທ້ີ່ ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມການຮຽນຮູຫຼ້ງັເລກີຮຽນຊຶ່ ງໄດເ້
ປດີຮຽນຫຼງັຈາກເລກີໂຮງຮຽນອະນຸບານ(ສະຖານທີ່ ເປດີສອນຫຼກັສູດນີລ້ວມທງັຫຼກັສູດປົ
ກະຕທິີ່ ຮຽນຫຼາຍກ່ວາ8ຊວົໂມງຕ່ໍມື)້.

★※  ການສະຫນບັສະຫນນູການຮຽນບ່ໍໄດສ້ະຫນອງໃຫແ້ກ່ເດກັໄດໂ້ດຍບ່ໍແມ່ນສນັຊາດສາທາລະນະເກາົຫລີ(ຊາວອບົພະຍບົແມ່ນຖກືຍກົເວັນ້).

⊙ ມນູຄ່າເງນິອຸໜນູົ່
(ຫວົໜ່ວຍ:ວອນ)

ລາຍການ ອາຍຸ ວນັເກດີ

ຈາໍນວນເງນິອຸດໜນູ(ລາຍເດອືນ)

ໂຮງຮຽນອະນຸບານແຫ່ງ
ຊາດແລະສາທາລະນະ

ໂຮງຮຽນອະນຸບານ
ເອກະຊນົ

ຄ່າຮຽນ

ອາຍຸ5ປີ ວນັທີ1ມງັກອນ-31ທນັວາ2010

60,000 220,000ອາຍຸ4ປີ ວນັທີ1ມງັກອນ-31ທນັວາ2011  

ອາຍຸ3ປີ 1ມງັກອນ2011–29ກຸມພາ2012

ຄ່າຮຽນສໍາລບັຫຼກັສູ
ດຫຼງັເລກີຮຽນ

ອາຍຸລະຫວ່າງ
3-5ປີ

1ມງັກອນ2009–29ກຸມພາ2012 50,000 70,000

⊙  ຂັນ້ຕອນແລະວທິກີານຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼອື

•(ການສະໝກັ)ຜູປ້ກົຄອງເດກັສາມາດສະໝກັໄປທີ່ ສູນບໍລກິານຊຸມຊນົບາ້ນ,ເມອືງຫຼແືຂວງ(ອບິ,ມຽງ,ດງົ)ຢູ່ໃ
ນພືນ້ທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ຢູ່ຫຼສື ົ່ ງຂໍທາງອອນລາຍໄດທ້ີ່ (www.bokjiro.go.krl).



(ການຕດັສນິຜູມ້ເີງ ື່ອນໄຂ)ກວດສອບວນັເກດີຂອງຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ

(ການຊ່ວຍເຫຼອື)ຄອບຄວົຂອງເດກັຈະຕອ້ງຈ່າຍເງນິສ່ວນທີ່ ເຫຼອືລບົຈາກມນູຄ່າເງນິອຸດໜນູໃຫກ້ບັໂຮງຮຽນອະນຸບານ.

※ ຢັ ້ງ້ຢນືຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງຜູໄ້ດຮ້ບັເງນິອຸດໜນູແລະກວດກາຈາໍນວນເງນິອຸດໜນູແລະການຍື່ ນຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼອື



ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ 181180 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

⊙   ການສະໝກັ
•   ຜູປ້ກົຄອງເດກັສາມາດສະໝກັໄດທ້ີ່ ອບິ,ມຽງຫຼດືງົຂອງໃຜລາວຕາມສູນບໍລກິານໃນພືນ້ທີ່ ທີ່ ຢູ່ຂອງຕນົຫຼຂໍືສະ

ໝກັທາງອອນລາຍ(www.bokjiro.go.kr).

(4)ໂຄງການການດູແລເດກັນອ້ຍ

ລດັຖະບານໃຫໂ້ຄງການການດູແລເດກັນອ້ຍທີ່ ຜູໃ້ຫກ້ານດູແລເດກັນອ້ຍໄປຢຽ້ມຢາມເພື່ ອດູແລເດກັນອ້ຍທີ່ ມອີາຍຸ12
ປີຫຼືຕ່ໍາກວ່າສໍາລບັຄອບຄວົມລີາຍໄດສ້ອງທາງທີ່ ບ່ໍມເີວລາພຽງພໍສໍາລບັການລຽ້ງດູເດກັນອ້ຍ.ໂຄງການດັ່ ງກ່າວມຈີດຸປ
ະສງົເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນພາລະຂອງານລຽ້ງດູລູກຂອງພ່ໍແມ່ແລະເພື່ ອປດິຊ່ອງວ່າງໃນການຄຸມ້ຄອງສະຖານທີ່ ດູແລເດກັນອ້ຍ.

ເພື່ ອເສມີຂະຫຍາຍຄຸນນະພາບຊວີດິໃຫກ້ບັຄອບຄວົ,ໂຄງການດັ່ ງກ່າວໄດສ້ະຫນອງການບໍລກິານດູແລເດກັນອ້ຍແລະ
ຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພຂອງເດກັນອ້ຍຢູ່ໃນເຮອືນຂອງເດກັໂດຍພຈິາລະນາລກັສະນະຄອບຄວົຂອງບຸກຄນົແລະ
ການພດັທະນາຂອງເດກັ.ຖາ້ຫາກວ່າການບໍລກິານຊົ່ ວຄາວຈາໍເປນັຕອ້ງມອີນັເນື່ ອງມາຈາກການເດນີທາງທຸລະກດິຫລເືວ
ລາການເຮດັວຽກ,ຫຼຖືາ້ຫາກວ່າມນັເປນັການຍາກທີ່ ຈະນາໍໃຊສ້ະຖານທີ່ ດູແລເດກັນອ້ຍເນື່ ອງຈາກການເຈບັຂອງເດກັນ ້
ອຍ,ໂຄງການຈະຊ່ວຍພ່ໍແມ່ໃນການຈດັການການເຮດັວຽກແລະຄອບຄວົ.ໂຄງການຍງັໄດຊ່້ວຍໃນການສາ້ງວຽກເຮດັງາ
ນທໍາສໍາລບັແມ່ຍງິ,ສະຫນອງໂອກາດສໍາລບັແມ່ຍງິວາຍກາງຜູທ້ີ່ ມກີານໂຈະການເຮດັວຽກຂອງເຂາົເຈ ົາ້ອນັເນື່ ອງມາຈາກ
ການເບິ່ ງແຍງລູກໆຫຼືວຽກເຮອືນຄວົໃຫມ້ໂີອກາດທີ່ ຈະພດັທະນາເປນັມອືາຊບີໃນດາ້ນດູແລເດກັນອ້ຍ,ແລະສະເຫນີ
ໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ສບືຕ່ໍການຝກຶອບົຮມົ.

◉ມີສດິໄດ້ຮບັ

•ເດກັນອ້ຍທີ່ ຖສືນັຊາດເກາົຫຼີ

◉ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ມອບຫມາຍ

•216ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ໃຫກ້ານບໍລກິານI-Dolbomທົ່ ວປະເທດ

◉ບໍລກິານຕົນ້ຕໍ

•ການບໍລກິານການດູແລນອກເວລາແລະສມົບູນແບບ:ການດູແລເດກັນອ້ຍຊົ່ ວຄາວ,ກດິຈະກາໍການຫຼິນ້,ການບໍລກິາ
ນຮບັສົ່ ງເດກັນອ້ຍລະຫວ່າງສາມເດອືນຫາ12ປີໄປໂຮງຮຽນແລະໂຮງຮຽນເອກະຊນົ

※ການບໍລກິານການດູແລທີ່ ສມົບູນແບບປະກອບມີວຽກໃນຄວົເຮອືນ.

•ບໍລກິານຫມດົມືໃ້ນການບໍລກິານຄູອາຈານສໍາລບັເດກັແລະການໃຫນ້ມົເດກັ:ໃຫບໍ້ລກິານການດູແລໝດົມືສໍ້າລບັເດັ
ກລະຫວ່າງສາມເດອືນຫາ24ເດອືນ

•ການບໍລກິານສະຫນບັສະຫນນູພເິສດສໍາລບັເດກັນອ້ຍເຈບັປ່ວຍ:ຖາ້ຫາກວ່າເດກັນອ້ຍລະຫວ່າງສາມເດອືນຫາ12ປີ
ທີ່ ບ່ໍສາມາດໃຊສ້ະຖານທີ່ ດັ່ ງກ່າວເຊັນ້ສະຖານທີ່ ດູແລເດກັນອ້ຍ,ໂຮງຮຽນອະນຸບານ,ໂຮງຮຽນ,ແລະອື່ ນໆອນັເນື່ ອ
ງມາຈາກການຕດິເຊືອ້ພະຍາດຫລກືານລະບາດ,ໂຄງການປກົປອ້ງເດກັຢູ່ເຮອືນໂດຍມາພອ້ມກບັພາເຂາົເຈ ົາ້ໄປໂຮງຫມໍ

⊙   ການຈ່າຍເງນິເບຍ້ລຽ້ງຢອ້ນຫຼງັ
•ເງນິເບຍ້ລຽ້ງຢອ້ນຫຼງັຖກືຈ່າຍໃນມືທ້ີ່ ຂໍໂດຍມກີານລະບຸວນັທເີລີ່ ມຕົນ້ຂອງການໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ
(ລວມທງັເດອືນເລີ່ ມຕົນ້ຂອງການໄດຮ້ບັເງນິເບຍ້ລຽ້ງ).



ສໍາລບັຜູທ້ີ່ ລງົທະບຽນຂໍເງນິເບຍ້ລຽ້ງການລຽ້ງດູເດກັພາຍໃນ2ເດອືນຫຼງັຈາກເດກັເກດີ(60ມືລ້ວມທງັມືເ້ກດີ),
ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ,ວນັທເີກດີຖເືປນັວນັເລີ່ ມຕົນ້ໄດສໍ້າລບັການຈ່າຍເງນິເບຍ້ລຽ້ງຢອ້ນຫຼງັ.ມາດຕະຖານນີແ້ມ່ນໃ
ຊສໍ້າລບັເດກັເກດີຕັງ້ແຕ່ວນັທີ1ມນິາ2014(ຕາມໄດລ້າຍງານໃນໃບຢັ ້ງ້ຢນືການເກດີ).



※ຖາ້ວນັທຂີອງ60ມືກ່້ອນໜາ້ນີແ້ມ່ນຖກືວນັເສາົວນັທດິຫຼວືນັພກັທາງລດັຖະການ,ມືທ້ດັໄປຈະມສີດິໄດຮ້ບັເງນິເບຍ້ລຽ້ງ

•ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນໄຂທຸກຂໍ້(ຂໍອອກໃບລງົທະບຽນທີ່ ຢູ່ໃໝ່)ຕອ້ງໄດເ້ຮດັໃນເວລາຂໍເບຍ້ລຽ້ງການລຽ້ງດູເ
ດກັ.ກລໍະນອີື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຊກັຊາ້ຂອງການອອກໃບທະບຽນທີ່ ຢູ່ໃໝ່ຈະບ່ໍຖກືຮບັຮູນ້າໍ.

•ຖາ້ເດກັເສຍຊວີດິ,ລດັຖະບານຍງັສບືຕ່ໍຈ່າຍເງນິລຽ້ງເດກັຈນົຮອດເດອືນທີ່ ເດກັເສຍຊວີດິ.

⊙   ການຈ່າຍເບຍ້ລຽ້ງໃນກລໍະນປ່ີຽນທີ່ ຢູ່
•   ມືຍ້ກົຍາ້ຍແມ່ນກງົກບັວນັທີ15ຫຼກ່ືອນນັນ້(ຈນົຮອດວນັທີ15):ການຈ່າຍເງນິໂດຍນາຍຍກົເທດສະມນົຕ,ີນາ

ຍບາ້ນ,ຫຼຫືວົໜາ້ເຂດຂອງທີ່ ຢູ່ໃໝ່
•   ມືຍ້ກົຍາ້ຍກງົກບັວນັທີ16ຫຼກ່ືອນນັນ້(ຫຼງັຈາກວນັທີ16):ການຈ່າຍເງນິໂດຍນາຍຍກົເທດສະມນົຕ,ີນາຍບາ້ນ

,ຫຼຫືວົໜາ້ເຂດຂອງທີ່ ຢູ່ເກົ່ າ.

⊙   ຫຼງັຈາກເດກັໄດຖ້ກືຄດັເລອືກໃຫໄ້ດຮ້ບັເງນິເບຍ້ລຽ້ງແລວ້,ລດັຈະຈ່າຍເງນິເບຍ້ລຽ້ງໃຫຕ້ັງ້ແຕ່ເດອືນທີ່ ຂໍໄປຈນົຮອ
ດເດອືນທນັວາຂອງການຮຽນອະນຸບານປສຸີດທາ້ຍຂອງເດກັ,ລດັຈະຈ່າຍເງນິເບຍ້ລຽ້ງເປນັລາຍເດອືນໂດຍບ່ໍມກີານ
ຄດິໄລ່ເພີ່ ມເຕມີ.
•   ການຄດິໄລ່ໄລຍະເວລາໃຫຄ້ວາມຊ່ວຍເຫຼອື:ຈນົຮອດເດອືນທນັວາຂອງປທີີ່ ເດກັເກດີ+6ປີ

⊙   ມາດຖານການຄດັເລອືກ
•   ບ່ໍວ່າລາຍຮບັຈະຫຼາຍຫຼືໜອ້ຍ:ໝາຍເຫດ,ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ,ເດກັພກິານຄນົນັນ້ຈະຕອ້ງໄດລ້ງົທະບຽນເປນັ

ຄນົພກິານ,ແລະເດກັຕອ້ງໄດມ້ເີງ ື່ອນໄຂຕາມມາດຖານເຂດພືນ້ທີ່ ການເຮດັຟາມແລະການຫາປາເພື່ ອໃຫມ້ສີດິ
ໄດຮ້ບັເງນິເບຍ້ລຽ້ງ.

•   ຍກົເວັນ້ການກວດສອບລາຍໄດແ້ລະຊບັສນິຖາ້ວ່າມກີານປະເມນີຄຸນສມົບດັຫຼງັຈາກການກວດ
ສອບອາຍຸຂອງເດກັ.

ໝວດ
ເບຍ້ລຽ້ງການລຽ້ງດູເດກັຢູ່

ເຮອືນ
ເບຍ້ລຽ້ງໃນພືນ້ທີ່ ການເຮດັຟາມແ

ລະຫາປາ
ເບຍ້ລຽ້ງສໍາລບັເດກັພກິານ

ມາດຖານສໍາລບັການຄດັເລອືກ
ເອກະສານທີ່ ຕອ້ງການ

-

ເດກັທີ່ ມາຈາກຄອບຄວົທີ່ ເຮດັຟາມແ
ລະຫາປາ

(ການຢັງ້ຢນືຂອງໜ່ວຍງານບໍລຫິານກາ
ນລງົທະບຽນເຂດກະສກິາໍແລະອື່ ນໆ)

ໄດລ້ງົທະບຽນເປນັເດກັພກິານ
‘ໃບຢັງ້ຢນືການລງົທະບຽນເປນັຄົ

ນພກິານ’



ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ 183182 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

◉ ວິທີການສະຫມັກການບໍລິການ

ບຸກຄນົທີ່ ສະໝກັໃຊກ້ານບໍລກິານ

▼ ▼

ບຸກຄນົທີ່ ບ່ໍມຄຸີນສມົບດັສໍາລບັການສະຫນບັສະຫນນູຂອງລດັຖະບານ ບຸກຄນົທີ່ ມຄຸີນສມົບດັສໍາລບັການສະຫນບັສະຫນນູຂອງລດັຖະບານ

▼

▼ ໄປຢຽ້ມຢາມສູນບໍລກິານຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ

▼

ສະຫມກັເອາົການສະຫນບັສະຫນນູຂອງລດັຖະບານໂດຍການໄປຢຽ້
ມຢາມeup,myeon,ຫຼືສູນບໍລກິານຊຸມຊນົທີ່ ມອໍີານາດຕດັສນິສໍ

າລບັທີ່ ຢູ່ອາໄສທີ່ ຈດົທະບຽນຂອງເດກັ

ໃນເວລາທີ່ ພ່ໍແມ່ທງັສອງໄດຮ້ບັການປະກນັຕນົໂດຍນາຍຈາ້ງ
ຫຼພ່ໍືແມ່ໄດລ້ງົທະບຽນຢູ່ພາຍໃຕກ້ດົຫມາຍວ່າດວ້ຍການສະຫນບັສະ
ຫນນູຄອບຄວົປກົຄອງດ່ຽວແລະຜູປ້ະກນັຕນົໂດຍນາຍຈາ້ງ,ຜູ່ຫນຶ່ ງ

ສາມາດສະໝກັການສະຫນບັສະຫນນູຈາກລດັຖະບານຜ່ານທາງເວບັໄຊ 
(www.bokjiro.go.kr)

▼ ▼

ເຂົາ້ເປນັສະມາຊກິ ຫນງັສແືຈງ້ການຕດັສນິໃຈ(ຜ່ານທາງເມລແລະຂໍຄ້ວາມ)

ຫຼງັຈາກການລງົທະບຽນໃນຫນາ້ຫຼກັ(idolbom.go.kr),
ໃຫຂໍ້ການອະນຸມດັເປນັສະມາຊກິເຕມັໂຕ

▼

▼ ລງົທະບຽນ

ການອະນຸມດັເປນັສະມາຊກິເຕມັໂຕ(ສະຖາບນັສະຫ
ນອງການບໍລກິານ)

ລງົທະບຽນໃນຫນາ້ຫຼກັ(idolbom.go.kr)

▼ ▼

ຄໍາຮອ້ງສະຫມກັການບໍລກິານ

ສະຫມກັເອາົການບໍລກິານໃນວນັທທີີ່ ຕອ້ງການແລະເວລາຈາກເວບັໄຊທ໌

▼

ການຊໍາລະເງນິຄ່າທາໍນຽມການບໍລກິານ

ຈ່າຍຄ່າທາໍນຽມການບໍລກິານຫລງັຈາກໄດຮ້ບັຄໍາແນະນາໍກ່ຽວກບັບນັຊກີານຈ່າຍເງນິຈງິໂດຍຜ່ານການບໍລກິານ

▼

ການໃຊບໍ້ລກິານ

※  ເບີສໍາລັບຂ້ໍມູນເພ່ີມເຕີມສອບຖາມທ່ີສູນບໍລິການດູແລເດັກນ້ອຍທ່ີໃກ້ຄຽງພາຍໃນປະເທດ,ຫືຼຄ້ົນຫາໃນເວັບໄຊທ໌,https://idolbom.go.kr.
ສໍາລັບການ ການຊ່ວຍເຫືຼອເພ່ີມເຕີມ,ໃຫ້ໂທຫາ ☎1577-1366(DanuriHelpline)

ແລະການສະຫນອງການບໍລກິານການດູແລ.

•ການບໍລກິານສະຫນອງໃຫໂ້ດຍຜູເ້ບິ່ ງແຍງທີ່ ສົ່ ງຈາກສະຖາບນັການດູແລ:ຄູອາຈານທີ່ ດູແລຖກືເປນັຜູຊ່້ວຍສໍາລັ
ບເດກັນອ້ຍລະຫວ່າງສາມເດອືນຫາ12ປີຈາກສະຖານທີ່ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ,ໂຮງຮຽນ,ໂຮງຮຽນອະນຸບານ,
ສູນຝາກເດກັ,ແລະອື່ ນໆປະຕບິດັຕາມຄໍາຮອ້ງສະຫມກັຂອງຫວົຫນາ້ສະຖາບນັ



ສະຖານທີ່ ມລໍະດກົໂລກທີ່ ໄດຮ້ບັການເລອືກຈາກອງົການUNESCO

ແທກກອີອນແມ່ນໜຶ່ ງໃນສລິະປະການຕ່ໍສູພ້ືນ້ເມອືງຂອງເກາົຫຼີເຊິ່ ງຜູຫຼ້ ິນ້ພະຍາຍາມເອາົຊະນະຄູ່ຕ່ໍສູຂ້ອງເ
ຂາົເຈ ົາ້ແລະປອ້ງກນັຕວົໂດຍການໃຊກ້ານເຕັນ້ທີ່ ເຄື່ ອນຍາ້ຍແຂນແລະຕນີຢ່າງວ່ອງໄວ.ແທກກອີອນມກັ
ຫຼິນ້ກນັໃນໝູ່ ທະຫານນບັຕັງ້ແຕ່ໄລຍະສາມປະເທດ,ແລະນຍິມົກນັຫຼາຍໃນໝູ່ ປະຊາຊນົໃນຍຸກໂຊຊອນ.
ມນັເນັນ້ໃສ່ການຝກຶຈດິໃຈຫຼາຍກວ່າການເອາົຊະນະຄູ່ຕ່ໍສູ.້

ໄດຮ້ບັການຈດົທະບຽນເປນັມລໍະດກົທາງວດັທະນະທາໍທີ່ ຈບັບາຍບ່ໍໄດໂ້ດຍອງົການUNESCOໃນປີ2011

ແທກກອີອນ

186 ລະບບົການສກຶສາຂອງປະເທດເກາົຫຼ ີ
 ສະພາບລວມຂອງລະບບົການສກຶສາໃນປະ

ເທດເກາົຫຼີ
 ການດໍາເນນີງານຂອງລະບບົການສກຶສາ

189 ການສກຶສາໃນໂຮງຮຽນຊັນ້ປະຖມົສກຶສາ
 ເນືອ້ຫາຂອງການສກຶສາ
 ຄູ່ມໃືນການເຂົາ້ຮຽນຊັນ້ປະຖມົສກຶສາ
 ການກຽມຕວົເຂົາ້ຮຽນ
 ເຮດັໃຫເ້ດກັລືງ້ເຄຍີກບັການໃຊຊ້ວີດິໃນໂ

ຮງຮຽນໃນຊ່ວງເປດີສກົຮຽນໃໝ່

198 ການສກຶສາໃນລະດບັມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົນ້
 ເນືອ້ຫາຂອງການສກຶສາ
 ກດິຈະກາໍເສມີສາ້ງປະສບົການທີ່ ສາ້ງສນັ

206 ການສກຶສາຢູ່ໃນໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ
 ເນືອ້ຫາຂອງການສກຶສາຍ
 ການບໍລກິານດາ້ນສະຫວດັດກີານໃຫແ້ກ່ນກັຮຽນ

210 ການສກຶສາໃນລະດບັມະຫາວທິະຍາໄລ
 ປະເພດຂອງການສກຶສາຊັນ້ສູງ
 ທນຶການສກຶສາ

213 ການແລກປ່ຽນຊາວໜຸ່ມລະຫວ່າງປະເທດ(ການຊ່ວຍເ
ຫຼື່ ອເພື່ ອການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະນ
າທາໍ)

 ພາບລວມຂອງໂຄງການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງປະເທດ
 ສດິທພິເິສດໃນການປິ່ ນປວົສໍາລບັຄອບຄວົຫາຼກຫຼາຍ

ວດັທະນະທາໍ
 ວທິສີະໝກັ

ການສກຶສາຂອງເດກັ
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ການສກຶສາຂອງເດກັ 187186 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

 ລະບບົການສກຶສາຂອງປະເທດເກາົຫຼີ

1.ສະພາບລວມຂອງລະບບົການສກຶສາໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ລະບບົການສກຶສາຂອງປະເທດເກາົຫຼປີະກອບດວ້ຍຊັນ້ປະຖມົສກຶສາມຫີກົຂັນ້ຮຽນ,ຊັນ້ມດັທະຍມົຕົນ້ມສີາມຂັນ້,ຊັນ້
ມດັທະຍມົປາຍມສີາມຂັນ້ແລະ4ປຢູ່ີມະຫາວທິະຍາໄລ(ຫຼສືອງປຢູ່ີວທິະຍາໄລ).ໂດຍທີ່ ຫຼກັສູດຫກົປທີີ່ ຊັນ້ປະຖມົສຶ
ກສາແລະຫຼກັສູດສາມປຢູ່ີຊັນ້ມດັທະຍມົຕົນ້ແມ່ນເປນັພາກບງັຄບັແລະບ່ໍຕອ້ງເສຍຄ່າຮຽນໃນຊ່ວງໄລຍະນີ.້

2.ການດໍາເນນີງານຂອງລະບບົການສກຶສາ

ດາ້ນການຮຽນ-ການສອນໃນປໜີຶ່ ງໄດແ້ບ່ງອອກເປນັສອງພາກຮຽນ.ຫຼງັຈາກສິນ້ສຸດພາກຮຽນທໜີຶ່ ງ,ໄດພ້ກັໃນຊ່ວງລະ
ດູຮອ້ນປະມານ1ເດອືນ.ຫຼງັຈາກສິນ້ສຸດການຮຽນພາກຮຽນສອງ,ໄດພ້ກັໃນຊ່ວງລະດູໜາວເປນັເວລາປະມານ2ເດອື
ນ,ພກັປດິສກົຮຽນ,ແລະພກັຊ່ວງລະດູໃບໄມປ້ົ່ ງກ່ອນເປດີຊັນ້ຮຽນໃໝ່.ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້,ພາກຮຽນທີ່ ໜຶ່ ງເລີ່ ມໃນຊ່ວງ
ຕົນ້ເດອືນມນີາ,ແລະພາກຮຽນທສີອງເລີ່ ມຕົນ້ລະຫວ່າງທາ້ຍເດອືນສງິຫາແລະຕົນ້ເດອືນກນັຍາ.
ຫລກັສູດຂອງໂຮງຮຽນປະຖມົ,ມດັຖະຍມົຕົນ້,ແລະມດັຖະຍມົປາຍປະກອບດວ້ຍຫລກັສູດການຮຽນແລະ
ກດິຈະກາໍສາ້ງສນັ.

ຂໍມ້ນູທີ່ ເປນັປະໂຫຍດ

ໂຮງຮຽນນານາຊາດ(ໂຮງຮຽນຕ່າງປະເທດ)
ແມ່ນສໍາລບັເດກັນອ້ຍຂອງພ່ໍແມ່ຊາວເກາົຫຼທີີ່ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດເປນັໄລຍະເວລາສະເພາະໃດຫນຶ່ ງກບັເດກັນອ້ຍຂອ
ງເຂາົເຈ ົາ້ແລະກບັຄນືໄປເກາົຫຼ,ີເຮດັໃຫມ້ນັມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກສໍາລບັເດກັນອ້ຍທີ່ ຈະສບືຕ່ໍການສກຶສາຂອງເຂາົຫລື
ຂອງນາງຢູ່ໃນໂຮງຮຽນສາມນັເກາົຫຼ.ີໂຮງຮຽນນານາຊາດໃນປະເທດເກາົຫຼີສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຕັງ້ຢູ່ເຂດນະຄອນຫຼວງໂຊນ,
ອນິຊອນແລະກຽງຈ.ີຄ່າຮຽນຂອງໂຮງຮຽນນານາຊາດຈະສູງກ່ວາໂຮງຮຽນປກົກະຕແິລະນກັຮຽນຕອ້ງມເີງ ື່ອນໄຂຕາມທີ່ ກາໍ
ນດົໃນການເຂົາ້ຮຽນໃນໂຮງຮຽນ.ໂຮງຮຽນນານາຊາດຫຼາຍແຫ່ງຕອ້ງການໃຫມ້ກີານສອບເສງັເຂົາ້.
※ມາດຕະຖານໂຮງຮຽນການເປດີຮບັເຂົາ້ຮຽນໄດຕ່ໍ້າລງົເນື່ ອງຈາກການແກໄ້ຂຂອງກດົລະບຽບກ່ຽວກບັການສາ້ງຕັງ້ແລະການຄຸມ້ຄ

ອງຂອງໂຮງຮຽນຕ່າງປະເທດແລະໂຮງຮຽນອະນຸບານ(ກາໍນດົທີ່ ຈະປະກາດໃນເດອືນກລໍະກດົ2016)ພາຍໃຕກ້ານດດັແກຂ້ອ
ງກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍການສກຶສາຂັນ້ປະຖມົແລະມດັທະຍມົສກຶສາ(ການປະກາດ,ເດອືນມງັກອນ27,2016,ມຜີນົບງັຄບັໃຊ,້
ກລໍະກດົ27,2016)

⊙ ຄຸນສມົບດັໃນການເຂົາ້ຮຽນ
• ຜູປ້ກົຄອງໃດຜູໜ້ຶ່ ງຕອ້ງເປນັຄນົຕ່າງປະເທດ
•ພນົລະເມອືງປະເທດເກາົຫຼີທີ່ ເຄຍີອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດຫຼາຍກ່ວາ3ປີ(ລວມທງັບຸກຄນົທີ່ ມຫຼີາຍສນັຊາດ)

ຂໍມ້ນູທີ່ ເປນັປະໂຫຍດ

ສະຖາບນັການສກຶສາສໍາລບັນກັຮຽນຈາກຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະນະທາໍ
⊙  ໂຮງຮຽນອະນຸບານຫຼາຍວດັທະນະທາໍ:ປະຕບິດັງານໂຄງການສໍາລບັເດກັນອ້ຍເພື່ ອເສມີຂະຫຍາຍຄວາມເຂົາ້ໃຈຫຼາຍວດັ

ທະນະທາໍຂອງເຂາົເຈ ົາ້ແລະການສະຫນອງການສກຶສາທີ່ ກາໍຫນດົເອງ(ການສກຶສາດາ້ນພາສາສາດ)ສໍາລບັເດກັນອ້ຍທີ່ ມີ
ພືນ້ຖານຫຼາຍວດັທະນະທາໍ.73ສູນທີ່ ດໍາເນນີງານທົ່ ວປະເທດໃນປະຈບຸນັ.

⊙  ຮງຮຽນປະຖມົຫຼາຍວດັທະນະທາໍ:ໃຫກ້ານສກຶສາພາສາເກາົຫຼີແລະວດັທະນະທາໍເກາົຫຼເີພື່ ອຊ່ວຍເຫຼອືນກັ
ສກຶສາທີ່ ມາຈາກພືນ້ຖານຫຼາຍວດັທະນະທາໍ.123ແຫ່ງອງໂຮງຮຽນດັ່ ງກ່າວໃນປະຈບຸນັແມ່ນດໍາເນນີງານທົ່ ວ
ປະເທດ(ໂຮງຮຽນປະຖມົ67ແຫ່ງ,ໂຮງຮຽນມດັຖະຍມົຕົນ້46ແຫ່ງ,ໂຮງຮຽນມດັຖະຍມົປາຍ4ແຫ່ງ,
ປະສມົປະສານປະຖມົ,ມດັຖະຍມົຕົນ້,ໂຮງຮຽນມດັຖະຍມົປາຍ6ແຫ່ງ).

⊙  ໂຮງຮຽນເລັ່ ງລດັຫຼາຍວດັທະນະທາໍ:ໂຮງຮຽນບາງທີ່ ມນີກັສກຶສາຫຼາຍວດັທະນະທາໍຫຼາຍແມ່ນຖກືກາໍຫນດົເປນັໂຮງຮຽນ
ຫຼາຍວດັທະນະທາໍ.ບນັດາໂຄງການການສກຶສາທີ່ ເປນັມດິກບັຫຼາຍວດັທະນະທາໍຈະດໍາເນນີການເພື່ ອເສມີຂະຫຍາຍການ
ປູກຈດິສໍານກຶລະຫວ່າງວດັທະນະທາໍຂອງນກັສກຶສາທງັຫມດົ.258ແຫ່ງຂອງໂຮງຮຽນດັ່ ງກ່າວປະຈບຸນັດໍາເນນີງານໃນ
ທົ່ ວປະເທດ(ມໂີຮງຮຽນອະນຸບານ1ແຫ່ງ,ໂຮງຮຽນປະຖມົ217ແຫ່ງ,34ໂຮງຮຽນມດັຖະຍມົຕົນ້34ແຫ່ງ,ແລະ
ໂຮງຮຽນມດັຖະຍມົປາຍ6ແຫ່ງ).

⊙  ໂຮງຮຽນຄົນ້ຄວ້າຫຼາຍວດັທະນະທາໍ:ໃຫລ້ະບບົການສກຶສາທີ່ ກາໍຫນດົເອງທີ່ ມຈີດຸປະສງົເພື່ ອເພີ່ ມທະວຄີວາມສາມາ
ດທາງວຊິາການຂັນ້ພືນ້ຖານຂອງນກັສກຶສາຫຼາຍວດັທະນະທາໍ.42ແຫ່ງຂອງໂຮງຮຽນດັ່ ງກ່າວປະຈບຸນັດໍາເນນີງານໃ
ນທົ່ ວປະເທດ(ມໂີຮງຮຽນອະນຸບານ1ແຫ່ງ,ໂຮງຮຽນປະຖມົ27ແຫ່ງ,5ໂຮງຮຽນມດັຖະຍມົຕົນ້1ແຫ່ງ,ແລະ
ໂຮງຮຽນມດັຖະຍມົປາຍ2ແຫ່ງ).

⊙  ໂຮງຮຽນທາງເລອືກາຼຍວດັທະນະທາໍ:ສະຫນບັສະຫນນູນກັສກຶສາຫຼາຍວດັທະນະທາໍຜູທ້ີ່ ຕອ້ງການທີ່ ຈະໄດຮ້ບັການສຶ
ກສາສ່ວນບຸກຄນົຫຼືຜູທ້ີ່ ໄດຢຸ້ດເຊາົການສກຶສາຈາກໂຮງຮຽນສາມານ.ຜນົສໍາເລດັຂອງໂຮງຮຽນໄດຖ້ກືຮບັຮູຢ່້າງເປນັ
ທາງການ.

⊙ ການຄດັເລອືກນກັຮຽນ
•  ການຄດັເລອືກນກັຮຽນແມ່ນດໍາເນນີການໂດຍໂຮງຮຽນ.ລາຍລະອຽດວທິກີານຄດັເລອືກແຕກຕ່າງກນັ,

ແຕ່ມແີນວໂນມ້ທີ່ ຈະເນັນ້ການກວດກາເອກະສານແລະການສໍາພາດຕວົຈງິ.ໂດຍທົ່ ວໄປ,
ສາມາດສະໝກັໄດຕ້ະຫຼອດໄປ.

•  ເອກະສານຈາໍເປນັສໍາລບັການຄດັເລອືກນກັຮຽນຂອງແຕ່ລະໂຮງຮຽນມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັ,ແຕ່ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ເຂາົເຈ ົາ້


ຕອ້ງການໃບຢັງ້ຢນືການຍາ້ຍຖິ່ ນຖານ,ໜງັສຜ່ືານແດນ,ໃບລງົທະບຽນຂໍມ້ນູປິ່ ນປວົພະຍາດ,ໃບຢັງ້ຢນືການ



ຮຽນໃນໂຮງຮຽນຜ່ານມາ,ໃບຢັງ້ຢນືຜນົການຮຽນ,ແລະຄະແນນຜນົການສອບເສງັພາສາທີ່ ເປນັທາງການຈາກປະເທດນັ ້

ນໆແລະອື່ ນໆ.ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ,ທ່ານຕອ້ງໄດກ້ວດສອບກ່ອນລ່່ວງໜາ້ເພາະວ່າແຕ່ລະໂຮງຮຽນມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັ.

⊙ ໜາ້ຫຼກັແນະນາໍສະຖາບນັການສກຶສາແລະໂຮງຮຽນນານາຊາດ
•  ຢູ່ທີ່ ໜາ້ຫຼກັແນະນາໍສະຖາບນັການສກຶສາແລະໂຮງຮຽນນານາຊາດ(http://www.isi.go.kr),ມລີາຍລະອຽດຂໍມ້ນູເຊັ່

ນຂັນ້ຕອນການສະໝກັແລະຄ່າຮຽນຂອງແຕ່ລະໂຮງຮຽນ.



ການສກຶສາຂອງເດກັ 189188 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

ຊື່ ໂຮງຮຽນ ລະດບັ ຄຸນນະສມົບດັ ຄ່າຮຽນ ໂທຫາສໍາລບັການສອບຖາມຂໍມ້ນູ

ໂຮງຮຽນGlobal

Sarang(Guro-gu,

Seoul)
ຊັນ້ປະຖມົ

ການສກຶສາພເິສດຫຼາຍພາສາ,

ການຮຽນຮູພ້າສາເກາົຫຼ,ີພາສາອງັກດິແລະ

ພາສາຕ່າງປະເທດທສີອງໃນເວລາດຽວກນັ

ຟຣີ 02-6910-1004

ໂຮງຮຽນSeoul

DasomSchool

(Jongno-gu,Seoul)

ຊັນ້ສູງ

ການສກຶສາວຊິາຊບີເພື່ ອສົ່ ງເສມີຄວາມສາມາດຂອ

ງການເຮດັວຽກ,ແລະການສກຶສາພາສາເກາົຫລີ

(ຂະແໜງຄອມພວິເຕສີື່ ມວນຊນົ,

ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວແລະໂຮງແຮມ)

ຟຣີ 070-8685-7798

ໂຮງຮຽນKorea

Polytechnics

DasomSchool

(Jecheon,

Chungbuk)

ຊັນ້ສູງ

ການສກຶສາວຊິາຊບີສໍາລບັການປະກອບອາຊບີ

ທີ່ ດກີວ່າແລະການຮຽນຮູດ້າ້ນເຕກັໂນໂລຊີ

(ຂະແໜງເຄື່ ອງຄອມພວິເຕ,ີ

ຂະແໜງສະຖານທີ່ ໂຮງງານ,ຂະແໜງໄຟຟາ້)

ນກັຮຽນທຸກຄນົດໍາລງົຊວີດິຢູ່ໃນຫພໍກັ

ຟຣ(ີຫໍພກັຟຣ)ີ 043-649-2880

ໂຮງຮຽນIncheon

HannuriSchool

(Namdong-gu,

Incheon)

ຊັນ້ປະຖມົ•

ຊັນ້ມດັທະຍມົ•

ຊັນ້ສູງ

ດໍາເນນີຫຼກັສູດການສກຶສາພາສາເກາົ

ຫຼີແລະບນັດາໂຄງການພເິສດຕ່າງໆ

(ການປບັປຸງຄວາມສາມາດທາງວຊິາການ,

ຫຼກັສູດການເຮດັວຽກ,ກດິຈະກາໍພາກສະຫນາມ)

ນກັຮຽນໃນຊັນ້ຮຽນປທີຫີາ້ຫຼສູືງກວ່າສາມາດຢູ່ໃນຫໍ

ພກັຊັນ້ປະຖມົ,ຊັນ້ມດັທະຍມົ:ຟຣີ

ຊັນ້ສູງ:

ຄດິຄ່າທາໍນຽມ

(ຄ່າໃຊຈ່້າຍເພີ່

ມເຕມີສໍາລບັ

ຫພໍກັ)

032-442-2104

032-442-2109

※�ສໍາລັບຂ້ໍມູນເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບສະຖາບັນການສຶກສາສໍາລັບນັກສຶກສາຫຼາຍວັດທະນະທໍາ,ໃຫ້ໂທຫາຫ້ອງການນະຄອນຫລວງຫລືແຂວງ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາແລະສະຖາບັນແຫ່ງຊາດສໍາລັບການສຶກສາຕະຫຼອດຊີວິດ(ສູນແຫ່ງຊາດສໍາລັບການສຶກສາຫຼາຍວັດທະນະທໍາ).
(ສູນແຫ່ງຊາດສໍາລັບການສຶກສາຫຼາຍວັດທະນະທໍາ:☎02-3780-9783,9787,9784)

ຫອ້ງການສຶ
ກສາທກິານ

ໂທຫາສໍາລບັກາ
ນສອບຖາມຂໍມ້ນູ

ຫອ້ງການສຶ
ກສາທກິານ

ໂທຫາສໍາລບັກາ
ນສອບຖາມຂໍມ້ນູ

ຫອ້ງການສຶ
ກສາທກິານ

ໂທຫາສໍາລບັການສ
ອບຖາມຂໍມ້ນູ

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-

7589,520-5996
Chungnam

041-640-7231, 
7233

 ການສກຶສາໃນໂຮງຮຽນຊັນ້ປະຖມົສກຶສາ

ໂຮງຮຽນປະຖມົສກຶສາເປນັແບບຫຼກັສູດ(ຕໍາລາຮຽນ)6ປ.ີເດກັອາຍຸ6ປສີາມາດເຂົາ້ຮຽນໄດໃ້ນໂຮງຮຽນປະ
ຖມົສກຶສາ.(ອາຍຸ6ປໃີນປະເທດຕາເວນັຕກົເທົ່ າກບັເດກັອາຍຸ8ປໃີນປະເທດເກາົຫຼ.ີໃນເກາົຫຼ,ີອາຍຸຂອງເດກັ
ຕອນເກດີແມ່ນໄດນ້ບັເປນັອາຍຸ1ປແີລວ້,ແລະອາຍຸຂອງລາວຈະໄດ້2ປໃີນວນັທີ1ເດອືນມງັກອນຂອງປໜີາ້.
ເດກັນອ້ຍທີ່ ເກດີໃນວນັທີ31ເດອືນທນັວາ,2016ມອີາຍຸ2ປໃີນວນັທີ1ມງັກອນ,2017)ຊັນ້ປະຖມົສກຶສາເປນັພ
າກບງັຄບັ,ສະນັນ້ບ່ໍຈາໍເປນັຕອ້ງໄດເ້ສຍຄ່າຮຽນ.ພ່ໍແມ່ຕອ້ງໄດພ້າລູກຂອງຕນົໄປຈດົຊື່ ເຂົາ້ຮຽນໃນໂຮງຮຽນປະຖມົສກຶສ
າ,ແລະຕອ້ງຮບັປະກນັວ່າລູກຂອງເຂາົເຈ ົາ້ຮຽນຈບົປະຖມົສກຶສາ.ຖາ້ພ່ໍແມ່ບ່ໍສົ່ ງລູກໄປຮຽນໃນຊັນ້ປະຖມົສກຶສາ,ເຂາົເຈ ົ ້

າຈະຕອ້ງຖກືປບັໃໝລງົໂທດ.

1.ເນືອ້ຫາຂອງການສກຶສາ

ການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົໄດສຸ້ມໃສ່ການພດັທະນາລກັສະນະທີ່ ເຫມາະສມົ,ນສິຍັຊວີດິຂັນ້ພືນ້ຖານ,ແລະຄວາ
ມສາມາດພືນ້ຖານທີ່ ຈາໍເປນັສໍາລບັການຮຽນຮູ້ແລະຊວີດິປະຈາໍວນັ.ແຕ່ລະລະຫອ້ງຮຽນໃຊເ້ວລາ40ນາທ.ີ
ຊັນ້ຮຽນປທີີ1ແລະ2ຮຽນຮູນ້ໄິສພືນ້ຖານຂອງຊວີດິແລະຄວາມສາມາດເຊັ່ ນ:ພາສາເກາົຫຼ,ີຄະນດິສາດ,
ນໄິສການດໍາລງົຊວີດິທີ່ ດ,ີສະຕປິນັຍາສໍາລບັຊວີດິ,ແລະອື່ ນໆນກັສກຶສາຈາກຊັນ້ຮຽນປທີີ3ກບັຊັນ້ຮຽນທີ6
ຮຽນຮູພ້າສາເກາົຫຼ,ີການສກຶສາທາງສງັຄມົ/ຈນັຍາບນັ,ຄະນດິສາດ,ວທິະຍາສາດ/ວທິະຍາສາດພາຍໃນປະເທດ,
ການສກຶສາທາງດາ້ນຮ່າງກາຍ,ດນົຕ/ີສລິະປະ,ພາສາອງັກດິ,ແລະອື່ ນໆ.

ຫອ້ງຮຽນ
ຫລກັສູດການຮຽ

ນຂອງຊັນ້ຮຽນທີ1~2
ຫລກັສູດການຮຽນຂອງຊັນ້ຮຽນທີ3~6

ພາສາເກາົຫຼີ

ພາສາເກາົຫຼ,ີ
ຄະນດິສາດ,

ນໄິສການດໍາລງົຊວີດິທີ່ ດ,ີ
ຊວີດິສູ່ສະຕປິນັຍາ,
ຊວີດິມຄີວາມສຸກ

ການຟງັ∙ການເວົາ້,ການອ່ານ,ການຂຽນ,ໄວຍະກອນ,ວນັນະຄະດີ

ການສກຶສາທາງສງັຄມົ/
ຈນັຍາບນັ

(ສງັຄມົ)ພູມສາດ,ສງັຄມົທົ່ ວໄປ,ປະຫວດັສາດ,ສງັຄມົທົ່ ວໄປ,
ປະຫວດັສາດ,(ຈນັຍາບນັ)ການພວົພນັກບັຕນົເອງ,ການພວົພນັກບັຄນົອື່ ນ,
ການພວົພນັກບັສງັຄມົແລະຊຸມຊນົ,ການພວົພນັກບັທໍາມະຊາດ,ແລະອື່ ນໆ

ຄະນດິສາດ ຕວົເລກແລະຄະນດິສາດ,ຕວົເລກ,ການວດັແທກ,ປກົກະຕ,ິຕ່ໍເນື່ ອງ,ຂໍມ້ນູ,
ການຄາດຄະເນ

ວທິະຍາສາດ/
ວທິະຍາສາດພາຍໃນປະເທດ

(ວທິະຍາສາດ)ການເຄື່ ອນໄຫວແລະພະລງັງານ,ບນັຫາ,ຊວີດິ,ໜ່ວຍໂລກແລະ
ອາວະກາດ,(ວທິະຍາສາດພາຍໃນປະເທດ)ຊວີດິຄອບຄວົ,ໂລກຂອງເຕກັໂນໂລຊີ

ການສກຶສາທາງດາ້ນຮ່າງກາຍ ສຸຂະພາບ,ສິ່ ງທີ່ ທາ້ທາຍ,ການແຂ່ງຂນັ,ການສະແດງອອກ,ຄວາມປອດໄພ

ສລິະປະ(ດນົຕ/ີສລິະປະ) (ດນົຕ)ີການສະແດງ,ຄວາມຊື່ ນຊມົ,ຊວີດິປະຈາໍວນັ,(ສລິະປະ)ປະສບົການ,
ການສະແດງ,ຄວາມຊື່ ນຊມົ

ພາສາອງັກດິ ການຟງັ,ການເວົາ້,ການອ່ານ,ການຂຽນ



ການສກຶສາຂອງເດກັ 191190 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

(3)ການເປດີຮບັເຂົາ້ຮຽນໃນຕອນຕົນ້(ການລງົທະບຽນ),ຄໍາຮອ້ງສະຫມກັສໍາລບັລໍການເປດີຮບັສະໝກັ

ພ່ໍແມ່ຜູທ້ີ່ ຕອ້ງການສະໝກັຮບັໃນຕອນຕົນ້ສໍາລບັລູກຂອງເຂາົເຈ ົາ້ຈະຕອ້ງໄປຢຽ້ມຢາມຫອ້ງການeup,ຫອ້ງການ
myeonຫຼືສູນບໍລກິານdong,ຂອງຊຸມຊນົຈາກວນັທີ1ຕຸລາຫາ31ທນັວາເປນັປະຈາໍທຸກປ.ີພ່ໍແມ່ຜູທ້ີ່ ຕ ້
ອງການທີ່ ຈະຊກັຊາ້ການການຮບັສະໝກັຂອງລູກຂອງເຂາົເຈ ົາ້ຕອ້ງສະໝກັຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຈນົຮອດວນັທີ31
ມງັກອນຂອງປທີີ່ ເດກັຈະມອີາຍຸ7ປ.ີ(ກາໍນດົຈະນາໍໃຊກ້ບັການຮບັສະໝກັໃນປີ2017)

⊙ ຜູສ້ະໝກັເຂົາ້ຮຽນກ່ອນກາໍນດົຫຼຫຼືງັກາໍນດົ
•   ສະໝກັເຂົາ້ຮຽນກ່ອນກາໍນດົ:ເດກັທີ່ ມອີາຍຸຮອດ5ປເີຕມັ,ແລະຕອ້ງການຢາກສະໝກັເຂົາ້ຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖມົ

ສກຶສາກ່ອນກາໍນດົ(ສາມາດຈດົຊື່ ເຂົາ້ຮຽນກ່ອນກາໍນດົ1ປເີທົ່ ານັນ້)


※ການເປດີຮບັຕອນຕົນ້ສໍາລບັປີ2017,ເດກັນອ້ຍທີ່ ເກດີໃນວນັທີ1ມງັກອນ,2011ເຖງິວນັທີ31ທນັວາ2011ສາມາດສະຫມກັຮຽນໄດ.້

•   ການສະໝກັຊາ້:ເດກັທີ່ ມອີາຍຸຮອດ6ປເີຕມັ,ແລະຕອ້ງການເຂົາ້ຮຽນໃນໂຮງຮຽນປະຖມົສກຶສາຊາ້ໜຶ່ ງປີ


※ການຊກັຊາ້ການເປດີຮບັສໍາລບັປີ2017ສາມາດໃຊກ້ບັເດກັນອ້ຍທີ່ ເກດີໃນວນັທີ1ມງັກອນ,2010ເຖງິວນັທີ31ທນັວາ2010ຜູທ້ີ່ ພ່ໍແມ່ຕັງ້ໃ
ຈທີ່ ຈະລງົທະບຽນໃນປີ2018(ການເປດີຮບັເຂົາ້ຮຽນໃນວນັທີ່ 1ມນີາ,2018).

    ※ການຈດົຊື່ ເຂົາ້ຮຽນກ່ອນຫຼຫຼືງັກາໍນດົແມ່ນຄວາມຕດັສນິໃຈຂອງພ່ໍແມ່,ດັ່ ງນັນ້ເຂາົເຈ ົາ້ຕອ້ງໄດຄ້ດິຮອບຄອບກ່ອນຈະຕດັສນິໃຈ.

(4)ການຮບັເຂົາ້ຮຽນຂອງເດກັນອ້ຍຜູທ້ີ່ ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກທີ່ ຈະຜ່ານຂະບວນການເປດີຮບັເຂົາ້ຮຽນທົ່ ວໄປ

⊙ປະເທດເກາົຫລຍີດຶສດິທໃິນການໄດຮ້ບັການສກຶສາຂອງເດກັນອ້ຍຜູທ້ີ່ ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກກບັຂະບວນການເປີ

ດຮບັໂດຍທົ່ ວໄປເນື່ ອງຈາກບ່ໍເຄຍີໄດມ້ຊີວີດິຢູ່ໃນເກາົຫລກ່ີອນທີ່ ຈະເປດີຮບັເຂົາ້ຮຽນໃນໂຮງຮຽນປະຖມົຫຼື
ການຍກົຍາ້ຍມາຈາກໂຮງຮຽນປະຖມົອື່ ນ,ຫລືການຂາດການບນັທກຶທາງວຊິາການໃນເກາົຫລໃີນເວລາທີ່ ເດກັນອ້ຍ
ມອີາຍຸເຖງິໄວເຂົາ້ໂຮງຮຽນປະຖມົ.

⊙ຜູສ້ະຫມກັການເປດີຮບັເຂົາ້ຮຽນໃຊໄ້ດກ້ບັຫວົຜູມ້ອໍີານາດຂອງໂຮງຮຽນປະຖມົສໍາລບັການຢູ່ອາໄສຂອງບຸກຄນົນັນ້
ໂດຍຕດິຄດັເອກະສານຕ່າງໆເພື່ ອພສູິດທີ່ ຢູ່ອາໄສເຊັ ້່ ນວ່າຂໍຕ້ກົລງົການເຊົ່ າຫຼືການຮບັປະກນັຂອງຄນົຮູຈ້ກັທີ່ ຄນົພືນ້
ຖານ,ເອກະສານທີ່ ກ່າວເຖງີຄນົເຂົາ້ເມອືງຫຼືການຈດົທະບຽນຄນົຕ່າງດາວ.

2.ຄູ່ມໃືນການຮບັເຂົາ້ຊັນ້ປະຖມົສກຶສາ

(1)ຜູຈ້ດົຊື່ ເຂົາ້ຮຽນ(ສໍາລບັເຂົາ້ໂຮງຮຽນ)

⊙  ຜູຈ້ດົຊື່ ເຂົາ້ຮຽນທີ່ ໂຮງຮຽນປະຖມົສກຶສາເປນັເດກັທີ່ ມອີາຍຸຮອດ6ປເີຕມັ,ແລະເຂາົຈະມເີງ ື່ອນໄຂຈດົຊື່ ເຂົາ້ຮຽນ
ຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖມົສກຶສາໃນເດອືນມນີາຂອງປໜີາ້.

⊙  ລວມທງັເດກັທີ່ ບ່ໍໄດຈ້ດົຊື່ ເຂົາ້ຮຽນໃນປກີາຍ(ເນື່ ອງຈາກມກີານເລື່ ອນກາໍນດົການຈດົຊື່ ເຂົາ້ຮຽນແລະອື່ ນໆ),
ແລະບ່ໍລວມເດກັທີ່ ໄດຈ້ດົຊື່ ເຂົາ້ຮຽນໃນໂຮງຮຽນແລວ້ເນື່ ອງຈາກຈດົຊື່ ເຂົາ້ຮຽນກ່ອນກາໍນດົ.



※   ສໍາລບັນກັຮຽນໃໝ່ທີ່ ເຂົາ້ຮຽນໃນປ2ີ016,ແມ່ນເດກັທີ່ ເກດີວນັທີ1ມງັກອນ2009~ວນັທ3ີ1ທນັວາ2009,


ສໍາລບັນກັຮຽນໃໝ່ປ2ີ017,ແມ່ນເດກັທີ່ ເກດີວນັທີ1ມງັກອນ2010~ວນັທ3ີ1ທນັວາ2010

(2)ຂັນ້ຕອນການຈດົຊື່ ເຂົາ້ຮຽນໃນຊັນ້ປະຖມົສກຶສາ

ຂັນ້ຕອນການຈດົຊື່ ເຂົາ້ຮຽນໃນຊັນ້ປະຖມົສກຶສາມດີັ່ ງຕ່ໍໄປນີ.້

ກະກຽມລາຍຊື່ ເດັ
ກທີ່ ເຂົາ້ຮຽນ

(ໂດຍວນັທີ31ຕຸລາ)

ສູນບໍລກິານຊຸມຊນົຂ
ອງເມອືງແລະບາ້ນ
(ອບິ,ມຽງ,ດງົ)

ສະໝກັເພື່ ອຮບັເຂົາ້
ກ່ອນຫຼຮືບັເຂົາ້ກ່
ອນເວລາທີ່ ເລື່ ອນ
(ລະຫວ່າງວນັທີ

1ຕຸລາ-31ທນັວາ)

ຜູປ້ກົຄອງ
ເຊັ່ ນວ່າພໍ່ແມ່

ປະກາດຮບັສະໝກັ
(ໂດຍວນັທີ
20ທນັວາ)

ສູນບໍລກິານຊຸມຊນົຂ
ອງເມອືງແລະບາ້ນ
(ອບິ,ມຽງ,ດງົ)

ການເຮດັປະ
ຖມົນເິທດ

ໂຮງຮຽນປະຖມົ
ສກຶສາ

ການເຂົາ້ຮຽນa

ໂຮງຮຽນປະຖມົ
ສກຶສາ

ໂຮງຮຽນປະຖມົສກຶສາຂອງລດັຫຼເືອກະຊນົຄດັເລອືກນກັຮຽນໂດຍກງົໂດຍບ່ໍຕອ້ງຜ່ານຂັນ້ຕອນການສະໝກັຂາ້ງເທງີນີ.້
ໄລຍະເວລາໃນການຮບັເດກັເຂົາ້ຮຽນຂອງແຕ່ລະໂຮງຮຽນມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັ.ດັ່ ງນັນ້,ໃນກລໍະນທີີ່ ພ່ໍແມ່ຕອ້ງການຈົ
ດຊື່ ລູກຂອງເຂາົເຈ ົາ້ເຂົາ້ຮຽນໃນໂຮງຮຽນປະຖມົສກຶສາຂອງລດັຫຼເືອກະຊນົ,ເຂາົເຈ ົາ້ຕອ້ງສອບຖາມຈາກທາງໂຮງຮຽນ
ໂດຍກງົເຖງິການຮບັສະໝກັຫຼສືະໝກັທາງອອນລາຍຜ່ານໜາ້ເວບັໄຊທຫຼ໌ກັຂອງໂຮງຮຽນ.
※ໂຮງຮຽນປະຖມົສກຶສາຂອງລດັໄດເ້ປນັສະມາຊກິຂອງໂຮງຮຽນປະຖມົສກຶສາຂອງມະຫາວທິະຍາໄລຫຼວືທິະຍາໄລສາ້ງຄູ.ມາມາດເລອືກໂຮງຮຽນເອກ
ະຊນົໄດໂ້ດຍການສອບຖາມຫອ້ງການຊ່ວຍເຫຼອືການສກຶສາຢູ່ໃກບ້າ້ນຂອງທ່ານ.



ການສກຶສາຂອງເດກັ 193192 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

4.ເຮດັໃຫເ້ດກັລືງ້ເຄຍີກບັການໃຊຊ້ວີດິໃນໂຮງຮຽນໃນຊ່ວງເປດີສກົຮຽນໃໝ່

⊙   ສາ້ງຄວາມໜາ້ສນົໃຈໃນໂຮງຮຽນ
•   ເດກັບາງຄນົອາດຈະຢາ້ນໂຮງຮຽນ.ສໍາລບັເດກັເຫຼົ່ ານີ,້ບອກໃຫເ້ດກັເຂົາ້ໃຈວ່າໂຮງຮຽນເປນັສະຖານທີ່ ມ່ວນຊື່ ນໂດ

ຍການໃຊວ້ທິີພາເດກັໄປຢຽ້ມຢາມຢູ່ອອ້ມແອມ້ຫອ້ງປ1ແລະສະຖານທີ່ ອື່ ນໆ.
•   ບອກເຂາົເຈ ົາ້ລ່ວງໜາ້ກ່ຽວກບັກດົລະບຽບໃນໂຮງຮຽນ.
•   ບອກເຂາົເຈ ົາ້ວ່າຢູ່ໂຮງຮຽນມເີພື່ ອນຫຼາຍຄນົ

⊙   ຄູແມ່ນເປນັຜູໃ້ຫຄ້ວາມຊ່ວຍເຫຼອືເມື່ ອຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ
•   ບອກເດກັວ່າຄູແມ່ນຜູທ້ີ່ ບອກໃຫເ້ດກັໃນສິ່ ງທີ່ ເຂາົຕອ້ງການແລະສິ່ ງທີ່ ຢາກຮູ.້
•   ບອກເດກັວ່າຄູມກັເດກັແບບໃດ(ເດກັທີ່ ຮກັສາກດົລະບຽບ,ຮກັສາສນັຍາແລະອື່ ນໆ)

⊙   ຈດັການກບັສິ່ ງຂອງຕນົເອງ
•   ຂຽນລາຍການສິ່ ງຂອງໃຫແ້ກ່ເດກັແລະໃຫເ້ດກັເອາົໃສ່ໃນກະເປາົຕາມລໍາດບັ.ໃຫເ້ດກັຮຽນຈດັສິ່ ງຂອງທີ່ ໃຊໃ້ນໂຮ

ງຮຽນແລະກະເປາົເປ,້ໃຫເ້ດກັເຮດັດວ້ຍຕນົເອງແລະເປນັອດິສະຫຼະ(ລາ້ງໜາ້,ຈດັຂອງຕນົເອງ,ຮູວ້ທິໃີຊຫ້ອ້ງນໍາ້ແລ
ະອື່່ ນໆ.).

3.ການກຽມຕວົເຂົາ້ຮຽນ

ການຈດົຊື່ ເຂົາ້ຮຽນອາດຈະເຮດັໃຫເ້ດກັມທີງັຄວາມມ່ວນຊື່ ນແລະຕງຶຄຽດໄດ.້ຢູ່ໃນເຮອືນ,ພ່ໍແມ່ຄວນສົ່ ງເສມີໃຫເ້ດກັມີ
ຄວາມກຽມພອ້ມໃນການໃຊຊ້ວີດິຢູ່ໃນໂຮງຮຽນດວ້ຍຄວາມເບກີບານມ່ວນຊື່ ນ.

⊙   ການນຸ່ງຖື(ໂສງ້ເສືອ້):ນຸ່ງຊຸດນກັຮຽນແບບລຽບງ່າຍແລະເປນັເຄື່ ອງທີ່ ນຸ່ງສະບາຍຈະເຮດັໃຫລ້າວໃຊຊ້ວີດິໃນໂຮງຮ
ຽນໄດສ້ະດວກສະບາຍ,ແລວ້ສົ່ ງເດກັໄປໂຮງຮຽນ.

⊙   ກະເປາົເປ:້ກະເປາົເປຂ້ອງນກັຮຽນບ່ໍຄວນໃຫຍ່ເກນີໄປ,ແລະຄວນໃຫເ້ດກັສາມາດພາຍໃສ່ບ່າໄດງ່້າຍ.ຄວນກຽມຖົ
ງເປທ້ີ່ ງ່າຍແລະເໝາະສມົ,ແທນການກຽມຖງົເປແ້ບບສະລບັສບັຊອ້ນຫຼເືປນັຖງົເປທ້ນັສະໄໝເກນີໄປ.

⊙   ສໍດໍາ,ກ່ອງສໍດໍາແລະຢາງລບຶ:ກ່ອງສໍດໍາຄວນຈະເປນັແບບລຽບງ່າຍແທນກ່ອງສໍດໍາທີ່ ສບັສນົ,ແລະບ່ໍຄວນໃຊກ່້ອງສໍ


ດໍາທີ່ ມເີຄື່ ອງຫຼິນ້ເກມ.ໃນໄລຍະເປດີສກົຮຽນໃໝ່ຂໍແນະນາໍໃຫໃ້ຊສໍ້ດໍາປະເທດ2B(ສດໍີາ).ກຽມສໍດໍາສອງຫຼສືາມ
ອນັພອ້ມດວ້ຍກ່ອງສໍດໍາໜຶ່ ງອນັ.ໃນຂັນ້ຮຽນສູງກ່ວາ,ຂໍແນນນາໍໃຫໃ້ຊສໍ້ດໍາແບບກດົອອກ.

⊙   ປືມ້ຂຽນ:ກຽມປືມ້ຂຽນສໍາລບັຊັນ້ປະຖມົປທີີ1ແລະປທີີ2.ກະກຽມປືມ້ຝກຶຫດັຢູ່ບາ້ນແລະປືມ້ຂຽນທົ່ ວໄປກ່ອນ
ລ່ວງໜາ້,ແລະເຮດັຕາມຄໍາແນະນາໍຂອງຄູປະຈາໍຫອ້ງໃນການກະກຽມປື ້

້
ມຂຽນອື່ ນໆ(ປືມ້ຝກຶຂຽນຕາມຮອຍຈໍາ້,ປື ້

ນບດົເຝກີຫດັຢູ່ບາ້ນ,ປື ້
້
ມຂຽນທົ່ ວໄປ,ແລະອື່ ນໆ)

⊙   ສໍສທີຽນແລະສໍສໄີມ:້ສໍສສີບິສອງອນັແມ່ນມຄີວາມເໝາະສມົສໍາລບັຫອ້ງປ1.

⊙   ຖງົໃສ່ເກບີແລະເກບີໃສ່ໃນຫອ້ງຮຽນ:ຖງົໃສ່ເກບີຄວນຈະໃຫຍ່ພຽງພໍທີ່ ສາມາດເອາົເກບີແລ່ນໃສ່ໃນ.
ມເີກບີໃສ່ພາຍໃນຫຼາຍໆຊະນດິ,ມສີເີຊັ່ ນ:ສບີວົ,ສຟີາ້,ແລະອື່ ນໆ.ຫຼກີເວັນ້ເກບີໃສ່ພາຍໃນທີ່ ຍ່າງບ່ໍສະດວກຫຼໃືຫ
ຍ່ໂພດ.ສາມາດໄປຊີເ້ກບີໄດ້ທີ່ ຮາ້ນຂາຍເກບີຫຼືຮາ້ນເຄື່ ອງຂຽນໜາ້ໂຮງຮຽນ(ບ່ໍຈາໍເປນັຕອ້ງມຖີງົໃສ່ເກບີຖາ້ວ່າເດັ
ກເກບັເກບີຂອງລາວໄດໃ້ນຕູໄ້ວເ້ຄື່ ອງ.)

ຂໍມ້ນູທີ່ ເປນັປະໂຫຍດ

ສິ່ ງທີ່ ຄວນຮຽນຮູກ່້ອນເລີ່ ມເຂົາ້ຮຽນ
•ຮຽນຂຽນຊື່ ໂຮງຮຽນແລະການອ່ານອອກສຽງ
•ຮຽນຂຽນຊື່ ຕນົເອງແລະຂຽນຊື່ ສະມາຊກິໃນຄອບຄວົ.
•ຮຽນພະຍນັຊະນະແລະສະຫຼະພາສາເກາົຫຼີ
•ຮຽນຕວົເລກແບບງ່າຍໆ(1~10)
•ຮຽນວທິໃີຊສໍ້,ສໍສທີຽນ,ມດີແຊມແລະຢາງລບຶ.
•ຮຽນຂດີວງົມນົ,ເສັນ້ລວງນອນແລະເສັນ້ລວງຕັງ້ໂດຍໃຊສໍ້ສໄີມ.້
•ຮຽນຊື່່ ສີ
•ສາມາດຈາໍແນກເຄື່ ອງຂອງຂອງຕນົເອງແລະເຄື່ ອງຂອງຂອງຜູອ້ື່ ນ.
•ຮູທ້ີ່ ຢູ່ແລະໝາຍເລກໂທລະສບັຢູ່ບາ້ນລວມທງັວທິໂີທແລະຮບັໂທລະສບັ
•ຮຽນຮູມ້າລະຍາດພືນ້ຖານໃນເວລາກນິ.



ການສກຶສາຂອງເດກັ 195194 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

⊙   ໄປໂຮງຮຽນພອ້ມກບັສຸຂະພາບທີ່ ດີ
•   ກວດແຂວ້,ຕາ,ຫູແລະອື່ ນໆ.ກວດແລະປິ່ ນປວົພະຍາດກ່ອນລ່ວງໜາ້
•   ຄວນແຈງ້ໃຫຄູ້ປະຈາໍຫອ້ງຮູລ່້ວງໜາ້ຖາ້ວ່າເດກັມກີານແພອ້າຫານຫຼືເປນັໄຂ້(ກນິນມົບ່ໍຖກື,ຜວິໜງັອກັເສບ,

ລໍາໄສອ້ກັເສບແລະອື່ ນໆ.)

⊙   ຮູວ້ທິໄີປໂຮງຮຽນຢ່າງປອດໄພ
• ການຍ່າງໄປໂຮງຮຽນແມ່ນດທີີ່ ສຸດ.ກວດກາເສັນ້ທາງໄປໂຮງຮຽນແລະການໃຊເ້ວລາ.
•   ຮບັປະກນັວ່າໄດຍ່້າງຕາມເສັນ້ທາງເບືອ້ງຊາ້ຍ,ໃຊບ່້ອນໃຫຂ້າ້ມເສັນ້ທາງ,ແລະເຂົາ້ໃຈໄຟສນັຍານຈລໍະຈອນເພື່ ອເດີ

ນທາງໄປໂຮງຮຽນຢ່າງປອດໄພ.
•   ຂືນ້ລດົເມຢ່າງເປນັລະບຽບ.
•   ຫາ້ມຍ່າງໄປທາງໜາ້ຫຼທືາງຫຼງັຫຼງັຈາກລງົຈາກລດົເມ.
•   ຂາ້ມທາງໂດຍໃຊຂ້ວົຍ່າງທາງເທງີຫຼທືາງໃຕດ້ນິໃນບໍລເິວນທີ່ ມຂີວົຍ່າງຢູ່ເທງີຫຼືຢູ່ໃຕດ້ນິ.
•   ຫາ້ມແລ່ນຂາ້ມທາງ.
•   ປະຕບິດັຕາມຄໍາແນະນາໍຂອງຜູຄ້ວບຄຸມຈລໍະຈອນຖາ້ວ່າມ.ີ
•   ກບັໄປຫາບ່ອນເກົ່ າຖາ້ວ່າສນັຍານໄຟຈລໍະຈອນປ່ຽນຕອນທີ່ ທ່ານເລີ່ ມຂາ້ມທາງ.ຂາ້ມໄປໄວໄວຖາ້ວ່າທ່ານໄດຂ້າ້ມໄ

ປກາຍເຄິ່ ງຂອງເສັນ້ເຄິ່ ງກາງແລວ້.

ຂໍມ້ນູທີ່ ເປນັປະໂຫຍດ

ຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືສໍາລບັກດິຈະກາໍພເິສດ
ຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືໃນຮູບແບບເຫຼົ່ ານີຊ່້ວຍນກັຮຽນຊັນ້ປະຖມົໃນກດິຈະກາໍການຮຽນ/ກດິຈະກາໍຫຼງັຈາກເລກີໂຮງຮຽນແລະເຮັ
ດບດົເຝກິຫດັຜ່ານກດິຈະກາໍການຮຽນຫຼງັເລກີຮຽນ(ຫອ້ງລຽ້ງດູເດກັນກັຮຽນປະຖມົ),ສູນລຽ້ງເດກັໃນທອ້ງຖິ່ ນ,ການສກຶສ
າຫຼງັເລກີຮຽນ,ການລຽ້ງດູຫຼງັເລກີຮຽນ(ໂຮງລຽ້ງເດກັ),ແລະອື່ ນໆ.ນກັຮຽນຫຼໂືຮງຮຽນປະຖມົສກຶສາອາດຈະເຂົາ້ຮ່ວມກດິ
ຈະກາໍໃນຫອ້ງຮຽນຫຼງັເລກີຮຽນ,ສູນລຽ້ງເດກັໃນພືນ້ຖານ,ການສກຶສາຫຼງັເລກີຮຽນສໍາລບັໄວໝຸ່ມແລະສະຖານທີ່ ລຽ້ງດູູເດກັ
ຫຼງັເລກີຮຽນ,ແລະນກັຮຽນໃນໂຮງຮຽນປະຖມົ,ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົຕົນ້ແລະມດັທະຍມົປາຍສາມາດໃຊກ້ດິຈະກາໍການຮຽນ
ຫຼງັເລກີຮຽນ,ແລະການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືການຮຽນຢູ່ເຮອືນ.
ຄອບຄວົທີ່ ປະສບົບນັຫາດາ້ນການເງນິສາມາດຂໍຄໍາປກຶສາໃນການໃຊບໍ້ລກິານຂອງສະຖາບນັເຫຼົ່ ານີໄ້ດໂ້ດຍບ່ໍເສຍຄ່າໃຊຈ່້າຍ.

ສູນບໍລກິານລຽ້ງດູເດກັແລະສູນໃຫບໍ້ລກິານດາ້ນການສກຶສາຫຼງັເລກີຮຽນ

ປະເພດ
ສູນລຽ້ງເດກັໃນ
ເຂດພືນ້ທີ່

ການສກຶສາຂອງຊາວໝຸ່ມ
ຫອ້ງຮຽນຫຼງັເລກີຮຽນ

(ຫອ້ງລຽ້ງດູເດກັຊັນ້ປະຖມົ)
ສະຖານທີ່ ຮບັລຽ້ງເດັ
ກຫຼງັເລກີຮຽນ

ນກັຮຽນ
ເດກັອາຍຸຕ່ໍາ
ກ່ວາ18ປີ

ສຸມໃສ່ເດກັທີ່ ມາຈາກຄອບ
ຄວົທີ່ ມລີາຍໄດໜ້ອ້ຍ
•ນກັຮຽນໂຮງຮຽນປະຖມົ
(ຫອ້ງປ4ຫາປ6)
•ນກັຮຽນຊັນ້ມດັທະຍມົ
(ຫອ້ງມ1ຫາມ2)

ຫອ້ງຮຽນຫຼງັເລກີຮຽນ
ນກັຮຽນຊັນ້ປະຖມົສກຶສາ
ຫອ້ງລຽ້ງເດກັຊັນ້ປະຖມົ
•(ການລຽ້ງດູເດກັຕອນບ່າຍ)
ເດກັທຸກຄນົໃຫຫ້ອ້ງຫອ້ງປ1ແລະປ2

※   ອງີໃສ່ສະຖານະການໃນໂຮງຮຽນ,ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ,ພຽ
ງແຕ່ນກັຮຽນຫອ້ງປ3ຫາປ6ທີ່ ມາຈາກຄອບຄວົມລີາຍ
ໄດຕ່ໍ້າ,ຄອບຄວົທີ່ ມຜູີປ້ກົຄອງຄນົດຽວຫຼຄືອບຄວົທີ່ ຜູປ້ົ

ກຄອງເຮດັວຽກຈຶ່ ງສາມາດຍອມຮບັໄດ.້
※ ການຂະຫຍາຍທຸກປ:ີ(2015)ຫອ້ງປ1-ປ4

(2016)ຫອ້ງປ1-ປ6
•ການລຽ້ງເດກັຕອນຄ່ໍາ

ເດກັທີ່ ມາຈາກຄອບຄວົເຮດັວຽກ,ຄອບຄວົມລີາຍໄດຕ່ໍ້າຫຼື
ຄອບຄວົມຜູີປ້ກົຄອງຄນົດຽວແລະຜູທ້ີ່ ມຄີວາມຕອ້ງການ
ການເບິ່ ງແຍງເພີ່ ມແທ ້ໆ (ຜູທີ່ ສນົໃຈຕອ້ງມເີງ ື່ອນໄຂພືນ້ຖາ
ນເຊັ່ ນວ່າລາຍໄດສ້ອງເທົ່ າແລະອື່ ນໆ).

ນກັຮຽນຊັນ້ປະຖົ
ມສກຶສາທີ່ ມາຈາກຄ
ອບຄວົທີ່ ມລີາຍຮບັຕ່ໍາ
(ຫອ້ງປ1-ປ6)

ຊົ່ ວໂມງ
ເຮດັວຽກ

ຫາ້ມືຕ່ໍ້ອາທດິ,
8ຊົ່ ວໂມງຫຼຫຼືາຍ

ກ່ວາຕ່ໍມື ້

•ວນັຈນັເຖງິວນັສຸກ:
15:00~22:00

•ວນັເສາົ:12:00~19:00
•ວນັເສາົທີ່ ບ່ໍມຫີອ້ງຮຽນ:
09:00~16:00

ຫອ້ງຮຽນຫຼງັເລກີຮຽນ
ຫອ້ງຮຽນຫຼງັເລກີຮຽນ-(ແຕ່ລະໂຮງຮຽນແຕກຕ່າງກນັ)
ຫອ້ງລຽ້ງດູເດກັປະຖມົ
•ການລຽ້ງດູເດກັຕອນບ່າຍ:ຫຼງັເລກີຮຽນ-5ໂມງແລງ
※   ມໃີຫຮ້ອດ6ໂມງແລງອງີຕາມສະຖານະການໃນໂຮງຮຽນ.
• ການລຽ້ງດູເດກັຕອນຄ່ໍາ:10ໂມງຕອນຄ່ໍາ
※   ອາດກບັບາ້ນກ່ອນກາໍນດົອງີຕາມຊ່ວງເວລາ

(ຕອ້ງກບັບາ້ນພອ້ມກບັຜູປ້ກົຄອງ)

4ຊົ່ ວໂມງຫຼຫຼືາຍ
ກ່ວາຕ່ໍມື ້



ການສກຶສາຂອງເດກັ 197196 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

ປະເພດ
ສູນລຽ້ງເດກັໃນ
ເຂດພືນ້ທີ່

ການສກຶສາຂອງຊາວໝຸ່ມ
ຫອ້ງຮຽນຫຼງັເລກີຮຽນ

(ຫອ້ງລຽ້ງດູເດກັຊັນ້ປະຖມົ)
ສະຖານທີ່ ຮບັລຽ້ງເດັ
ກຫຼງັເລກີຮຽນ

ການບໍ
ລກິານ

ຮບັລຽ້ງເດກັ,ໃຫກ້
ານສກຶສາ,ໃຫຄໍ້າປຶ

ກສາແລະອື່ ນໆ.

ພອນສະຫວນັແລະຄວາມ
ສາມາດໃນການຮຽນຮູ,້ຮ
ຽນເພີ່ ມ,ບໍລກິານອາຫານແ
ລະອື່ ນໆ.

ຫອ້ງຮຽນຫຼງັເລກີຮຽນ
ຫຼກັສູດຂອງໂຮງຮຽນແລະກດິຈະກາໍການຮຽນພເິສດ
ຫອ້ງລຽ້ງເດກັປະຖມົ
•ເຮດັກດິຈະກາໍເປນັກຸ່ມ:ຫຼິນ້ດນົຕ,ີຫດັກາຍບໍລຫິານ,
ບນັເທງີ/ກດິຈະກາໍສາ້ງປະສບົການແລະອື່ ນໆ

•ກດິຈະກາໍສ່ວນຕວົ:ເຮດັວຽກບາ້ນ,
ຂຽນບນັທກຶປະຈາໍວນັ,ອ່ານໜງັສ,ືແລະກດິຈະກາໍອນືໆ.

ລຽ້ງເດກັແລະໃຫ ້
ການສກຶສາ

ຄ່າໃຊຈ່້າຍ ບ່ໍມຄ່ີາໃຊຈ່້າຍ

ຊາວໝຸ່ມທີ່ ໄດຮ້ບັສະບບົ
ການຮບັປະກນັການຄອງ
ຊບີຂັນ້ພືນ້ຖານແຫ່ງຊາດ:

ບ່ໍເສຍຄ່າໃຊຈ່້າຍ
ຊາວໝຸ່ມທີ່ ບ່ໍໄດຮ້ບັ

(NBLSS):ໄດຈ່້າຍເງນິ

ຫອ້ງຮຽນຫຼງັເລກີຮຽນ
ຫຼກັການໃຫປ້ະໂຫຍດ(ນກັຮຽນທີ່ ເຂົາ້ເກນເງ ື່ອນໄຂໄດ ້
ຮບັຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືການສກຶສາຕອ້ງສະໝກັຫອ້ງຮຽນ
ບ່ໍໄດເ້ສຍຄ່າ)
ຫອ້ງລຽ້ງເດກັໂຮງຮຽນປະຖມົ
•ຫອ້ງປ1-ປ2:ບ່ໍໄດເ້ສຍຄ່າ(ອງີຕາມສະຖານະການໃນເຂ
ດພືນ້ຖານແລະໂຮງຮຽນ,ຄ່າໃຊຈ່້າຍອາດມກີານປ່ຽນແປງ
ສໍາລບັອາຫານແລະອາຫານຫວ່າງ(ເດກັທີ່ ມາຈາກຄອບຄວົ
ທີ່່ ມລີາຍຮບັຕ່ໍາຈະບ່ໍໄດເ້ສຍຄ່າ)

•ເດກັຫອ້ງປ3-ປ4:ມາຈາກຄອບຄວົທີ່ ມລີາຍຮບັຕ່ໍາ:
ບ່ໍໄດເ້ສຍຄ່າ

•ນກັຮຽນທົ່ ວໄປ:ໄດເ້ສຍຄ່າ

ຕດິຕ່ໍສູນລຽ້ງເດັ
ກໃນພືນ້ທີ່

ຂໍມ້ນູຕດິຕ່ໍ

ໜາ້ເວບັໄຊທຫຼ໌ກັ
ຂອງສູນສະຫວດັ
ດກີານຂອງເດກັ,ຫ ້

ອງຮຽນ
∙02-732-7979
www.kaccc.org

ສູນຝກຶຊາວໝຸ່ມທົ່ ວປ
ະເທດ,ການສກຶສາຂອງ
ຊາວໝຸ່ມ
∙02-330-2868-70
www.youthacademy.
or.kr

ຫອ້ງຮຽນຫຼງັເລກີຮຽນ
ຫອ້ງການສກຶສາປະຈາໍເມອືງ/ແຂວງ,ຫອ້ງການສົ່ ງເສມີການສຶ
ກສາ,ໂຮງຮຽນຂອງນກັຮຽນ
ຫອ້ງລຽ້ງເດກັໂຮງຮຽນປະຖມົ
ຫອ້ງການຄະນະບໍລກິານການສກຶສາປະຈາໍເມອືງ/ແຂວງ,ຫອ້
ງການສົ່ ງເສມີການສກຶສາ,ໂຮງຮຽນຂອງນກັຮຽນ
www.afterschool.go.kr

ສູນກາງຂໍມ້ນູຂອງ
ສະຖານທີ່ ຮບັລຽ້ງເດກັ

☎02-701-0431
central.

childcare.go.kr

ຂໍມ້ນູທີ່ ເປນັປະໂຫຍດ

ເວບັໄຊທຮ໌ຽນຮູທ້າງອນິເຕເີນດັ
ເວບັໄຊທຮ໌ຽນຮູໃ້ນໄຊເບີ(Cyber)ສະໜບັສະໜນູການຮຽນຢູ່ໃນເຮອືນ,ແລະນກັຮຽນສາມາດຮຽນຮູໄ້ດໂ້ດຍບ່ໍໄດເ້ສຍຄ່າ
ວຊິາທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ເລອືກໃນທຸກທີ່ ແລະທຸກເວລາ.ຕ່ໍໄປນີແ້ມ່ນບາງສ່ວນຂອງເວບັໄຊທກ໌ານຮຽນຮູໃ້ນໂລກໄຊເບຟີຣດໍີາເນນີການ
ໂດຍຫອ້ງການສກຶສາທກິານນະຄອນຫລວງແລະຫອ້ງການສກຶສາແຂວງ.

ເວບັໄຊທຮ໌ຽນຮູຢູ່້ເຮອືນໃນໄຊເບທີີ່ ບໍລຫິານໂດຍຫອ້ງການສກຶສາ

ເຂດ ຊື່ ເວບັໄຊທ໌ ທີ່ ຢູ່ເວບັໄຊທ໌

Seoul Kkulmat.com http://www.kkulmat.com/

Busan BusanCyberSchool http://cyber.busanedu.net/

Daegu Daegue-Study http://estudy.edunavi.kr/

Incheon ໂຮງຮຽນIncheone-School http://cyber.edu-i.org/

Gwangju Bitgoulsaem http://cyber.gedu.net/

Daejeon DaejeonCyberLearning http://www.djstudy.or.kr/

Ulsan UlsanCyberLearning http://home.go.kr/

Gyeonggi Danopy http://danopy.goedu.kr/

Gangwon GangwonEduworld http://ngcc.gweduone.net/

Chungbuk ChungbukCyberLearning http://star.cbedunet.or.kr/

Chungnam EdusChungnam http://smart.edus.or.kr

Jeonbuk ໂຮງຮຽນJeonbuke-School http://eschool.jbedu.kr/

Jeonnam JeonnamCyberLearningGreennarae http://cyber.jnei.or.kr/

Gyeongbuk GyeongbukCyberLearning http://lms.gyo6.net/

Gyeongnam SaemiLearning http://lms.gnedu.net/

Jeju Jejue-Study http://www.jejuestudy.net/
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ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

ວຊິາຮຽນ(ໝວດ)
ຊົ່ ວໂມງຮຽນຂອງ
ຊັນ້ປ1ຫາປ3

ເນືອ້ໃນການຮຽນຮູທ້ີ່ ສໍາຄນັ

ພາສາເກາົຫຼີ 442 ການຟງັ,ເວົາ້,ອ່ານ,ຂຽນ,ໄວຍາກອນ,ວນັນະຄະດີ

ວຊິາສງັຄມົວທິະຍາ
(ລວມທງັປະຫວດັສາດ)

ແລະຈນັຍາບນັ
510

ສງັຄມົວທິະຍາ(ພູມສາດ,ສງັຄມົວທິະຍາທົ່ ວໄປ),ປະຫວດັສາດ(ເກາົຫຼ,ີ
ໂລກ)
ຕນົເອງໃນຖານະຜູມ້ຄຸີນະທາໍ,ຄວາມສໍາພນັກບັພວກເຮາົແລະຜູອ້ື່ ນ,
ຄວາມສໍາພນັກບັສງັຄມົ,ປະເທດ,ໜ່ວຍໂລກ,ແລະຊຸມຊນົ,
ຄວາມສໍາພນັກບັທໍາມະຊາດແລະສິ່ ງເໜອືທໍາມະຊາດ

ວຊິາເລກ 374
ຕວົເລກແລະການຄໍານວນ,ຕວົໜງັສແືລະສູດ,ຫຼກັການ,ຄວາມເປນັໄປໄດແ້ລະ
ສະຖຕິ,ິເລຂາຄະນດິ

ວຊິາວທິະຍາສາດ,
ອຸດສາຫະກາໍສລິະປະແລະວິ
ທະຍາສາດແຫ່ງຄອບຄວົ

646 ວດັຖຸແລະພະລງັງານ,ຊວິດິແລະໂລກຊວີດິໃນຄອບຄວົ,ໂລກແຫ່ງເທກັໂນໂລຢີ

ພາລະສກຶສາ 272
ກດິຈະກາໍເສມີສາ້ງສຸຂະພາບ,ສິ່ ງທາ້ທາຍ,ການແຂ່ງຂນັ,ການສະແດງອອກ,ແລ
ະການເຈລະຈາ

ສລິະປະ(ດນົຕ,ີວຈິດິສນິ) 272
ການສະແດງອອກ,ການຮູຄຸ້ນຄ່າ,ແລະແນວທາງຊວີດິປະສບົການ,ການສະແດງ
ອອກ,ການຮູຄຸ້ນຄ່າ

ພາສາອງັກດິ 340
ການສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈ(ການຟງັ,ການອ່ານ),ການສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈການສະແດງ
ອອກ(ການເວົາ້,ການຂຽນ)

ວຊິາເລອືກຮຽນ 204

ວຊິາເລອືກເຊັ່ ນວ່າວນັນະຄະດຈີນີ,ຂໍມ້ນູຂ່າວສານ,ສິ່ ງແວດລອ້ມແລະການເພີ່ ມ
ຂືນ້ຂອງສຂີຽວ,ພາສາຕ່າງປະເທດສໍາລບັການດໍາລງົຊວີດິ(ເຢຍລະມນັ,ຟຼັ່ ງ,ສະເ
ປນ,ຈນິ,ຍີ່ ປຸ່ນ,ຣດັເຊຍ,ອາຫຼບັ,ຫວຽດນາມ),ການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບສາທາລະນ
ະ,ວຽກແລະອາຊບີແລະອື່ ນໆ.

 ການສກຶສາໃນລະດບັມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົນ້

ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົນ້ເປນັຫຼກັສູດສາມປ.ີນກັຮຽນເຂົາ້ຮຽນໃນໂຮງຮຽນທີ່ ຕັງ້ຢູ່ໃກເ້ຮອືນຂອງເຂາົເຈ ົາ້,
ແລະການສກຶສາໃນໂຮງຮຽນມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ແມ່ນເປນັພາກບງັຄບັ.ພ່ໍແມ່ຜູທ້ີ່ ບ່ໍສົ່ ງລູກຂອງເຂາົໄປຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນ
ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ຈະຖກືປບັໃໝ່.

1.ເນືອ້ຫາຂອງການສກຶສາ

ອງີຕາມຜນົສໍາເລດັຂອງການສກຶສາໃນລະດບັປະຖມົສກຶສາ,ຫຼກັສູດຂອງໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົນ້ໄດສຸ້ມ
ໃສ່ການພດັທະນາຄວາມສາມາດທີ່ ຈາໍເປນັສໍາລບັການຮຽນຮູແ້ລະການໃຊຊ້ວີດິປະຈາໍວນັຂອງນກັຮຽນ,ແລະເສມີສາ້
ງຄຸນສມົບດັຂອງພນົລະເມອືງແບບປະຊາທປິະໄຕ.ນກັຮຽນໄດຮ້ຽນຮູພ້າສາເກາົຫຼ,ີສງັຄມົ(ລວມທງັປະຫວດັສາດ)
/ຈນັຍາບນັ,ຄະນດິສາດ,ວທິະຍາສາດ/ເຕກັໂນໂລຊ,ີວທິະຍາສາດພາຍໃນປະເທດ,ການຮຽນຮູທ້າງດາ້ນຮ່າງກາຍ,
ສລິະປະ(ດນົຕ/ີສນິລະປະ),ພາສາອງັກດິ,ແລະວຊິາການທາງເລອືກອື່ ນ.ຫລກັສູດທາງເລອືກປະກອບມວີນັນະ
ຄະດຈີນີ,ເຕກັໂນໂລຊຂໍີມ້ນູຂ່າວສານ,ສິ່ ງແວດລອ້ມແລະການເຕບີໂຕສຂີຽວ,ພາສາຕ່າງປະເທດ(ເຍຍລະມນັ,
ຝຣັ່ ງ,ແອສປາໂຍນ,ຈນີ,ຍີ່ ປຸ່ນ,ລດັເຊຍ,ອາຣາບດິ,ແລະຫວຽດນາມ),ສຸຂະພາບ,ເສັນ້ທາງການເຮດັວຽກ,ແລະ
ວຊິາອາຊບີທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.ການຮຽນຮູທ້າງຮ່າງກາຍະແລະສນິລະປະສາມາດໄດຮ້ບັການຈດັຮຽນແລະດໍາເນນີການຮຽນ
ນອກຈາກແປດຫລກັສູດການເຫຼົ່ ານີ.້ຊ່ວງຂອງຊັນ້ຮຽນປກົະຕຕິາມຫຼກັສູດມດີັ່ ງຕ່ໍໄປນີ.້
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ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

(2)ຈດຸປະສງົ

ນກັຮຽນພດັທະນາແລະເສມີສາ້ງພອນສະຫວນັແລະຄວາມສາມາດຂອງຕນົເອງແລະເຂົາ້ຮ່ວມໃນກດິຈະກາໍເສມີສາ້ງປະ
ສບົການໄດຢ່້າງເປນັອດິສະຫຼະແລະສອນທດັສະນະຄະຕໃິນການໃຊຊ້ວີດິແບບອດິສະຫຼະ,ແລະເສມີສາ້ງຈດິໃຈໃນກາ
ນຢູ່ຮ່ວມກບັຊຸມຊນົແລະສາ້ງເງ ື່ອນໄຂທີ່ ແຕກຕ່າງເພື່ ອຕຽມຕວົເປນັພນົລະເມອືງຂອງໂລກໂດຍການແບ່ງປນັແລະຄໍານງຶ
ເຖງິຜູອ້ື່ ນ

①   ນກັຮຽນມອີດິສະຫຼະໃນການເຂົາ້ຮ່ວມງານແລະກດິຈະກາໍຕ່າງໆ,ຊຶ່ ງເປນັເພີ່ ມຄວາມສາມາດຂອງຕນົເອງໃນການຮບັ
ມກືບັການປ່ຽນແປງສະພາບແວດລອ້ມໄດຢ່້າງໝັນ້ໃຈແລະມບີດົບາດໃນລກັສະນະສະມາຊກິຂອງຊຸມຊນົ.

②   ນກັຮຽນເຂົາ້ຮ່ວມກດິຈະກາໍສະໂມສອນໄດຢ່້າງເປນັອດິສະຫຼະແລະໝັນ້ຄງົ,ຊຶ່ ງເປນັການສາ້ງນໄິສຂອງຕນົເອງແລະ
ມຄີວາມຄດິສາ້ງສນັ,ແລະເສມີສາ້ງຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູຮ່້ວມກນັແລະມທີດັສະນະຄະຕທິີ່ ສາ້ງສນັ.

③   ກດິຈະກາໍສາ້ງໃຫເ້ປນັຄນົທີ່ ຮູຈ້ກັແບ່ງປນັແລະຄໍານງຶເຖງິຜູອ້ື່ ນສໍາລບັຄນົບາ້ນໃກເ້ຮອືນຄຽງແລະ
ຊຸມຊນົໃນເຂດພືນ້ທີ່ ,ແລະຄໍານງຶເຖງິຄຸນຄ່າໃນການໃຊຊ້ວີດິຢູ່ຮ່ວມກນັໂດຍສາ້ງນໄິສການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວ
ດລອ້ມ.

④   ນກັຮຽນໄດມ້ໂີອກາດສາ້ງເອກະລກັຂອງຕນົເອງໂດຍການເຂົາ້ໃຈໃນສິ່ ງທີ່ ຕນົມກັ,ພອນສະຫວນັແລະທດັສະນະຄະ
ຕຂິອງຕນົ.ວາງແຜນແລະກະກຽມເສັນ້ທາງອາຊບີໂດຍຄົນ້ຫາຂໍມ້ນູການສກຶສາແລະວຽກເຮດັງານທໍາ.

2.ກດິຈະກາໍເສມີສາ້ງປະສບົການທີ່ ສາ້ງສນັ

(1)ບຸກຄະລກິກະພາບ

ກດິຈະກາໍເສມີສາ້ງປະສບົການສາ້ງສນັເປນັກດິຈະກາໍນອກຈາກວຊິາຮຽນປກົກະຕິຊຶ່ ງມຄີວາມຜຸກພນັຊຶ່ ງກນັແລະກນັ,
ຈດຸປະສງົແມ່ນເພື່ ອພດັທະນາຄວາສາມາດຂອງມະນຸດເພື່ ອໃຫມ້ຄີວາມຄດິສາ້ງສນັແລະມຄຸີນນະທໍາ.ກດິຈະກາໍເສມີສາ້
ງປະສບົການສາ້ງສນັມລີກັສະນະເປນັກດິຈະກາໍກຸ່ມອດິສະຫຼະແລະລວມເຖງິກດິຈະກາໍດາ້ນການສກຶສາເພື່ ອເພີ່ ມບຸກຄະ
ລກິກະພາບຂອງແຕ່ລະຄນົແລະຄວາມສາ້ງສນັອກີ.
ຫຼກັສູດຂອງກດິຈະກາໍເສມີສາ້ງປະສບົການສາ້ງສນັປະກອບດວ້ຍ4ດາ້ນຄກືດິຈະກາໍອດິສະຫຼະ,ສະໂມສອນເດກັ,
ອາສາສະໝກັ,ແລະກດິຈະກາໍສາ້ງອາຊບີ.ໂຮງຮຽນໄດສ້າ້ງຄວາມຍດຶຍຸ່ນໃນການເລອືກແລະເຮດັກດິຈະກາໍສະເພາະໃນ
ແຕ່ລະດາ້ນໂດຍອງີຕາມບຸກຄະລກິຂອງນກັຮຽນ,ຫອ້ງຮຽນ,ຊັນ້ຮຽນ,ໂຮງຮຽນ,ແລະຊຸມຊນົໃນພືນ້ທີ່ .
ວຊິາແລະກດິຈະກາໍຈດັຂືນ້ໄປຕາມຄໍາແນະນາໍ.ດັ່ ງນັນ້,ໂຮງຮຽນສາມາດເລອືກແລະເນັນ້ໜກັຫຼກັສູດທີ່ ສາ້ງສນັກວ່າແລ
ະມຕໍີາລາທີ່ ລາກຫຼາຍ.ກດິຈະກາໍເສມີສາ້ງປະສບົການສາ້ງສນັໃນໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສຸມໃສ່ສາ້ງທດັສະນະຄະຕຂິອງກາ
ນຢູ່ຮ່ວມກບັຄນົອື່ ນ,ຄົນ້ຫາເສັນ້ທາງອາຊບີຂອງແຕ່ລະບຸກຄນົ,ການຄົນ້ຫາຕນົເອງ,ແລະການພດັທະນາຕນົເອງ.
ກດິຈະກາໍເສມີສາ້ງປະສບົການສາ້ງສນັເນັນ້ການຝກຶໃຫນ້ກັຮຽນມອີດິສະຫຼະໃນການຝກຶຝນົຕນົເອງ.ດັ່ ງນັນ້,ຈ ຶ່ ງໃຫນ້ກັ
ຮຽນແລະຄູໄດສ້ນົທະນານາໍກນັແລະໃຫນ້ກັຮຽນສາ້ງແຜນ,ແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບ,ແລະປະຕບິດັວຽກງານຂອງກດິຈ
ະກາໍດວ້ຍຕນົເອງ.ນອກຈາກນັນ້,ມນັຍງັເປນັສິ່ ງສໍາຄນັໃນການໃຊຊ້ບັພະຍາກອນມະນຸດແລະແຫ່ຼງຂໍມ້ນູແລະເວລາຢ່າງ
ມຄີວາມຢດືຢຸ່ນໂດຍຄໍານງຶເຖງິສະພາບດນິຟາ້ອາກາດແລະວດັທະນະທາໍຂອງແຕ່ລະພືນ້ທີແລະໂຮງຮຽນ.
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ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

(3)ໂຄງສາ້ງເນືອ້ໃນ

ຂງົເຂດ ລກັສະນະ ກດິຈະກາໍ

ກດິຈະກາໍອິ
ດສະຫຼະ

ໂຮງຮຽນຈດັກດິຈະກາໍອດິສະຫຼະໃຫນ້ກັຮຽນໄດ ້
ຄົນ້ຫາຕນົເອງແລະນກັຮຽນເຂົາ້ຮ່ວມຫຼາຍກດິຈະ
ກາໍກ່ຽວກບັການສກຶສາຢ່າງກະຕລືລືົນ້.

•ກດິຈະກາໍການປບັຕວົ
•ກດິຈະກາໍອດິສະຫຼະ
•ກດິຈະກາໍໃນງານ
•ກດິຈະກາໍສາ້ງສນັແລະສາ້ງຄວາມແຕກຕ່າງແລະອື່ ນໆ.

ກດິຈະກາໍສະ
ໂມສອນ

ນກັຮຽນອາສາສະໝກັເຂົາ້ຮ່ວມກດິຈະກາໍເປນັ
ກຸ່ມເພື່ ອສາ້ງທດັສະນະຄະຕໃິນການຮ່ວມມກືັ
ນແລະເພື່ ອພດັທະນານໄິສແລະຄວາມຊໍານານຂ
ອງຕນົເອງ.

•ກດິຈະກາໍການສກຶສາ
•ກດິຈະກາໍວດັທະນະທາໍແລະສລິະປະ
•ກດິຈະກາໍກລິາ
•ກດິຈະກາໍຝກຶຫດັແລະຄວາມດຸໝັ່ ນ
•ກດິຈະກາໍກຸ່ມສໍາລບັຊາວໜຸ່ມແລະອື່ ນໆ.

ກດິຈະກາໍອາ
ສາສະໝກັ

ນກັຮຽນປະຕບິດັກດິຈະກາໍການແບ່ງປນັແລະເ
ບິ່ ງແຍງຄນົບາ້ນໃກເ້ຮອືນຄຽງແລະຊຸມຊນົໃນພື ້

ນທີ່ ,ແລະພະຍາຍາມອະນຸລກັສິ່ ງແວດລອ້ມທາງ
ທາໍມະຊາດ.

•ກດິຈະກາໍອາສາສະໝກັສໍາລບັໂຮງຮຽນ
•ກດິຈະກາໍອາສາສະໝກັສໍາລບັຊຸມຊນົໃນເຂດພືນ້ທີ່

•ກດິຈະກາໍປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມທາງທໍາມະຊາດ
•ກດິຈະກາໍເຜຍີແຜ່ນແລະອື່ ນໆ

ກດິຈະກາໍ
ສາ້ງອາຊບີ

ນກັຮຽນຄນົຫາແລະອອກແບບອາຊບີຂອງຕນົເອ
ງຜ່ານກດິຈະກາໍການພດັທະນາຕນົເອງໃຫເ້ໝາະສົ
ມກບັຄວາມສນົໃຈ,ຄວາມຊໍານານແລະທດັສະນະ
ຄະຕຂິອງແຕ່ລະຄນົ.

•ກດິຈະກາໍສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈຕນົເອງ
•ກດິຈະກາໍຄົນ້ຫາຂໍມ້ນູເສັນ້ທາງອາຊບີ
•ກດິຈະກາໍວາງແຜນເສັນ້ທາງອາຊບີ
•ກດິຈະກາໍສາ້ງປະສບົການອາຊບີແລະອື່ ນໆ.

ຂໍມ້ນູີ່ ເປນັປະໂຫຍດ

ຄວາມຮຸນແຮງໃນໂຮງຮຽນ
ການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງໃນໂຮງຮຽນໝາຍເຖງິການກະທາໍທີ່ ເຮດັໃຫມ້ບີາດເຈບັ,ການທໍາຮາ້ຍຮ່າງກາຍ,ການກກັຂງັ,ການຂົ່ ມຂູ່,
ການຈບັກຸມ,ການລໍໃ້ຈ,ການໃສ່ຮາ້ຍ,ການດູຖູກ,ການຂູ່,ການບບີບງັຄບັ,ການບງັຄບັໃຫເ້ປນັໜີບຸ້ນຄຸນ,ການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮ
ງທາງເພດ,ການຂົ່ ມເຫງັ,ການໃຊໄ້ຊເບຂີົ່ ມເຫງັ,ແລະຄວາມເສຍຫາຍທາງຮ່າງກາຍ,ຈດິໃຈຫຼຊືບັສນິເນື່ ອງຈາກການຂົ່ ມຂູ່ດວ້ຍ
ຂໍມ້ນູລາມກົອານາຈານຫຼຄືວາມຮຸນແຮງທາງເຄອືຂ່າຍຄອມພວິເຕ.ີພດຶຕກິາໍທີ່ ບ່ໍຮາ້ຍແຮງແຕ່ກໍ່ ຖວ່ືາເປນັການໃຊຄ້ວາມຮຸນແ
ຮງຖາ້ວ່າໄດສ້ົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍຈດິໃຈຜູອ້ື່ ນ

ການສງົໄສວ່າມກີານໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງຢູ່ໃນໂຮງຮຽນໃນກລໍະນຕ່ໍີໄປນີ ້

•ເມື່ ອໂສງ້ເສືອ້,ເກບີ,ແວ່ນຕາຂອງລູກທ່ານເສຍຫຼເືພເລືອ້ຍໆ
•ເມື່ ອທ່ານພບົເຫນັອາການບາດເຈບັຫຼຮືອຍຊໍາ້ໃນຮ່າງກາຍຂອງລູກທ່ານເລືອ້ຍໆແລະລູກຂອງທ່ານບອກວ່າລາວເກດີອຸປະ
ຕເິຫດລົມ້ຫຼຖືກືບາດເຈບັຕອນເຮດັກດິຈະກາໍ.

•ເມື່ ອທ່ານພບົເຫນັຮອຍຂດີຫຼິນ້ຢູ່ປືມ້ຕໍາລາ,ປື ້
້
ມຂຽນຫຼຖືງົ.

•ລູກຂໍເງນິຫຼາຍພດິປກົກະຕຫຼິເືອາົເງນິຢູ່ເຮອືນໂດຍບ່ໍໄດບ້ອກພ່ໍແມ່.
•ເມື່ ອລູກອ່ອນແອຫຼບ່ໍືຢາກອອກຈາກຫອ້ງນອນຂອງລາວ.

•ເມື່ ອລູກບ່ໍຢາກກນິອາຫານທີ່ ລາວເຄຍີມກັກນິຫຼເືຄຍີກນິຫຼາຍແລະເຄີຍີບອກວ່າລາວຫວິເຂົາ້ຫຼງັຈາກເລກີຮຽນ
•ເມື່ ອລູກບ່ໍຢາກໄປໂຮງຮຽນແລະອາ້ງວ່າບ່ໍສະບາຍ
•ເມື່ ອເດກັຊງັແລະບ່ໍຢາກຮບັໂທລະສບັຈາກໝູ່ ສະນດິຂອງລາວ.
•ເມື່ ອລູກຂໍຍາ້ຍໄປຮຽນຢູ່ບ່ອນອື່ ນຫຼປ່ືຽນໄປຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນອື່ ນໂດຍບ່ໍຮູສ້າຍເຫດ.
•ເມື່ ອຜນົການຮຽນຂອງລູກຕກົລງົຢ່າງກະທນັຫນັ
•ເມື່ ອລູກມເີຫື່ ອອອກ,ເວົາ້ຫຼເືວົາ້ລະເມຕີອນນອນຫຼບັ.
• ຖາ້ເດກັຂອງທ່ານໃຈຮາ້ຍຫຼາຍກ່ວາແຕ່ກ່ອນ,ແລະຫຼັ່ ງນໍາ້ຕາ

ວທິຮີບັມກືບັຄວາມຮຸນແຮງໃນໂຮງຮຽນ
ຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົອາດຈະຂໍປກຶສານາໍຄູປະຈາໍຫອ້ງທນັທແີລະລາຍງານຜນົເສຍຫາຍ.ຫາກເກດີບນັຫາ,ຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົກ
ະທບົສາມາດໂທໄປຫາສະຖານຕໍີາຫຼວດແຫ່ງຊາດເພື່ ອການລາຍງານຫາສູນການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງໃນໂຮງຮຽນ(117).
ສູນນີບໍ້ລກິານຕະຫຼອດ24ຊົ່ ວໂມງ,ໃນ365ວນັ.

(1)ໂຮງຮຽນ
•   ຄະນະກາໍມະການແກໄ້ຂການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງໃນໂຮງຮຽນ

ພ່ໍແມ່ຕອ້ງລາຍງານຫາຄູປະຈາໍຫອ້ງເມື່ ອລູກຂອງເຂາົໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງໃນໂຮງຮຽນ.ຄູປະຈາໍ
ຫອ້ງຈະລາຍງານເຫດການດັ່ ງກ່າວໄປຍງັໜ່ວຍງານທີ່ ຮບັຜດິຊອບດາ້ນການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງໃນໂຮງຮຽນແລະໜ່ວຍງານ
ດັ່ ງກ່າວຈະລາຍງານຫາຜູອໍ້ານວຍການໂຮງຮຽນຫຼງັຈາກໄດດໍ້າເນນີການສບືສວນສອບສວນ.ຄະນະກາໍມະການແກໄ້ຂ
ການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງໃນໂຮງຮຽນໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມແລະດໍາເນນີການພຈິາລະນາຢ່າງຮອບຄອບ.ພ່ໍແມ່ສາມາດຂໍໃຫ້
ຄະນະກາໍມະການໃນໂຮງຮຽນເພື່ ອຈດັປະຊຸມເພື່ ອແກໄ້ຂການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ.ສະພາໂຮງຮຽນສໍາລບັແ
ກໄ້ຂການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງຂອງໂຮງຮຽນມຈີດຸປະສງົເພື່ ອປອ້ງກນັບ່ໍໃຫໃ້ຊຄ້ວາມຮຸນແຮງໃນໂຮງຮຽນ,ປກຶສາຫາລກ່ືຽ
ວກບັມາດຕະການເພື່ ອວຽກງານຕາ້ນການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງ,ປກົປອ້ງຜູຖ້ກືເຄາະຮາ້ຍ,ປກຶສາຫາລກ່ືຽວກບັມາດຕະການ
ເພື່ ອຕາ້ນການໂຈມຕ,ີແລະການຕດັສນິຂດັແຍ່ງລະຫວ່າງຜູຖ້ກືເຄາະຮາ້ຍແລະການຜູໂ້ຈມຕີ

•     ວີຄລາສ(ສູນໃຫຄໍ້າປກຶສາຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ)

ສູນWeeCenterແມ່ນອງົການຈດັຕັງ້ໃຫຄໍ້າປກຶສາຂັນ້ມດັທະຍມົສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ຢູ່ທີ່ ຫອ້ງການຂອງລະດບັການສກຶສາສໍ
າລບັນກັຮຽນຢູ່ໃນວກິດິທີ່ ບ່ໍສາມາດໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກໂຮງຮຽນ.ສູນດັ່ ງກ່າວໃຫບໍ້ລກິານແບບຄບົວງົຈອນທີ່ ກໍ
ານດົເອງສໍາລບັນກັຮຽນ,ແລະການສະຫນອງປະສມົປະສານກບັການບົ່ ງມະຕທິີ່ ເປນັມອືາຊບີ,ການໃຫຄໍ້າປກຶສາແລະ
ການປິ່ ນປວົ.

(2)ຫອ້ງການສກຶສາ
•ວເິຊນັເຕີ(ສູນຊ່ວຍເຫຼອືການໃຫຄໍ້າປກຶສາແກ່ນກັຮຽນ)

ວເິຊນັເຕແີມ່ນອງົການໃຫຄໍ້າປກຶສາຂັນ້ທສີອງທີ່ ສາ້ງຕັງ້ຂືນ້ຢູ່ໃນຂັນ້ຫອ້ງການສກຶສາເພື່ ອນກັຮຽນທີ່ ຕອ້ງການຄວາມຊ່ຽວຊາ
ນຫຼາຍຂືນ້ແລະການໃຫຄໍ້າປກຶສາໄລຍະຍາວແລະການບໍລກິານການສກຶສາ.ມນັໃຫກ້ານບໍລກິານແບບຄບົວງົຈອນຊຶ່ ງສາມາ
ດປບັໃຊກ້ບັນກັຮຽນຫຼາຍຄນົລວມທງັການກວດພະຍາດ,ການໃຫຄໍ້າປກຶສາແລະປິ່ ນປວົ.

•ໂຮງຮຽນວີ(WeeSchool) 
ໂຮງຮຽນວແິມ່ນອງົການໃຫຄໍ້າປກຶສາຂັນ້ທສີາມສາ້ງຕັງ້ຂືນ້ຢູ່ຫອ້ງການສກຶສາຂອງແຕ່ລະເມອືງແລະສຸມໃສ່ນກັຮຽນທີ່ ຕອ້ງ
ການການປິ່ ນປວົແລະການສກຶສາເປນັໄລຍະຍາວຍອ້ນມກີານສາ້ງບນັຫາໜກັໜ່ວງເຊັ່ ນວ່າຖກືໂຈະການຮຽນ.ສາມາດຮບັ
ການບໍລກິານດາ້ນການສກຶສາທີ່ ໂຮງຮຽນວີລວມທງັການເລອືກຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນກນິນອນ.

(3)ອງົການແລະກດິຈະກາໍເພື່ ອສງັຄມົ
•ທມີງານແກໄ້ຂບນັຫາການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງຢູ່ໂຮງຮຽນSOS



ການສກຶສາຂອງເດກັ 205204 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

ຂໍມ້ນູທີ່ ເປນັປະໂຫຍດ

ໂຄງການວີ(WeeProject)ສໍາລບັນກັຮຽນທີ່ ປບັຕວົຍາກໃນໂຮງຮຽນຫຼກືາໍລງັປະສບົບນັຫາ
ວ“ິWee”ເປນັຊື່ ຫຍໍມ້າຈາກ(“WE+Education",ຫຼື“WE+Emotion")

ມນູລະນທິກິານປອ້ງກນັຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເຍາົວະຊນົ,ຊາວຫນຸ່ມເພື່ ອສນັຕພິາບດໍາເນນີທມີງານສະຫນບັສະຫ
ນນູSOSທີ່ ສະຫນອງບນັດາໂຄງການຕ່າງໆເຊັ່ ນ:ການປອ້ງກນັຄວາມຮຸນແຮງຈາກໂຮງຮຽນ,ການແກໄ້ຂບນັຫາ,
ແລະການຟືນ້ຟູສໍາລບັຜູຖ້ກືເຄາະຮາ້ຍຄວາມຮຸນແຮງຈາກໂຮງຮຽນແລະຜູໂ້ຈມຕ,ີຄອບຄວົ,ແລະໂຮງຮຽນ.
ໂທຫາເບໃີຫຄໍ້າປກຶສາແຫ່ງຊາດ1588-9128ຫຼືໄປຢຽ້ມຢາມເວບັໄຊທ໌(www.jakim.net).
-ສູນຊ່ວຍເຫຼອືບູລະນາຄວາມຮຸນແຮງຈາກໂຮງຮຽນ:ໃຫບໍ້ລກິານບູລະນາຫຼາຍຢ່າງລວມທງັການບໍລກິານປິ່ ນປວົທາງຈດິ
ໃຈ,ການຮກັສາທາງການແພດແລະທາງດາ້ນກດົຫມາຍສໍາລບັຜູຖ້ກືເຄາະຮາ້ຍແລະການໂຈມຕ;ີມບໍີລກິານສະຫນບັສ
ະຫນນູໂດຍການເຊື່ ອມໂຍງກບັສະຖາບນັວຊິາຊບີທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຄວາມຮຸນແຮງໃນໂຮງຮຽນ
-ສູນໃຫຄໍ້າປກຶສາສະເພາະດາ້ນຄວາມຮຸນແຮງໃນໂຮງຮຽນ:ໃຫຄໍ້າປກຶສາທາງຈດິໃຈ,ການປິ່ ນປວົ,
ໃຫຄໍ້າປກຶສາການສໍາພາດ,ໃຫຄໍ້າປກຶສາກຸ່ມ,ໃຫຄໍ້າປກຶສາໃນໂລກໄຊເບີ່ ,ໃຫຄໍ້າປກຶສາການຢຽ້ມຢາມ,ການຕັງ້ແຄມ້,
ການຮຽນ,ແລະອື່ ນໆ.
-ສູນການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງແລະລະງບັຂໍຂ້ດັຄວາມຮຸນແຮງໃນໂຮງຮຽນ:ໃຫກ້ານລະງບັ,
ໂຄງການແກໄ້ຂບນັຫາຂໍຂ້ດັແຍ່ງ,ການຈດັການຂໍຂ້ດັແຍ່ງ,ການຝກຶ,ການໃຫຄໍ້າປກຶສາ,
ໃຫຄໍ້າແນະນາໍທາງດາ້ນກດົຫມາຍ,ແລະອື່ ນໆສໍາລບັການຟືນ້ຄນືສາຍພວົພນັລະຫວ່າງຜູຖ້ກືເຄາະຮາ້ຍ,ຜູໂ້ຈມຕ,ີ
ຄອບຄວົ,ໂຮງຮຽນແລະການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງ.

•ສາຍດ່ວນແກໄ້ຂບນັຫາຂອງຊາວໝຸ່ມ
ນກັຮຽນແລະພ່ໍແມ່ຂອງເຂາົເຈ ົາ້ທີ່ ໄດຮ້ບັຄວາມເສຍຫາຍສາມາດໂທຫາ☎1388ເພື່ ອຮບັຂໍມ້ນູທາງກດົໝາຍ
ກ່ຽວກບັຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ໃນໂຮງຮຽນແລະຄໍາປກຶສາໃນການແກໄ້ຂຄວາມຮຸນແຮງດັ່ ງກ່າວ.ສູນໃຫຄໍ້າປກຶສານີ້ແມ່ນຍງັເ
ປນັບ່ອນໃຫຄໍ້າປກຶສາສໍາລບັນກັຮຽນທີ່ ເຮດັຜດິເພື່ ອຈດັກດິຈະກາໍຝກຶຝນົເພື່ ອປອ້ງກນັການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງຢູ່ໂຮງຮຽນແ
ລະປອ້ງກນັບ່ໍໃຫຄ້ວາມຮຸນແຮງເກດີຂືນ້ຊໍາ້ຊອ້ນ.

•ເວບັໄຊທຊ໌ງັດາມແີຊມ(SangdamiSsam)
ເວບັໄຊທD໌aumkakao,KBແລະສະມະຄມົໂອເພນດອກເຕແີຫ່ງປະເທດເກາົຫຼີ(KoreanOpenDoctors
Society)ໄດຊ່້ວຍໃຫຄໍ້າປກຶສາແລະປິ່ ນປວົກຽວກບັການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງໃນໂຮງຮຽນໂດຍຜ່ານເວບັໄຊທ໌ແລະ
ແອບພຼເີຄຊນັມຖື.ືນກັຮຽນຜູທ້ີ່ ດາວໂລດແອບພຼເີຄຊນັໄມພໂິປ(MyPeople)ໂດຍຜ່ານມຖືສືະມາດໂຟນສາມາດເລອື
ກSangdamiSsamເລອືກທີ່່ ປກືສາມອືາຊບີເປນັເພື່ ອນແລະສົ່ ງຂໍ ້ຄ້ວາມເພື່ ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືຈາກທີ່ ປກຶສາດັ່ ງກ່າວນັ
ກຮຽນທີ່ ໄດຮ້ບັການບົ່ ງມະຕພິະຍາດວ່າໄດຮ້ບັຄວາມເຈບັປວດຈະໄດຮ້ບັການປິ່ ນປວົໂດຍສະມາຄມົທ່ານໝໍໂອເພນດອກ
ເຕແີຫ່ງປະເທດເກາົຫຼແີລະເຂົາ້ຮ່ວມເປນັອາສາສະໝກັເຮດັກດິຈະກາໍທາງການແພດຢູ່ບາ້ນແລະຕ່າງປະເທດເພື່ ອສາ້ງຄວາ
ມໝັນ້ໃຈຄນືໃໝ່.

(4)ວທິກີານລາຍງານຄວາມຮຸນແຮງໃນໂຮງຮຽນ
ໂທຫາ☎117(ສູນໃຫຄໍ້າປກຶສາສໍາລບັລາຍງານກ່ຽວກບັຄວາມຮຸນແຮງໃນໂຮງຮຽນ)ໂດຍບ່ໍມກີານໂທລະຫດັພືນ້ທີ່ ແລະນກັ
ຮຽນສາມາດເຂົາ້ເຖງິການກູໄ້ພສຸກເສນີຢ່າງວ່ອງໄວ,ການປອ້ງກນັຫຼືໃຫຄໍ້າປກຶສາ24ຊົ່ ວໂມງຕ່ໍວນັ,365ວນັ.
ນອກຈາກນັນ້,ມນັຍງັມຄີວາມເປນັໄປໄດທ້ີ່ ຈະລາຍງານຫຼໄືດຮ້ບັການໃຫຄໍ້າປກຶສາມາໃນເວບັໄຊທ໌(www.dorandoran.
go.kr). ນກັຮຽນຍງັສາມາດລາຍງານຜ່ານ#0117(ເປນັຂໍຄ້ວາມ)ຫຼື117CHAT(ໃບຄໍາຮອ້ງສະຫມກັ). ພວກເຂາົເຈ ົາ້ສາ
ມາດລາຍງານຜ່ານກ່ອງລາຍງານຂອງໂຮງຮຽນຫຼືກບັພະນກັງານຕໍາຫຼວດໃນໂຮງຮຽນ.

ປອ້ງກນັການສູນເສຍຊບັພະຍາກອນມະນຸດໂດຍການສະໜອງໂປຣແກຣມທີ່

ປບັໃຫເ້ໝາະສມົສໍາລບັນກັຮຽນຢູ່ໃນພາວະວກິດິເຊັ່ ນວ່າມກີານຊຸດເຊາົການຮຽນ

Safe-netທີ2 ສູນWee

•ສາ້ງຕັງ້ໂດຍຫອ້ງການສກຶສາປະຈາໍພາກ
•ໃຫກ້ານບໍລກິານປະເມນີຜນົ-ໃຫຄໍ້າປກຶສາ-
ແກໄ້ຂສໍາລບັນກັຮຽນຜູທ້ີ່ ຕອ້ງການການດູແລຢ່າງຕ່ໍເນື່

ອງຈາກຜູຊ່້ຽວຊານ

•ນກັຮຽນໃນພາວະວກິດິທີ່

ຖກືຮອ້ງຂໍໂດຍໂຮງຮຽນ
ເພາະວ່າມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການນາໍພາ
ແລະແກໄ້ຂພວກເຂາົຢູ່ໂຮງຮຽນ.ນກັ
ຮຽນຜູທ້ີ່ ມເີຈດຕະນາຮບັເອາົການໃຫ ້
ຄໍາປກຶສາ

•ສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ຢູ່ແຕ່ລະໂຮງຮຽນ
•ຄົນ້ຫາແລະປອ້ງກນັນກັຮຽນທີ່ ປບັຕວົເຂົາ້ກບັໂຮງຮຽນບ່ໍໄ
ດດ້ີເພື່ ອເສມີສາ້ງຄວາມສາມາດປບັຕວົເຂົາ້ກບັໂຮງຮຽນ

Safe-netທີ1 ຫອ້ງຮຽນWee

•ນກັຮຽນຜູທ້ີ່ ປບັຕວົເຂົາ້ກບັໂຮງຮ
ຽນບ່ໍໄດດ້ີຫຼຢູ່ືໃນພາວະວກິດິເນື່ ອ
ງຈາກຜນົການຮຽນບ່ໍໄດຕ້າມຄາດ
ໝາຍ,ຄວາມສໍາພນັສ່ວນຕວົບ່ໍດ,ີ
ຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ໂຮງຮຽນ,ການຕດິສື່ ,
ການປະພດຶບ່ໍດີແລະອື່ ນໆ.

Safe-netທີ3 ໂຮງຮຽນWee

•ສາ້ງຕັງ້ໂດຍຫອ້ງການສກຶສາຂອງເມອືງແລະແຂວງ
•ມອບໝາຍການບໍລກິານດາ້ນການສກຶສາສໍາລບັນກັຮຽນທີ່ ຢູ່ໃນ

ກຸ່ມຄວາມສ່ຽງສູງຜູທ້ີ່ ຕອ້ງການການແກໄ້ຂໄລຍະຍາວ

•ນກັຮຽນຜູທ້ີ່ ຕອ້ງການການແກໄ້ຂ
ແລະການສກຶສາໄລຍະຍາວ
ເນື່ ອງຈາກສະພາບການວກິດິຮາ້ຍແຮງ

•ນກັຮຽນຜູທ້ີ່ ຖກືຮອ້ງຂໍໂດຍໂຮງຮຽນ
ຫຼນືກັຮຽນສູນWee
ຜູທ້ີ່ ຢຸດເຊາົການຮຽນຂອງເຂາົເຈ ົາ້



ການສກຶສາຂອງເດກັ 207206 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

2.ປະເພດຂອງໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ

ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາ
ຕອນປາຍທົ່ ວໄປ

ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍຊຶ່ ງໃຫກ້ານສກຶສາທົ່ ວໄປໃນຫຼາຍໆວຊິາຮຽນ.ປະເພດບກັວມເອາົ
ບອດັຕາສ່ວນທີ່ ໃຫຍ່ທີ່ ສຸດຂອງປະເພດຂອງໂຮງຮຽນຊັນ້ສູງ.ນກັຮຽນຈະຖກືຈດັສນັແລະໄດຮ້ບັການຄດັ
ເລອືກໂດຍສະລາກນາໍໃຊຄ້ອມພວິເຕໂີດຍອງີຕາມພາກພືນ້ຂອງເຂາົເຈ ົາ້,ຫຼືໄດຖ້ກືຄດັເລອືກໂດຍຜ່ານຫຼັ
ກການທີ່ ອງີໃສ່ຄະແນນສອບເສງັຫຼຄືະແນນລວມ(GPA).

ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາ
ຕອນປາຍເປົາ້ໝາຍພເິສດ

ປະເພດຂອງໂຮງຮຽນມດັທະຍມົນີມ້ຈີດຸປະສງົເພື່ ອສະຫນອງການຮຽນພເິສດໃນພືນ້ທີ່ ພເິ
ສດ.ໂຮງຮຽນຈດຸປະສງົພເິສດຊັນ້ສູງປະກອບມໂີຮງຮຽນສໍາລບັການບໍາລຸງວທິະຍາສາດພ
ອນສະຫວນັ(ໂຮງຮຽນວທິະຍາສາດຊັນ້ສູງ),ໂຮງຮຽນພອນສະຫວນັໃນພາສາຕ່າງປະເທດ
(ໂຮງຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດຊັນ້ສູງ),ໂຮງຮຽນສໍາລບັການບໍາລຸງພອນສະຫວນັສາກນົ
(ໂຮງຮຽນນານາຊາດຊັນ້ສູງ),ໂຮງຮຽນສໍາລບັການບໍາລຸງສລິະປນິ(ໂຮງຮຽນສລິະປະຊັນ້ສູງ),
ໂຮງຮຽນສໍາລບັການບໍາລຸງນກັກລິາ(ໂຮງຮຽນພາລະສກຶສາຊັນ້ສູງ),ແລະໂຮງຮຽນທີ່ ໄດຖ້ກືເຊື່ ອ
ມຕ່ໍໂດຍກງົກບັອຸດສາຫະກາໍສະເພາະໃດຫນຶ່ ງ(ໂຮງຮຽນອຸດສາຫະກາໍຊັນ້ສູງແບບກາໍນດົເອງ).ນັ
ກຮຽນໄດຮ້ບັການຄດັເລອືກໂດຍອງີໃສ່ການປະເມນີຜນົຄວາມສາມາດຂອງການຮຽນຮູທ້ີ່ ເປນັ
ເອກະລາດຂອງເຂາົເຈ ົາ້,ຊຶ່ ງເບິ່ ງບນັທກຶຈາກໂຮງຮຽນ,ຄໍາແນະນາໍຂອງຄູອາຈານ,ການສໍາພາດ,
ຄະແນນລວມການສອບເສງັພາກປະຕບິດັ,ແລະອື່ ນໆ.ທີ່ ສໍາຄນັ,ດາ້ນວທິະຍາສາດ,ພາສາຕ່າງປະເທດ,
ແລະໂຮງຮຽນສາກນົຄດັເລອືກເອາົ20%ຂອງນກັຮຽນຂອງເຂາົເຈ ົາ້ຈາກກຸ່ມທີ່ ຕອ້ງການໆດູແລທາງສັ
ງຄມົ.

ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາ
ຕອນປາຍສະເພາະດາ້ນ

ໂຮງຮຽນປະເພດນີມ້ຈີດຸປະສງົເພື່ ອສົ່ ງເສມີຄວາມສາມາດໃນຂງົເຂດສະເພາະ,
ການຈດັກຸ່ມນກັຮຽນທີ່ ມພີອນສະຫວນັ,ໄຫວພບິ,ແລະຄວາມສາມາດທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ.ມນັຍງັສະຫນອງ
ການຮຽນທີ່ ເນັນ້ປະສບົການແບບມອືາຊບີ,ລວມທງັການຮຽນພາກສະຫນາມ.ນກັຮຽນສາມາດຝກຶຝນົ
ວຊິາຊບີຕ່າງໆເຊັ່ ນດາ້ນກະສກິາໍ,ຊວີະວທິະຍາ,ອຸດສາຫະກາໍ,ຂໍມ້ນູຂ່າວສານທາງການຄາ້,ການຫາປາ,
ການຂນົສົ່ ງສນິຄາ້ທາງເຮອື,ການເຮດັວຽກເຮອືນ,ທຸລະກດິແລະອື່ ນໆ.ອງີຕາມລກັສະນະພເິສດຂອງແຕ່
ລະໂຮງຮຽນ,ລວມໄປເຖງິວຊິາຮຽນທົ່ ວໄປເຊັ່ ນວ່າພາສາເກາົຫຼີວຊິາເລກ,ພາສາອງັກດິ,ສງັຄມົວທິະຍາ,
ແລະອື່ ນໆ.ນກັຮຽນໄດຖ້ກືຄດັເລອືກໂດຍອງີໃສ່ຄະແນນລວມ,ການສໍາພາດ,ແລະການເສງັທດົສອບ.

ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາ
ຕອນປາຍອດິສະຫຼະ

ໂຮງຮຽນປະເພດນີແ້ມ່ນອະນຸຍາດໃຫເ້ປນັເອກກະລາດແລະມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຄຸ ້
ມຄອງໂຮງຮຽນ,ແລະການສະຫນອງໂຄງການການຮຽນຕ່າງໆພເິສດ.ປະເພດນີປ້ະກອບມີ
"ໂຮງຮຽນຊັນ້ສູງເອກະລາດຂອງລດັ"ແລະ"ໂຮງຮຽນຊັນ້ສູງເອກະລາດຂອງເອກະຊນົ."
ໃນໂຮງຮຽນຊັນ້ສູງເອກະລາດຂອງລດັ,ນກັຮຽນຈະຖກືຈດັສນັ,ຮບັການຄດັເລອືກໂດຍໃຊຄ້ອມພວິເຕີ
ອງີຕາມຂງົເຂດ,ຫຼືການຄດັເລອືກໂດຍອງີໃສ່ຄະແນນຈາກໂຮງຮຽນຫຼືຄະແນນທີ່ ສອບເສງັ.ໂຮງຮຽນ
ຊັນ້ສູງເອກະລາດຂອງເອກະຊນົເລອືກນກັສກຶສາໂດຍອງີໃສ່ການປະເມນີຜນົຄວາມສາມາດຂອງການຮ
ຽນຮູຂ້ອງນກັຮຽນແຕ່ລະຕນົເອງໂດຍກງົ;ນີສ້າມາດລວມການມພີຈິາລະນາການບນັທກຶຈາກໂຮງຮຽນ,
ຂໍສ້ະເຫນແີນະຈາກຄູອາຈານ,ການສໍາພາດ,ຄະແນນການທດົສອບ,ແລະອື່ ນໆ.

 ການສກຶສາຢູ່ໃນໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ

ຫຼກັສູດທີ່ ຮຽນໃນໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍເປນັຫຼກັສູດ3ປ.ີນກັຮຽນທີ່ ຮຽນຈບົຈາກໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ
ສກຶສາຕອນຕົ ້ນ້ຫຼຜ່ືານການເສງັທຽບເທົ່ າມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ສາມາດສະໝກັເຂົ ້າ້ຮຽນທີ່ ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາຕອ
ນປາຍ.ປະເພດຂອງໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍໄດແ້ບ່ງອອກເປນັຫຼາຍປະເພດຄືໂຮງຮຽນທົ່່ ວໄປແລະໂຮງ
ຮຽນເປົາ້ໝາຍພເິສດ,ໂຮງຮຽນການສກຶສາສະເພາະດາ້ນແລະໂຮງຮຽນອດິສະຫຼະ.ວທິກີານຮບັເຂົາ້ຮຽນແຕກຕ່າງກນັ
ຕາມຕວົເມອືງ/ແຂວງຫຼືໂຮງຮຽນ.ການສກຶສາໂຮງຮຽນຊັນ້ສູງບ່ໍແມ່ນການບງັຄບັ,ສະນັນ້ແຕ່ລະຄວົເຮອືນຕອ້ງຮບັຜິ
ດຊອບສໍາລບັຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນໂຮງຮຽນທີ່ ຈາໍເປນັເຊັ່ ນ:ຄ່າທາໍນຽມຮຽນ,ຄ່າຮຽນ,ແລະອື່ ນໆ.ຄ່າໃຊຈ່້າຍຂອງໂຮງຮຽນ
ແຕກຕ່າງກນັຕາມພູມພິາກແລະຄຸນລກັສະນະຂອງໂຮງຮຽນ.ສໍາລບັໂຮງຮຽນຊັນ້ສູງທົ່ ວໄປ,ລະດບັຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນໂຮ
ງຮຽນແມ່ນລະຫວ່າງ12ແລະ15ລາ້ນວອນ;ໂຮງຮຽນສູງສະເພາະພເິສດແລະເປນັເອກະລາດເອກະຊນົຄ່າໃຊຈ່້າຍ
ແມ່ນສູງກວ່າ.ການຊ່ວຍເຫຼອືຂອງລດັຖະບານສາມາດໃຊໄ້ດສໍ້າລບັນກັສກຶສາຂອງຄອບຄວົປະສບົຄວາມຫຍຸງ້ຍາກທາ
ງດາ້ນການເງນິ.

1. ເນືອ້ໃນຂອງການຮຽນ

ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົໄດສຸ້ມໃສ່ການສົ່ ງເສມີຄວາມຖະຫນດັຂອງນກັຮຽນແລະ
ທກັສະໃນການເປນັພນົລະເມອືງຂອງໂລກ,ການກະກຽມການຮຽນເພື່ ອຮຽນຕ່ໍໂຮງຮຽນໃນລະດບັສູງຂືນ້ຂອງລ
າວ.ໃນຫນຶ່ ງຫອ້ງຮຽນໃຊເ້ວລາ50ນາທີແລະຫລກັສູດທີ່ ນກັຮຽນຈະຮຽນຮູນ້ັນ້ລວມມພີາສາສາດ,ຄະນດິສາດ,
ພາສາອງັກດິ,ການສງັຄມົ(ລວມທງັປະຫວດັສາດ/ຈນັຍາບນັ),ວທິະຍາສາດ,ການຮຽນຮູທ້າງດາ້ນຮ່າງກາຍ,ສລິະປະ
(ດນົຕ/ີສນິລະປະ),ເຕກັໂນໂລຊ,ີການບາ້ນ/ພາສາທີ່ ສອງ/ວນັນະຄະດຈີນີ/ສລິະປະສາດ,ແລະອື່ ນໆ.ນກັຮຽນສ
າມາດເລອືກເອາົວຊິາທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ຕອ້ງການທີ່ ຈະຮຽນຮູຈ້າກບນັດາວຊິາທົ່ ວໄປແລະວຊິາເລອືກໃນແຕ່ລະວຊິາ(ກຸ່ມ).
ຢ່າງໃດກຕໍາມ,ຈາໍນວນຂອງວຊິາຮຽນທີ່ ຕອ້ງໄດຮ້ຽນໃຫສໍ້າເລດັແມ່ນຈາໍກດັໃຫພ້ຽງແປດວຊິາເພື່ ອເສມີຂະຫຍາຍຄຸນນ
ະພາບດາ້ນການຮຽນແລະຫຸຼດຜ່ອນພາລະການຮຽນລງົ



ການສກຶສາຂອງເດກັ 209208 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

ລາຍການ
ຜູໄ້ດຮ້ບັເງນິຄ່າ
ຄອງຊບີພືນ້ຖານ

ມຜູີປ້ກົຄອງຄນົດຽວ
ຕາມກດົໝາຍ

ລະດບັລາຍໄດຕ່ໍ້າສຸດ
ຕາມກດົໝາຍ

ກວດສອບລາຍໄດ ້
ແລະຊບັສນິ

ຢັງ້ຢນືໂດຍຄູ
ປະຈາໍຫອ້ງ

ຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນໂຮງຮຽນ ○ ○ ○ △ △

ຄ່າອາຫານ ○ ○ ○ △ △

ຄ່າຮຽນຫຼກັສູດຫຼງັເລກີຮຽນ ○ ○ ○ △ △

ອນິເຕເີນດັແລະຄອມພວິເຕີ △ △ △ △ △

※   ○:ໃຫຄ້ວາມຊ່ວຍເຫຼອືທງັໝດົເມື່່ ອຮອ້ງຂໍ


△:ຕດັສນິວ່າຄວນໃຫຄ້ວາມຊ່ວຍເຫຼອືຫຼືບ່ໍໂດຍການກວດສອບຕາມເງ ື່ອນໄຂການໃຫຄ້ວາມຊ່ວຍເຫຼອື

⊙�ເອກະສານທີ່ ຈາໍເປນັ

ຄຸນສມົບດັ ເອກະສານທີ່ ຈາໍເປນັ

ຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືຄ່າຄອງຊບີຂັນ້ພືນ້ຖານ
ແຫ່ງຊາດ
ຜູສ້ະໝກັທີ່ ມຜູີປ້ກົຄອງພຽງຄນົດຽວ(ຕາມກດົໝາຍ)
ຜູສ້ະໝກັທີ່ ໄດຮ້ບັການປກົປອ້ງ,ອາໄສຢູ່ນາໍບຸກຄນົທີ່

ມລີາຍໄດຕ່ໍ້າສຸດ(ຕາມກດົໝາຍ)
ຜູສ້ະໝກັທີ່ ມບີນັຫາດາ້ນລາຍໄດແ້ລະຊບັສນິ

① ໃບສະໝກັເພື່ ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນໂຮງຮຽນ
② ໜງັສຍືນິຍອມໃນການໃຫຂໍ້ມ້ນູສ່ວນບຸກຄນົ
③ ແບບຟອມລາຍງານລາຍໄດແ້ລະຊບັສນິ
④ ເອກະສານຢນືຢນັລາຍໄດແ້ລະຊບັສນິ

ຢັງ້ຢນືໂດຍຜູອໍ້ານວຍການໂຮງຮຽນ

① ຈດົໝາຍຈາກຄູຜູທ້ີ່ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ(ບຸກຄນົທີ່ ມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບ)
②   ການອາ້ງອງີອື່ ນໆ(ໜີສ້ນິ,ການເສຍຊວີດິ,ການວ່າງງານ,

ທຸລະກດິລົມ້ລະລາຍແລະຍ່າຮາ້ງ)
*ຄູຫຼືບຸກຄນົຜູມ້ໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບຕອ້ງກະກຽມໜງັສຄໍືາຄດິເຫນັ.

⊙�ຂັນ້ຕອນການສະໝກັ
•ໄລຍະເວລາຄໍາຮອ້ງສະຫມກັປະຈາໍປແີບບເລັ່ ງລດັແມ່ນໄດຮ້ບັການດໍາເນນີການ(ໂຮງຮຽນແນະນາໍຂະບວນການເຮດັຄໍ
າຮອ້ງສະຫມກັແຍກຕ່າງຫາກໂດຍຜ່ານທາງຫນງັສແືຈງ້ການຫາຜູປ້ກົຄອງ,ແລະອື່ ນໆ).

•ພ່ໍແມ່ສາມາດຈ່າຍຄ່າການຮຽນໂດຍຜ່ານອອນໄລນຫຼ໌ໂືດຍການຢຽ້ມຢາມeup,myeon,ຫຼືສູນບໍລກິານຊຸມຊນົ.
ຂຶນ້ຢູ່ກບັຜນົຂອງລາຍຮບັແລະຊບັສນິ,ການໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດແມ່ນຖກືຄດັເລອືກໂດຍໂຮງຮຽນ.-ຜນົປະໂຫຍ
ດແມ່ນໄດຮ້ບັການຍກົເວັນ້ຈາກການຈ່າຍເງນິຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ.

3.ການບໍລກິານດາ້ນສະຫວດັດກີານໃຫແ້ກ່ນກັຮຽນ

ມເີງນິຊ່ວຍເຫຼອືແກ່ນກັຮຽນໂດຍມຄີວາມແຕກຕ່າງຕາມແຕ່ລະພືນ້ທີ່ ,ໂຮງຮຽນແລະຊ່ວງເວລາ.

(1)ການສະໜບັສະໜນູຄ່າໃຊຈ່້າຍສໍາລບັນກັຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖມົສກຶສາ,ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາຕອ
ນຕົນ້,ແລະໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍທີ່ ມາຈາກຄອບຄວົມລີາຍຮບັຕ່ໍາ.

⊙ ຄຸນສມົບດັ
•   ນກັຮຽນທີ່ ໄດຮ້ບັຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືຄ່າຮຽນແລະຄ່າສະໝກັເຂົາ້ຮຽນໂດຍໄດລ້ງົທະບຽນເປນັຜູທ້ີ່່ ໄດຮ້ບັເງນິສໍາລບັໃຊ ້

ຈ່າຍເຂົາ້ໃສ່ການສກຶສາຢູ່ທີ່ ສູນບໍລກິານຊຸມຊນົຂອງເມອືງແລະບາ້ນ(ຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັການປະກນັຄ່າຄອງຊບີພື ້ນ້ຖານຂອງ
ນກັຮຽນທີ່ ມາຈາກຜູປ້ກົຄອງຄນົດຽວແລະອື່ ນໆ)

•ນກັຮຽນທີ່ ຖກືຍອມຮບັວ່າເປນັໜຶ່ ງໃນສອງຄອບຄວົທີ່ ທຸກຈນົທີ່ ສຸດທີ່ ສູນບໍລກິານຊຸມຊນົຂອງເມອືງແລະບາ້ນ
(ອບິ,ມຽງ,ດອງ)

• ນກັຮຽນທີ່ ມລີາຍຮບັປານກາງ50%~60%ໂດຍອງີໃສ່ລາຍຮບັຄອບຄວົແລະຊບັສມົບດັ
(ຄວາມແຕກຕ່າງໂດຍເມອືງແລະແຂວງແລະຄ່າໃຊຈ່້າຍດາ້ນການຮຽນ)

•ນກັຮຽນທີ່ ມາຈາກຄອບຄວົທີ່ ມລີາຍຮບັຕ່ໍາທີ່ ບ່ໍໄດຕ້າມເງ ື່ອນໄຂຂາ້ງເທງີແຕ່ໄດຮ້ບັຄໍາແນະນາໍໂດຍຜູອໍ້ານວຍການໂຮ
ງຮຽນຍອ້ນສະພາບຄອບຄວົຂອງເຂາົເຈ ົາ້(ພ່ໍແມ່ຍ່າຮາ້ງ,ເສຍຊວີດິ,ບ່ໍມວີຽກເຮດັງານທໍາ,ທຸລະກດິລົມ້ລະລາຍ,ເຈບັເ
ປນັ,ມໜີີສ້ນິ,ສູນຫາຍ,ປດິກດິຈະການທຸລະກດິແລະອື່ ນໆ)

⊙ ລາຍການຄວາມຊ່ວຍເຫຼອື
•   (ຄ່າຮຽນໃນໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ)ຄ່າສະໝກັເຂົາ້ຮຽນໃນໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ,ຄ່າ

ຮຽນ,ແລະຄ່າທາໍນຽມບໍລກິານໂຮງຮຽນ
•   (ຄ່າອາຫານ)ຄ່າໃຊຈ່້າຍເຕມັຈາໍນວນສໍາລບັອາຫານທ່ຽງທີ່ ໂຮງຮຽນປະຖມົສກຶສາ,ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນ

ຕົນ້ແລະຕອນປາຍ(ອາຫານທ່ຽງ180ວນັຕ່ໍປ,ີບ່ໍລວມບ່ອນທີ່ ມອີາຫານທ່ຽງບ່ໍໄດຈ່້າຍເງນິ)
•   (ຫຼກັສູດຫຼງັເລກີຮຽນ)ສູງສຸດ600,000ວອນຕ່ໍປສໍີາລບັນກັຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖມົ/ມດັທະຍມົຕົນ້/ມດັທະຍມົປາ

ຍເພື່ ອການສກຶສາຫຼງັເລກີຮຽນໃນສະຖາບນັການສກຶສາພາກເອກະຊນົ
•   (ອນິເຕເີນດັແລະຄອມພວິເຕ)ີຄ່າໃຊອ້ນິເຕເີນດັ17,600ວອນຕ່ໍເດອືນ,ຄອມພວິເຕີ1ໜ່ວຍຕ່ໍເດກັໜຶ່ ງຄນົ

ທີ່ ມາຈາກຄອບຄວົມລີາຍໄດຕ່ໍ້າ.

ໃບຄໍາຮອ້ງສະຫມກັ

ພ່ໍແມ່

ຍອມຮບັ

eup·myeon·dong
ຫລື

ຜ່ານທາງອນິເຕເີນດັ

ການກວດສອບລາຍຮບັ
ແລະຊບັສມົບດັ

ເມອືງ·gun·gu
ກະຊວງສາທາລະນະສຸ
ກແລະສະວດັດກີານ,
ຄວາມສຸກe-um

ການຕດັສນິໃຈ
ຮບັຜນົປະໂຫຍດ

ໂຮງຮຽນ

(NICE)



ການສກຶສາຂອງເດກັ 211210 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

2.ທນຶການສກຶສາ

ຄ່າຮຽນໃນວທິະຍາໄລມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັໄປຕາມປະເພດຂອງວທິະຍາໄລ(ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ,
ມະຫາວທິະຍາໄລລດັຖະບານແລະມະຫາວທິະຍາໄລເອກະຊນົ),ແລະນກັຮຽນຕອ້ງໄດຈ່້າຍຄ່າຮຽນ.ລດັ
ຖະບານແລະແຕ່ລະໂຮງຮຽນວທິະຍາໄລເປດີມທີນືການສກຶສາຫຼາຍປະເພດເພື່່ ອຊ່ວຍເຫຼອືນກັຮຽນທີ່ ມາຈາກ
ຄອບຄວົມບີນັຫາທາງດາ້ນການເງນິ.
ລດັຖະບານລງົທນືໃນການໃຫທ້ນືການສກຶສາຊຶ່ ງລວມມໂີຄງການທນືການສກຶສາແຫ່ງຊາດແລະໂຄງການທຶ
ນການສກຶສາການເຮດັວຽກແຫ່ງຊາດແລະນກັຮຽນທີ່ ຮຽນຢູ່ມະຫາວທິະຍາໄລຂອງປະເທດເກາົຫຼີແລະ
ເປນັຄນົເກາົຫຼີສາມາດສະໝກັໄດທ້ີ່ ໂຄງການທນຶການສກຶສາແຫ່ງຊາດ.ສໍາລບັລາຍລະອຽດ,ເຂົາ້ໄປເບິ່ ງທີ່ 
ມນູນທິຊ່ິວຍເຫຼອືນກັຮຽນເກາົຫຼື(www.kosaf.go.kr).
ເພື່ ອໃຫໄ້ດຮ້ບັທນຶການສກຶສາຈາກມະຫາວທິະຍາໄລແລະອງົການຈດັຕັງ້ພາຍນອກ,ຕດິຕ່ໍຫາຫອ້ງການທີ່ ເຮດັວຽກກ່ຽວ
ກບັທນຶການສກຶສາຂອງມະຫາວທິະຍາໄລແລະຂໍຂໍມ້ນູກ່ຽວກບັທນຶການສກຶສາທີ່ ມຢູ່ີແລະວທິກີານສະໝກັ.
※∙ຜນົສະເລ່ຍການຮຽນໃນປີ2015(ມະຫາວທິະຍາໄລຫຼກັສູດ4ປ,ີອງີຕາມຂໍມ້ນູທີ່ ເປດີເຜຍີຂອງມະຫາວທິະຍາໄລ):(ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ-
ລດັຖະບານ)4,090,000,ວອນ,(ມະຫາວທິະຍາໄລເອກະຊນົ)7,340,000ວອນ

(1)ສະພາບລວມຂອງທນືການສກຶສາແຫ່ງຊາດ

⊙ຄຸນສມົບດັ:ນກັຮຽນວທິະຍາໄລທີ່ ເປນັຄນົສນັຊາດເກາົຫຼແີລະເຂົາ້ຮຽນໃນວທິະຍາໄລຄນົເກາົຫຼແີລະມລີາຍໄດຢູ່້ຂັນ້
ທ8ີthມາດຖານລາຍຮບັຂັນ້ຕ່ໍາຫຼຕ່ໍືາກ່ວານັນ້ອກີ*



※ມາດຖານລາຍຮບັຂັນ້ຕ່ໍາແມ່ນຄດິໄລຕາມຂໍມ້ນູຈາກລະບບົອງົການປະກນັສງັຄມົ(ລາຍຮບັຂອງຄອບຄວົ,ຊບັສນິ,ຊບັສນິເງນິຄໍາແລະໜີສ້ນິ)

⊙ຈາໍນວນເງນິຊ່ວຍເຫຼອື:ຂັນ້ການຊ່ວຍເຫຼອືຜູທ້ີ່ ມລີາຍຮບັຕ່ໍາກ່ວາເກນມາດຕະຖານ,ນກັຮຽນເປົາ້ໝາຍທີ່ ມລີາຍຮບັຢູ່
ຂັນ້ທ8ີthມາດຖານລາຍຮບັຂັນ້ຕ່ໍາຫຼຕ່ໍືາກ່ວານັນ້ອກີ(ສູງເຖງິ5.2ລາ້ນວອນຕ່ໍປ)ີ.

(ຫວົໜ່ວຍ:10,000ວອນ)

ລາຍການ ພືນ້ຖານ
ລາຍຮບັ
ຕ່ໍາຂັນ້1

ລາຍຮບັ
ຕ່ໍາຂັນ້2

ລາຍຮບັ
ຕ່ໍາຂັນ້3

ລາຍຮບັ
ຕ່ໍາຂັນ້4

ລາຍຮບັ
ຕ່ໍາຂັນ້5

ລາຍຮບັ
ຕ່ໍາຂັນ້6

ລາຍຮບັ
ຕ່ໍາຂັນ້7

ລາຍຮບັ
ຕ່ໍາຂັນ້8

ຈາໍນວນເງນິ
ຂອງທຶ

ນການສກຶສາ
520 520 520 390 286 168 120 67.5 67.5

⊙ວທິສີະໝກັ:ເວບັໄຊທຂ໌ອງມນູນທິຊ່ິວຍເຫຼອືນກັຮຽນປະເທດເກາົຫຼ(ີwww.kosaf.go.kr)

⊙ໄລຍະເວລາການສະໝກັ:ຕອນສິນ້ສຸດພາກຮຽນ,ກ່ອນແລະຫຼງັເປດິສກົຮຽນໃໝ່ຂອງທຸກປີ
※ຊ່ວງຍື່ ນໃບຄໍາຮອ້ງຮຽນພາກທີ1ສກົປີ2016(ຮອບທີ1)ວນັທີ24ພະຈກິຫາ16ທນັວາ2015,(ຮອບທີ2)ວນັທີ່ 25ກຸມພາຫາ10

ມນີາ2016
※ຊ່ວງຍື່ ນໃບຄໍາຮອ້ງຮຽນພາກທີ່ 2ສກົປີ2016(ຮອບທີ1)ວນັທີ່ 19ເມສາຫາ14ມຖຸີນາ2016,(ຮອບທີ2)ວນັທີ່ 25ສງິຫາຫາ10

ກນັຍາ2016.

 ການສກຶສາໃນລະດບັມະຫາວທິະຍາໄລ

ປະເທດເກາົຫຼີມມີະຫາວທິະຍາໄລຫຼກັສູດສີ່ ປແີລະວທິະຍາໄລຫຼກັສູດສອງປ.ີໂດຍປກົກະຕແິລວ້ຫຼກັສູດສີ່ ປໃີນມະ
ຫາວທິະຍາໄລສະໜອງໂປຣແກຣມການຮຽນສໍາລບັການສກຶສາຂັນ້ສູງ,ແລະປກົກະຕແິລວວທິະຍາໄລສອງປມີກັຈະໃ
ຫກ້ານສກຶສາກ່ຽວກບັການຝກຶອບົຮມົໂດຍເຈາະຈງົໃສ່ການຝກຶຄວາມສາມາດດາ້ນອາຊບີເປນັຫຼກັ.ໃນການສະໝກັເ
ຂົາ້ຮຽນໃນມະຫາວທິະຍາໄລຫຼວືທິະຍາໄລ,ນກັຮຽນສາມາດສະໝກັໃນໂຄງການເສງັເຂົາ້ພເິສດຊຶ່ ງເຈາະຈງົໃສ່ຜນົການ
ຮຽນຜ່ານມາໃນໂຮງຮຽນ,ການຂຽນບດົຄວາມແລະທກັສະທາງດາ້ນພາສາ,ຫຼກືານເສງັເຂົາ້ທີ່ ເປນັທາງການໂດຍເຈາະຈົ
ງໃສ່ຜນົການສອບເສງັເຂົາ້ມະຫາວທິະຍາໄລ.ລະບບົການຄດັເລອືກແມ່ນຂືນ້ຢູ່ກບັແຕ່ລະມະຫາວທິະຍາໄລແລະວທິ
ະຍາໄລທີ່ ມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັ.ຜູສ້ະໝກັຄວນລະມດັລະວງັໃນການອ່ານມາດຖານການຄດັເລອືກຂອງແຕ່ລະມະຫ
າວທິະຍາໄລແລະວທິະຍາໄລແລະມກີານກະກຽມທີ່ ດຕີາມເງ ື່ອນໄຂທີ່ ມຄີວາມຕອ້ງການຈາກມະຫາວທິະຍາໄລແລະວິ
ທະຍາໄລທີ່ ລາວເລອືກ.ມບີາງມະຫາວທິະຍາໄລຈດັການສອບເສງັເຂົາ້ສໍາລບັນກັຮຽນທີ່ ມາຈາກຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະນະ
ທາໍ.ນກັຮຽນທີ່ ມພ່ໍີແມ່ເປນັຄນົຕ່າງປະເທດທງັສອງອາດຈະສະໝກັຢູ່ໂຄງການສອບເສງັເຂົາ້ສໍາລບັຄນົຕ່າງປະເທດ.

1.ປະເພດຂອງການສກຶສາຊັນ້ສູງ

ວທິະຍາໄລໄດແ້ບ່ງເປນັມະຫາວທິະຍາໄລ[ຫຼກັສູດ4ປ]ີ,ວທິະຍາໄລເຕກັນກິອຸດສາຫະກາໍ,ວທິະຍາໄລຄູ,ວທິະຍາໄລກາ
ນສື່ ສານແລະໄປສະນ,ີວທິະຍາໄລໄຊເບແີລະວທິະຍາໄລເຕກັນກິວຊິາຊບີ(ຫຼກັສູດ2ປ)ີ.

ປະເພດ ຄໍາອະທບິາຍ

ມະຫາວທິະຍາໄລ ມຫຼີາຍສາຂາວຊິາຊຶ່ ງມນີກັຮຽນທີ່ ຮຽນຈບົມດັທະຍມົຕອນປາຍເສງັເຂົາ້

ວທິະຍາໄລອາຊວີະສກຶສາ ແນໃສ່ພດັທະນາວສິະວະກາໍພາກອຸດສາຫະກາໍ

ວທິະຍາໄລຄູ
ວທິະຍາໄລຫຼມືະຫາວທິະຍາໄລທີ່ ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູຄູໃນໂຮງຮຽນປະຖມົສກຶສາແລະມດັ
ທະຍມົສກຶສາຕອນຕົນ້.

ວທິະຍາໄລພເິສດ ຝກຶນກັຮຽນໃຫມ້ຄີວາມຊ່ຽວຊານຫຼາຍຂືນ້ໃນຫຼາຍສາຂາວຊິາ

ວທິະຍາໄລການສື່ ສານແລະໄປສະນແີ
ລະວທິະຍາໄລໄຊເບີ

ຜ່ານສື່ ໂທລະຄມົມະນາຄມົເຊັ່ ນວ່າໂທລະພາບແລະຄອມພວິເຕ,ີເປນັການສກຶສາທາງໄກດັ່ ງນັນ້ນັ
ກຮຽນສາມາດຮຽນໄດຢູ່້ທຸກບ່ອນ.

ວທິະຍາໄລເຕກັນກິ
ເປນັວທິະຍາໄລທີ່ ຜູເ້ຮດັວຽກໃນໂຮງງານອຸດສາຫະກາໍສາມາດຮຽນເອາົຄວາມຮູແ້ລະເພີ່ ມທກັສະ
ໃນການເຮດັວຽກຢູ່ໂຮງງານອຸດສາຫະກາໍ.



ການສກຶສາຂອງເດກັ 213212 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

   ການແລກປ່ຽນຊາວໜຸ່ມລະຫວ່າງປະເທດ(ການຊ່ວຍເຫຼື່ ອ
ເພື່ ອການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະນາທໍາ)

ເພື່ ອສົ່ ງເສມີຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດແລະການສົ່ ງເສມີຜູ້ນາໍລະດບັໂລກໂດຍຜ່ານການແລກປ່ຽນຊາວໜຸ່ມ,ລດັ
ຖະບານປະເທດເກາົຫຼໃີຫ້ຊາວໜຸ່ມມີໂອກາດຕ່າງໆລະຫວ່າງປະເທດ,ແລະການກະຕຸນ້ໃຫ່ເກດີມີຄອບຄວົຫຼາກວດັທະ
ນາທໍາເພື່ ອມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການເຫຼົ່ ານີ.້

1.ພາບລວມຂອງໂຄງການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງປະເທດ

ໂຄງການ ຄຸນສມົບດັ ໄລຍະເວລາ ເນືອ້ໃນ

ການແລກປ່ຽນພິເສດ
ລະຫວ່າງເກາົຫຼ-ີຈນີ

ການແລກປ່ຽນສິລະປະ
ລະຫວ່າງເກາົຫຼ-ີຈນີ

ຊາວໜຸ່ມອາຍຸລະ
ຫວ່າງ16ປຫີາ

24ປີ
*ການແລກປ່ຽນ
ສິລະປະ:ຜູ້ໃຫຍ່
ໃນໄວໜຸ່ມອາຍຸລະ
ຫວ່າງ22ປຫີາ

24ປີ

8ວນັ
ໄປຢຽ້ມຢາມອງົການລດັຖະບານທີ່ ສໍາຄນັຂອງປະເທດຈນີ,ແລກ
ປ່ຽນຊາວໜຸ່ມ,ແລກປ່ຽນວດັທະນາທໍາ,ການສົ່ ງເສມີຄວາມເຂົາ້ໃຈ
ຂອງຊາວໜຸ່ມສອງປະເທດໂດຍຜ່ານການໄປຢ້ຽມຢາມສະຖາທີ່ ຂອງ
ຊາວໜຸ່ມ,ແລະການອຸປະຖໍາຂອງຜູ້ໃນອະນາຄດົ.

ການແລກປ່ຽນຊາວໜຸ່ມລະ
ຫວ່າງປະເທດ

ຊາວໜຸ່ມອາຍຸລະ
ຫວ່າງ16ປຫີາ

24ປີ

ສະເລ່ຍ
10ວນັ

ການປບັປຸງຄວາມສາມາດຂອງຊາວໜຸ່ມເພື່ ອເຂົາ້ໃຈວດັທະນາທໍາ
ຕ່າງປະເທດໂດຍຜ່ານການແລກປ່ຽນທີ່ ມີຊາວໜຸ່ມຈາກ34ສນັຍາ
ປະເທດ,ການສົ່ ງເສມີນະໂຍບາຍຂອງປະເທດຂອງການແລກປ່ຽນ
ແລະປະສບົການທາງດາ້ນວດັທະນາທໍາ.

ກຸ່ມອາສາສະໝກັຊາວໜຸ່ມ
ຕ່າງປະເທດ

‘ກາ້ວໄປສູ່ຄວາມຝນັ
ແລະຄວາມຮກັ/’

ຊາວໜຸ່ມອາຍຸລະ
ຫວ່າງ15ປຫີາ

20ປີ

ປະມານ
10ວນັ

ການຊ່ວຍເຫຼື່ ອເພື່ ອການຄໍານງຶເຖງິສກັກະຍາພາບຂອງຊາວໜຸ່ມ
ແລະເສມີສາ້ງຄວາມສາມາດລະດບັໂລກຂອງພວກເຂາົໂດຍຜ່ານກດິ
ຈະກາໍຂອງອາສາສະໝກັຕ່າງປະເທດ.
*ໂຄງການການດໍາເນນີງານສະເພາະສໍາລບັຊາວໜຸ່ມທີ່ ມີລາຍຮບັຕ່ໍາ.

ກອງປະຊຸມລະຫວ່າງປະ
ເທດແລະການເຂົາ້ຮ່ວມກຸ່ມ

ກດິຈະກາໍ
‘ຊຸກຍູ້ສົ່ ງເສມີຊາວໜຸ່ມໃຫ້
ກາຍເປນັຜູ້ນາໍລະດບັໂລກ’

ຊາວໜຸ່ມອາຍຸລະ
ຫວ່າງ15ປຫີາ

24ປີ

ລະຫວ່າງ
7ຫາ20ວນັ
*ປ່ຽນແປງ
ຕາມກອງປະ

ຊຸມ

ເຮດັໜາ້ທີ່ ເປນັຜູ້ຕ່າງໜາ້ຂອງປະເທດເກາົຫຼໃີນກອງປະຊຸມແລະສນົ
ທິສນັຍາລະຫວ່າງປະເທດ,ລວມທງັຄະນະກາໍມະການທີ3ຂອງສະ
ຫະປະຊາຊາດແລະມີການສນົທະນາແລະແລກປ່ຽນກບັຜູ້ຕ່າງໜາ້
ຊາວໜຸ່ມຈາກບນັດາປະເທດຕ່າງຊາດ.

(2)ໂຄງການທນືການສກຶສາການເຮດັວຽກແຫ່ງຊາດ

⊙ຄຸນສມົບດັ:ນກັຮຽນວທິະຍາໄລທີ່ ມລີາຍຮບັຢູ່ຂັນ້ທ8ີthມາດຖານລາຍຮບັຂັນ້ຕ່ໍາຫຼຕ່ໍືາກ່ວານັນ້ອກີແລະຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັ
ຄະແນນຕ່ໍາສຸດC0(70ຂອງ100)

⊙ຜນົປະໂຫຍດ:ເງນິຊ່ວຍເຫຼອີຈ່າຍຄ່າຮຽນແລະເງນິຄ່າຄອງຊບີສໍາລບັນກັຮຽນວທິະຍາໄລເພື່ ອຊ່ວຍໃຫກ້ານສກຶສາມີ
ຄວາມໝັນ້ຄງົແລະພດັທະນາທກັສະໃນການເຮດັວຽກໄປພອ້ມກນັ,ຈ່າຍເງນິໃຫຕ້າມຊົ່ ວໂມງການເຮດັວຽກ.
-ຈາໍນວນເງນິຕ່ໍຊົ່ ວໂມງ:(ຢູ່ທາງໃນວທິະຍາໄລ)8,000ວອນ,(ຢູ່ທາງນອກ)9,500ວອນ
-ຈາໍນວນຊົ່ ວໂມງໃນການເຮດັວຽກຕາມປກົະຕ:ິ(ໃນຊ່ວງໄລຍະຮຽນ)20ຊົ່ ວໂມງຕ່ໍອາທດິ,(ຊ່ວງພກັຮຽນ)
40ຊົ່ ວໂມງຕ່ໍອາທດິ

※ ຫຼາຍເຖງິ40ຊົ່ ວໂມງໃນຊ່ວງຮຽນສໍາລບັໂຄງການເຮດັວຽກຕອນຄ່ໍາແລະໂຄງການໄຊເບີ

⊙ວທິສີະໝກັ:ເວບັໄຊທມ໌ນູນທິຊ່ິວຍເຫຼອືນກັຮຽນປະເທດເກາົຫຼ(ີwww.kosaf.go.kr)



ການສກຶສາຂອງເດກັ 215214 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

2.ສດິທິພິເສດໃນການປິ່ ນປວົສໍາລບັຄອບຄວົຫຼາກຫຼາຍວດັທະນະທາໍ

•ເດກັນອ້ຍຫຼາກຫຼາຍວດັທະນາທໍາໄດ້ຮບັການປິ່ ນປວົພິເສດໃນການຄດັເລອືກຜູ້ເຂົາ້ຮ່ວມ,ແລະໄດ້ສົ່ ງນາຍພາສາ
ທີ່ ຫຼາກຫຼາຍວດັທະນະທໍາ

•ຜນົປະໂຫຍດ
-ການສົ່ ງເສມີເດກັນອ້ຍຫຼາກຫຼາຍວດັທະນະທາໍເພື່ ອໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງປະເທດໂດຍການ
ສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນການເງນີສໍາລບັການເຂົາ້ຮ່ວມ.

*ຈາໍນວນເຕມັຂອງເບຍ້ປະກນັຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ,ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການທ່ອງທ່ຽວໃນທອ້ງຖິ່ ນແລະຄ່າປີ້ຍນົໄປ-ກບັ
(ຄ່າທາໍນຽມສໍາລບັການຂໍວີຊາແລະການອອກໜງັສືຜ່ານແດນແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດນີທາງໃນປະເທດຈະຕອ້ງ
ຈ່າຍໂດຍຜູ້ສະໝກັ.)

3.ວິທີສະໝກັ

•ປະກາດຕ່ໍສາທະລະນາຊນົທີ່ ເວບັໄຊທ໌


-ກະຊວງຄວາມສະເພໝີພາບທາງເພດແລະຄອບຄວົ(www.mogef.go.kr)ແລະເຄອືຂ່າຍການແລກປ່ຽນຊາວ
ໜຸ່ມລະຫວ່າງປະເທດ(iye.youth.go.kr)
*ວນັທີປະກາດ:ການແລກປ່ຽນພິເສດລະຫວ່າງເກາົຫຼ-ີຈນີ/ການແລກປ່ຽນສິລະປະລະຫວ່າງເກາົຫຼ-ີຈນີ

(ເດອືນເມສາແລະເດອືນມຖຸິນາ)
ກອງປະຊຸມລະຫວ່າງປະເທດແລະການເຂົາ້ຮ່ວມກຸ່ມກິດຈະກາໍ-‘ຊຸກຍູ້ສົ່ ງເສມີຊາວໜຸ່ມໃຫ້ກາຍ
ເປນັຜູ້ນາໍລະດບັໂລກ(ເດອືນເມສາ)

ການແລກປ່ຽນຊາວໜຸມລະຫວ່າງປະເທດ/ກຸ່ມອາສາສະໝກັຂອງຊາວໜຸ່ມຕ່າງປະເທດ–‘ກາ້ວ
ໄປສູ່ຄວາມຝນັແລະຄວາມຮກັ(ເດອືນມີນາ-ເດອືນເມສາ)

•ສະມາຊກິເຄອືຂ່າຍການແລກປ່ຽນຊາວໜຸ່ມລະຫວ່າງປະເທດ(iye.youth.go.kr)ແລະສົ່ ງໃບສະໝກັທາງອອນໄລນ

※   ຕອນກາໍລງັເຮດັໃບສະໝກັອອນໄລນ,ຊາວໜຸ່ມຈາກຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະນະທາໍຍງັຕອ້ງສົ່ ງໃບຢັງ້ຢນືຂອງການພວົພນັໃນຄອບຄວົ

ຂໍມ້ນູີ່ ເປນັປະໂຫຍດ

ສະຫນບັສະຫນນູການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເດກັນອ້ຍໃນຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະນະທາໍ
ສູນໃຫກ້ານສະຫນບັສະຫນນູສຸຂະພາບຄອບຄວົແລະສູນສະຫນບັສະຫນນູຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະນະທາໍສະໜອງໃຫຫຼ້າຍໂ
ຄງການສະຫນບັສະຫນນູເພື່ ອໃຫເ້ດກັນອ້ຍຂອງຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະນະທາໍສາມາດເຕບີຕວົໃຫກ້າຍເປນັພອນສະຫວນັທີ່ ປ
ະກອບສ່ວນເຂົາ້ແຂ່ງຂນັຂອງປະເທດເກາົຫລ.ີ
ໂຄງການສະຫນບັສະຫນນູປະກອບດວ້ຍຫຼາກຫຼາຍຂອງກາລະໂອກາດເພື່ ອປະສບົການເຊັ່ ນການຕັງ້ແຄມ້ຄອບຄວົ,
ໂຄງການພດັທະນາຄວາມເປນັຜູນ້າໍ,ປະສບົການການເຮດັວຽກ,ແລະອື່ ນໆທີ່ ນອກເຫນອືໄປຈາກໃຫຄໍ້າປກຶສາທາງຈດິໃຈ.
ໂດຍຜ່ານຄວາມພະຍາຍາມເຫຼົ່ ານີ,້ບນັດາໂຄງການມຈີດຸປະສງົເພື່ ອສະຖຽນລະພາບຄວາມຮູສ້ກຶຂອງເດກັນອ້ຍແລະການຊ່ວ
ຍເຫຼອືໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ກາຍເປນັສະມາຊກິທີ່ ມຄີວາມສາມາດຂອງສງັຄມົຂອງພວກເຮາົ.ບນັດາສູນການສະຫນບັສະຫນນູຍງັໄດສ້
ະໃຫກ້ານບໍລກິານເປນັມອືາຊບີເຊັ່ ນ:ທາງຈດິໃຈ,ສະຫນບັສະຫນນູທາງດາ້ນຈດິໃຈກ່ຽວກບັເດກັນອ້ຍຂອງຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍ,ການສກຶສາພ່ໍແມ່,ແລະໃຫຄໍ້າປກຶສາທາງຄອບຄວົ,ແລະອື່ ນໆ.ນອກຈາກນັນ້,ສູນຍງັໄດສ້າ້ງຕັງ້ເຄອືຂ່າຍກບັ
ສະຖາບນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນພາກພືນ້ເພື່ ອໃຫກ້ານບໍລກິານໃນລະບບົແລະການປະສມົປະສານກບັເດກັນອ້ຍແລະພ່ໍແມ່ຂອງຄ
ອບຄວົຫຼາຍວດັທະນະທາໍ.

◉ເປົາ້ຫມາຍຂອງໂຄງການ:ເດກັນອ້ຍແລະພ່ໍແມ່ຂອງຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະນະທາໍ,ແລະ
ຊາວຫນຸ່ມເຂົາ້ເມອືງ

◉�ສູນຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ:81ສູນ,ລວມທງັສູນສະຫນບັສະຫນນູສຸຂະພາບຄອບຄວົແລະສູນສະຫນບັສ
ະຫນນູຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະນະທາໍ,ແລະອື່ ນໆ(ສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໃຫມ່ໃນປີ2016)

◉ເນືອ້ໃນຕົນ້ຕໍ
•ໂຄງການເພື່ ອສົ່ ງເສມີຄວາມສໍາພນັກນັລະຫວ່າງພ່ໍແມ່ແລະເດກັນອ້ຍ:ການສາ້ງຕັງ້ຕວົຕນົຂອງຕນົເອງ,
ໃຫຄໍ້າປກຶສາໃນຄອບຄວົ,ການສກຶສາພ່ໍແມ່(ພາລະບດົບາດຂອງພ່ໍແມ່,ຄວາມສາມາດສື່ ສານກບັເດກັນອ້ຍ,
ການຄຸມ້ຄອງຂໍຂ້ດັແຍ່ງ,ແລະອື່ ນໆ),ການຕັງ້ແຄມ້ຂອງຄອບຄວົ

•ໂຄງການເພື່ ອພດັທະນາທກັສະທາງດາ້ນສງັຄມົ:ການບົ່ ງມະຕຂິອງທກັສະທາງດາ້ນສງັຄົ
ມ,ສະໂມສອນຊາວຫນຸ່ມ(ກຸ່ມການຊ່ວຍເຫຼອືຕນົເອງ),ການເຮດັວຽກອາສາສະຫມກັ,
ການຕັງ້ແຄມ້ເປນັຜູນ້າໍ,ກດິຈະກາໍພາກສະຫນາມ,ແລະອື່ ນໆ.

•ໂຄງການການອອກແບບອະນາຄດົ:ການສາ້ງແຮງຈງຸໃຈ,ການທດົສອບຄວາມຖະຫນດັ,
ການສກຶສາເສັນ້ທາງການປະກອບອາຊບີ,ການອອກແບບອາຊບີ,ກດິຈະກາໍປະສບົການໆເຮດັວຽກ,ແລະ
ອື່ ນໆ.

•ໂຄງການສໍາລບັການສະຫນບັສະຫນນູເພື່ ອເອາົຊະນະວກິດິການ:ໃຫຄໍ້າປກຶສາແກ່ຊາວຫນຸ່ມ,ພ່ໍແມ່,ແລະ
ບຸກຄນົ,ການປິ່ ນປວົທາງຈດິໃຈແລະທາງດາ້ນອາລມົຈດິ,ສນິລະປະ/ດນົຕ/ີການປິ່ ນປວົສໍາລບັການຫຼິນ້

•ເຄອືຂ່າຍຊຸມຊນົພູມພິາກ:ເຊື່ ອມຕ່ໍກບັສະຖາບນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເຊັ່ ນສູນໃຫຄໍ້າປກຶສາຊາວຫນຸ່ມ,
ສູນສະຫວດັດກີານ,ໂຮງຮຽນສາຍຮຸງ້,ສູນຝກຶອບົຮມົຊາວຫນຸ່ມ,ສູນກາງສະຫນບັສະຫນນູຊາວຫນຸ່ມຢູ່ນ
ອກໂຮງຮຽນ,ແລະອື່ ນໆ.



ການສກຶສາຂອງເດກັ 217216 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

◉ລະບບົສະຫນບັສະຫນນູ

ການຊອກຫາ ສູນສະຫນບັສະຫນນູຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະນະທາໍ

ການມສ່ີວນຮ່ວມ

ການຮກັສາທາງດາ້ນຈດິ

ການປບັປຸງສາຍພວົພນັລະຫວ່າງພ່ໍແມ່ແລະເດກັນອ້ຍ

ການອອກແບບອະນາຄດົ

ໃຫຄໍ້າປກຶສາກບັຊາວຫນຸ່ມ,ພ່ໍແມ່,
ແລະການປິ່ ນປວົບຸກຄນົ/ທາງຈດິແລະທາງອາລມົ
ແລະສນິລະປະ/ດນົຕ/ີການປິ່ ນປວົສໍາລບັການຫຼິນ້

ຄວາມເຂົາ້ໃຈຕ່ໍກບັຄວາມເປນັພ່ໍແມ່ແລະ
ການຕັງ້ແຄມ້ຄອບຄວົວດັທະນະທາໍ,

ຕດິຕາມກວດກາພາລະບດົບາດຂອງພ່ໍແມ່ຜູປ້ກົຄອງແລະຄໍາແນະນາໍ

ປຸກລະດມົໃຈໃຫກ້າໍລງັໃຈ,ຊອກຫາຄວາມສາມາດຂອງຕນົເອງ,

ໂຄງການຂຸດຄົນ້ວຽກເຮດັ,ຮຽນຮູກ່້ຽວກບັການເຮດັວຽກ,

ປະສບົການໆເຮດັວຽກ

ການສະໜອງໃຫ້ແລະການເຊື່ ອມໂຍງກບັການບໍລກິານ

ການມສ່ີວນຮ່ວມ

ໂຮງຮຽນ

<ການປະເມນີລາຄາ•
ການປະເມນີຄ່າ>

ການອອກແບບໂຄງການສະ
ຫນບັສະຫນນູທີ່ ກາໍນດົເອງ
ໂດຍຜ່ານການໃຫຄໍ້າ
ປກຶສາເບືອ້ງຕົນ້

ສະຖາບນັຊາ

ວຫນຸ່ມທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ

※ສໍາລບັຂໍມ້ນູເພີ່ ມເຕມີ,ໃຫເ້ບິ່ ງໃນສູນສະຫນບັສະຫນນູຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະນະທໍາຢູ່ໃກທ້ີ່ ສຸດ,ຫຼືຄົນ້ຫາໃນເວບັໄຊທ໌(http://

www.livekorea.kr)ໂທ1577-1366(DanuriHelpline)ສໍາລບັການສອບຖາມຂໍມ້ນູ.

ສູນໃຫຄໍ້າປກຶສາແລະສະຫວດັດກີານຊາວຫນຸ່ມ,ໂຮງຮຽນສາຍຮຸງ້,ສູນປິ່ ນປວົການຕດິອນິເຕເີນດັສໍາລັ

ບຊາວຫນຸ່ມແຫ່ງຊາດ,ສະຖານທີ່ ການຝກຶອບົຮມົຊາວຫນຸ່ມ,ຮກັເຍາົວະຊນົ,ແລະອື່ ນ .ໆ
【ສະຖາບນັເຊື່ ອມຕ່ໍ】



ສະຖານທີ່ ມລໍະດກົໂລກທີ່ ໄດຮ້ບັການເລອືກຈາກອງົການUNESCO

ໄດຮ້ບັການຈດົທະບຽນເປນັມລໍະດກົທາງວດັທະນະທາໍທີ່ ຈບັບາຍບ່ໍໄດໂ້ດຍອງົການUNESCOໃນປີ2014

ນອນກາກ

ນອນກາກແມ່ນຮູບແບບຕວົແທນຂອງສລິະປະພືນ້ເມອືງທີ່ ສະແດງກນັໃນທົ່ ວປະເທດເພື່ ອສະແຫວງຫາຄວາມປ
ອງດອງໃນໝູ່ ຊຸມຊນົແລະສະຫວດັດພີາບຂອງຜູຢູ່້ອາໄສ.ມນັແມ່ນສລິະປະການສະແດງທີ່ ນກັສະແດງແຮ່ຂະບວນ
ໃນຂະນະທີ່ ຫຼ ິນ້ກຽງວາຣ,ີຈງິ,ຈາງກ,ູບກັແລະໂຊໂກ,ໂດຍມກີານຟອ້ນແລະສະແດງລະຄອນ.ແຕ່ລະຊຸມຊນົໄ
ດພ້ດັທະນາວດັທະນະທາໍນອນກາກທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ,ແຕ່ມນັແມ່ນຮູບແບບສລິະປະທີ່ ບ່ໍຊໍາ້ກນັທີ່ ປະສມົປະສານດນົຕ,ີ
ການຟອ້ນ,ການສະແດງລະຄອນແລະສລິະປະສສີນັ.

ສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
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220 ການປະກນັໄພສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ
 ສະພາບລວມການປະກນັໄພສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ
 ຜູຢູ່້ອາໄສຊາວຕ່າງຊາດຜູທ້ີ່ ຈາໍເປນັຕອ້ງສະໝກັເ

ປນັສະມາຊກິການປະກນັໄພສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ
 ວທິກີານລງົທະບຽນ
 ຜນົປະໂຫຍດ
 ການຈ່າຍເບຍ້ປະກນັໄພ
 ການໃຫຄໍ້າປກຶສາແລະການສອບຖາມ

223 ລະບບົຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການປິ່ ນປວົພະຍາດ
 ຄຸນສມົບດັ
 ຄ່າທໍານຽມທີ່ ຈະເກບັນາໍຜູຮ້ບັການຊ່ວຍເຫຼອື
 ຂັນ້ຕອນຂອງຜນົປະໂຫຍດການປິ່ ນປວົພະຍາດ

225 ສະຖາບນັປິ່ ນປວົພະຍາດ
 ປະເພດຂອງສະຖາບນັປິ່ ນປວົພະຍາດ
 ການບໍລກິານຫຼກັແລະເຊືອ້ພະຍາດທີ່ ສໍາຄນັ
 ວທິໃີຊບໍ້ລກິານປິ່ ນປວົພະຍາດ
 ການຮບັມກືບັສະຖານະການສຸກເສນີ
 ຮາ້ນຂາຍຢາ

230 ສູນບໍລກິານສຸຂະພາບສາທາລະນະ
 ການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບທົ່ ວໄປ
 ໂຄງການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບຢູ່ກບັສະຖານທີ່ ຂອງ

ສູນບໍລກິານສຸຂະພາບສາທາລະນະ
 ການບໍລກິານເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບຈດິໂດຍບ່ໍເສຍຄ່າ

233 ການປະຖມົພະຍາບານເບືອ້ງຕົນ້



ສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ 221220 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

3.ວທິກີານລງົທະບຽນ

(1)ເມື່່ ອສາມຂີອງທ່ານເປນັພະນກັງານທີ່ ມປີະກນັໄພ

ສົ່ ງເອກະສານຢນືຢນັການເປນັຜູຂ້ືນ້ກບັຜວົໃຫແ້ກ່ບໍລສິດັປະກນັສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ.ບຸກຄນົສາມາດລງົທະບຽນຂໍປະກັ
ນໄພສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດໃນນາມເປນັຜູຂ້ືນ້ກບັຜວົຫຼເືມຍຂອງລາວຫຼງັຈາກສົ່ ງເອກະສານກ່ຽວກບັສາຍພວົພນັໃນຄອບຄົ
ວໃຫແ້ກ່ບໍລສິດັປະກນັໄພສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ.
•ເອກະສານທີ່ ຈາໍເປນັ:ໃບຢັງ້ຢນືກ່ຽວກບັເງ ື່ອນໄຂຂອງທ່ານໃນນາມທີ່ ເປນັຜູຂ້ືນ້ກບັຄູ່ສມົລດົຜວົ/ເມຍຂອງທ່ານ,
ສໍາເນາົບດັຢັງ້ຢນືການລງົທະບຽນເປນັຄນົຕ່າງປະເທດ,ໃບຢັງ້ຢນືສະຖານະພາບຫຼືຄວາມສໍາພນັໃນຄອບຄວົ

 ການປະກນັໄພສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ

1.ສະພາບລວມການປະກນັໄພສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ

ປະເທດເກາົຫຼໄີດມ້ກີານຈດັສນັລະບບົປະກນັໄພສຸຂະພາບຊຶ່ ງແຕ່ລະບຸກຄນົຈ
ະໄດຈ່້າຍເງນິຄ່າປະກນັໄພຈາໍນວນໜຶ່ ງໃນແຕ່ລະເດອືນອງີຕາມລາຍໄດ້ແລະ
ຊບັສນິທີ່ ມຢູ່ີ.ຜູເ້ຮດັປະກນັໄພກບັລະບບົປະກນັໄພສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດສາມ
າດໄດຮ້ບັການບໍລກິານປິ່ ນປວົພະຍາດໃນລາຄາຕ່ໍາເມື່ ອເຂາົເຈ ົາ້ເຈບັເປນັ,ເກດີ
ລູກຫຼຕືອ້ງການໄດຮ້ບັການກວດສຸຂະພາບປກົະຕ.ິພນົລະເມອືງທຸກຄນົຕອ້ງ
ໄດເ້ຮດັປະກນັໄພສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ,ໂດຍຍກົເວັນ້ຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫຼື
ອດາ້ນການປິ່ ນປວົພະຍາດ.ຜູເ້ຮດັປະກນັໄພກບັລະບບົປະກນັໄພສຸຂະພາບ
ແຫ່ງຊາດສາມາດແບ່ງອອກເປນັຜູປ້ະກນັສຸຂະພາບທອ້ງຖິ່ ນແລະຜູປ້ະກນັສຸ
ຂະພາບເປນັພະນກັງານ.ພະນກັງານທີ່ ເຮດັວຽກໃນພາກທຸລະກດິ,ນາຍຈາ້ງ,
ພະນກັງານລດັແລະຄູແມ່ນຖວ່ືາເປນັຜູໄ້ດຮ້ບັປະກນັໄພພະນກັງານ.ຜູເ້ຮດັປະກັ
ນໄພອື່ ນໆແລະສະມາຊກິຄອບຄວົທີ່ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກປະກນັໄພພ
ະນກັງານຖວ່ືາແມ່ນຜູໄ້ດຮ້ບັປະກນັໄພທອ້ງຖິ່ ນ.
ສໍາລບັຜູຮ້ບັປະກນັໄພທີ່ ເປນັບໍລສິດັ,ບໍລສິດັຈ່າຍໃຫ5້0%ຂອງຄ່າປະກນັໄພປິ່ ນ

ປວົພະຍາດ(ສາມາດໃຊໄ້ດຕ່ໍ້ເມື່ ອໄດຮ້ບັເງນິເດອືນຈາກບໍລສິດັເທົ່ ານັນ້),ແລະພະນກັງານແຕ່ລະຄນົຕອ້ງໄດຈ່້າຍສ່ວນທີ່

ຍງັເຫຼອື50%.ໃນກລໍະນທີີ່ ບຸກຄນົໃດຫາກມລີາຍຮບັທາງອື່ ນສູງກ່ວາ,ເຂາົເຈ ົາ້ຕອ້ງໄດຈ່້າຍຈາໍນວນເຕມັ.ເມື່ ອຜູໄ້ດຮ້ບັ
ນະໂຍບາຍປະກນັສຸຂະພາບໄດຮ້ບັການປິ່ ນປວົພະຍາດຈາກໂຮງໝໍ,ອງົການປະກນັໄພສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດຈະຊ່ວຍຈ່າຍ
ຄ່າໃຊຈ່້າຍປິ່ ນປວົພະຍາດສ່ວນໃດໜຶ່ ງແລະຜູເ້ຮດັປະກນັຈະຕອ້ງຈ່າຍຕື່ ມສ່ວນທີ່ ຍງັເຫຼອື.

2.ຜູຢູ່້ອາໄສຊາວຕ່າງຊາດຜູທ້ີ່ ຈາໍເປນັຕອ້ງສະໝກັເປນັສະມາຊກິການປະກນັໄພສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ

ຜູອ້າໄສທີ່ ເປນັຊາວຕ່າງປະເທດຊຶ່ ງມກີານລງົທະບຽນແລະເຮດັວຽກກບັບໍລສິດັຊຶ່ ງມກືານກາໍນດົແບບແຜ
ນການປະກນັໄພນີ,້ຫຼຜູືອ້າໄສຢູ່ທີ່ ເປນັຄນົຕ່າງປະເທດທີ່ ໄດຮ້ບັສງັກດັເປນັພະນກັງານລດັແລະຄູສອນ
ແມ່ນຈະໄດຮ້ບັປະກນັໄພພະນກັງານ.ຜູອ້າໄສຢູ່ທີ່ ເປນັຊາວຕ່າງປະເທດທີ່ ໄດລ້ງົທະບຽນແລະບ່ໍໄດຮ້ບັປະກນັໄພພະນກັ
ງານສາມາດໄດຮ້ບັປະກນັໄພທອ້ງຖິ່່ ນອງີຕາມການຮອ້ງຂໍ.ຜູອ້າໄສທີ່ ເປນັຄນົຕ່າງປະເທດທີ່ ໄດອ້າໄສຢູ່ປະເທດເກາົຫຼພີາ
ຍໃນສາມເດອືນຫຼຫຼືາຍກ່ວາສາມາດຂໍປະກນັໄພນາໍປະກນັໄພສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ.ຜູອ້າໄສທີ່ ເປນັຄນົຕ່າງປະເທດທີ່ ບ່ໍໄດ ້
ຢູ່ໃນປະເທດເກາົຫຼສີາມາດຂໍເຮດັປະກນັໄພນາໍປະກນັໄພສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດຖາ້ມເີຫດຜນົທີ່ ຈະແຈງ້ສໍາລບັການອາໄສຢູ່
ໃນປະເທດເກາົຫຼຫຼີາຍກ່ວາສາມເດອືນ,ເຊັ່ ນວ່າຮຽນໜງັສຫຼືເືຮດັວຽກ.

ບດັປະກນັສຸຂະພາບ

(2)ໃນເມື່ ອແມ່ຍງິທີ່ ເຂົາ້ເມອືງຈາກການແຕ່ງງານເປນັຜູມ້ລີາຍໄດ ້

•ໃນເວລາທີ່ ແມ່ຍງິຄນົເຂົາ້ເມອືງທີ່ ແຕ່ງງານແລວ້ທເີຮດັວຽກກບັບໍລສິດັທີ່ ມນີະໂຍບາຍການສະໝກັຂອງພະນກັງານໄດ ້
ຖກືນາໍໃຊ,້ນາງຈະຖກືລງົທະບຽນສໍາລບັການປະກນັໄພສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດອດັຕະໂນມດັ.

•ບໍລສິດັຕອ້ງສົ່ ງສໍາເນາົໃບຢັ ້ງ້ຢນືການລງົທະບຽນຜູອ້າໄສຢູ່ທີ່ ເປນັຄນົຕ່າງປະເທດແລະເອກະສານທີ່ ເໝາະສມົໃຫແ້ກ່ບໍ
ລສິດັປະກນັໄພສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ.

(3)ເມື່ ອທງັສາມີແລະພນັລະຍາທີ່ ເປນັຄນົເຂົາ້ເມອືງຈາກການແຕ່ງງານລວ້ນແຕ່ບ່ໍໄດ້ຮບັການຈາ້ງງານ

•ຜູມ້ທຸີລະກດິເປນັຂອງຕນົເອງຫຼຄືນົຮບັຈາ້ງເປນັລາຍວນັທີ່ ບ່ໍໄດມ້ສີນັຍາຈາ້ງເປນັພະນກັງານຂອງບໍລສິດັສາມາດສະໝັ
ກດວ້ຍຕນົເອງທີ່ ບໍລສິດັປະກນັໄພສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດທີ່ ຢູ່ໃນທອ້ງຖິ່ ນນັນ້ໄດ.້

•ເພື່ ອສະໝກັ,ໃຫ້ເຂົາ້ຫາຫອ້ງການຮ່ວມມປືະກນັໄພສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດຢູ່ໃນເຂດພືນ້ທີ່ ທີ່ ທ່ານອາໄສຢູ່ແລະສົ່ ງສໍາເນາົບັ
ດລງົທະບຽນເປນັຄນົຕ່າງປະເທດແລະໃບສະໝກັ.ສໍາລບັຄູ່ສມົລດົທີ່ ຍາ້ຍຖິ່ ນຖານມານັນ້ສາມາດສະໝກັດວ້ຍຕນົເອ
ງໂດຍບໍ່ໍຈາໍເປນັຕອ້ງໃຫຜ້ວົພາມາກໍ່ ໄດ.້

4.ຜນົປະໂຫຍດ

•ຜູໄ້ດຮ້ບັປະກນັໄພຈະໄດຮ້ບັການປິ່ ນປວົພະຍາດຢູ່ໂຮງໝໍ,ຄລີນກິ,ແລະຄລີນກິປິ່
່
ນປວົຄນົຢູ່ພາກຕາເວນັອອກຢູ່ໃນ

ລາຄາທີ່ ປານກາງຈະມກີານເກບັເງນິຈາໍນວນເລກັນອ້ຍສໍາລບັການກວດພະຍາດແລະການປິ່ ນປວົ.
•ຜູໄ້ດຮ້ບັປະກນັໄພຈະໄດຮ້ບັການກວດສຸຂະພາບ.ຈາໍນວນຄັງ້ຂອງການໃຫບໍ້ລກິານກວດສຸຂະພາບຈະແຕກຕ່າງກນັຊຶ່

ງຂື ້ນ້ຢູ່ກບັອາຍຸ.ຜູໄ້ດຮ້ບັປະກນັໄພສ່ວນຫຼາຍຈະມກີານກວດສຸຂະພາບອື່ ນໆທຸກປ.ີ

•ເອກະສານທີ່ ຈາໍເປນັ:ໃບຢັງ້ຢນືກ່ຽວກບັເງ ື່ອນໄຂຂອງທ່ານໃນນາມທີ່ ເປນັຜູຂ້ືນ້ກບັຄູ່ສມົລດົຜວົ/ເມຍຂອງທ່ານ,
ສໍາເນາົບດັຢັງ້ຢນືການລງົທະບຽນເປນັຄນົຕ່າງປະເທດ,ໃບຢັງ້ຢນືສະຖານະພາບຫຼືຄວາມສໍາພນັໃນຄອບຄວົ



ສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ 223222 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

 ລະບບົຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການປິ່ ນປວົພະຍາດ

ລະບບົຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການປິ່ ນປວົພະຍາດໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜນູທາງການເງນິສໍາລບັພນົລະເມອືງຜູທ້ີ່ ບ່ໍສາມາດຈ່າຍ
ຍອ້ນວ່າມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກທາງດາ້ນເສດຖະກດິຄອບຄວົ.ຄນົຕ່າງປະເທດຈະບ່ໍສາມາດໄດຮ້ບັເງນິຊ່ວຍເຫຼອືປິ່ ນປວົພະ
ຍາດ,ແຕ່ມຂໍີຍ້ກົເວັນ້ໂດຍອງີຕາມກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການຊ່ວຍເຫຼອືຄ່າຄອງຊບີພືນ້ຖານແຫ່ງຊາດ.ເມື່ ອບຸກຄນົໃດມເີງອື
ນໄຂໃນການໄດຮ້ບັຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືນີໄ້ດຮ້ບັການປິ່ ນປວົຍອ້ນວ່າມເີຊືອ້ພະຍາດ,ໄດຮ້ບັບາດເຈບັຫຼເືກດີລູກ,ລດັຖະບາ
ນຈະຈ່າຍຄ່າປິ່ ນປວົໃຫແ້ກ່ໂຮງໝໍຫຼຄືລີນກິ.

1.ຄຸນສມົບດັ

ຜູໄ້ດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກອງົການຊ່ວຍເຫຼອືຄ່າຄອງຊບີຂັນ້ພືນ້ຖານແຫ່ງຊາດ(ລວມທງັຄນົຕ່າງປະເທດ)
ຈະໄດຮ້ບັການຈ່າຍເງນິຄ່າປິ່ ນປວົ.

ຜູໄ້ດຮ້ບັຫຼກັ ຜູໄ້ດຮ້ບັສໍາຮອງ

ຜູໄ້ດຮ້ບັຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືຄ່າຄອງຊບີພື ້ນ້ຖານແຫ່ງຊາດ(ຄອບຄວົທີ່ ບ່ໍສ
າມາດເຮດັວຽກໃຊແ້ຮງງານໄດ)້,ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍຄນົທີ່ ຕກົເປນັເຍື່ ອ,
ຖກືຂາ້ຫຼືຖກືບາດເຈບັດວ້ຍຄວາມທ່ຽງທໍາ,ຜູທ້ີ່ ໄດສ້າ້ງຄວາມດໃີຫແ້
ກ່ປະເທດຊາດ,ຜູທ້ີ່່ ມຊີບັສນິທາງວດັທະນະທໍາທີ່ ເປນັນາມມະທໍາ,ຜູທ້ີ່

ລບົໜມີາຈາກເກາົຫຼເີໜອື,ຄນົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການເຄື່ ອນໄຫວ18ພດຶສ
ະພາອະນຸສາວະລປີະຊາທປິະໄຕ,ເດກັທີ່ ເກບັມາລຽ້ງ(ອາຍຸຕ່ໍາກ່ວາ18ປ)ີ,
ພ່ໍແມ່ທີ່ ບ່ໍມທີີ່ ຢູ່ອາໄສແລະອື່ ນໆ.

ຜູໄ້ດຮ້ບັຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືຈາກລະບບົການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກການດໍາ
ລງົຊວີດິຂັນ້ພືນ້ຖານແຫ່ງຊາດ(ຄອບຄວົທີ່ ມສີະມາຊກິໃນຄອບ
ຄວົທີ່ ມຄີວາມສາມາດໃນການເຮດັວຽກ)

5.ການຈ່າຍເບຍ້ປະກນັໄພ

(1)ຜູໄ້ດຮ້ບັປະກນັໄພທີ່ ເປນັພະນກັງານ

⊙ ການຈ່າຍເບຍ້ປະກນັໄພ:ເບຍ້ປະກນັໄພລາຍເດອືນຈະຖກືຫກັຈາກເງນິເດອືນ,ແລະນາຍຈາ້ງຈະເປນັຜູສ້ົ່ ງເງນິນີ.້
•ໃນຖານະເປນັພະນກັງານທີ່ ເປນັສະມາຊກິ,ຄ່າປະກນັໄພປະຈາໍເດອືນຈະຖກືລບົອອກຈາກເງນິເດອືນ,ແລະຄ່າ
ປະກນັໄພລາຍຮບັປະຈາໍເດອືນຄວນໄດຮ້ບັການຈ່າຍໂດຍບຸກຄນົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັລາຍຮບັບ່ໍລວມຄ່າຕອບແທນ
(ໃນກລໍະນທີີ່ ເກນີ72ລາ້ນວອນ)

(2)ຜູໄ້ດຮ້ບັປະກນັໄພໃນທອ້ງຖິ່່ ນ

⊙ ການຈ່າຍເບຍ້ປະກນັໄພ
•   ເບຍ້ປະກນັໄພຈະຕອ້ງຈ່າຍເປນັປະຈາໍທຸກໆເດອືນ,ແລະຈະຕອ້ງໄດຈ່້າຍກ່ອນວນັທ1ີ0ຂອງເດອືນຕ່ໍໄປ.ສະລບັຜູ ້

ອາໄສຢູ່ທີ່ ເປນັຄນົຕ່າງຊາດແລະຄນົຕ່າງປະເທດ,ເບຍ້ປະກນັໄພລາຍເດອືນຈະຕອ້ງໄດຈ່້າຍກ່ອນລ່ວງໜາ້1ເດອືນ
(ພາຍໃນວນັທ2ີ5ຂອງເດອືນຜ່ານມາ)ຫຼງັຈາກໄດ້3ເດອືນນບັຕັງ້ແຕ່ມືເ້ຂົາ້ມາໃນປະເທດເກາົຫຼ.ີ

•   ຄນົຕ່າງປະເທດທີ່ ເຂົາ້ເກນເງ ື່ອນໄຂພກັອາໄສF-1~2ແລະF-5~6,ຕອ້ງຈ່າຍເບຍ້ປະກນັໄພທຸກເດອືນໃນເງ ື່ອນໄຂ
ດຽວກນັກບັພນົລະເມອືງເກາົຫຼ.ີ

●ໝາຍເຫດ
ຖາ້ຫາກວ່າບຸກຄນົທີ່ ມສີະຖານະພາບຂອງການພກັເຊາົທີ່ ອະນຸຍາດໃຫສ້ະຫມກັປະກນັໄພສຸຂະພາບໄດ,້ແລະໃນເວລາທີ່ ສະ
ຖານະພາບຂອງຜວົຫຼເືມຍໄດມ້ກີານກວດສອບໂດຍບ່ໍສນົເລື່ ອງຂອງສະຖານະພາບຂອງການພກັເຊາົ(F-6),ໃຊບໍ້ລກິານອາດ
ຈະເຂົາ້ຮ່ວມອນັດຽວກນັຂອງພນົລະເມອືງພາສາເກາົຫຼີແລະການຈ່າຍຄ່າປະກນັໄພປະຈາໍເດອືນພາຍໃຕມ້າດຕະຖານດຽວກນັ
ກບັການນາໍໃຊກ້ບັພນົລະເມອືງເກາົຫລ.ີ

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.

●ເວບັໄຊທຂ໌ອງບໍລສິດັປະກນັໄພສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດCorporationhttp://www.nhis.or.kr

•ຂະບວນການບໍລກິານໃຫຄໍ້າປກຶສາແບບອອນລາຍສໍາລບັຄນົຕ່າງປະເທດທີ່ ບ່ໍເວົາ້ພາສາອງັກດິ(ຕື່ ມຂໍມ້ນູ)



ຖາ້ໂທເພື່ ອຂໍຄໍາປກຶສາທາງໂທລະສບັຈາກຄນົຕ່າງປະເທດທີ່ ບ່ໍເວົາ້ພາສາອງັກດິຈະຖກຶໂອນສາຍໄປຫາທີ່ ປກຶສາພາສາອງັ
ກດິ,ທີ່່ ປກຶສາຈະບໍລກິານໃຫຄໍ້າປກຶສາໂດຍການເຮດັວຽກຮ່ວມກນັກບັສູນບໍລກິານຄນົຍາ້ຍຖິ່່

່
ນຖານຂອງປະເທດເກາົຫຼີ

(☎1644-0644)ໂດຍໃຊລ້ະບບົການໂທສາມສາຍ
•ການດໍາເນນີການບໍລກິານໃຫຄໍ້າປກຶສາ:(ອງົການສູນບໍລກິານຄນົຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດເກາົຫຼ:ີມທີີ່ ປກຶສາຫາ້ຄນົແ
ລະສາມາດເວົາ້ໄດຫຼ້າຍພາສາຊຶ່ ງລວມມພີາສາມງົໂກລ,ີຫວຽດນາມ,ຈນີ,ໄທ,ຟລີບິປິ່ ນ,ສລີງັກາ,ຢູເບກີດິສະຖານ,
ປະເທດອະນະນຄິມົເອກະລາດ,ປາກດິສະຖານ,ກາໍປູເຈຍແລະພະມາ້ທີ່ ໃຫບໍ້ລກິານຢູ່ສູນ.)

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.

6.ການໃຫຄໍ້າປກຶສາແລະການສອບຖາມ

ສໍາລບັຂໍມ້ນູລະອຽດກ່ຽວກບັເງນິຄ່າປະກນັໄພ,ເງ ື່ອນໄຂແລະຜນົປະໂຫຍດຂອງການປະກນັໄພສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ,
ໃຫໄ້ປເບິ່ ງໃນເວບັໄຊທຂ໌ອງບໍລສິດັປະກນັໄພສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດຫຼືໂທໄປທີ່ 1577-1000(ສໍາລບັຂໍມ້ນູທີ່ ເປນັພາສາ
ອງັກດິໃຫໂ້ທ02-390-2000).



ສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ 225224 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

 ສະຖາບນັປິ່ ນປວົພະຍາດ

1.ປະເພດຂອງສະຖາບນັປິ່ ນປວົພະຍາດ

ການແບ່ງປະເພດຂອງສະຖາບນັປິ່ ນປວົພະຍາດແມ່ນອງີໃສ່ຂະໜາດ,ລະດບັຂັນ້ຕອນການໃຊ,້
ປະເພດແລະຂະໜາດໃນການປິ່ ນປວົ.ສໍາລບັເຊືອ້ພະຍາດທີ່ ບ່ໍຮາ້ຍແຮງເຊັ່ ນວ່າ:ໄອ,ບນັຫາລະບບົຍ່ອຍອາຫານ,
ທ່ານຈະຕອ້ງໄດໄ້ປຫາຄລີນກິເພື່ ອໃຫໄ້ດຮ້ບັການປິ່ ນປວົ.ຖາ້ທ່ານຍງັບໍທນັດແີທຫຼ້ືທ່ານຕອ້ງການໃຫມ້ກີານກວດພະຍ
າດລະອຽດ,ໃຫໄ້ປທີ່ ໂຮງໝໍທົ່ ວໄປ,ແລະໃຫໄ້ດຮ້ບັການປິ່ ນປວົ.

ຂັນ້ຕອນຂອງການໄດຮ້ບັ
ການຊ່ວຍເຫຼອືປິ່ ນປວົພະຍາດ

ຂັນ້ພືນ້ຖານ ຂັນ້ທສີອງຂັນ້ທສີອງ

ສອດຄ່ອງກບັສະຖາ
ບນັປິ່ ນປວົພະຍາດ

ຫອ້ງການ,ສູນປິ່ ນປວົພະຍາດສາທາລະນ
ະຂອງທ່ານໝໍທົ່ ວໄປ

ຄລີນກິ,
ໂຮງໝໍທົ່ ວໄປ

ໂຮງໝໍທົ່ ວໄປລະດບັສູງ

ການປິ່ ນປວົພະຍາດ
ຫອ້ງປິ່ ນປວົຄນົເຈບັເຂດນອກ,ການສກັຢ

າວກັຊນິ,ການບໍລຫິານສຸຂະພາບ
ການກວດຮ່າງກາຍ,
ນອນໂຮງໝໍ

ການກວດພະຍາດຢ່າງລະອຽດ,
ການໃຊຢ້າປິ່ ນປວົພະຍາດ
ສໍາລບັໂລກຫຼພືະຍາດ,
ການບໍລຫິານສຸຂະພາບ

ສະຖາບນັປິ່

ນປວົພະຍາດ

ສູນປິ່ ນປວົພະຍາດສາທາລະນະ,ຄລີນກິ
ປິ່ ນປວົພະຍາດຕາເວນັອອກ,ປາປວົພາຍ
ໃນ,ປິ່ ນປວົເດກັ,ຢາປິ່ ນປວົຄອບຄວົ,ສູນ

ກວດສຸຂະພາບ

ໂຮງໝໍທົ່ ວໄປທີ່ ທ່ີາ
ນໝໍກວດພເິສດ

ໂຮງໝໍຂອງມະຫາວທິະ
ຍາໄລແລະອື່ ນໆ.

•ເມື່ ອທ່ານໃຊໂ້ຮງໝໍທົ່ ວໄປລະດບັສູງ,ເປນັຫຼກັການທີ່ ທ່ານຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດການປະກນັສຸຂະພາບ
ໂດຍການສົ່ ງຈດົໝາຍຮອ້ງຂໍການປິ່ ນປວົພະຍາດຈາກທ່ານໝໍທີ່ ຮບັຜດິຊອບປິ່

່
ນປວົຂັນ້ຕອນທີ



1.ສະເພາະແຕ່ຄນົເຈບັສຸກເສນີ,ເກດີລູກ,ເຈບັແຂວ້,ການບໍາບດັ,ຢາປິ່ ນປວົຄອບຄວົ,ແລະການປິ່ ນປວົ
hemophiliac,ທ່ານສາມາດໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດການປະກນັໄພໃນການປິ່ ນປວົຂັນ້ຕອນທີ1ທີ່ ໂຮງໝໍທົ່ ວໄປລະບັ
ບສູງໄດໂ້ດຍບ່ໍຕອ້ງສົ່ ງຈດົໝາຍຮອ້ງຂໍການປິ່ ນປວົ.

•ມຄີລີນກິການປິ່ ນປວົພະຍາດຕາເວນັອອກຈາໍນວນຫຼາຍໃນປະເທດເກາົຫຼ.ີຄລີນກິເຫຼົ່ ານີ ້ໃ້ຫບໍ້ລກິານປິ່ ນປວົພະຍາດຫຼ
າຍປະເພດ,ລວມທງັການຝງັເຂມັ,ການປະດບັmoxaແລະຢາພືນ້ເມອືງ.

2.ຄ່າທາໍນຽມທີ່ ຈະເກບັນາໍຜູຮ້ບັການຊ່ວຍເຫຼອື

ຜູຮ້ບັການຊ່ວຍເຫຼອືຈະໄດເ້ສຍຄ່າບໍລກິານສ່ວນໜຶ່ ງຂອງເງນິປິ່ ນປວົພະຍາດເມື່່ ອໃຊສ້ະຖານບນັປິ່ ນປວົພະຍາດ.

ປະເພດ ຜູຮ້ບັຫຼກັ ຜູຮ້ບັສໍາຮອງ

ການປິ່ ນປວົໃນໂຮງໝໍ ຮກັສາໃນໂຮງໝໍ 10%ຂອງຄ່າປິ່ ນປວົພະຍາດ

ການປິ່ ນປວົພະຍາ
ດເຂດນອກ

ຄລີນກິ(1,000ວອນ),ໂຮງໝໍ(1,500),
ສູນປິ່ ນປວົພະຍາດລະດບັສາມ(ສູນປິ່ ນປວົພະຍາດ

ທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ)(2,000ວອນ)

ຄລີນກິ(1,000ວອນ),ໂຮງໝໍ
(15%ຂອງຄ່າປິ່ ນປວົພະຍາດ),

ສູນປິ່ ນປວົພະຍາດລະດບັສາມ(15%
ຂອງຄ່າບໍລກິານ)

ຮາ້ນຂາຍຢາ 500ວອນ(ຕ່ໍໃບສັ່ ງຢາໜຶ່ ງໃບ) 500ວອນ(ຕ່ໍໃບສງັຢາໜຶ່ ງໃບ)

※   ສໍາລບັຂໍມ້ນູເພີ່່ ມເຕມີ,ກະລຸນາໂທໄປທີ່ ສູນບໍລກິານສະຫວດັດກີານທີ່ ●129ໂດຍບ່ໍມກີານປ່ຽນເບຫຼີປືກຶສາກບັພະນກັງານຕວົແທນທີ່ ໜ່ວຍງານສະຫວດັ
ດກີານສງັຄມົຢູ່ຫອ້ງການອບິ/ມຽງ/ດອງ(eup/myeon/dong)ໃນທອ້ງຖິ່ ນຂອງທ່ານ.

3.ຂັນ້ຕອນຂອງຜນົປະໂຫຍດການປິ່ ນປວົພະຍາດ

ຜູສ້ະໝກັຄວນຈະສະໝກັຂໍຜນົປະໂຫຍດການປິ່ ນປວົໄດທ້ີ່ ອງົການຊ່ວຍເຫຼອືການປິ່ ນປວົພະຍາດຂັນ້ພືນ້ຖານແລະຈາ
ກນັນ້ສາມາດໃຊອ້ງົການຊ່ວຍເຫຼອືການປິ່ ນປວົພະຍາດຂັນ້ທສີອງແລະອງົການຊ່ວຍເຫຼອືການປິ່ ນປວົພະຍາດຂັນ້ທສີາມ
(ອະຍຸຍາດໃຫມ້ຂໍີຍ້ກົເວັນ້)

ຫອ້ງການແລະສູນບໍລກິາ
ນປິ່ ນປວົພະຍາດສາທາລ

ະນະຂອງທ່ານໝໍ

ຄຼນີດິແລະ
ໂຮງໝໍທົ່ ວໄປ

ອງົການຊ່ວຍເຫຼອື
ການປິ່ ນປວົພະຍາ
ດຂັນ້ທສີາມ(25)

ໃບຄໍາຮອ້ງ
(ໜງັສຂໍືການຊ່ວຍເຫຼອື
ຄ່າປິ່ ນປວົພະຍາດ)

ໃບຄໍາຮອ້ງ
(ໜງັສຂໍືການຊ່ວຍເຫຼອື
ຄ່າປິ່ ນປວົພະຍາດ)

ສົ່ ງກບັຄນື
(ສົ່ ງໜງັສຂໍືການຊ່ວຍ
ເຫຼອືປິ່ ນປວົພະຍາດ

ກບັຄນື)

ສົ່ ງກບັຄນື
(ສົ່ ງໜງັສຂໍືການຊ່ວຍ
ເຫຼອືປິ່ ນປວົພະຍາດ

ກບັຄນື)

ຂັນ້ພື ້
ນຖານ

ຂັນ້ທີ
ສອງ

ຂັນ້ທີ
ສາມ



ສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ 227226 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

ຄລີນກິຝງັເຂມັແລະຢາພືນ້ເມອືງຈນິຫຼຄືລີນກິແພດປິ່ ນປວົພະຍາດຄນົຕາເວນັອອກ

ຄລີນກິ ປະເພດການປິ່ ນປວົ

ພະແນກການໃຊ ້ຢົາປິ່ ນປວົພາຍໃນ,
ການສບືພນັ,ການປິ່ ນປວົເດກັ,

ແລະອື່ ນໆ(8ພະເພດເຊືອ້ພະຍາດທີ່

ປິ່ ນປວົແບບຕາເວນັອອກ)

ການປິ່ ນປວົກ່ຽວກບັການຝງັເຂມັ,ຢາພືນ້ເມອືງແລະການປິ່ ນປວົປະເພດອື່ ນໆທີ່ ມຕີົນ້ກາໍເນດີ
ໃນອາຊ.ີ

3.ວທິໃີຊບໍ້ລກິານປິ່ ນປວົພະຍາດ

(1)ວທິໃີຊສ້ະຖາບນັປິ່ ນປວົພະຍາດຂັນ້ພືນ້ຖານ

ຍື່ ນບດັປະກນັໄພສຸຂະພາບຢູ່ໂຕະຕອ້ນຮບັແລະລໍຖາ້ເອີນ້ຊື່

ເມື່ ອທ່ານຖກືເອີນ້ຊື່ ,ອະທບິາຍອາການພະຍາດຂອງເຂົາ້ໃຫແ້ພດຟງັ

ຖາມທ່ານໝໍຖາ້ວ່າທ່ານມຄໍີາຖາມກ່ຽວກບັຄໍາແນະນາໍຂອງລາວ

ຫຼງັຈາກໄດກ້ວດພະຍາດນາໍທ່ານໝໍແລວ້,ຈ່າຍເງນິແລະໄດຮ້ບັໃບສັ່ ງຊີຢ້າຂອງທ່ານ

ທ່ານອາດຈະໄປຊືຢູ່້ຮາ້ນຂາຍຢາຢູ່ໃກກ້ບັໂຮງໝໍ,ຍື່ ນໃບສັ່ ງຊືຢ້າໃຫ້ແລະຊືຢ້າ.

2.ການບໍລກິານຫຼກັແລະເຊືອ້ພະຍາດທີ່ ສໍາຄນັ

ໂຮງໝໍຫຼຄືລີນກິ

ຄລີນກິ ປະເພດການປິ່ ນປວົ

ຢາປວົພະຍາດພາຍໃນ
ການປິ່ ນປວົໂດຍບ່ໍຈາໍເປນັຕອ້ງໃຊກ້ານຜ່າຕດັເອາົອະໄວຍະວະພາຍໃນຮ່າງກາຍ
ປິ່ ນປວົພະຍາດລະບບົຍ່ອຍອາຫານ(ຄໍ,ທອ້ງ,ແລະອື່ ນໆ),ພະຍາດມະເລງັປອດ,ແລະພະຍາດກ່ຽວກບັຫວົໃຈ,



ເສັນ້ເລອືດ,ພະຍາດເບາົຫວານແລະອື່ ນໆ.

ການປິ່ ນປວົພະຍາດເດກັ
ກ່ຽວຂອ້ງກບັການດູແລແລະການປິ່ ນປວົເດກັເກດີໃໝ່ແລະເດກັນອ້ຍອາຍຸຕ່ໍາກ່ວາ18ປ:ີການດູແລເດກັເກດີ
ກ່ອນກາໍນດົ,ການປິ່ ນປວົພະຍາດເດກັ,ໂລກແພຢ້າ/ອາຫານແລະອື່ ນໆ.

ການປະສູດແລະການສບີພນັ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຖພືາແລະການເກດີລູກ,ແລະການປິ່ ນປວົພະຍາດທີ່ ມຜີນົຕ່ໍອະໄວຍະວະສບືພນັຂອງແມ່ຍງິ

ການປິ່ ນປວົພະຍາດສໍາລັ
ບສຸຂະພາບຈດິ

ປິ່ ນປວົພະຍາດທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັມອີາການເປນັໂລກຈດິ

ປິ່ ນປວົລະບບົປະສາດ
ປິ່ ນປວົພະຍາດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັລະບບົປະສາດເຊັ່່ ນວ່າໂລກຫຼອດເລອືດສະໝອງ,ພະຍາດບາ້ໝ,ູພະຍາດສະໝ
ອງເຊື່ ອມ,ອາການປວດປະສາດແລະອື່ ນໆ.

ຢາຄອບຄວົ
ໃຫກ້ານບໍລກິານສຸຂະພາບທີ່ ຄບົວງົຈອນໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົໂດຍບ່ໍຈາໍແນກອາຍຸ,ເພດ,ໃຫຄ້ວາມສໍາຄນັກບັຫວົ
ໜ່ວຍຄອບຄວົໂດຍສະເພາະ

ພະຍາດຜວິໜງ້ ປິ່ ນປວົພະຍາດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຜວິໜງັເຊັ່ ນວ່າສວິ,ຜມົລົ່ ນ,ຜື່ ນ,ແລະອື່ ນໆ

ການຜ່າຕດັທົ່ ວໄປ
ການປິ່ ນປວົພະຍາດທີ່ ຈາໍເປນັຕອ້ງດໍາເນນີການເຊັ່ ນໄສຕ້ິ່ ງອກັເສບ,ການຕດິເຊື ້ອ້ພະຍາດ,ມຄີວາມຜດິປກົະຕິ
ລະບບົຍ່ອຍອາຫານ.

ການຜ່າຕດັກະດູກແລະຂ່ໍ ປິ່ ນປວົຄວາມຜດິປກົກະຕຂິອງລະບບົໂຄງກະດູກແລະກ່ຽວຂອ້ງກບັກາ້ມຊິນ້ໂດຍການໃຊມ້ແືລະເຄື່ ອງມ.ື

ຜ່າຕດັປະລາສະຕກິ ດໍາເນນີການປບັເປອືກຕາແລະແຜໄຟໄໝໃ້ນການປບັປຸງຮກັສາຮູບຮ່າງແລະການເຮດັວຽກຂອງຮ່າງກາຍ

ການໃຊຢ້າບໍາບດັ
ການປິ່ ນປວົພະຍາດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັກາ້ມຊິນ້,ກະດູກ,ແລະລະບບົປະສາດໂດຍແພດທີ່ ຊ່ຽວຊານໃນການບໍາບັ
ດພອ້ມກບັການບໍາບດັໂລກໄປພອ້ມກບັຮ່າງກາຍ.

ເຊືອ້ພະຍາດໃນຊ່ອງຄອດ
ປິ່ ນປວົກ່ຽວກບັຄວາມຜດິປກົກະຕຂິອງລະບບົຖ່າຍເທ(ຍ່ຽວ)ບ່ໍສະດວກລວມເຖງິໝາກໄຂ່ຫຼງັແລະພກົຍ່ຽ
ວແລະແລະອະໄວຍະວະສບືພນັເຊັ່ ນອະໄວຍະວະເພດແລະໝາກໄຂ່ຫາໍ.

ພະຍາດຕາ ປິ່ ນປວົພະຍາດກ່ຽວຂອ້ງກບັສາຍຕາແລະເສັນ້ປະສາດເຊັ່ ນວ່າຕໍກ້ະຈກົຕາ,ຕໍຫ້ນົແລະການແກໄ້ຂສາຍຕາສັນ້.

ພະຍາດຫູ,ດງັແລະຄໍ ປິ່ ນປວົພະຍາດກ່ຽວກບັຫູ,ດງັແລະຄໍ

ພະຍາດແຂວ້ ປິ່ ນປວົແຂວ້ທີ່ ຊຸດໂຊມ,ແລະຍດືແຂວ້,ໃສ່ແຂວ້ປອມແລະດດັແຂວ້.

ການປິ່ ນປວົສຸກເສນີ ການປິ່ ນປວົກ່ຽວກບັການປົ່ ງມະຕພິະຍາດແລະການປິ່ ນປວົຄນົເຈບັເວລາສຸກເສນີ



ສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ 229228 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

5.ຮາ້ນຂາຍຢາ

ປະເທດເກາົຫຼໃີຊລ້ະບບົແຍກບ່ອນຈ່າຍຢາແລະບ່ອນສັ່ ງຈ່າຍຢາອອກເປນັຄນົລະບ່ອນຢ່າງເຄັ່ ງຄດັດັ່ ງນັນ້,
ການຂາຍຢາຢູ່ຮາ້ນຂາຍຢາຖກືແບ່ງອອກເປນັຢາທີ່ ຂາຍຕາມໃບສັ່ ງຢາແລະຢາທີ່ ຂາຍຢູ່ເຄາົເຕ.ີຢາທີ່ ຂາຍຢູ່ເຄາົາເຕມີຫຼີາຍ
ປະເພດລວມເຖງິຢາດຫີວດັ,ຢາຊ່ວຍຍ່ອຍອາຫານ,ຢາລດົໄຂແ້ລະຢາແກປ້ວດ,ຢາຂີເ້ຜິງ້ແລະຢາແກຖ້ອກທອ້ງ.
ນອກຈາກນັນ້,ທ່ານຍງັສາມາດຊືຢ້າຂາ້ແມງໄມ,້ຜາ້ອະນາໄມ,ເຄື່ ອງດື່ ມບໍາລຸງສຸຂະພາບ,ຖງົຢາງອະນາໄມແລະອື່ ນໆໄດ ້
ທີ່ ຮາ້ນຄາ້ຂາຍຍ່ອຍເຊັ່ ນຮາ້ນສະດວກຊື,້ລວມທງັຮາ້ນຂາຍຢາ,ຕາມກດົໝາຍສະບບັປບັປຸງໃໝ່ໃນເວລາໃກ ້ໆ ນີເ້ມ ື່ ອວັ
ນທີ15ພະຈກິ2012,ຢາບາງປະເພດເຊັ່ ນວ່າຢາແກຫ້ວດັ,ຢາຊ່ວຍຍ່ອຍອາຫານ,ຢາລດົໄຂແ້ລະຢາແກປ້ວດສາມາດຊືໄ້
ດຢູ່້ຮາ້ນສະດວກຊື.້

(2)ວທິໃີຊສ້ະຖາບນັປິ່ ນປວົພະຍາດລໍາດບັທີ່ ສອງ

ໄດຮ້ບັໜງັສຢືັງ້ຢນືຈາກທ່ານໝໍທີ່ ສະຖາບນັປິ່ ນປວົພະຍາດຂັນ້ພືນ້ຖານ

ໄປທີ່ ສະຖາບນັປິ່ ນປວົພະຍາດລໍາດບັທສີອງຕາມນດັໝາຍ(ຕອ້ງແນ່ໃຈວ່າໄປຮອດກ່ອນເວລາໜອ້ຍໜຶ່ ງ!)
ແລະສົ່ ງໜງັສຢືັງ້ຢນືຈາກທ່ານໝໍຢູ່ສະຖາບນັປິ່ ນປວົພະຍາດຂັນ້ພືນ້ຖານ

ໄປຫາພະແນກທີ່ ໄດລ້ະບຸສໍາລບັການປິ່ ນປວົພະຍາດ

ໄດຮ້ບັໃບສັ່ ງຢາ;ເຮດັນດັໝາຍເພື່ ອຕດິຕາມການປິ່ ນປວົພະຍາດ,ຖາ້ເປນັໄປໄດ ້

ຈ່າຍເງນິຄ່າປິ່ ນປວົຢູ່ເຄາົເຕີ

4.ການຮບັມກືບັສະຖານະການສຸກເສນີ

•ຢາສຸກເສນີແລະຢາແກປ້ວດສໍາລບັເປນັຫວດັແລະໄຂຫ້ວດັໃຫຍ່ຈະເປນັປະໂຫຍດຖາ້ວ່າທ່ານມໄີວຢູ່້ເຮອືນ.
•ຖາ້ທ່ານໂຫາເບີ●119,ລດົຮບັສົ່ ງຄນົເຈບັຈະມາຫາແລະພາທ່ານໄປຫາໂຮງໝໍທີ່ ຢູ່ໃກທ້ີ່ ສຸດ.ທ່ານຈະໄດຮ້ບັການປິ່ ນປວົ
ຢູ່ໃນຫອ້ງສຸກເສນີ.ຖາ້ທ່ານຈາໍເປນັຕອ້ງໄດຮ້ບັການປິ່ ນປວົໃນໂຮງໝໍສໍາລບັຜ່າຕດັຫຼກືວດພະຍາດ,ທ່ານຈະຕອ້ງໄດລໍ້
ຖາ້ເພື່ ອຈະໄດຫ້ອ້ງນອນຂອງໂຮງໝໍ.

•ເມື່ ອໄດຫ້ອ້ງແລວ້,ທ່ານຈະຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັຕາມຂັນ້ຕອນການປິ່ ນປວົໃນໂຮງໝໍ.

ຂໍມ້ນູທີ່ ເປນັປະໂຫຍດ

ຖບືດັປະກນັສະຂະພາບແລະບດັປະຈາໍຕວົໄປນາໍ.
•ໂທຫາ☎119ໃນສະຖານະການສຸກເສນີ
•ໂທຫາສຸນບໍລກິານສຸຂະພາບແລະສະຫວດັດກີານ☎129(ເມື່ ອໃຊໂ້ທລະສບັມຖື,ືກດົເລກລະຫດັພືນ້ທີ່ +129)
•ສູນຂໍມ້ນູການປິ່ ນປວົພະຍາດເວລາສຸກເສນີ☎1339

ຂໍມ້ນູທີ່ ເປນັປະໂຫຍດ

ຊຸດຢາປະຖມົພະຍາບານ
ພວກເຮາົຈາໍເປນັຕອ້ງເກບັຮກັສາຢາປະຖມົພະຍາບານຢູ່ບາ້ນເພື່ ອກະກຽມໄວສໍ້າລບັຍາມມກີານເຈບັປ່ວຍຫຼໄືດຮ້ບັບາດເຈບັຢ
າບາງຊະນດິສາມາດຊືໄ້ດຢູ່້ຮາ້ນສະດວກຊືຢ່້າງງ່າຍດາຍແຕ່ເຮາົຈາໍເປນັຕອ້ງມຊຸີດພືນ້ຖານທີ່ ກະກຽມໄວສໍ້າລບັສະຖານະການ
ສຸກເສນີເມື່ ອຮາ້ນສະດວກຊືປ້ດິບໍລກິານສໍາລບັຄນົທີ່ ຢູ່ໄປຈາກໂຮງໝໍເປນັສິ່ ງສໍາຄນັຫຼາຍທີ່ ຈະມຢີາປະຖມົພະຍາບານປະຈາໍຢູ່
ເຮອືນຊຸດຢາປະຖມົພະຍາບານພືນ້ຖານຄວນມດີັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້

•ຊຸດຢາຕາ້ນເຊື ້ອ້:ຢາລດົໄຂ ້
•ຢາແກປ້ວດ:ຢາບນັເທາົຫຼຫຸຼືດຜ່ອນການເຈບັປວດ
•ຢາແກລ້ະບບົຍ່ອຍອາຫານ:ຊ່ວຍຍ່ອຍອາຫານ
•ຢາດຖີອກທອ້ງ:ແກຖ້ອກທອ້ງ
•ຢາຢອດຕາ:ບນັເທາົອາການແສບແລະເຈບັຕາ
•ຢາຂາ້ເຊືອ້:ຢບັຢັງ້ການຈະເລນີເຕບີໂຕແລະການແຜ່ເຊືອ້ພະຍາດທີ່ ເຮດັໃຫເ້ກດີເຊືອ້ໂລກ
•ວາສະລນິ:ບນັເທາົອາການແຜໄຟໄໝ້
•ຢາຂີເ້ຜິງ້:ບນັເທາົອາການຄນັ
•ຢາແກປ້ວດຊະນດິເປນັນໍາ້:ສໍາລບັແມງໄມກ້ດັຫຼອືາການຄນັ
•ແຜ່ນຕດິບນັເທາົອາການເຈບັ:ໃຊຕ້ດິຢູ່ບ່ອນກາ້ມເນືອ້ທີ່ ເຈບັ
•ຜາ້ພນັບາດແຜ:ໃຊຮໍ້າ/ພນັບ່ອນທີ່ ເປນັບາດແຜເພື່ ອປອ້ງກນັການຕດິເຊືອ້ພະຍາດ
•ຊຸດປະຖມົພະຍາບານ:ກ່ອງຜາ້ພນັ,ສໍາລ,ີມດິແຊມ,ເຄື່ ອງວດັອຸນະພູມ,ຜາ້ພນັບາດຂາ້ເຊືອ້ແລະພລາດສະເຕີ



ສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ 231230 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

(1)ຄຸນສມົບດັຜູສ້ະໝກັ

•ໃນກຸ່ມທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງດາ້ນສງັຄມົ,ວດັທະນະທາໍ,ແລະເສດຖະກດິທີ່ ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການນາໍໃຊກ້ານບໍລກິານ
ສຸຂະພາບ,ລດັຖະບານທອ້ງຖິ່ ນໄດເ້ລອືກເອາົປະຊາຊນົຜູທ້ີ່ ຕອ້ງການການບໍລກິານການຢຽ້ມຢາມ,ເປົາ້ຫມາຍໃສ່ກຸ່ມ
ທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງສຸຂະພາບແລະກຸ່ມພະຍາດ.

ຍກົຕວົຢ່າງ)ຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະນະທາໍ,ຜູປ່້ຽນຈາກພກັເກາົຫຼເີຫນອື,ຜູສູ້ງອາຍຸດໍາລງົຊວີດິໂດດດຽວ,
ສູນເດກັນອ້ຍໃນທອ້ງຖິ່ ນ(ເດກັນອ້ຍຜູທຸ້ກຍາກ),ແລະປະຊາຊນົອື່ ນໆມາຈາກສູນຟືນ້ຟູຊາວຫນຸ່ມ,
ສະຖານທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ,ທມີງານຂອງສູນສຸຂະພາບໃນທອ້ງຖິ່ ນແລະສະຖາບນັທາງສງັຄມົໃນພາກພືນ້ສໍາລບັການ
ໄປຢຽ້ມຢາມ.

(2)ເນືອ້ໃນຂອງການບໍລກິານ

•ການຄດັເລອືກບນັຫາສຸຂະພາບ(ລະບຸນໄິສສຸຂະພາບແລະປດັໄຈສ່ຽງ)
•ການຄຸມ້ຄອງພະຍາດຊໍາເຮືອ້(ຄວາມດນັເລອືດສູງ,ພະຍາດເບາົຫວານ,ມະເຮງັ,ພະຍາດຫຼອດເລອືດ,ແລະອື່ ນໆ.)
ແລະການປອ້ງກນັອາການແຊກຊອ້ນຕ່າງໆ

•ການຈດັການບນັຫາສຸຂະພາບຕາມຂັນ້ຕອນຂອງວງົຈອນຊວີດິ(ເດກັເກດີໃຫມ່,ເດກັແດງ,ແມ່ຍງິຖພືາ,ຜູໃ້ຫຍ່,
ຜູສູ້ງອາຍຸ,ແລະອື່ ນໆ)ແລະການຟືນ້ຟູຂອງຄນົພກິານ

•ການບໍລກິານການດູແລສຸຂະພາບສໍາລບັຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະນະທາໍແລະຜູແ້ປພກັຈາກເກາົຫຼເີຫນອື
•ການສກຶສາທາງດາ້ນສຸຂະພາບ

(3)ການສກຶສາທາງດາ້ນສຸຂະພາບ

•ສະໝກັເປນັຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດໂດຍໄປຢຽ້ມຢາມໜ່ວຍງານບໍລກິານເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບຂອງສູນບໍລກິານສຸຂະພາບ
ສາທາລະນະໃນທອ້ງຖິ່ ນ

•ພະນກັງານຈະປະເມນີສະພາບແວດລອ້ມການດໍາລງົຊວີດິແລະປດັໃຈສ່ຽງທາງດາ້ນສຸຂະພາບຂອງຄອບຄວົທີ່ ສະໝກັ.
•ຄວາມລະອຽດຂອງການບໍລກິານລງົຢຽ້ມຢາມແມ່ນຂືນ້ຢູ່ກບັລະດບັຂອງການເຈບັເປນັ

ຄດັເລອືກຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ບົ່ ງມະຕບິນັຫາສຸຂະພາບ ລງົຢຽ້ມຢາມໂດຍພະນກັງານ

ສູນບໍລກິານສຸຂະພາບສາທາລະນະ

ສູນບໍລກິານສຸຂະພາບສາທາລະນະແມ່ນເປນັອງົກອນບໍລກິານສຸຂະພາບສາທາລະນະທີ່ ຖກືສາ້ງຕັງ້ຂືນ້ມາເພື່ ອສົ່ ງເ
ສມີສຸຂະພາບຂອງຄນົໃນທອ້ງຖິ່ ນແລະປອ້ງກນັແລະຈດັການກບັເຊືອ້ພະຍາດ.ໜາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບຂອງສູນບໍລກິາ
ນສຸຂະພາບສາທາລະນະລວມມໂີຄງການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ,ການປອ້ງກນັແລະຄວບຄຸມພະຍາດຕດິຕ່ໍ,ການປະ
ຕບິດັການປິ່ ນປວົພະຍາດທົ່ ວໄປ,ການທດົລອງແລະທດົສອບ,ການຈດັການສຸຂະອະນາໄມສາທາລະນະແລະອາ
ຫານ,ການໃຫຄໍ້າແນະນາໍແລະການຈດັການໃນການປິ່ ນປວົພະຍາດແລະການບໍລຫິານວຽກງານທົ່ ວໄປຂອງປະຊ
າຊນົ.ໃນແງ່ຂອງການບໍລກິານສຸຂະພາບ,ສູນບໍລກິານສຸຂະພາບສາທາລະນະໃຫບໍ້ລກິານປິ່ ນປວົພະຍາດຊໍາເຮືອ້,
ປິ່ ນປວົທາງຮ່າງກາຍ,ປິ່ ນປວົແຂວ້ແລະບໍລກິານປິ່ ນປວົພະຍາດພາກຕາເວນັອອກ.ໃນຖານະທີ່ ເປນັສູນບໍລກິານສຸຂ
ະພາບສາທາລະນະທີ່່ ສາ້ງຕັງ້ຂືນ້ແລະຄຸມ້ຄອງໂດຍລດັຖະບານທອ້ງຖິ່ ນ.ຂອບເຂດ,ເນືອ້ໃນແລະລາຄາໃນການປິ່

ນປວົພະຍາດອາດມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັ.ສໍາລບັລາຍລະອຽດ,ກະລຸນາຕດິຕ່ໍຫາສູນບໍລກິານສຸຂະພາບສາທາລະນະ
ໃນທອ້ງຖິ່ ນຂອງທ່ານ.ນອກຈາກນັນ້,ທ່ານຍງັສາມາດສັ່ ງຈອງແລະກວດເບິ່ ງຂໍມ້ນູການປິ່ ນປວົພະຍາດຢູ່ເຮອືນ(ເວບັ
ໄຊທຂ໌ອງສູນບໍລກິານສຸຂະພາບສາທາລະນະຫຼປືະຕູເຂົາ້ຫາການບໍລກິານສຸຂະພາບສາທາລະນະ(http://phi.mw.go.
kr.)ໂດຍບ່ໍຈາໍເປນັໄປຫາທີ່ ສູນບໍລກິານສຸຂະພາບສາທາລະນະ.

1.ການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບທົ່ ວໄປ

ລາຍການ ຄໍາອະທບິາຍ

ຂອບເຂດຂອງກາ
ນເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ

ການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບຂັນ້ພືນ້ຖານ,ການທດົສອບທີ່ ລາກຫຼາຍສໍາລບັພະຍາດຊໍາເຮື ້ອ້ລວມມີ
ພະຍາດຄວາມດນັເລອືດສູງແລະພະຍາດເບາົຫວານແລະການປິ່ ນປວົທາງຮ່າງກາຍ.

ການປິ່ ນປວົພະຍາ
ດພາກຕາເວນັອອກ

ບໍລກິານໃຫຄໍ້າປກຶສາແລະປິ່ ນປວົພະຍາດພາກຕາເວນັອອກ

ການປິ່ ນປວົແຂວ້ ການກວດສຸຂະພາບໃນຊ່ອງປາກ,ການໃຫຄໍ້າປກຶສາ,ການປອ້ງກນັພະຍາດ,ການປິ່ ນປວົແຂວ້ແລະການຫຼກົແຂວ້

ຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນກາ
ນປິ່ ນປວົພະຍາດ

ຄ່າທາໍນຽມແລະຄ່າໃຊຈ່້າຍທາງການແພດໂດຍສູນສຸຂະພາບໃນທອ້ງຖິ່ ນໄດຖ້ກືກາໍນດົໂດຍພທິກີານຂອງລດັຖະບາ
ນໃນທອ້ງຖິ່ ນອງີຕາມມາດຕາ25ຂອງກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍສຸຂະພາບສາທາລະນະພາກພືນ້

2.ໂຄງການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບຢູ່ກບັສະຖານທີ່ ຂອງສູນບໍລກິານສຸຂະພາບສາທາລະນະ

ເປນັໂຄງການໃຫບໍ້ລກິານການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບທີ່ ກາໍນດົເອງສໍາລບັເຊືອ້ພະຍາດທີ່ ມຄີວາມແຕກຕ່າງແລະວງົຈອນຊວີດິ(ຄນົທີ່ ເປັ

ນພະຍາດຊໍາເຮືອ້,ເດກັເກດີໃໝ່,ພນົລະເມອືງຜູທ້ີ່ ມອີາຍຸສູງແລະອື່ ນໆ.)ທີ່ ຊ່ຽວຊານບໍລກິານສຸຂະພາບສາທາລະນະ(ພະຍາບານ,
ຜູຊ່້ຽວຊານດາ້ນການບໍາລູງຮ່າງກາຍ,ການປິ່ ນປວົທາງຮ່າງກາຍແລະອື່ ນໆ)ໄປຢຽ້ມຢາມຄອບຄວົທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງດາ້ນສຸຂະພາບ.



ສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ 233232 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

ການປະຖມົພະຍາບານເບືອ້ງຕົນ້

ການປິ່ ນປວົທນັທີແລະດວ້ຍວທິທີີ່ ເໝາະສມົໃນກລໍະນທີີ່ ເກດີອຸປະຕເິຫດສາມາດຊ່ວຍຫຸຼດຜ່ອນອາການເຈບັປວດແລ
ະຫຼກີເວັນ້ສະຖານະການທີ່ ຮາ້ຍແຮງຫຼງັຈາກການປະຖມົພະຍາບານ,ໂທ199(ກູໄ້ພສຸກເສນີ)ຫຼໂືຮງໝໍໃກທ້ີ່ ສຸດເພື່ ອໃ
ຫກ້ານດູແລແລະການປິ່ ນປວົຄບົວງົຈອນ.

3.ການບໍລກິານເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບຈດິໂດຍບ່ໍເສຍຄ່າ

ສູນບໍລກິານປິ່ ນປວົສຸຂະພາບຈດິເປນັອງົກອນເບິ່່ ງແຍງສຸຂະພາບສາທາລະນະທີ່ ຊ່ວຍປອ້ງກນັການເປນັໂລກຈດິ,ບົ່ ງມະ
ຕຄິນົເຈບັທີ່ ເປນັໂລກຈດິ,ໃຫຄໍ້າປກຶສາແລະບໍລກິານບໍາບດັໂລກຈດິ,ການຈດັການກລໍະນເີຈບັເປນັ,ໃຫກ້ານສກຶສາ,
ບໍລກິານໃຫຄໍ້າປກຶສາແລະການປະຊາສໍາພນັເພື່ ອປບັປຸງສຸຂະພາບຈດິ.
ຄນົເຈບັທີ່ ພບົຄວາມຫຍຸງ້ຍາກອນັເນື່ ອງມາຈາກໂລກຊມືເສົາ້,ຄວາມຜດິປກົກະຕຂິອງສຸຂະພາບຈດິແລະ/ຫຼຕືດິຢາເສບຕິ
ດສາມາດຊອກຫາການບໍລກິານໃຫຄໍ້າປກຶສາແລະຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືຈາກສູນບໍລກິານສຸຂະພາບຈດິທີ່ ຢູ່ໃກທ້ີ່ ສຸດ.

(1)ເງ ື່ອນໄຂ

•ໂຄງການການລງົທະບຽນແລະບໍລຫິານຄນົມບີນັຫາສຸຂະພາບຈດິໄດມ້ເີປົາ້ໝາຍສໍາລບັຄນົເຈບັທາງຈດິຢູ່ໃນພາກພືນ້.
•ໂຄງການສໍາລບັການປອ້ງກນັໂລກຈດິສາມາດໃຊໄ້ດກ້ບັຜູຢູ່້ອາໄສທງັໝດົ.

(2)ວິທີເີຂົາ້ເຖງິສູນສຸຂະພາບຈດິ

⊙   ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້,ສູນບໍລກິານສຸຂະພາບຈດິໄດເ້ປດີເຮດັວຽກຕັງ້ແຕ່09:00ເຖງິ18:00ໃນຕອນກາງເວນັ
(ທຸກວນັຈນັຮອດວນັສຸກ),ແຕ່ຊົ່ ວໂມງການເຮດັວຽກອາດມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັໄປຕາມສະຖານະການໃນທອ້ງ
ຖິ່ ນ.

⊙   ວທິໃີຊບໍ້ລກິານ
• ໄປຫາສູນສຸຂະພາບຈດິ,ແລະກະກຽມໃບສະໝກັເພື່ ອລງົທະບຽນ
•  ການບໍລກິານໃຫຄໍ້າປກຶສາແລະບໍລກິານກວດສອບແມ່ນໃຫສ້ະເພາະຄນົເຈບັທີ່ ມາໃໝ່,ແລະໂຄງການທີ່ ຖກືຄດັເລອື

ກຕາມຜນົຂອງການກວດສອບແລະຄໍາປກຶສາຈະຖກືນາໍມາໃຊ.້
•   ສໍາລບັຂໍມ້ນູເພີ່ ມເຕມີກ່ຽວກບັການບໍລກິານຂອງສູນສຸຂະພາບຈດິ,ໂທໄປທີ່ ສູນໃຫຄໍ້າປກຶສາສຸຂະພາບຈດິ



(●1577-0199).

⊙   ຄ່າບໍລກິານ:ບ່ໍໄດເ້ສຍຄ່າ(ຄ່າບໍລກິານອາດຈະເກບັນາໍຄນົເຈບັທີ່ ໃຊບໍ້ລກິານພເິສດທີ່ ມຄ່ີາປິ່ ນປວົສູງ.)

(1)ສິ່ ງເປະິເປືອ້ນ(ຂອງແຂງ)ໃນຕາ
ການເຄື່ ອນໄຫວຕາຂອງທ່ານສາມາດເຮດັໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜກັແກ່ຕາຂອງທ່ານ.
ບ່ໍຄວນເອາົວດັຖຸອອກຈາກຕາຂອງທ່ານດວ້ຍຕນົເອງເອາົຜາ້ຜນັຕາເບືອ້ງທີ່ ມວີດັຖຸເຂົາ້ແລະ
ປດິຕາທງັສອງເບືອ້ງ.ໄປຫາໂຮງໝໍທນັທເີພື່ ອປິ່ ນປວົ.

(2)ແຂວ້ຫກັຫຼືຖກືດງຶອອກ
ໄປຫາຄລີນກິປວົແຂວ້,ຖແືຂວ້ຢ່າງລະມດັລະວງັຢູ່ບ່ອນເກົ່ າຫຼືຢູ່ໃນປາກທ່ານ.ທ່ານສາມ
າດເອາົແຂວ້ໃສ່ຢູ່ໃນຫບີທີ່ ມນີມົອຸ່ນ.ແລະບ່ໍແນະນາໍໃຫເ້ອາົນໍາ້ລາ້ງແຂວ້.

(3)ເລອືດດງັອອກ
ງ່ຽງຫວົໄປທາງໜາ້ແລະກົມ້ລງົຕ່ໍາແລະໃນຄະນະທີ່ ເລອືດກາໍລງັໄຫຼອອກຈ
າກດງັຂອງທ່ານໃຫບ້ບີພາກສ່ວນລຸ່ມຂອງກະດູກດງັຂອງທ່ານ.ບ່ໍຕອ້ງປາກ,
ກນືນໍາ້ລາຍຂອງທ່ານຫຼືໄອ.ໄປຫາໝໍຖາ້ວ່າເລອືດດງັຍງັບ່ໍເຊາົຫຼງັຈາກອອກໄດສ້ບິນາທ.ີ
ເຖງິວ່າເລອືດດງັຈະເຊາົແລວ້ກໍ່ ຕາມເອາົຫວົລງົຕ່ໍາຊ່ວງໄລຍະໜຶ່ ງແລະຄ່ອຍໆລາ້ງໜາ້ຂອງ
ທ່ານດວ້ຍນໍາ້ອຸ່ນ.ຫຼກີເວັນ້ການສໍາພດັຮ່າງກາຍໃນສ່ວນທີ່ ເສຍຫາຍ.

(4)ນໍາ້ຮອ້ນລວກ
ໃນກລໍະນທີີ່ ມກີານໄໝທ້ີ່ ຮຸນແຮງຫຼືໄໝເ້ປນັບໍລເິວນກວ້າງ,ໃຫເ້ອາົຜາ້ກອບຂາ້ເຊືອ້ພນັໄ
ວແ້ລະໄປໂຮງໝໍທນັທ.ີໃນເວລາທີ່ ທ່ານລໍຖາ້ທ່ານໝໍນັນ້,ໃຫສ້ງັເກດຈງັຫວະການເຕັນ້ຂອ
ງຫວົໃຈທ່ານ.ຖາ້ເປນັແຜໄຟໄໝເ້ລກັນອ້ຍ,ໃຫເ້ອາົໂສງ້ເສື ້ອ້ທີ່ ປກົບ່ອນໄຟໄໝນ້ັນ້ອອກ.
ເອາົມດີແຊມຕດັອອກຖາ້ເປນັໄປໄດເ້ພື່ ອຫຼກີເວັນ້ບ່ໍໃຫໂ້ສງ້ເສືອ້ຮຸກຖູບ່ອນໄຟໄໝ,້ແລະເ
ຮດັໃຫແ້ຜໄຟໄໝເ້ຢນັໃນເວລາຢ່າງໜອ້ຍ20ນາທໂີດຍໃຊນ້ໍາ້ເຢນັຫດົໄຫຼຜ່ານ.ບ່ໍໃຫຖູ້ແຜ
ຫຼືແກະແຜໄຟໄໝ.້ໃຊຢ້າວາສະລນິຫຼຢືາຂີເ້ຜິງ້ທາເພື່ ອປອ້ງກນັແຜ.ຍກົແຜໄຟໄໝຂ້ືນ້ໃຫ ້
ສູງກ່ວາຫວົເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມເຈບັປວດ.



ສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ 235234 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

(5)ໄຟຟາ້ຊອັດ
ຕດັໄຟທນັທຈີາກວດັຖຸທີ່ ເຮດັໃຫໄ້ຟຊອັດ.ຖາ້ບ່ໍສາມາດເຮດັແນວນີໄ້ດ,້ນຸ່ງເຄື່ ອງແລະໃສ່ຖງົ
ມທືີ່ ບ່ໍສາມາດນາໍສົ່ ງໄຟຟາ້ໄດ,້ແລະຊ່ວຍເຫຼອືຜູທ້ີ່ ຖກືໄຟຊອັດດວ້ຍການຍາ້ຍສິ່ ງຂອງທີ່ ເຮດັໃຫ ້
ໄຟຊອັດອອກຈາກຕວົລາວກ່ອນ.ຈາກນັນ້ໃຫກ້ວດກາເບິ່ ງການຫາຍໃຈແລະເສັນ້ພະຈອນ
ເພື່ ອໃຫແ້ນ່ໃຈວ່າຄນົເຈບັຍງັມສີະຕຢູ່ິຊ່ວຍການຫາຍໃຈແລະເຮດັCPR(ປໍາ້ຫວົໃຈ)
ຖາ້ມຄີວາມຈາໍເປນັ.ໄຟຟາ້ຊອັດສາມາດເຮດັໃຫມ້ແີຜໄຟໄໝຢູ່້ພາຍໃນ,ເຖງິວ່າຈະເບິ່ ງຄວ່ືາຄົ
ນເຈບັບ່ໍເປນັຫຍງັຫຼາຍກໍ່ ຕາມ.ໃຫຮ້ບີສົ່ ງຄນົເຈບັໄປໂຮງໝໍທນັທ.ີ

(6)ການເປນັລມົແດດແລະເປນັລມົຄວາມຮອ້ນ
ຫວົຫຼືຄໍທີ່ ສໍາພດັໂດຍກງົກບັແສງແດດເປນັເວລາຫຼາຍຊົ່ ວໂມງ
ອາດເຮດັໃຫເ້ກດີການເປນັລມົແດດໄດ.້ອາການດັ່ ງກ່າວເກດີຂືນ້ໃນເມື່ ອບຸກຄນົໄດຮ້ບັຄວາ
ມຮອ້ນຫຼາຍເກນີໄປແລະບ່ໍສາມາດປ່ອຍຄວາມຮອ້ນອອກໄດ.້ຍາ້ຍຄນົເຈບັໄປຫາບ່ອນຮົ່ ມ
ແລະເຢນັກ່ວາ.ແກເ້ສືອ້ຜາ້ອອກ,ເອາົຜາ້ແພທີ່ ຈຸ່ ມນໍາ້ມາປກົໄວແ້ລະວລີາວຈນົກ່ວາຈະພາລາວ
ໄປຮອດໂຮງໝໍ.

(7)ການຫາຍໃຈບ່ໍອອກ
ໃນເຫດການທີ່ ຫາຍໃຈບ່ໍອອກ,ຄນົເຈບັສາມາດຫາຍໃຈແລະໜາ້ຈດື,ຕາໂປ.ນາໍຄນົ
ເຈບັໄປຫາບ່ອນມອີາກາດຖ່າຍເທໄດສ້ະດວກຈະຊ່ວຍໃຫລ້າວຫາຍໃຈໄດດ້ຂີືນ້ແລະ
ໃຫລ້າວນອນພກັຜ່ອນ.ເຖງິແມ່ນວ່າຄນົເຈບັຈະບ່ໍທນັຟືນ້ກໍ່ ຕາມ,ຂໍແນະນາໍໃຫເ້ອາົຄນົເ
ຈບັນອນຫງາຍສະເໝີຕາບໃດທີ່ ລາວຍງັຫາຍໃຈໄດ.້ຖາ້ຄນົເຈບັບ່ໍສາມາດຫາຍໃຈໄດ້
ໃຫພ້ະຍາຍາມຊ່ວຍຫາຍໃຈທນັທີແລະພາຄນົເຈບັໄປໂຮງໝໍເພື່ ອໃຫໄ້ດຮ້ບັການປິ່ ນປວົຕ່ໍໄປ.

(8)ກະດູກຫກັ
ໃນກລໍະນທີີ່ ກະດູກເຄື່ ອນ,ໃຫຂ້າ້ເຊືອ້ໃນບໍລເິວນທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ,ວາງຄນົເຈບັໄວໃ້ນ
ບ່ອນທມີຄີວາມສະດວກສະບາຍແລະໂທຫາພະນກັງານກູໄ້ພມາຊ່ວຍ.ຫາ້ມເຄື່ ອນຍາ້ຍສ່
ວນທີ່ ໄດຮ້ບັບາດເຈບັແລະວາງໄວສູ້ງກ່ວາຫວົໃຈຂອງຄນົເຈບັໂດຍການແອນຢູ່ເທງີຜາ້ຫົ່ ມ
ແລະໝອນ.ໃນກລໍະນທີີ່ ອາດມຄີວາມເຈບັປວດຫຼາຍເກນີໄປ,ໃຊຜ້າ້ພນັແຜກວ້າງໆແລະ
ຮໍາດວ້ຍຜາ້ພນັແຜທີ່ ຢດຶຢູ່ນໄດ,້ແລະຫຼກີເວັນ້ບ່ໍໃຫເ້ຄື່ ອນຍາ້ຍສ່ວນທີ່ ມບີາດເຈບັນັນ້.
ໃຊນ້ໍາ້ກອ້ນຮໍາຊ່ວຍ.

(9)ນິ ້ວ້ມຂືາດ
ນິວ້ມທືີ່ ຂາດສາມາດນາໍມາຕ່ໍຄນືໄດ້ຖາ້ໄດຮ້ບັການຮກັສາຢ່າງຖກືວທິ.ີຫາ້ມເພື່ ອບ່ໍໃຫເ້
ລອືດອອກໂດຍໃຊແ້ຮງກດົບໍລເິວນບາດແຜແລະຍກົໃຫສູ້ງກ່ວາຫວົໃຈຂອງຄນົເຈບັ.
ຫໍ່ ນ ິວ້ມໄືວໃ້ນຜາ້ກອບ,ເອາົໃສ່ຖງົຢາງປະລາສະຕກິທີ່ ມນີໍາ້ແຂງ,ແລະເອາົໄປໂຮງໝໍພອ້ມກນັ
ກບັຄນົເຈບັ.ຫຼກີເວັນ້ການຈບັບ່ອນທີ່ ຖກືຕດັຂາດ.



ສະຖານທີ່ ມລໍະດກົໂລກທີ່ ໄດຮ້ບັການເລອືກຈາກອງົການUNESCO

ຈດົທະບຽນເປນັທີ່ ລະລກຶໂລກໂດຍອງົການUNESCOໃນປີ1997

ໂຈຊອນວາງໂຈຊລິອັ

ໂຈຊອນວາງໂຈຊລິອັກແມ່ນສິ່ ງພມິທີ່ ບນັທກຶປະຫວດັສາດເກາົຫຼເີປນັເວລາ472ປີ(ນບັຕັງ້ແຕ່ປີ1392ຫາ1863),
ແລະກວມເອາົຈາກຜູກ້ໍ່ ຕັງ້ລາຊະວງົໂຊຊອນ,ແທໂຈ,ໄປຈນົຮອດກະສດັອງົທີ25ແຈວຈອງ.ນີແ້ມ່ນປືມ້ປະຫວດັສາ
ດຫວົໃຫຍ່ທີ່ ປະກອບມີ1,893ເຫຼັມ້ແລະ888ຫວົ,ແລະມຂໍີເ້ທດັຈງິທາງປະຫວດັສາດກ່ຽວກບັຫຼາຍຂງົຂເດຂອງຍຸ
ກສະໄໝໂຊຊອນ.ມນັແມ່ນບນັທກຶທາງປະຫວດັສາດອນັລໍາ້ຄ່າທີ່ ບ່ໍມອີນັໃດທຽບໄດໃ້ນໂລກນີ.້

ລະບບົປະກນັສງັຄມົ

8

238 ການປະກນັການດໍາລງົຊວີດິຂັນ້ພືນ້ຖານແຫ່ງ
ຊາດ

 ຄຸນສມົບດັ
 ປະເພດຂອງການຊ່ວຍເຫຼອື
 ວທິສີະໝກັ

244 ລະບບົບໍານານແຫ່ງຊາດ
 ຄຸນສມົບດັ
 ຈາໍນວນເງນີບໍານານ
 ຜນົປະໂຫຍດ

247 ການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນສະຫວດັດກີານສຸກເສນີ
 ຄຸນສມົບດັຂອງຊາວຕ່າງປະເທດສໍາລບັການໄ

ດຮ້ບັອສະຫວດັດກີານໃນລະນສຸີກເສນີ
 ສະຫວດັດກີານສຸກເສນີ
 ວທິສີະໝກັແລະຂັນ້ຕອນຕ່າງໆ
 ຄໍາອະທບິາຍທນຶຊ່ວຍເຫຼອື

251 ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືຕນົເອງ
 ຄຸນສມົບດັ
 ເງ ື່ອນໄຂໃນການຊ່ວຍເຫຼື່ ອ
 ວທີສີະໝກັ

253 ການຊ່ວຍເຫຼອືສໍາລບັຄອບຄວົທີ່ ມີ
ພ່ໍຫຼແືມ່ຄນົດຽວ

 ປະເພດຂອງການບໍລກິານ
 ວທິສີະໝກັ



ລະບບົປະກນັສງັຄມົ 239238 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

 ການປະກນັການດໍາລງົຊວີດິຂັນ້ພືນ້ຖານແຫ່ງຊາດ

ລດັຖະບານໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫລອືລາ້ປະຊາຊນົທີ່ ມລີາຍໄດຕໍ່້າໃນການດໍາລງົຊວີດິຂັນ້ພືນ້ຖານ,ເງນິອຸດຫນນູທີ່ ຢູ່ອາໄສ,
ອຸດຫນນູການຮຽນ(ກະຊວງສກຶສາທກິານ)ແລະການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການແພດເພື່ ອຮບັປະກນັການດໍາລງົຊວີດິຂັນ້ພືນ້
ຖານ.ລະບບົໃຫກ້ານບໍລກິານຜ່ານໃນລະບບົໃນການສະຫນບັສະຫນນູຕນົເອງໂດຍຜ່ານການບໍລກິານຂອງຜູຄ້ນົທີ່ ສາມ
າດເຮດັວຽກ.ແມ່ນແຕ່ຊາວຕ່າງປະເທດກໍ່ ສາມາດໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກພທິກີານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.

1.ຄຸນສມົບດັ

ຄນົຕ່າງຊາດຜູທ້ີ່ ຕອບສະໜອງໄດໜ້ຶ່ ງໃນເງ ື່ອນໄຂດັ່ ງຕ່ໍໄປນີແ້ລະມຄຸີນສມົບດັອງີຕາມຈາໍນວນເງນິລາຍຮບັທີ່ ຮບັຮູ*້
ແລະຜູເ້ພີ່ ງພາອາໄສ** ① ລາຍງານການລາຍໄດ້ແລະ ② ຜູປ້ະສານຂຶນ້ກບັລງົຊວີດິຂັນ້ພືນ້ຖານ.

•ຄນົຕ່າງຊາດທີ່ ໄດຮ້ບັການຈດົທະບຽນແລະໄດອ້າໄສຢູ່ໃນປະເທດເກາົຫຼ,ີໄດແ້ຕ່ງງານກບັພນົລະເມອືງເກາົຫຼີແລະກາໍລງັຄາດວ່າ
ຈະໄດ້ລຽ້ງຫຼືກາໍລງັລຽ້ງເດກັນອ້ຍເກາົຫຼຜູີທ້ີ່ ເປນັຜູເ້ຍາົ(ລວມທງັກລໍະນກີານຢ່າຮາ້ງແລະການເສຍຊວີດິຂອງຄູ່ສມົລດົ)

•ຄນົຕ່າງຊາດຜູທ້ີ່ ອາໄສຢູ່ກບັພ່ໍແມ່ຫຼພ່ໍືໃຫຍ່ແມ່ໃຫຍ່ຂອງຄູ່ແຕ່ງງານທີ່ ເປນັປະຊາຊນົເກາົຫຼີ



ຄນົຕ່າງຊາດຜູອ້ື່ ນທີ່ ບ່ໍມຄຸີນສມົບດັສໍາລບັການຊ່ວຍເຫຼອືປະກນັການດໍາລງົຊວີດິຂັນ້ພືນ້ຖານ.ຖາ້ມພີນົລະເມອືງເກາົຫຼຢູ່ີໃນຄອບ
ຄວົຂອງຄນົຕ່າງຊາດ,ພນົລະເມອືງເກາົຫຼອີາດຈະໄດຮ້ບັເງນີອຸດໜນູຂອງການຊ່ວຍເຫຼອືປະກນັການດໍາລງົຊວີດິຂັນ້ພືນ້ຖານ,ໂດ
ຍໃຫພ້ວກເຂາົພບົກບັມາດຕະຖານສໍາລບັຈາໍນວນເງນີຂອງລາຍຮບັທີ່ ຮບັຮູ້ແລະຜູເ້ພີ່ ງພາອາໄສ.

①  ລາຍງານລາຍຮບັຄວົເຮອືນ(ຈາໍນວນເງນິຄດິໄລ່ໂດຍການບວກຈາໍນວນຂອງລາຍໄດຄ້ວົເຮອືນກບັມນູ
ຄ່າຊບັສນີ)ຂາ້ງລຸ່ມນີແ້ມ່ນມາດຕະຖານ(ອດັຕາສ່ວນສະເພາະໃດຫນຶ່ ງຂອງມາດຕະຖານລາຍຮບັ*)
ສໍາລບັການຮບັຜນົປະໂຫຍດ.
*(2016)ຈ່າຍຄ່າດໍາລງົຊວີດິ29%,ຈ່າຍຄ່າການປິ່ ນປວົສຸຂະພາບ40%,ຄ່າທີ່ ຢູ່ອາໄສ43%,ຄ່າຮຽນ50%

②  ຜູທ້ີ່ ບ່ໍໄດມ້ຜູີຢູ່້ໃຕກ້ານປກົຄອງໃນການສະຫນບັສະຫນນູ(ສະມາຊກິຄອບຄວົໂດຍກງົ,ແລະຄູ່ສມົລດົ),ຜູທ້ີ່ ມພີັ
ນທະການສະຫນບັສະຫນນູຜູທ້ີ່ ບ່ໍສາມາດໄດຮ້ບັການສະຫນບັສະຫນນູ,ຫຼືຜູທ້ີ່ ສາມາດບ່ໍໄດຮ້ບັການສະຫນບັສະ
ຫນນູ
*ອງີຕາມການແກໄ້ຂຂອງຄ່າແຮງງານ(ກລໍະກດົ,2015),ຄ່າການຮຽນແມ່ນບ່ໍສາມາດໃຊໂ້ດຍອງີໃສ່ມາດຕະຖານຂອງພາລະຜູກພັ
ນຂອງການສະຫນບັສະຫນນູ

     ເອກະສານອາ້ງອງິ
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.

⊙ 2016ລາຍຮບັປານກາງ
(ຫວົຫນ່ວຍ:ວອນ)

ລາຍການ
1

ຄນົໃນຄວົເຮອືນ
2

ຄນົໃນຄວົເຮອືນ
3

ຄນົໃນຄວົເຮອືນ
4

ຄນົໃນຄວົເຮອືນ
5

ຄນົໃນຄວົເຮອືນ
6

ຄນົໃນຄວົເຮອືນ

ຈາໍນວນ 1,624,831 2,766,603 3,579,019 4,391,434 5,203,849 6,016,265

※   ລາຍໄດປ້ານກາງຂຶນ້ຢູ່ກບັ8ຄນົ,ຈາໍນວນເງນິທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້812,415ວອນເມື່ ອໃດກຕໍາມທີ່ ມຄີນົຫນຶ່ ງເຂົາ້ມາ

⊙ 2016ມາດຕະຖານການຄດັເລອືກຜນົປະໂຫຍດ(%ຂອງມາດຕະຖານລາຍຮບັປານກາງ)
(ຫວົຫນ່ວຍ:ວອນ)

ຈາໍນວນສະມາຊກິໃນຄອບຄວົ 1 2 3 4 5 6

ສະຫນບັສະຫນນູການດໍາລງົຊວີດິ
(29%ຂອງລາຍໄດປ້ານກາງ)

471,201 802,315 1,037,916 1,273,516 1,509,116 1,744,717

ສະຫນບັສະຫນນູດາ້ນການປິ່ ນປວົ
(40%ຂອງລາຍໄດປ້ານກາງ)

649,932 1,106,642 1,431,608 1,756,574 2,081,540 2,406,506

ສະຫນບັສະຫນນູທີ່ ຢູ່ອາໄສ
(43%ຂອງລາຍໄດປ້ານກາງ)

698,677 1,189,640 1,538,978 1,888,317 2,237,656 2,586,994

ສະຫນບັສະຫນນູການສກຶສາ
(50%ຂອງລາຍໄດປ້ານກາງ)

812,415 1,383,302 1,789,509 2,195,717 2,601,925 3,008,132



ລະບບົປະກນັສງັຄມົ 241240 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

(2)ການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນທີ່ ພກັ
•ລາຍລະອຽດ:ພຈິາລະນາທີ່ ຢູ່ອາໄສ,ປະເພດການຢູ່ອາໄສຢູ່,ຂະຫນາດຂອງຄອບຄວົ,ແລະອື່ ນໆ,
ການໃຫເ້ຊົ່ າທີ່ ສະຫນອງແລະຄ່າໃຊຈ່້າຍການສອ້ມແປງແລະບໍາລຸງຮກັສາເພື່ ອສະຫນບັສະຫນນູທີ່ ຢູ່ອາໄສທີ່ ຫມັນ້ຄງົ

•ຈາໍນວນຂອງຜນົປະໂຫຍດດາ້ນເງນິສດົ:ຍອ້ນມາດຕະຖານຄ່າໃຊຈ່້າຍການເຊົ່ າຈະກາຍເປນັຄ່າສູງສຸດສໍາລບັການໃຫເ້
ຊົ່ າເຮອືນ,ຈ່າຍຄ່າເຊົ່ າທີ່ ແທຈ້ງິ.ສໍາລບັຄວົເຮອືນທີ່ ມເີຮອືນຂອງຕນົເອງ,ສະຫນບັສະຫນນູຄ່າໃຊຈ່້າຍການສອ້ມແປງ
ແລະບໍາລຸງຮກັສາແມ່ນຂຶນ້ຢູ່ກບັຂອບເຂດຂອງການສອ້ມແປງເຮອືນທີ່ ກາໍນດົໄວ.້

2.ປະເພດຂອງການຊ່ວຍເຫຼອື

(1)ການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນການດໍາລງົຊວີດິ(ຄ່າແຮງທົ່ ວໄປໃນການດໍາລງົຊວີດິ)

•ລາຍລະອຽດ:ຮູບແບບຂອງການໃຊຈ່້າຍເງນີສໍາລບັສນິຄາ້ປະຈາໍວນັເຊັ່ ນວ່າ:ເຄື່ ອງນຸ່ງ,ອາຫານແລະນໍາ້ມນັລດົ.

•ຈາໍນວນຂອງລາຍຮບັຄວົເຮອືນທີ່ ລາຍງານລບົອອກຈາກລະດບັຕ່ໍາສຸດຂອງຄ່າລງົຊວີດິ(29%ຂອງລາຍຮບັປານກາງ)

ມນູຄ່າດໍາລງົຊວີດິ=ຄ່າການດໍາລງົຊວີດິໃນລະດບັຕ່ໍາສຸດ(ມາດຕະຖານຂອງການເລອືກເປົາ້ຫມາຍ)-ລາຍໄດທ້ີ່ ຍອມຮບັ

     ເອກະສານອາ້ງອງິ
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.

⊙ ມາດຕະຖານລະດບັຕໍ່າສຸດຂອງການໃຫເ້ຊົ່ າເຮອືນ(ປ2ີ016)
(ຫວົຫນ່ວຍ:10,000/ເດອືນ)

ພືນ້ທີ່ ຊັນ້ປະຖມົຮຽນປທີີ່ 1
(Seoul)

ພືນ້ທີ່ ຊັນ້ປະຖມົຮຽນປທີີ່ 2
(Gyeonggi,Incheon)

ພືນ້ທີ່ ຊັນ້ປະຖມົຮຽນປທີີ່ 3
(ເມອືງໃນນະຄອນຫລວງ)

ພືນ້ທີ່ ຊັນ້ປະຖມົຮຽນປທີີ່ 4
(ພາກພືນ້ອື່ ນໆ)

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

※  ໃນເວລາທີ່ ມສີະມາຊກິຂອງຄອບຄວົເຈດັຄນົຫຼືຫຼາຍກວ່າ,ມາດຕະຖານການຂອງຄ່າໃຊຈ່້າຍການເຊົ່ າເພີ່ ມຂຶນ້ເປນັ10%
ສໍາລບັທຸກໆສອງສະມາຊກິໃນຄອບຄວົເພີ່ ມ

⊙ ມາດຕະຖານໃນລະດບັຕ່ໍາສຸດຂອງຄອບຄວົທີ່ ເປນັເຈົາ້ຂອງເຮອືນຂອງຕນົເອງ(ປີ2016)

ລາຍການ ການສອ້ມແປງຂັນ້ຕົນ້ ການສອ້ມແປງຂັນ້ກາງ ການສອ້ມແປງຂັນ້ໃຫຍ່

ຄ່າສອ້ມແປງ 3,5ລາ້ນວອນ 6,5ລາ້ນວອນ 9,5ລາ້ນວອນ

ຊ່ວງໄລະຍະການສອ້ມແປງ 3ປີ 5ປີ 7ປີ

※ຖາ້ຫາກວ່າລາຍຮບັທີ່ ລາຍງານແມ່ນຕ່ໍາກວ່າມາດຕະຖານຄ່າສໍາລບັການດໍາລງົຊວີດິ,100%ຂອງຄ່າໃຊຈ່້າຍການສອ້ມແປງໄດຮ້ັ
ບການສະຫນບັສະຫນນູ.
ແມ່ນຕ່ໍາກວ່າ35%ຂອງມາດຕະຖານລາຍຮບັປານກາງ,90%ຂອງຄ່າໃຊຈ່້າຍການສອ້ມແປງໄດຮ້ບັການສະຫນບັສະຫນນູ.

ຖາ້ຫາກວ່າລາຍຮບັທີ່ ລາຍງານຫຼາຍກວ່າ35%ຂອງລາຍຮບັປານກາງມາດຕະຖານ,80%ຂອງຄ່າໃຊຈ່້າຍການສອ້ມແປງໄດຮ້ັ
ບການສະຫນບັສະຫນນູ.

ລາຍການ

ຈາໍນວນສະ
ມາຊກິໃນຄອບຄວົ



ລະບບົປະກນັສງັຄມົ 243242 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

(3)ການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນການສກຶສາ.
◉   ລາຍລະອຽດ:ຄ່າທໍານຽມການຮບັເຂົາ້ຮຽນ,ຄ່າຮຽນ,ຄ່າໃຊຈ່້າຍດາ້ນຕໍາລາຮຽນ,

ຄ່າໃຊສໍ້າລບັວດັຖຸແລະເຄື່ ອງຂຽນ.

ເປົາ້ໝາຍ ລາຍການຊ່ວຍເຫຼອື ລາຍການຊ່ວຍເຫຼອື(2016)

ນກັຮຽນລະດບັຊັນ້ປະຖມົ,ມດັທະຍມົ ຄ່າໃຊຈ່້າຍຍ່ອຍສໍາລບັປືມ້ແບບຮຽນ 39,200ວອນຕ່ໍຄນົ

ນກັຮຽນມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ແລະຕອນປາຍ ຄ່າໃຊຈ່້າຍເຄື່ ອງຂຽນ 53,300ວອນຕ່ໍຄນົ

ນກັຮຽນມດັທະຍມົ
ຄ່າປືນ້ຂຽນ 131,300ວອນຕ່ໍຄນົ

ຄ່າທາໍນຽມການຮຽນການສອນ ຈາໍນວນເງນິທີ່ ປະກາດໂດຍຜູອໍ້ານ
ວຍການ

(4)ການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນການເກດີລູກ.

•   ໃຫເ້ງນີຊ່ວຍເຫຼອື600,000ວອນເປນັເງນີສດົແກ່ຜູໄ້ດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫຼອືຫຼງັຈາກເກດີລູກ[ລວມ
ເຖງິການເກດີລູກທີ່ ຄາດຫວງັໄວ]້.

(5)ການຊ່ວຍເຫຼອືສໍາລບັງານສບົ.

•   ຊ່ວຍເຫຼອື750,000ວອນແຕ່ລະຄນົຜູທ້ີ່ ເສຍຊວີດິ.

ຂໍມ້ນູທີ່ ມຜີນົປະໂຫຍດ.

ສູນບໍລກິານສຸຂະພາບແລະສະຫວດັດກີານໂທ129(http://www.129.go.kr)
•ຖາ້ວ່າທ່ານຕອ້ງການຄໍາປກຶສາຫຼຂໍືມ້ນູກ່ຽວກບັການບໍລກິານດາ້ນສຸຂະພາບຫຼສືະຫວດັດກີານສໍາລບັທ່ານແລະຄອບຄວົຂອງ
ທ່ານ,ບ່ໍລັ່ ງເລໃຈທີ່ ຈະໂທຫາ129(ບ່ໍມລີະຫດັພືນ້ທີ່ ກດົ129).

•ການໃຫຄໍ້າປກຶສາກ່ຽວກບັຫຼກັປະກນັລາຍຮບັ,ສະໜບັສະໜນູດາ້ນການເງນີສໍາລບັຄ່າໃຊຈ່້າຍການດໍາລງົຊວີດິແລະສະຫວັ
ດດກີານສງັຄມົ,ສຸຂະພາບແລະການເປນັຢູ່ທີ່ ດ:ີ09:00ເຊົາ້.-06:00ແລງ.ວນັຈນັ-ສຸກ.

•ການໃຫຄໍ້າປກຶສາສໍາລບັການຊ່ວຍເຫຼອືສຸກເສນີ:ເປດີໃຫບໍ້ລກິານ24ຊົ່ ວໂມງຕະຫຼອດປ.ີ

3.ວທິສີະໝກັ

•ໃນການສະໝກັເພື່ ອຂໍຜນົປະໂຫຍດປະກນັການດໍາລງົຊວີດິຂັນ້ພືນ້ຖານແຫ່ງຊາດ,ໃຫໄ້ປທີ່ ສູນຜູພ້ກັອາໄສປະຈາໍຕວົ
ເມອືງຫຼເືຂດປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນແລະສົ່ ງໃບສະໝກັສໍາລບັ(changeof]ການບໍລກິານແລະຜນົປະໂຫຍດດາ້ນສະຫວັ
ດດກີານສງັຄມົ.

•ພະນກັງານລດັຈະປະເມນີສະຖານະການຂອງທ່ານເພື່ ອພຈິາລະນາເຖງິການມສີດິຂອງທ່ານ.
•ທ່ານຈະໄດຮ້ບັການແຈງ້ໃຫຊ້າບການມສີດິຂອງທ່ານພາຍໃນ30ວນັ;ບາງກລໍະນອີາດຈະໃຊເ້ວລາດນົເຖງິ60
ວນັເພື່ ອດໍາເນນີ.

ສົ່ ງໃບສະໝກັໄປທີ່ ສໍານກັ
ງານເມອືງປະຈາໍທອ້ງຖິ່ ນ
/ເຂດປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ

ພະນກັງານລດັຈະ
ກວດສອບລາຍຮບັແລະ
ຊບັສນິຂອງຜູສ້ະໝກັ

ແຈງ້ຜນົໃຫຮູ້ ້



ລະບບົປະກນັສງັຄມົ 245244 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

3.ຜນົປະໂຫຍດ

ຖາ້ຫາກວ່າຊາວຕ່າງປະເທດມຕີາມເງ ື່ອນໄຂສໍາລບັຜນົປະໂຫຍດບໍານານ(ຜູສູ້ງອາຍຸ,ຜູພ້ກິານ,ຫຼືຜູສູ້ນເສຍ),ພວກເຂາົ
ເຈ ົາ້ສາມາດໄດຮ້ບັເງນິບໍານານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

◉   ເງນີບໍານານໃນກລໍະນເີຖົາ້ແກ່.

ບຸກຄນົໃດທີ່ ໄດຈ່້າຍເງນີສບົທບົເຂົາ້ໃນບໍານານໃນກລໍະນເີຖົາ້ແກ່ເປນັເວລາ10ປຫີຼຫຼືາຍກວ່ານັນ້ອາດໄດຮ້ບັເງນີບໍານ
ານໃນກລໍະນເີຖົາ້ແກ່ເມື່ ອເຖງິອາຍຸຈ່າຍ.

ອາຍຸຂອງການຈ່າຍເງນີບໍານານໃນກລໍະນເີຖົາ້ແກ່ຕາມປເີກດີ

ລາຍການ 1952 1953-1956 1957-1960 1961-1964 1965-1968 1969-

ປີ 60 61 62 63 64 65

◉   ເງນີບໍານານໃນກລໍະນພີກິານ

ຖາ້ມຄີວາມພກິານຫຼງັຈາກສໍາເລດັການປິ່ ນປວົພະຍາດຫຼືການບາດເຈບັທີ່ ເກດີຂືນ້ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາຂອງກ
ານເປນັສະມາຊກິ(ເມື່ ອຜ່ານໄປໜຶ່ ງເຄີ່ ງຫຼງັຈາກວນັທບີົ່ ງມະຕຄິັງ້ທາໍອດິຖາ້ການປິ່ ນປວົຂອງສໍາເລດັສມົບູນ),
ຜູທ້ີ່ ພກິານລະດບັ1ຫາລະດບັ3ຈະໄດຮ້ບັເງນີບໍານານແລະຜູພ້ກິານລະດບັ4ຈະໄດຮ້ບັເງນີບໍາເນດັເປນັເງນິກອ້
ນຈ່າຍຄັງ້ດຽວ.

◉   ບໍານານສໍາລບັຄອບຄວົທີ່ ຍງັມຊີວີດິຢູ່.

ຖາ້ຜູເ້ປນັສະມາຊກິເສຍຊວີດິໃນຂະນະເປນັສະມາຊກິບໍານານຫຼໄືດຮ້ບັບໍານານ,ເງນີບໍານານແຕ່ລະເດອືນຈະມອບໃ
ຫແ້ກ່ສະມາຊກິໃນຄອບຄວົທີ່ ຍງັມຊີວີດິຢູ່ທີ່ ຢູ່ໃນຄວົເຮອືນດຽວກນັ.

 ລະບບົບໍານານແຫ່ງຊາດ

ພາຍໃຕລ້ະບບົບໍານານແຫ່ງຊາດທີ່ ດໍາເນນີງານໂດຍລດັຖະບານ,ພນົລະເມອືງຖກືກາໍນດົໃຫຈ່້າຍຄ່າປະກນັເພື່ ອກະກຽ
ມສໍາລບັໄວສູງອາຍຸຂອງພວກເຂາົ,ຄວາມພກິານແລະການເສຍຊວີດິທີ່ ບ່ໍຄາດຄດິ,ແລະບໍານານຈະຖກືມອບໃຫຜູ້ຮ້ບັ
ຜນົປະໂຫຍດຫຼຄືອບຄວົຂອງພວກເຂາົເພື່ ອໃຫພ້ວກເຂາົສາມາດດໍາລງົຊວີດິໄດຢ່້າງໝັນ້ຄງົໃນກລໍະນທີີ່ ເກດີເຫດການສຸ
ກເສນີ.

1.ຄຸນສມົບດັ

ຊາວຕ່າງປະເທດໃນເກາົຫລຈີະຕອ້ງສະຫມກັສະມາຊກິໂຄງການບໍານານແຫ່ງຊາດ,ຄກືນັກບັຊາວເກາົຫຼພີືນ້ເມອືງ.
ຖາ້ຫາກວ່າຊາວຕ່າງປະເທດທີ່ ອາຍຸ18ແລະ60ເຮດັວຽກຢູ່ໃນທຸລະກດິລະຫວ່າງ,
ລາວຈະກາຍເປນັພະນກັງານສະຫມາຊກິ;ໃນສະຖານະການອື່ ນ,ຊາວຕ່າງປະເທດອາທີ່ ອາໄສຢູ່ຈະກາຍເປນັສະຫ
ມາຊກິໃນທອ້ງຖິ່ ນ.ຢ່າງໃດກຕໍາມ,ຖາ້ຫາກວ່າກດົຫມາຍຂອງປະເທດກາໍເນດີຂອງຜູທ້ີ່ ມາອາໄສຢູ່ບ່ໍອະນຸຍາດໃຫ ້
ສະຫມກັເຂົາ້ໂຄງການບໍານານຂອງເຂາົເຈ ົາ້,ຊາວຕ່າງປະເທດຜູທ້ີ່ ມາອາໄສຢູ່ກໍ່ ຈະບ່ໍສາມາດສະຫມກັເຂົາ້ໂຄງການ
ບໍານານແຫ່ງຊາດເກາົຫຼໄີດ.້ຖາ້ຫາກວ່າມສີນົທສິນັຍາຄວາມປອດໄພທາງສງັຄມົກບັປະເທດເກາົຫລຢູ່ີແລວ້ແລະ
ປະເທດບາ້ນເກດີຂອງຊາວຕ່າງປະເທດ,ລະບຽບການຂອງສນົທສິນັຍາໄດຖ້ກືປະຕບິດັຕາມ.

2.ຈາໍນວນເງນີບໍານານ

•ນາຍຈາ້ງແລະລູກຈາ້ງຂອງທຸລະກດິຈະຈ່າຍ4.5%ຂອງລາຍຮບັຕ່ໍເດອືນຂອງລູກຈາ້ງລງົໃນບໍານານ.
•ຜູເ້ປນັສະມາຊກິໃນທອ້ງຖິ່ ນ(ເຈ ົາ້ຂອງທຸລະກດິ)ຈ່າຍ9%ລາຍງານລາຍໄດປ້ະຈາໍເດອືນ.

ປະເທດທີ່ ຍກົເວັນ້ຈາກລະບບົບໍານານແຫ່ງຊາດ(22ປະເທດ).
ຫວຽດນາມ,ມຽ້ນມາ້,ບງັກະລາເທດ,ເນປານ,ສະອຸດອິາຣາເບຍ,ສງິກະໂປ,ອຣີານ,ປາກສິະຖານ,ກາໍປູເຈຍ,
ອາຝຣກິາໃຕ,້ຕມີຕໍາເວນັອອກ,ມນັເດຍ,ເບລາຣູດ,ອາເມເນຍ,ເອທໂິອເປຍ,ເອຢບິ,ຕງົກາ,ຟຈິ,ິຈເໍຈຍ,
ສະຫວດິສແິລນ,ໄນຈເີຣຍ,ມາເລເຊຍ.

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.



ລະບບົປະກນັສງັຄມົ 247246 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

◉   ◎ການຄນືເງນິເປນັກອ້ນ

ເງນີບໍານານທີ່ ເປນັເງນີກອ້ນຈະບ່ໍໄດມ້ອບໃຫກ້ບັຜູພ້ກັອາໄສທີ່ ເປນັຄນົຕ່າງຊາດ,ແຕ່ຈາໍນວນເງນີກອ້ນພອ້ມດອກເ
ບຍ້ຈະມອບໃຫຜູ້ພ້ກັອາໄສທີ່ ເປນັຄນົຕ່າງຊາດໃນກລໍະນດີັ່ ງຕ່ໍໄປນີເ້ມື່ ອພວກເຂາົອອກຈາກປະເທດເກາົຫຼ,ີເສຍຊວີິ
ດຫຼອືາຍຸຄບົ60ປ.ີ
①   ເວລາທີ່ ປະເທດຂອງຊາວຕ່າງປະເທດຈ່າຍມອບເຫມາົ,ຄາ້ຍຄກືນັກບັຈາໍນວນຮບັຄນືມາຈາກໂຄງການບໍານານແ

ຫ່ງຊາດເພື່ ອຊາວເກາົຫຼ.ີ
②   ສນົທສິນັຍາສໍາລບັປະກນັສງັຄມົທີ່ ລງົນາມໂດຍປະເທດເກາົຫຼແີລະປະເທດບາ້ນເກດີຂອງພວກເຂາົມຂໍີກ້າໍນດົທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງໃນການຊໍາລະເງນີກບັກອ້ນລວມ.
③ ຜູພ້ກັອາໄສທີ່ ເປນັຄນົຕ່າງຊາດມສີະຖານະE-8,E-9ແລະH-2

ປະເທດທີ່ ມກີານຈ່າຍເງນີບໍານານທີ່ ເປນັເງນີກອ້ນ(41ປະເທດ)
ປະເທດໄທ,ຟລິບີປນິ,ມາເລເຊຍ,ອນິໂດເນເຊຍ,ສລີງັກາ,ຄາຊກັສະຖານ,ຮອງກງົ,ເບຊນີ,ເກຣນາດາ,
ບຣາເບໂດເຊນວນິເຊນແລະເກຣນາດນິ,ຊມີບບັເວ,ຄາເມຣີອນ,ການາ,ວາໂນອາຕູ,ເບນີວີດາ,ຊູດານ,ແອນຊນັວາເດ,ີ
ຈແໍດນ,ເຄນຢາ,ຕນິແິດດແລະໂຕບາໂກ,ໂຄລໍາເບຍ,ຢູກນັດາ,ຕູນເິຊຍແລະ (24ປະເທດສໍາລບັການຈ່າຍເງນີກອ້ນຢູ່ບນົພື ້

ນຖານຄວາມສໍາພນັເຊິ່ ງກນັແລະກນັ).

ເຢຍລະມນັ,ສະຫະລດັອາເມຣກິາ,ການາດາ,ຮງັກາຣ,ີຝຣັ່ ງ,ອດົສະເຕຣເລຍ,ເຊກັ,ແບລຢຽ,ໂປແລນ,ໂລວາເກຍ,
ບູກາເຣຍ,ຣູມນັເນຍ,ອດົສະເຕຣຍ,ອນິເດຍ,ຕູລະກ,ີສະວດິເຊແີລນ,ບາຊວິ(17ປະເທດສໍາລບັການຈ່າຈ່າຍເງນິເປນັກອ້
ນຕາມຂໍຕ້ກົທາງປະກນັສງັຄມົ).

※ຜູພ້ກັອາໄສທີ່ ເປນັຄນົຕ່າງຊາດທີ່ ມສີະຖານະE-8,E-9ແລະH-2ຈະໄດຮ້ບັການຈ່າຍເງນີໂດຍບ່ໍຕອ້ງຄໍານງຶ
ເຖງິສນັຊາດ.ສໍາລບັລາຍລະອຽດຂໍມ້ນູ,ກະລຸນາຕດິຕ່ໍຫາສໍານກັງານສາຂາບໍລກິານບໍານານແຫ່ງຊາດຫຼໂືທ1355.ເວບັໄຊ
ທຂ໌ອງການບໍລກິານບໍານານແຫ່ງຊາດ(http://www.nps.or.kr).

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.

 ການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນສະຫວດັດກີານສຸກເສນີ

ຖາ້ຫາກວ່າປະຊາຊນົເກາົຫຼມີຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການດໍາລງົຊວີດິອນັເນື່ ອງມາຈາກວກິດິການຢ່າງກະທນັຫນັ,ເຂາົເຈ ົາ້ສາ
ມາດໄດຮ້ບັການສະຫນບັສະຫນນູຊົ່ ວຄາວເຊັ່ ນ:ຄ່າໃຊຈ່້າຍການດໍາລງົຊວີດິ.ຄນົຕ່າງປະເທດຍງັສາມາດຮບັຜນົປະໂຫຍ
ດພາຍໃຕລ້ະບບົນີຕ້າມພທິກີານ.

1.ຄຸນສມົບດັຂອງຜູພ້ກັອາໄສທີ່ ເປນັຄນົຕ່າງຊາດສໍາລບັການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນສະຫວດັດກີານສຸກເ
ສນີ.

① ຜູພ້ກັອາໄສທີ່ ເປນັຄນົຕ່າງຊາດຜູທ້ີ່ ແຕ່ງງານກບັພນົລະເມອືງເກາົຫຼກີ.
②  ຜູພ້ກັອາໄສທີ່ ເປນັຄນົຕ່າງຊາດຜູທ້ີ່ ໄດຢ່້າຮາ້ງກບັຄູ່ແຕ່ງງານຄນົເກາົຫຼຫຼີຄູ່ືແຕ່ງງານເສຍຊວີດິແລະຜູທ້ີ່ ເບິ່ ງແຍງດູແລພ່ໍ

ແມ່ຫຼລູືກຂອງຄູ່ແຕ່ງງານຄນົເກາົຫຼ.ີ
③  ຜູພ້ກັອາໄສທີ່ ເປນັຄນົຕ່າງຊາດຜູທ້ີ່ ຖກືວ່າເປນັຜູອ້ບົພະຍບົອງີຕາມກດົໝາຍວກັ2,ມາດຕາ2,ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ

ຜູອ້ບົພະຍບົແຫ່ງຊາດ.
④  ຜູພ້ກັອາໄສທີ່ ເປນັຄນົຕ່າງຊາດຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັເຄາະຮາ້ຍຈາກໄຟໄໝ,້ອາຊະຍາກາໍຫຼໄືພພບິດັທາງທໍາມະຊາດ

ໂດຍບ່ໍໄດເ້ກດີຈາກຄວາມຜດິຂອງພວກເຂາົ.
⑤  ຜູພ້ກັອາໄສທີ່ ເປນັຄນົຕ່າງຊາດຜູທ້ີ່ ເຫນັວ່າເປນັກລໍະນສຸີກເສນີທີ່ ຕອ້ງຊ່ວຍເຫຼອືໂດຍລດັຖະມນົຕວ່ີາການກະຊວງສຸຂ

ະພາບແລະສະຫວດັດກີານດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້
-ຜູພ້ກັອາໄສທີ່ ເປນັຄນົຕ່າງຊາດທີ່ ຖກືເຄາະຮາ້ຍຂອງໄພພບິດັໂດຍບ່ໍໄດເ້ກດີຈາກຄວາມຜດິຂອງພວກເຂາົ.
-ການໄປຢຽ້ມຢາມປະເທດຂອງຜູພ້ກັອາໄສທີ່ ເປນັຄນົຕ່າງຊາດສໍາລບັຈດຸປະສງົປະສງົຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນມະນຸດສະທາໍ
ອງີຕາມກດົໝາຍວກັ3ມາດຕາ2ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍຜູອ້ບົພະຍບົແຫ່ງຊາດ.

2.ສະຫວດັດກີານກລໍະນສຸີກເສນີ

ນີມ້ຈີດຸປະສງົເພື່ ອສະຫນບັສະຫນນູຄອບຄວົທີ່ ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການຮກັສາຊວີດິການເປນັຢູ່ອນັເນື່ ອງມາຈາກວກິດິ
ການບ່ໍໄດຄ້າດຄດິ.ມນັຕັງ້ເປົາ້ຫມາຍກບັຜູທ້ີ່ ມີ◎(1)ວກິດິການ(ສໍາລບັການຫນຶ່ ງໃນເຈດັເຫດຜນົຂາ້ງລຸ່ມນີ)້ຫຼືຜູທ້ີ່ (2)◎
ຕອບສະຫນອງຕາມເງ ື່ອນໄຂທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັລາຍໄດ,້ຊບັສມົບດັ,ແລະອື່ ນໆ.

(1)ກລໍະນສຸີກເສນີ

1)ສູນເສຍລາຍຮບັທີ່ ເກດີຂຶນ້ເນື່ ອງຈາກການເສຍຊວີດິຂອງຜູມ້ລີາຍຮບັຕົນ້ຕໍ,ຫນອີອກຈາກເຮອືນ/ການຢຸດເຊາົການ,
ບຸກຄນົຂາດຫາຍ,ການກກັຂງັ,ແລະອື່ ນໆ.



ລະບບົປະກນັສງັຄມົ 249248 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

2)ເປນັພະຍາດຫຼືການບາດເຈບັຮາ້ຍແຮງ
3)ການຖກືທອດທິງ້,ການຢຸດເຊາົການຫລືການລະເມດີໂດຍສະມາຊກິຂອງຄອບຄວົ
4)ຖກືໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄວົຫຼືຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ
5)ບ່ໍສາມາດອາໄສຢູ່ໃນເຮອືນຫຼືອາຄານອນັເນື່ ອງມາຈາກອກັຄໄີຟ
6)ເຫດຜນົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັລະບຽບການຂອງລດັຖະບານທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ຢູ່ພາຍໃຕພ້ທິກີານຂອງກະຊວງສາທະລະນະສຸກແ
ລະສະຫວດັດກີານ

7)ນອກຈາກນັນ້,ຕາມທີ່ ແຈງ້ການຈາກລດັຖະມນົຕສຸີຂະພາບແລະສະຫວດັດກີານ,◎
ການຢ່າຮາ້ງຈາກລາຍໄດລ້າຍໄດຕ້ົນ້ຕໍ◎ຫນຶ່ ງເດອືນຫຼງັຈາກການລະງດັຂອງການສະຫນອງພະລງັງານ◎ປດິຫລືລະງບັຂອ
ງທຸລະກດິຂອງຜູມ້ລີາຍຮບັຕົນ້ຕໍ◎ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກຂອງການຮກັສາຊວີດິການເປນັຢູ່ອນັເນື່ ອງມາຈາກການສູນເສຍຂອງຜູ ້
ຫາລາຍໄດຕ້ົນ້ຕໍ◎ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກຂອງການຮກັສາຊວີດິຂອນກັໂທດຫຼງັຈາກຖກືປ່ອຍ◎ຂາດທີ່ ຢູ່ອນັເນື່ ອງມາຈາກການຖື
ກທອດທິງ້,ການຢຸດເຊາົ,ຫຼຄືວາມຫຍຸງ້ຍາກອື່ ນໆ

(2)ມາດຕະຖານເງ ື່ອນໄຂລາຍໄດ້ແລະຊບັສມົບດັ

•  ລາຍໄດ:້ຫນອ້ຍກ່ວາ75%ຂອງມາດຕະຖານລາຍໄດຕ່ໍ້ເດອືນປານກາງ(ສໍາລບັຄອບຄວົທີ່ ມສີະມາຊກິສີ່ ຄນົ:
3,293,576ວອນ)

•  ມາດຕະຖານທາງອະສງັຫງັລມິະຊບັ:ຕວົເມອືງໃຫຍ່(135,000,000ວອນ),ເມອືງນອ້ຍຫຼືຂະຫນາດກາງ
(85,000,000ວອນ),ການກະສກິາໍແລະບາ້ນການປະມງົ(72,500,000ວອນ)

•ຊບັສນິທາງດາ້ນການເງນິ:5ລາ້ນວອນຫຼືໜອ້ຍກ່ວາ(7ລາ້ນວອນຫຼືຫນອ້ຍກວ່າໃນກລໍະນຂີອງການສະຫນບັສ
ະຫນນູທີ່ ຢູ່ອາໄສ)

3.ວິທີສະໝກັແລະຂັນ້ຕອນຕ່າງໆ

•   ໃນກໍລະນີເກດີເຫດສຸກເສນີ,ໂທໄປທີ່ ພະແນກຄຸມ້ຄອງຂອງສໍານກັງານຂອງເມອືງ,ເຂດປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນແລະເຂດ,
ຫຼສູືນບໍລິການກະຊວງສຸຂະພາບ,ສະຫວດັດີການແລະຄວາມສໍາພນັໃນຄອບຄວົໂທ(◎129).

•   ພະນກັງານຂອງພາກລດັຈະດໍາເນນີສບືສວນພາກສະໜາມ,ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼອື,ແລະຫຼງັຈາກນັນ້ທບົທວນການມີ
ສດີໄດ້ຮບັອກີຄັງ້ໜຶ່ ງ.ຖາ້ມນັເປນັການຕດັສນິວ່າຜູ້ສະໝກັບ່ໍມີສະຖານະການຈາໍເປນັຕອ້ງຊ່ວຍຫຼບ່ໍືມີຄຸນສມົບດັສໍາ
ລບັການຊ່ວຍເຫຼອື,ການຊ່ວຍເຫຼອືຈະຖກືຍກົເລກີ,ແລະການຊ່ວຍເຫຼອືອາດຖກືສົ່ ງກບັຄນື.

•   ຖາ້ຫາກສະຖານະການບ່ໍຈບົລງົຫຼງັຈາກໂຄງການສະຫວດັດີການສຸກເສນີສໍາເລດັແລວ້,ຜູ້ໄດ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດອາດ
ຈະຖກືໂອນໄປຍງັລະບບັການຊ່ວຍເຫຼອືແຫ່ງຊາດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຫຼໂືຄງການສະຫວດັດີພາກເອກະຊນົ.

ການກວດສອບໃນສະຖານ
ທີ່ ແລະການສະໜບັສະໜນູ

ຂັນ້ສູງສຸດ
ພາຍຫຼງັການກວດສອບ

 ສອບ ຖາມ ສໍາ ລບັ ການ ສະ 
ໜບັ ສະ ໜນູແລະລາຍ ງານ

ສໍານກັງານນາຍຍກົເທສະ
ມນົຕ,ີເຈ ົາ້ແຂວງ,ຫຼຫືວົໜາ້
ເຂດ(ພະນກັງານຜູ້ທີ່ ຮບັຜດິ
ຊອບກ່ຽວກບັການຊ່ວຍ

ເຫຼອືສຸກເສນີ)

ການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນການ
ດໍາລງົຊີວດິຂັນ້ພືນ້ຖານ/
ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືພາກ

ເອກະຊນົ

•ຄະນະກາໍມະການພິຈາລະນາການຊ່ວ
ເຫຼອືສຸກເສນີ(ຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກ
ລດັແລະເອກະຊນົ)

•ການຊ່ວຍເຫຼອືຈບົລງົເມື່ ອມີການຕດັສນິ
ວ່າບ່ໍເໝາະສມົ/ການສົ່ ງຄນຶຂອງກອງທນື
ຊ່ວຍເຫຼອື

ການກວດສອບລາຍ
ຮບັແລະຊບັສນິບຸກຄນົທີ່ ມີຄຸນສມົບດັ

ສໍານກັງານນາຍ
ຍກົເທສະມນົຕ,ີ
ເຈ ົາ້ແຂວງ,ຫຼຫືວົ
ໜາ້ເຂດ

ສູນບໍລິການສຸຂະ
ພາບແລະສະຫວດັດີ
ການໂທ(129)

ພາຍຫຼງັການສົ່ ງມອບ
ການທບົທວນການມດິ

ສດິໄດ້ຮບັ 



ລະບບົປະກນັສງັຄມົ 251250 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

 ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືຕນົເອງ

ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືຕນົເອງແມ່ນໂຄງການການຊ່ວຍເຫຼອືຟືນ້ຟູສະພາບສໍາລບັຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຂອງການຊ່ວຍເຫຼື
ອຫຼກັປະກນັການດໍາລງົຊວີດິຂັນ້ພືນ້ຖານແລະຜູທ້ີ່ ທຸກຍາກທີ່ ສາມາດເຮດັວຽກໄດ,້ໂຄງການນີລ້ວມເອາົໂອກາດຂອງກາ
ນເຮດັວຽກ,ການແນະນາໍວຽກໃຫແ້ກ່ຜູຊ້ອກວຽກ,ການສະໜບັສະໜນູການພດັທະນາຊບັສແິລະການສະຫນບັສະຫນູ
ນການພດັທະນາຊບັສນິ.
※ການເຮດັວຽກເພື່ ອຟືນ້ຟູສະພາບ(ການໃຫໂ້ອກາດໃນການເຮດັວຽກ], ແລະບນັຊທີະນາຄານຂອງຄວາມຫວງັ(ການສະໜບັສະໜນູການພດັທະນາຊບັສນິ).

1.ຄຸນສມົບດັ

ຜູທ້ີ່ ມຄຸີນສມົບດັເງ ື່ອນໄຂສາມຂໍລຸ່້ມນີມ້ສີດິສໍາລບັໂຄງການຊ່ວຍເຫຼື່ ອຕນເອງ.
•(ການເຮດັວຽກສະຫນບັສະຫນນູຕນົເອງ)ຮບັຜນົປະໂຫຍດດາ້ນຄວາມປອດໄພໃນການດໍາລງົຊວີດິຂັນ້ພືນ້ຖານແຫ່ງ
ຊາດ,ຫຼືລາຍຈ່າຍນອກ-ຄນົທຸກຍາກທີ່ ມລີາຍຮບັລະດບັຕໍ່າກວ່າ50%ຂອງລາຍຮບັປານກາງ
•(ບນັຊທີະນາຄານແຫ່ງຄວາມຫວງັI)ຄວົເຮອືນຜູຮ້ບັຄວາມຊ່ວຍເຫຼື່ ອຈາກພາກລດັເຊີ່ ງມລີາຍຮບັລວມໃນຄວົເຮອືນ
(ຈາກທຸລະກດິ)60%ຫຼຫຼືາຍກວ່າຄ່າຄອງຊບີຂັນ້ຕ່ໍາ.

•(ບນັຊທີະນາຄານແຫ່ງຄວາມຫວງັII)ລາຍຮບັໃນຄວົເຮອືນເຊີ່ ງມລີາຍຮບັລວມໃນຄວົເຮອືນ(business]90%
ຫຼຫຼືາຍກວ່າຄ່າຄອງຊບີຂັນ້ຕ່ໍາ.

2.ເງ ື່ອນໄຂໃນການຊ່ວຍເຫຼື່ ອ

•(ການສະຫນບັສະຫນນູການເຮດັວຽກຂອງຕນົເອງ)ຜູໄ້ດຮ້ບັສາມາດມສ່ີວນຮ່ວມໃນການເຮດັວຽກສະຫນບັສະຫນນູ
ຕນົເອງເປນັເວລາ5ຊົ່ ວໂມງຫລື8ຊົ່ ວໂມງຕ່ໍມື້ແລະຫາ້ມືຕ່ໍ້ອາທດິແລະໄດຮ້ບັການຈ່າຍເງນິສະຫນບັສະຫນນູຕນົ
ເອງໃນ25,550~37,880ວອນຕ່ໍມື.້

•(ບນັຊທີະນາຄານແຫ່ງຄວາມຫວງັI)ຄວົເຮອືນທີ່ ໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນມດໍີາລງົຊວີດິ/ການປິ່ ນປວົໃນຕະຫຼາ
ດທີ່ ປະຢດັຈາໍນວນເງນິທີ່ ແນ່ນອນຂອງເງນິເດອືນ(100,000ວອນ).ຫຼງັຈາກນັນ້,ໃນເວລາທີ່ ພວກເຂາົເຈ ົາ້ບ່ໍໄດຮ້ບັກ
ານຊ່ວຍເຫຼອືທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຕ່ໍໄປອກີແລວ້ພາຍໃນສາມປ,ີໄດຮ້ບັເງນິລາຍໄດຄ່້າຈາ້ງເພີ່ ມເຕມີ(ນີຈ້ະແຕກຕ່າງກນັຂຶນ້ກບັ
ລາຍໄດຂ້ອງຄວົເຮອືນ)

•(ບນັຊທີະນາຄານໃນຄວາມຫວງັII)ຖາ້ຄວົເຮອືນທີ່ ມກີານຊ່ວຍເຫຼອືທີ່ ຢູ່ອາໄສ/ການຮຽນໃນຕະຫຼາດປະຢດັຈາໍນວນເ
ງນິທີ່ ແນ່ນອນຂອງເງນິເດອືນ(100,000ວອນ),ແລະສບືຕ່ໍຮບັຈາໍນວນເງນິນີສ້າມປີ(ສໍາເລດັການຝກຶອບົຮມົແລະ
ກລໍະນກີານຈດັການ),ໄດຮ້ບັເງນິລາຍໄດຄ່້າຈາ້ງເພີ່ ມເຕມີ(1:1ກງົກບັຈາໍນວນເງນິຂອງເງນິຝາກປະຢດັ(ເດອືນກນັຍາ
2014~)

4.ປະເພດຂອງການຊ່ວຍເຫຼອື

ການຊ່ວຍເຫຼອືໃນການດໍາລງົຊີວດິ,ການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນການແພດ,ການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນການສກຶສາ,ການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນ
ທີ່ ພກັອາໄສ,ການຊ່ວຍເຫຼອືໃນການໃຊ້ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດາ້ນສະຫວດັດີການສງັຄມົ,ແລະການຊ່ວຍເຫຼອືຮູບ
ແບບອື່ ນໆ(ຄ່ານໍາ້ມນັລດົ,ຄ່າໄຟຟາ້,ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກາເກດີລູກ,ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນງານສບົ).
*ໃນກລໍະນມີສີະມາຊກິຂອງຄອບຄວົ7ຄນົຫຼືຫຼາຍກວ່າ,ເມື່ ອໃດກຕໍາມສະມາຊກິເພີ່ ມຂຶນ້,ຈາໍນວນເງນິທີ່ ໄດຮ້ບັແມ່ນ209.300.

ອາຍຸຂອງການຈ່າຍເງນີບໍານານໃນກລໍະນເີຖົາ້ແກ່ຕາມປເີກດີ
(ຫວົໜ່ວຍ:ວອນ/ເດອືນ)

ຈາໍນວນສະມາຊກິໃນຄອບຄວົ 1 2 3 4 5 6

ຈາໍນວນເງນິສະຫນບັສະຫນຸນ 418,400 712,500 921,800 1,131,000 1,340,300 1,549,500

ຂອ້ຍແຕ່ງງານກບັສາມີຄນົເກາົຫຼ,ີແລະຂອ້ຍມີລູກຄນົໜຶ່ ງ.ຜວົຂອງຂອ້ຍເສຍຊີວດິຢ່າງກະທນັຫນັແລະຕອນນີ້ຂອ້ຍມີບນັ
ຫາງດາ້ນການເງນີ.ຂອ້ຍສາມາດໄດຮ້ບັຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືໄດ້ບໍ?

ຖາ້ຫາກວ່າທ່ານມເີດກັນອ້ຍເພື່ ອດູແລ(ມສີນັຊາດຂອງສາທາລະນະເກາົຫລ)ີແລະມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການຮກັສາການດໍ
າລງົຊວີດິຂອງທ່ານ,ພະນກັງານລດັຂອງເມອືງ,ຈະດໍາເນນີການກວດສອບວີເຄາະສະຖານະເພື່ ອກາໍນດົລະດບັສຸກເສນີ.ລາຍ
ຮບັ,ແລະສະຖານະທາງການເງນີ,ແລະຕດັສນິໃຈການມີສດິໄດ້ຮບັຂອງທ່ານ.ກະລູນາຕດິຕ່ໍຫາພະແນກທີ່ ຮບັຜດິຊອບຂອງ
ເມອືງ,ທອ້ງຖິ່ ນແລະສູນບໍລິການຊຸມຊນົຂອງທອ້ງຖິ່ ນ,ຫຼສູືນບໍລິການສຸຂະພາບແລະສະຫວດັດີການໂທ(129).ຖາ້ຫາກ
ທ່ານມີຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການສື່ ສານດວ້ຍພາສາເກາົຫຼ,ີທ່ານອາດໃຊ້ບໍລິການແປແລະລ່າມຂອງສູນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍ
ວດັທະນາທໍາຫຼຈືະມາພອ້ມກບັຄນົທີ່ ສາມາດຊ່ວຍເຫຼອືໄດ.້ຖາ້ຫາກທ່ານມີສດິໄດ້ຮບັ,ທ່ານອາດໄດ້ຮບັການຊ່ວຍເຫຼອືໃນ
ການດໍາລງົຊີວດິຂັນ້ພືນ້ຖານ.
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ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

3. ວີທີສະໝກັ

•ຢຽ້ມຢາມຫຼຕືດິຕ່ສໍານກັງານປະຈາໍທອ້ງຖິ່ ນເມອືງ/ເຂດປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນຂອງສູນບບໍລິການຊຸມຊມົແລະປກຶສາກບັ
ພະນກັງານລດັທີ່ ຮບັຜດິຊອບກ່ຽວກັບສະຫວັດດີການສງັຄມົ.

  ※ ບນັຊີທະນາຄານແຫ່ງຄວາມຫວງັII,I]ສາມາດເປດີບນັຊີໃໝ່ໄດ້ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ ຈດັໃຫ້ບໍລິການເທົ່ ານັນ້.

•ພະນກັງານລດັຈະກວດສອບການມີສດິທີ່ ຈະໄດ້ຮບັສດິຂອງທ່ານ.
•ທ່ານຈະໄດ້ຮບັແຈງ້ຖາ້ຫາກທ່ານມີສດິທີ່ ຈະໄດ້ຮບັສດິ.
•ຖາ້ຫາກທ່ານມີສດິທີ່ ຈະໄດ້ຮບັສດິ,ສູນຫາງານຈະແນະນາໍໂອກາດໃນການຈາ້ງງານໃຫ້ທ່ານຫຼງັຈາກໄດ້ຮບັຄໍາປກຶສາ.
•ທ່ານສາມາດຢຽ້ມຢາມສູນບໍລິການຊຸມຊມົທີ່ ໃກ້ຄຽງ(ຕວົເມອືງ,ເຂດປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ,ຊຸມຊນົ),ຫຼໂືທລະສບັໄປ
ຫາພະນກັງານພາກລດັຜູ້ທີ່ ຮບັຜດີຊອບກ່ຽວກບັສະຫວດັດີການສງັຄມົຫຼສູືນບໍລິການດາ້ນສຸຂະພາບແລະສະຫວດັດີ
ການໂທ[☎129]ເພື່ ອຮບັຄໍາປກຶສາ.

ການຊ່ວຍເຫຼອືສໍາລບັຄອບຄວົທີ່ ມີພ່ໍຫຼແືມ່ຄນົດຽວ

ໃນປີທີ່ ຜ່ານ,ຈາໍນວນຂອງຄອບຄວົທີ່ ມີຜູ້ປກົຄອງຄນົດຽວມີການເພີ່ ມຂືນ້ເນື່ ອງຈາກການຢ່າຮາ້ງ,ການເສຍຊີ
ວດິແລະຄວາມຫຍຸງ້ຍາກທາງດາ້ນການເງນີ.ລດັຖະບານໄດ້ພດັທະນາແລະດໍາເນນີການໂຄງການຊ່ວຍເຫຼື່ ອທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ
ເພື່ ອຄວາມໝັນ້ຄງົແລະການຊ່ວຍເຫຼື່ ອຕນົຂອງຄອບຄວົທີ່ ມີຜູ້ປກົຄອງຄນົດຽວ.

1.ປະເພດຂອງການບໍລິການ

(1)ການຊ່ວຍເຫຼື່ ອສໍາລບັຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການລຽ້ງລູກ,ແລະອື່ ນໆຈາກຄອບຄວົທີ່ ມີຜູ້ປກົຄອງຄນົດຽວ.

ລາຍການ ລາຍລະອຽດ

ຄຸນສມົບດັ

•ເດກັນອ້ຍອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ18ປີ(ເຕມັ)ແລະແມ່ຫຼືພ່ໍຂອງເຂາົເຈ ົາ້ມລີາຍຮບັຕ່ໍາ,ຄອບຄວົພ່ໍແມ່ດຽວ(ຕໍ່າກວ່າ52%
ຂອງລາຍຮບັປານກາງທີ່ ລາຍງານ)..ຖາ້ຫາກລູກຈະໄປເຂົາ້ໂຮງຮຽນ,ແນວໃດກໍ່ ຕາມ,ອາຍຸ22ປຫຼີນືອ້ຍກວ່າ.ຖາ້ຫາກ
ລູກຈະໄປເຂົາ້ໂຮງຮຽນຫຼງັຈາກການປະຕີບດັການຮບັໃຊ້ການທະຫານຕາມການຮບັໃຊ້ການທະຫານເປນັຕົນ້,ໄລຍະ
ເວລາຂອງການຮບັໃຊ້ການທະຫານຈະຖກືເພີ່ ມໄປຕາມອາຍຸຂັນ້ຕ່ໍາ.

ການຊ່ວຍເຫຼອື

•ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການລຽ້ງລູກ:ລູກອາຍຸ12ປ,ີຊ່ວຍເຫຼອື70,000ວອນຕ່ໍເດອືນ

•ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ ມເຕມີໃນການລຽ້ງລູກ:ສໍາລບັຄອບຄວົທີ່ ດູແລໂດຍພ່ໍເຖົາ້ແມ່ເຖົາ້ຫຼຜູື້ປກົອູງຄນົດຽວ(ອາຍຸຫຼາຍກວ່າ25
ປແີລະບ່ໍໄດ້ແຕ່ງງານ),ຈະໄດ້ຮບັເງນີຊ່ວຍເຫຼື່ ອເພີ່ ມເຕມີ50,000ວອນຕ່ໍລູກທີ່ ມີອາຍຸຕ່ໍາກ່ວາ5ປີເຕມັ.

•ການຊ່ວຍເຫຼອືຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດາ້ນການສກຶສາຂອງລູກ(ອຸປະກອນທີ່ ໃຊ້ໃນການຮຽນ):ເງນີຊ່ວຍເຫຼອື50,000ວອນຕ່ໍປີ
ສໍາລບັນກັຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົນ້ແລະມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍແຕ່ລະຄນົ.

•ເບຍ້ລຽ້ງຂອງການດໍາລງົຊີວິດເພີ່ ມເຕມີ:ສໍາລບັຜູ້ທີ່ ເຂົາ້ໃຊ້ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດາ້ນສະຫວດັດີການສງັຄມົສໍາລບັ
ຄອບຄວົທີ່ ມີຜູ້ປກົຄອງຄນົດຽວ,ຈະໄດ້ຮບັເງນີຊ່ວຍເຫຼອື50,000ວອນຕ່ໍເດອືນ.

  ※ບ່ໍອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຊ່ວຍເຫຼອືຊໍາ້ຊອ້ນໃນກໍລະນີທີ່ ໄດ້ຮບັການຊ່ວຍເຫຼອືແບບດຽວກນັຕາມກດົໝາຍອື່ ນໆເຊັ່ ນວ່າ:ຜູ້ໄດ້
ຮບັປະໂຫຍດຂັ້ນພືນ້ຖານຕາມຫຼກັປະກນັການດໍາລງົຊີວດິຂັນ້ພືນ້ຖານແຫ່ງຊາດ.

ພະນກັງານລດັກວດສອບ
ການມີຄຸນສມົບດັຂອງຜູ້

ສະໝກັ
ແຈງ້ຜນົໃຫ້ຮູ ້

ສົ່ ງແບບຟອມສະໝກັ
ໄປທີ່ ສໍານກັງານປະຈາໍທອ້ງ
ຖິ່ ນເມອືງ/ເຂດປກົຄອງ

ທອ້ງຖິ່ ນ
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ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

(3)ການຊ່ວຍເຫຼື່ ອສໍາລບັການເພີ່ ງຕນົເອງຂອງຜູ້ປກົຄອງຄນົດຽວທີ່ ມີອາຍຸນອ້ຍ

ລາຍການ ລາຍລະອຽດ

ຄຸນສມົບດັ •ແມ່ຫຼພ່ໍືຂອງເດກັມອີາຍຸຕ່ໍາກວ່າ24ປ,ີແລະງານລາຍໄດທ້ີ່ ການລາຍຕໍ່າກວ່າ60%ຂອງລະດບັລາຍຮບັປານກາງ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອ

•ຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການລຽ້ງເດກັນອ້ຍ:ໃຫສ້ະຫນບັສະຫນນູປະຈາໍເດອືນ150,000ວອນຕ່ໍລູກໜຶ່ ງຄນົສໍາລບັຄອບຄວົພ່ໍແມ່
ດ່ຽວທີ່ ມລີາຍໄດ້ຢູ່ທີ່ ຫຼືຕ່ໍາ60%ຂອງລະດບັລາຍໄດປ້ານກາງ(ບ່ໍລວມເອາົຜນົປະໂຫຍດຂອງການຊ່ວຍເຫຼອືຊວີດິການ
ເປນັຢູ່ພາຍໃຕກ້ານດໍາລງົຊວີດິແຫ່ງຊາດພືນ້ຖານກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍຄວາມປອດໄພ)

•ຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການຮຽນສໍາລບັການສອບເສງັຄຸນວຸດທທິີ່ ໂຮງຮຽນ:1,540,000ວອນສະຫນບັສະຫນນູປ
ະຈາໍປສີະໜອງໃຫໃ້ນເວລາທີ່ ພ່ໍຫຼແືມ່ຄອບຄວົພ່ໍແມ່ດຽວທີ່ ເປນັໄວຫນຸ່ມສໍາລບັການສອບເສງັຄຸນວຸດທິແລະ
ລາຍຮບັຂອງເຂາົເຈ ົາ້ແມ່ນຢູ່ທີ່ ຫຼືຕ່ໍາກວ່າ60%ຂອງລະດບັລາຍໄດປ້ານກາງ(ປະກອບມຜີນົປະໂຫຍດການຊ່ວຍເຫຼອືຊີ
ວດິການເປນັຢູ່ພາຍໃຕກ້ານດໍາລງົຊວີດິແຫ່ງຊາດພືນ້ຖານກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍຄວາມປອດໄພ)

•ການຮຽນການສອນໃນໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ:ສະຫນບັສະຫນນູຄ່າທາໍນຽມລງົທະບຽນຮຽນແລະຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນຫອ້ງຮ
ຽນແມ່ນໄດສ້ະຫນອງໃຫແ້ມ່ຫລພ່ໍືທີ່ ຈບົໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສາມນັຄອບຄວົພ່ໍແມ່ດຽວທີ່ ເປນັໄວຫນຸ່ມທີ່ ມລີາຍຮບັຢູ່ທີ່ 
ຫຼືຕ່ໍາກວ່າ60%ຂອງລະດບັລາຍໄດປ້ານກາງ(ບ່ໍລວມເອາົຜນົປະໂຫຍດຂອງການຊ່ວຍເຫຼອືຊວີດິການເປນັຢູ່ພາຍໃຕກ້າ
ນແຫ່ງຊາດພືນ້ຖານດໍາລງົຊວີດິກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍຄວາມປອດໄພ)

•ອະນຸຍາດສໍາລບັການສະຫນບັສະຫນນູຕນົເອງ:100,000ວອນໃນການສະຫນບັສະຫນນູປະຈາໍເດອືນຖກືໃຫໃ້ນເ
ວລາທີ່ ພ່ໍຫຼແືມ່ຄອບຄວົພ່ໍແມ່ດຽວທີ່ ເປນັໄວຫນຸ່ມມສ່ີວນຮ່ວມໃນກດິຈະກາໍການພດັທະນາຕນົເອງເຊັ່ ນ:ການສກຶສາຫຼື
ການຈາ້ງງານແລະຍງັໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດທີ່ ໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫຼອືຊວີດິການເປນັຢູ່ພາຍໃຕກ້ດົຫມາຍວ່າດວ້ຍຄວາມປອ
ດໄພຂອງການດໍາລງົຊວີດິຂັນ້ພືນ້ຖານແຫ່ງຊາດ.

ມາດຕະຖານສໍາລບັການລາຍງານລາຍໄດຂ້ອງຄອບຄວົພ່ໍແມ່ທີ່ ເປນັໄວຫນຸ່ມໃນປີ2016
(ຫວົຫນ່ວຍ:ວອນ/ເດອືນ)

ປະເພດ 2ຄນົ 3ຄນົ 4ຄນົ 5ຄນົ 6ຄນົ

ຄອບຄວົພ່ໍແມ່ດຽວທີ່ ເປນັໄວຫນຸ່ມ
(60%

ຂອງມາດຕະຖານລາຍຮບັທີ່ ລາຍງານ)
1,659,962 2,147,411 2,634,860 3,122,309 3,609,759

ມາດຕະຖານຂອງການລວມລາຍຮບັຂອງຄວົເຮອືນທີ່ ມີສດິສໍາລບັການຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົທີ່ ມີຜູ້ປກົຄອງ
ຄນົດຽວໃນປີ2016

(ຫວົໜ່ວຍ:ເກາົຫຼີວອນ)

ປະເພດ ສະມາຊກິ2ຄນົ ສະມາຊກິ3ຄນົ ສະມາຊກິ4ຄນົ ສະມາຊກິ5ຄນົ ສະມາຊກິ6ຄນົ

ພ່ໍແມ່ຜູປ້ກົຄອງດຽວແລະ
ຄອບຄວົທີ່ ພາໂດຍພ່ໍຕູແ້ມ່ຕູ ້
(52%ຂອງມາດຕະຖາ
ນລາຍຮບັປານກາງ)

1,438,634 1,861,090 2,283,546 2,706,001 3,128,458

(2)ສນິເຊື່ ອສະຫວດັດີການສໍາລບັຄອບຄວົທີ່ ມີຜູ້ປກົຄອງຄນົດຽວ.

•  ການຈດັຫາເງນິທນຶໃຫປ້ະຊາຊນົທີ່ ມລີາຍໄດຕໍ່້າໄດປ້ະສມົປະສານເຂົາ້ໄປໃນ"ທຸລະກດິທາງດາ້ນການເງນິ
Miso"ໂດຍຄະນະກາໍມະການບໍລກິານທາງດາ້ນການເງນິປີ2016.

•  ບ່ໍມເີງນິກູຢ້ມືໃຫມ່ໃນປີ2016ສໍາລບັການລງົທນຶຂອງການດໍາເນນີທຸລະກດິສໍາລບັຄອບຄວົທີ່ ມລີາຍໄດ ້
ຕໍ່າ

•  ສໍາລບັຂໍມ້ນູເພີ່ ມເຕມີ:ທະນາຄານSmileMicroBank(☎ 1600-3500,
http://www.mif.or.kr)



ລະບບົປະກນັສງັຄມົ 257256 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

2.ວິທີສະໝກັ

•ຢຽ້ມຢາມສູນບໍລກິານຊຸມຊນົeup,myeonຫຼືdongທີ່ ຢູ່ອາໃສຂອງຄອບຄວົສໍາລບັການໃຫຄໍ້າປກຶສາ
ຫຼຄໍືາຮອ້ງສະຫມກັ.ຄໍາຮອ້ງສະຫມກັອອນໄລນແ໌ມ່ນຍງັມຢູ່ີທີ່ http://online.bokjiro.go.kr.

•ຖາ້ຫາກຜູ້ສະໝກັມີຄຸນສມົບດັສໍາລບັການຊ່ວຍເຫຼອືຫຼງັຈາກການກວດສອບຄວົເຮອືນແລະລາຍຮບັໂດຍ
ເມອືງ,ເຂດ,ຫຼໜ່ືວຍງານໃນພື້ນທີ່ ພກັອາໄສ,ຜນົຈະສົ່ ງໃຫືທາງອີແມລ.

•ການໃຫຄໍ້າປກຶສາແລະການສອບຖາມ:ໃຫຄໍ້າປກຶສາຄອບຄວົພ່ໍແມ່ດຽວໂທ(☎ 1644-6621),
ໃຫຄໍ້າປກຶສາອອນໄລນ໌(http://withmom.mogef.go.kr)

ຂອ້ຍຖກືຜວົຂອງຂອ້ຍປະຖິມ້.ຂອ້ຍບ່ໍຮູ້ວ່າຈະດໍາລງົຊີວິດຕ່ໍໄປໄດ້ແນວໃດ.ມີທາງໃດທີ່ ຂອ້ຍສາມາດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼອື
ໄດ້ແນ່?
ຖາ້ຫາກລູກຂອງທ່ານມີສນັຊາດເກົາຫຼ,ີແລະລາຍຮບັຂອງທ່ານບ່ໍພຽງພໍໃນການດໍາລງົຊີວິດ,ຈາກນັນ້ທ່ານມີສດິໄດ້ຮບັຜນົ
ປະໂຫຍດຂອງການບໍລິການສະຫວດັດີການຫຼຫຼືກັປະກນັການດໍາລງົຊີວດິຂັນ້ພືນ້ຖານແຫ່ງຊາດ.ບ່ໍວ່າທ່ານຈະສາມາດໄດ້ຮບັ
ຜນົປະໂຫຍດຫຼບ່ໍືແມ່ນຈະໄດ້ຮບັການພິຈາລະນາໂດຍພະນກັງານພາກລດັທີ່ ມີໜາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບ,ໂດຍຂືນ້ກບັຜນົຂອງຂໍ້ກາໍ
ນດົໃນການກວດສອບ,ເຊັ່ ນວ່າ:ລາຍຮບັແລະຊບັສນິຂອງຜູ້ສະໝກັເປນັຕົນ້,.ຖາ້ຫາກທ່ານພບົກບັສະຖານະການສຸກເສນີ,
ທ່ານສາມາດສະໝກັບໍລິການສະຫວດັດີການສຸກເສນີ,ຈະດກີວ່າຖາ້ທ່ານສອບຖາມສູນບໍລິການຊຸມຊນົທີ່ ຢູ່ໃກ້ຄຽງ(ຕວົ
ເມອືງ,ເຂດປະຄອງທອ້ງຖິ່ ນ,ຊຸມຊນົ),ຫຼສູືນສຸຂະພາບແລະສະຫວດັດໂີທ(☎129).ຖາ້ຫາກທ່ານບ່ໍເກ່ງພາສາເກາົຫຼ,ີທ່ານ
ຄວນຂໍຄວາມເຫຼອືຈາກບຸກຄນົທີ່ ຊຽວຊານໃນພາສາເກາົຫຼ,ີເພື່ ອຮບັຄໍາປກຶສາ.

*ແມ່ຫຼພ່ໍືຂອງຄອບຄວົທີ່ ມີຜູ້ປກົຄອງຄນົດຽວໄດ້ຮບັການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກການຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົທີ່ ມີຜູ້ປກົຄອງຄນົດຽວ
ລວມເຖງິຄນົຕ່າງຊາດທີ່ ອາໄສໃນປະເທດເກາົຫຼີ(ຄນົຕ່າງຊາດຜູ້ທີ່ ສໍາເລດັການຈດົທະບຽນເປນັຄນົຕ່າງດາວຕາມກດົໝາຍ
ມາດຕາ31ຂອງການຄຸມ້ຄອງການກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງເປນັຕົນ້,)ແລະໄດ້ແຕ່ງງານກບັຄນົເກາົຫຼີແລະຜູ້ກາໍລງັລຽ້ງລູກຂອງ
ຄນົເກາົຫຼຫຼີງັຈາກຄູ່ແຕ່ງງານໄດ້ເສຍຊີວດິຫຼຢ່ືາຮາ້ງ.

◉ ວຸດທກິານຮຽນ
ພ່ໍແມ່ຫລພ່ໍືຕູແ້ມ່ຕູທ້ີ່ ລຽ້ງເດກັນອ້ຍອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ19ປີ(ຜູເ້ບິ່ ງແຍງດຽວ)
※  ຖາ້ຫາກວ່າເດກັນອ້ຍຮຽນຢູ່ໃນວທິະຍາໄລ,ສະຫນບັສະຫນນູຈນົກວ່າເດກັຈະມອີາຍຸ22ປີ(ສໍາລບັເດກັນອ້ຍກບັຄນືໄປວທິະຍາໄລຫຼງັຈາ

ກການບໍລກິານການທະຫານ,ໄລຍະເວລາ22ປຂີືນ້ໄປໃນການເປນັທະຫານ)
※  ສໍາລບັຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະນະທາໍຫຼຄືອບຄວົທີ່ ມພ່ໍີແມ່ຜູໜ້ຶ່ ງເປນັຄນົເຂົາ້ເມອືງ,ຖາ້ເດກັມພີນົລະເມອືງຂອງສາທາລະນະລດັເກາົຫຼ,ີ

ລາວສາມາດໄດຮ້ບັການສະຫນບັສະຫນນູ.
◉ ລາຍລະອຽດ

-ການໃຫຄໍ້າປກຶສາທາງໂທລະສບັ(☎1644-6621),ການໃຫຄໍ້າປກຶສາຄບົວງົຈອນແລະໃຫຄໍ້າປກຶສາອອນໄລນທ໌ີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການສະ
ຫນບັສະຫນນູເດກັນອ້ຍ
-ສະຫນບັສະຫນນູສໍາລບັການເຈລະຈາລະຫວ່າງພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງສະຫນບັການສະຫນນູເດກັນອ້ຍ
-ສະຫນບັສະຫນນູໃນຂະບວນການທາງດາ້ນກດົຫມາຍເຊັ່ ນຄະດສໍີາລບັການສະຫນບັສະຫນນູເດກັນອ້ຍ
-ສະຫນບັສະຫນນູໃນການອາ້ງພນັທະບດັຂອງການສະຫນບັສະຫນນູເດກັນອ້ຍ
-ໃຊມ້າດຕະການຕາ້ນກບັຜູທ້ີ່ ຂາດໃນການຊໍາລະເງນິຂອງສະຫນບັສະຫນນູເດກັນອ້ຍ
-ຕດິຕາມກວດກາຄວາມຄບືຫນາ້
-ສະຫນບັສະຫນນູຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການສຸກເສນີສໍາລບັການດູແລເດກັນອ້ຍ

ໃນເວລາທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງທີ່ ວ່າເດກັອາດຈະບ່ໍເຕບີໂຕໃນສະພາບແວດລອ້ມສຸຂະພາບທີ່ ແຂງແຮງເນື່ ອງຈາກການຈ່າຍເງນິສະຫ

ນບັສະຫນນູເດກັນອ້ຍຊກັຊາ້,ຄ່າໃຊຈ່້າຍການລຽ້ງເດກັນອ້ຍສຸກເສນີຈະໄດຮ້ບັການສະຫນອງໃຫເ້ປນັການຊົ່ ວຄາວ.

•ເງ ື່ອນໄຂທີ່ ສະຫນບັສະຫນນູ

-ຫນີຂ້ອງຄ່າໃຊຈ່້າຍຂອງການລຽ້ງລູກທີ່ ນາໍໃຊສໍ້າລບັການບໍລກິານໃນການປະຕບິດັກບັອງົການຊ່ວຍເຫຼອືເດກັນອ້ຍ

-ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງເຖງິແມ່ນວ່າການຊ່ວຍເຫຼອືຊວີດິການເປນັຢູ່ທີ່ ໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫຼອືພາຍໃຕກ້ດົຫມາຍວ່າດວ້

ຍການຊ່ວຍເຫຼອືຍາມສຸກເສນີແລະສະຫນບັສະຫນນູຂອງກະຊວງ

-ລາຍຮບັຂອງຄວົເຮອືນຢູ່ທີ່ ຫຼຕ່ໍືາກວ່າ50%ຂອງລາຍຮບັປານກາງ,ຫຼືຜູສ້ະຫມກັເປນັເປົາ້ຫມາຍຂອງການສະຫນບັສະຫ

ນນູຄອບຄວົພ່ໍແມ່ດຽວຕາມມາດຕາ5ຂອງກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍການສະຫນບັສະຫນນູຄອບຄວົດຽວພ່ໍແມ່

-ບ່ໍມໃີຜໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນຊວີດິການເປນັຢູ່ຕາມກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍພືນ້ຖານຄວາມປອດໄພໃນການດໍາລງົຊວີດິແ

ຫ່ງຊາດ

◎ທງັຫມດົຂອງສະພາບຂາ້ງເທງິຄວນໄດຮ້ບັການບນັລຸເພື່ ອທີ່ ຈະໄດຮ້ບັການສະຫນບັສະຫນນູ.

•ຈາໍນວນເງນິສະຫນບັສະຫນນູ:ເດອືນລະ200,000ຕ່ໍເດກັຄນົໜຶ່ ງ(100,000ຕ່ໍເດອືນຖາ້ຫາກວ່າໄດຮ້ບັຄ່າໃຊຈ່້າຍການ

ເບິ່ ງແຍງລູກໆພາຍໃຕກ້ດົຫມາຍວ່າດວ້ຍການສະຫນບັສະຫນນູຄອບຄວົພ່ໍແມ່ດຽວ)

•ໄລຍະເວລາການນາໍໃຊ:້6ເດອືນ(ຖາ້ຫາກວ່າມຄີວາມຈາໍເປນັ,ສາມາດໄດຮ້ບັການຂະຫຍາຍອອກໄປເປນັ3ເດອືນ)

◉ ◎ວທິກີານໃຊ ້

-ການໃຫຄໍ້າປກືສາທາງໂທລະສບັ☎1644-6621
-ການປກຶສາທາງອອນໄລນ໌www.childsupport.or.kr
-ການໃຫຄໍ້າປກຶສາຝ່າຍດຽວ:612ho,ການບໍລກິານຈດັຊືຂ້ອງລດັ,Banpo-daero,Seocho-gu,Seoul(ການນດັພບົ)
※ຄໍາຮອ້ງສະຫມກັຕອ້ງໄດຮ້ບັການເຮດັທາງອອນໄລນ,໌ໄປສະນ,ີຫຼືຢູ່ໃນບຸກຄນົ.

※ຖາ້ຫາກວ່າຕອ້ງການລັ່ ນພາສາ,ໃຫໂ້ທຫາDanuriHelpline☎ 1577-1366ສໍາລບັຂໍມ້ນູເພີ່ ມເຕມີ.

ຂໍມ້ນູທີ່ ມຜີນົປະໂຫຍດ.

ການບໍລກິານສໍາລບັຄ່າໃຊຈ່້າຍລຽ້ງເດກັ
ການບໍລກິານນີທ້ີ່ ສມົບູນແບບນີຈ້ະສະຫນອງການໃຫຄໍ້າປກຶສາ,ການເຈລະຈາ,ການຍື່ ນທາງດາ້ນກດົຫມາຍ,ການຟືນ້ຟູຄໍາຮອ້ງຂໍ,ຫຼືມາດຕະ
ການເພື່ ອໃຫເ້ປນັພ່ໍແມ່ທີ່ ລຽ້ງລູກຫລງັຈາກການຢ່າຮາ້ງຫຼເືປນັພ່ໍແມ່ດຽວທີ່ ມເີດກັນອ້ຍສາມາດໄດຮ້ບັການສະຫນບັສະຫນນູເດກັນອ້ຍທີ່ ຫມັນ້
ຄງົຈາກບນັດາພ່ໍແມ່ຄນົອື່ ນ.



ສະຖານທີ່ ມລໍະດກົໂລກທີ່ ໄດຮ້ບັການເລອືກຈາກອງົການUNESCO

ໄດຮ້ບັການຈດົທະບຽນເປນັທີ່ ລະລກຶໂລກໂດຍອງົການUNESCOໃນປີ1997

ຮູມມນິຈອນເງມີ

ຮຸນມນິຈອນເງມີແມ່ນຊື່ ເກົ່ າຂອງຕວົອກັສອນຮານກນູ(Hangul)ເຊິ່ ງຖກືສາ້ງຂຶນ້ໂດຍມະຫາກະສດັ
ເຊຈອງແລະນກັວຊິາການຂອງຈພິຽງຈອງໃນປີ1443,ແລະແມ່ນສິ່ ງພມິທີ່ ອະທບິາຍຈດຸປະສງົ,ຫຼກັການ
ແລະການໃຊຮ້ານກຸນ.ຊື່ ເຕມັຂອງສິ່ ງພມິນີ້ເຊິ່ ງຖກືພມິດວ້ຍປະເພດໄມທ້ີ່ ຍາ້ຍໄດ້ແມ່ນ“Hunminjeongeum
Haeryebon.”ມນັແມ່ນວດັສະດຸມຄ່ີາທີ່ ບ່ໍເຄຍີມມີາກ່ອນໃນໂລກເຊິ່ ງລະບຸຜູສ້າ້ງຕວົອກັສອນແລະໃຫຄໍ້າອະທບິາຍ
ທາງວທິະຍາສາດກ່ຽວກບັຫຼກັການສາ້ງຕວົອກັສອນ.

ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ
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260 ການຈາ້ງງານແລະການຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີ
 ການຈາ້ງງານ
 ການຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີ

265 ບນັຫາສໍາຄນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັແຮງງານ
 ການປະກນັສງັຄມົ
 ພາບລວມຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍມາດຕະຖານແຮງງານ
 ມາດຕະຖານແຮງງານ
 ເງນີເດອືນ

270 ປະກນັການຈາ້ງງານ
 ເງນີອຸດໜນູການຫວ່າງງານ

272 ການປະກນັຈາ້ງງານສໍາລບັເຈົາ້ຂອງທຸລະກດິ
 ວທີກີານສະໝກັສະມາຊກິ
 ເປົາ້ໝາຍ
 ເບຍ້ປະກນັແລະເງນິອຸດໝນູການຫວ່າງງານ
 ເງນີອຸດໜນູ
 ໄລຍະເວລາຂອງການເປນັສະມາຊກິ

274 ການປະກນັຊດົເຊຍີອຸປະຕເິຫດຈາການເຮດັວຽກ
 ອຸປະຕເິຫດຈາກການເຮດັວຽກ
 ກດົລະບຽບຄວາມປອດໄພຂັນ້ພື້

ນຖານ
 ສນັຍາລກັດາ້ນຄວາມປອດໄພ

279 ການລາພກັກ່ອນແລະຫຼງັການເກດີລູກແລະການລາພກັ
ດູແລລູກ

 ການລາພກັກ່ອນແລະຫຼງັເນື່ ອງການເກດີລູກ
 ການລາພກັເນື່ ອງຈາກການຫຼຸລູກຫຼກືານເກດີລູກທີ່ ຕາຍ
 ການລາພກັເພື່ ອລຽ້ງລູກ
 ການຫຸຼດຊົ່ ວໂມງການເຮດັວຽກລງົໃນໄລຍະລຽ້ງລູກ



ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ  261260 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

(2)ການນາໍໃຊອ້ນິເຕເີນດັ

ຄນົເຂົາ້ເມອືງເນື່ ອງຈາກການແຕ່ງງານສາມາດນາໍໃຊອ້ນິເຕເີນດັທີ່ ສະດວກເພື່ ອຊ່ວຍຊອກຫາການຈາ້ງງານຂອງພວກເຮາົ.
ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ອງົກອນໄດດໍ້າເນນີການຈດັການບໍລກິານການຈາ້ງງານເພື່ ອຄນົເຂົາ້ເມອືງເນື່ ອງຈາກການແຕ່ງງານໃນເວບັ
ໄຊ,ດັ່ ງນນ້ຜູນ້າໍໃຊສ້າມາດຊອກຫາວຽກຈາກບາ້ນໂດຍຜ່ານອນິເຕເີນດັໄດ.້

 ການຈາ້ງງານແລະການຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີ

1.ການຈາ້ງງານ

ຜູພ້ກັອາໄສຊາວຕ່າງຊາດອາດຈະໄດຮ້ບັການຈາ້ງງານຕາມປະເພດຂອງວຊິາທີ່ ພວດເຂາົຖ.ືເຊິ່ ງປກົກະຕແິລວ້ຄນົເຂົາ້ເມື
ອງເນື່ ອງຈາກການແຕ່ງງານຕາມວຊີາF-13ຫຼຶF-21ຈະໄດຮ້ບັການອະນຸຍາດໃຫເ້ຮດັວຽກທີ່ ປະເທດເກາົຫຼ.ີ
*ໃນການກວດສອບສະຖານະຂອງທ່ານນັນ້,ໃຫຕ້ດິຕ່ໍໄປທີ່ HiKorea(www.hikorea.go.kr,1345).
ເຊິ່ ງຂັນ້ຕອນທໍາອດິຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ ຈະຊອກຫາວຽກເຮດັທ່ານຄວນຈະປກຶສາຫາລຄືວາມຕອ້ງການສໍາລບັການຈາ້ງງານ
ປະເພດງານທີ່ ຕອ້ງການແລະການໃຊເ້ງນີເດອືນຮ່ວມກບັສະມາຊກິໃນຄອບຄວົ.

(1)ສູນຫາງານທົ່ ວໄປ

ທ່ານສາມາດໄດຮ້ບັຂໍມ້ນູກ່ຽວກບັການຈາ້ງງານຂອງຄນົຕ່າງຊາດ(ຄນົເຂົາ້ເມອືງເນື່ ອງຈາກການແຕ່ງງານເປນັຕົນ້.)
ດວ້ຍການຢຽ້ມຢາມສູນຈາ້ງງານ,ສູນພດັທະນາຊບັພະຍາກອນຜູຍ້ງິ,ສູນຊ່ວຍເຫຼອືແຮງງານຕ່າງຊາດ,ຫຼສູືນຊ່ວຍເຫຼອືຄ
ອບຄວົຫຼາຍວດັທະນະທາໍທີ່ ຢູ່ໃກທ້ີ່ ພກັອາໄສຂອງທ່ານ.

ໜ່ວຍງານ ລາຍລະອຽດ

ສຸນການຈາ້ງງານ

ມນັເປນັສະຖາບນັຜູຕ່້າງໜາ້ຈດັຫາງານ(ບໍລກິານຟຮີ)້ທີ່ ດໍາເນນີງານໂດຍລດັຖະບານ,
ແລະມສໍີານກັງານ83ທົ່ ວປະເທດ(ຂໍມ້ນູເມື່ ອເດອືນສງິຫາ2013).ເຊິ່ ງຄນົເກາົຫຼຫຼີແືຮງງານຕ່າງຊ
າດ,ທີ່ ກາໍລງັຊອກຫາງານຢູ່,ສາມາດເຂົາ້ໄປໃຊບໍ້ລກິານໄດ.້ໂດຍສະຖາບນັນີ,້ຜູຊ້ອກຫາງານສາມາດ
ສອບຖາມຂໍມ້ນູກ່ຽວກບັບໍລສິດັທີ່ ເຂາົຕອ້ງການຢາກໄປເຮດັວຽກນາໍໄດ,້ແລະສາມາດຂໍຄໍາປກຶສາກ່ຽ
ວກບັງານທີ່ ເໝາະສມົກບັຕວົເອງໄດ.້ນອກຈາກນີຍ້ງັມກີານຈດັງານເພື່ ອການສໍາພາດຈາກບໍລສິດັຕ່າງ
ໆໄປໄລຍະໆຈນົກວ່າຜູຫ້າງານຈະໄດຕໍ້າແໜ່ງທີ່ ເໝາະສມົກບັພວກເຂາົ.

ສຸນຂໍມ້ນູກ່ຽວກບັວຽກງານ
ໜ່ວຍງານທອ້ງຖິ່ ນແຫ່ງນີຈ້ະຈດັຈຽມຂໍມ້ນູໂອກາດຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວກບັງານເປນັການບໍລກິານຟຣີສູນຂໍ້
ມນູກ່ຽວກບັງານສ່ວນຫຼາຍຕັງ້ຢູ່ຫອ້ງການເມອືງແລະສໍານັກງານເຂດ.ສູນຈະຊ່ວຍທ່ານຫາງານທີ່ ຢູ່
ກຽ້ວກບັທີ່ ພກັຂອງທ່ານທີ່ ສຸດ.

ສຸນພດັທະນາຊບັພະຍາກອນຜູຍ້ງິ
ມນັເປນັສະຖາບນັຜູຕ່້າງໜາ້ຈດັຫາງານໃຫແ້ກ່ຜູຍ້ງິແລະງານຫຼກັຂອງສະຖາບນັແມ່ນການຈດັຫາງານ
ແລະຝກືອບົຮມົໃຫ.້ສ່ວນຂອງໂຄງການແມ່ນສະໜອງໃຫຟ້ຣ.ີບາງໂຄງການອາດມຄ່ີາໃຊຈ່້າຍ,ແຕ່
ພວກເຮາົສະໜອງໃນລາຄາທີ່ ເໝາະສມົ.

ສຸນຊ່ວຍເຫຼອຶແຮງງານຕ່າງຊາດ
ອງົການທີ່ ບ່ໍແມ່ນໜ່ວຍງານຂອງລດັຖະບານເຫຼົ່ ານີໃ້ຫຄ້ວາມຊ່ວຍເຫຼອືແຮງງານຄນົຕ່າງຂາດໃນການ
ຈດັການກບັບນັຫາການຈາ້ງງານໃນປະເທດເກາົຫຼ.ີ

ສຸນຊ່ວຍເຫອຶຄອບຄວົ
ຫຼາຍວດັທະນະທໍາ

ສຸນເຫຼົ່ ານີຈ້ະສະເໜໂີອການໃນການເຮດັວຽກແລະໂຄງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັວດັທະນາທໍາສໍາລບັຄອບ
ຄວົຫຼາກຫຼາຍວດັທະນະທໍາ.

ສູນໂຊລໂກຣບອນ(global.seoul.go.kr)

ເວບັໄຊທແ໌ມ່ນຖກືດໍາເນນີການໂດຍCityofSeoul,ແລະໃຫຂໍ້ມ້ນູກ່ຽວກບັຜູຊ້ອກຫາງານຕ່າງຊາດໃນປະເທ
ດເກາົຫຼ,ີເຊິ່ ງການຊອກຫາງານແລະການຈາ້ງງານນັນ້,ຈະມທີງັພາສາອງັກດິ,ເກາົຫຼີແບະຈນີ.

ເວບັໄຊທ໌WorkNet(www.work.go.kr)

ມນັເປນັເວບັໄຊທດ໌າ້ນການຈາ້ງງານແຫ່ງໜຶ່ ງທີ່ ດໍາເນນີງານໂດຍກະຊວງຈາ້ງງານແລະແຮງງານໂດຍຜ່ານສໍານກັ
ງານການບໍລກິານຂໍມ້ນູການຈາ້ງງານຂອງເກາົຫຼ.ີເຊິ່ ງທ່ານສາມາດເຂົາ້ເຖງິຂໍມ້ນູກ່ຽວກບັວຽກງານແລະອາຊບີໄ
ດ,້ເຊນັດຽວກນັກບັການເປດີຮບັສະໝກັງານແລະການສະໝກັງານກບັບໍລສິດັທີ່ ທ່ານຕອ້ງການຢາກເຮດັວຽກ
ນາໍໂດຍກງົ.

ສຸນການຈາ້ງງານຂອງກະຊວງການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ(www.work.go.kr/jobcenter)

ເປນັສະຖາບນັທີ່ ກ່ຽວກບັຕໍາແໜ່ງງານທີ່ ໃຫບໍ້ລກິານຟຣເີຊິ່ ງມເີຄື່ ອຂ່າຍທົ່ ວໄປປະເທດ.ມນັຈະຫາງານທີ່ ເໝາະ
ສມົກບັທ່ານໂດຍຜ່ານການໃຫຄໍ້າປກຶສາ,ແລະທ່ານຈະໄດຮ້ບັຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືຈນົກວ່າທ່ານຈະໄດຮ້ບັວຽກງາ
ນໃນທີ່ ສຸດ.ທ່ານສາມາດເຂົາ້ເຖງິໜາ້ຫຼກັເວບັໄຊທ(໌homepage)ຂອງສູນການຈາ້ງງານທີ່ ຢູ່ໃກກ້ບັທີ່ ພກັຂອ
ງທ່ານໂດຍຜ່ານເວບັໄຊທຂ໌ອງສູນການຈາ້ງງານໂດຍກງົ.ສູນຫາງານຈະມໂີຄງການແນະນາໍອາຊບີປະເພດຕ່າງໆເ
ຊັ່ ນ:ໂຄງການໃຫຄໍ້າປກຶສາແບບກຸ່ມໄລຍະສັນ້,ແລະບນັຍາຍພເິສດກ່ຽວກບັການຈາ້ງງານ,ລວມໄປເຖງິໂຄງກ
ານແນະນາໍອາຊບີສໍາລບັຜູຍ້ງິທີ່ ເຂົາ້ເມອືງເນື່ ອງຈາກການແຕ່ງງານ(WIND)'ເພື່ ອເສມີສາ້ງທກັສະຂອງພວກເຂາົ
ໃຫສ້າມາດຫາວຽກທີ່ ເໝາະສມົກບັຕວົເອງໄດ.້ເພື່ ອຊ່ວຍເຫຼອືຄນົເຂົາ້ທີ່ ມຄີວາມຍຸງ້ຍາກໃນການໄປສໍາພາດວຽ
ກທີ່ ບໍລສິດັອກີດວ້ຍ,ໂດຍບໍລກິານນີຈ້ະຈດັຫາທີ່ ປກຶສາໃຫໄ້ປບໍລສິດັພອ້ມກບັຄນົເຂົາ້ເມອືງເນື່ ອງຈາກການແຕ່
ງງານທີ່ ຈະໄປສໍາພາດ.

ສູນພດັທະນາຊບັພະຍາກອນຜູຍ້ງິ(www.vocation.or.kr)

ມນັຈະຈດັຫາກ່ຽວກບັການຝກຶອບົຮບົວຽກປະເພດຕ່າງໆ,ການຝກຶອບົຮບົວຊິາຊບີ,ແລະໃຫຄໍ້າປກືສາແກ່ແຮ
ງງານຜູຍ້ງິ,ແລະມນັເປນັສະຖາບນັທີ່ ຊ່ວຍເຫຼອືການຈດ້ຫາງານໃຫກ້ບັຜູຍ້ງິທີ່ ຄບົວງົຈອນອກີແຫ່ງໜຶ່ ງ.

ສຸນຂໍມຸ້ນຂ່າວສານກ່ຽວກບັວຽກເຮດັຂອງເມອືງແລະໜ່ວຍງານລດັຖະບານທອ້ງຖິ່ ນ

ດໍາເນນີອງົການຈດັຕັງ້ຕັງ້ທີ່ ເປນັຕວົແທນການຈດັຫາງານ(ກະລຸນາເບິ່ ງເວບັໄຊທຂ໌ອງລດັຖະບານທອ້ງຖິ່ ນ).
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ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

(3)ລາຍລະອຽດ

◉   ການຊ່ວຍເຫຼອືສຸງສຸດ:ຊ່ວຍເຫຼອືຄ່າໃຊຈ່້າຍຕວົຈງິໃນການຝກຶອບົຮບົພາຍໃນວງົເງນິຊ່ວຍເຫຼອື50%~80%ຂອງ
ຄ່າໃຊຈ່້າຍການຝກຶອບົຮມົຕວົຈງິສູງເຖງິ2ລາ້ນວອນຕ່ໍຄນົ(ຜູ່ເຂົາ້ຝກຶອບົຮມົຈ່າຍສ່ວນທີ່ ເຫຼອືໂດຍກງົ.)

•ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມຂອງປະເພດ2ໃນຊຸດປະສບົຜນົສໍາເລດັໃນການວຽກເຮດັໄດຮ້ບັ70%~90%ຂອງຄ່າໃຊຈ່້າຍການຝຶ

ກອບົຮມົທີ່ ແທຈ້ງິ.ປະເພດທີ1ຂອງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົທງັຫມດົ,ສູງເຖງິ3ລາ້ນວອນ.

•ຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການຝກຶອບົຮມົທງັຫມດົແມ່ນສົ່ ງຄນືໃຫຜູ້ທ້ີ່ ຊໍາລະດວ້ຍຕນົເອງ(ການຈາ້ງງານໃນທໍາອດິ,ແລະ
ຈບົ)ແລະຮກັສາວຽກຂອງເຂາົເຈ ົາ້ໄວຫຼ້າຍກ່ວາຫກົເດອືນໂດຍການເຮດັວຽກຫລກືານເລີ່ ມຕົນ້ທຸລະກດິໃນຕໍາແຫ
ນ່ງວຽກດຽວກນັພາຍໃນ6ເດອືນນບັຈາກວນັທີ່ ສໍາເລດັການຝກຶອບົຮມົ.

•ໃນເມື່ ອນກັຮຽນເຂົາ້ຮ່ວມ80%ຂອງວນັການຝກຶອບົຮມົ(ຕ່ໍເດອືນ),ເພີ່ ມເຕມີເຖງິ116,000ວອນ
ແມ່ນຈ່າຍໃຫປ້ະຈາໍເດອືນ.

◉ ວນັທໜີດົອາຍຸ:1ປນີບັຈາກວນັທອີອກບນັຊີ
•ຖາ້ຫາກວ່າຜູສ້ະຫມກັບ່ໍໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນການຝກຶອບົຮມົພາຍໃນ6ເດອືນນບັຈາກການເປດີບນັຊ,ີ
ບນັຊຈີະຖກືໂຈະແລະຈາໍນວນເງນິທີ່ ຍງັເຫຼອືແມ່ນຍກົເລກີ.ຖາ້ຫາກວ່າບນັຊໄີດຖ້ກືເປດີຄນື,ຂອບເຂດຈາໍກດັກາ
ນສະຫນບັສະຫນນູທີ່ ຜ່ານມາຈະຖກືຫຸຼດລງົ50%.

(4)ຫຼກັສູດການຝກຶອບົຮບົທີ່ ຊ່ວຍເຫຼອື

◉ ບນັຊຜູີທ້ີ່ ມຄຸີນວຸດທໄິດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົຈະຖກືຮບັຮູແ້ລະປະກາດໂດຍກະຊວງການວ່າຈາ້ງງານແລະແຮງງານ
•ຫຼກັສູດໄດຮ້ບັການຍອມຮບັແລະປະກາດເປນັບນັຊມີກີານຝກຶອບົຮມົທີ່ ມຄຸີນວຸດທໂິດຍລດັຖະມນົຕກີະຊວງ
ການວ່າຈາ້ງງານແລະແຮງງານໂດຍຜ່ານການທບົທວນຄນືຫຼກັສູດການຝກຶອບົຮມົໂດຍສະຖາບນັການຝກຶອບົຮມົ.
ການຊອກຫາໃນເວບັໄຊທຂ໌ອງHRD-Net(http://www.hrd.go.kr)ໃນການເຂົາ້ຮ່ວມຫຼກັສູດການຝກຶອບົຮມົ
ທີ່ ການຄດັເລອືກແລະການເຈລະຈາໂດຍຜູເ້ຂົາ້ຮບັການຝກຶອບົຮມົແລະໃຫຄໍ້າປກຶສາຂອງສູນການຈາ້ງງານ.

2.ການຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີ

ການຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີເປນັລະບບົທີ່ ຈະຊ່ວຍໃຫປ້ະຊາຊນົທີ່ ມຄີວາມຫວງັທີ່ ຈະເປດີທຸລະກດິຫຼກືານເຮດັວຽກຢູ່ບໍລສິັ
ດທີ່ ຈະໄດຮ້ບັເຕກັໂນໂລຊແີລະທກັສະ.ຄນົຕ່າງປະເທດສາມາດນາໍໃຊຖ້າ້ຫາກວ່າພວກເຂາົເຈ ົາ້ມປີະຫວດັຂອງຄຸນວຸດທິ
ທີ່ ປະກນັຕນົ,ແຕ່ຄນົອບົພະຍບົມາແຕ່ງງານສາມາດໄດຮ້ບັການສະຫນບັສະຫນຸນໂດຍບ່ໍມກີານປະຫວດັນີ.້
•ສູນການຈາ້ງງານ(www.work.go.kr/jobcenter)
•ສູນໃຫຄໍ້າປກຶສາທີ່ ຄບົວງົຈອນ,ກະຊວງການຈາ້ງງານແລະແຮງງານໂທ(◎1350or1544-1350)
•ເຄອືຂ່າຍຂໍມ້ນູຂ່າວສານການພດັທະນາຄວາມສາມາດໃນການເຮດັວຽກຂອງກະຊວງການວ່າຈາ້ງແລະແຮງງານ
(www.hrd.go.kr)

(1)ລະບບົບດັNae-il-bae-um

ລະບບົຈະຊ່ວຍໃຫນ້ກັຮຽນໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົທີ່ ເຫມາະສມົໂດຍການອອກໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ມບີນັຊກີານພດັທະນາຄວາ
ມສາມາດໃນການເຮດັວຽກ(Nae-il-bae,umCard)ເພື່ ອສະຫນບັສະຫນນູການຝກຶອບົຮມົສໍາລບັຄນົຫວ່າງງານ
ທີ່ ຕອ້ງການ.

(2)ຈດຸປະສົ່ ງເພື່ ອການຊ່ວຍເຫຼອື

◉ ຜູຫ້ວ່າງງານ,ເຈ ົາ້ຂອງທຸລະກດິຂະຫນາດນອ້ຍອາຍຸສູງກວ່າ15ປີ(ລະບຸໄລຍະເວລາທຸລະກດິທີ່ ຫຼາຍກ່ວາຫນຶ່ ງປ,ີ
ແລະຈາໍນວນການຂາຍປະຈາໍປຕໍ່ີາກວ່າ80ລາ້ນວອນ)



ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ  265264 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

 ບນັຫາສໍາຄນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັແຮງງານ

ບໍລສິດັຕ່າງໆທີ່ ມພີະນກັງານເຕມັເວລາ10ຄນົຫຼືຫຼາຍກວ່າຄວນຈະອະນຸຍາດໃຫພ້ະນກັງານໄດອ່້ານກດົລະບຽບ
ການເຮດັວຽກຟຣ.ີກດົລະບຽບການເຮດັວຽກປະກອບມີເຊິ່ ງລວມທງັນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັຊົ່ ວໂມງການເຮດັວຽກ,
ການກາໍນດົວນັພກັ,ຄວາມປອດໄພແລະຂໍກ້າໍນດົກ່ຽວກບັສຸຂະອະນາໄມ.ດັ່ ງນັນ້ຂໍແນະນາໍໃຫທ່້ານສກຶສານະໂຍບາຍດັ່

ງກ່າວໃຫດ້ໃີນເວລາທີ່ ທ່ານຊອກຫາງານ.

1.ການປະກນັສງັຄມົ

•ເມື່ ອຜູຍ້ງິທີ່ ເປນັບຸກຄນົເຂົາ້ເມອືງຈາກການແຕ່ງງານທີ່ ມສີນັຊາດເກາົຫຼທີີ່ ໄດຮ້ບັການຈາ້ງງານ,ພວກເຂາົຈະໄ
ດຮ້ບັການລງົທະບຽນເຂົາ້ສູ່ໂຄງການປະກນັສງັຄມົຢ່າງອດັຕະໂນມດັ(ບໍານານແຫ່ງຊາດ,ປະກນັສຸຂະພາບ,
ປະກນັການຈາ້ງງານເປນັຕົນ້].

•ຜູຍ້ງິທີ່ ເຂົາ້ເມອືງຈາກການແຕ່ງງານທີ່ ບ່ໍມສີນັຊາດເກາົຫຼອີາດຈະເລອືກເຂົາ້ຫຼບ່ໍືເຂົາ້ປະກນັສງັຄມົກໍ່ ໄດ,້ແຕ່ໂດຍທົ່ ວ
ໄປຂໍແນະນາໍໃຫເ້ຂົາ້.

•ຄ່າທໍານຽມການປະກນັສງັຄມົຈະຖກືຫກັຈາກເງນີເດອືນຂອງພະນກັງານແລະຖກືໂອນໄປທີ່ ສະຖາບນັປະກນັສງັຄມົ
ແຫ່ງເກາົຫຼ.ີ

2.ພາບລວມຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍມາດຕະຖານແຮງງານ

ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍມາດຕະຖານແຮງງານໄດຖ້ກືປະກາດເພື່ ອຮບັປະກນັແລະປບັປຸງຊວິດີການເປນັຢູ່ຂອງຜູອ້ອກແຮງງານ,
ແລະເພື່ ອເປນັການຊ່ວຍເຫຼອືການພດັທະນາເສດຖະກດິຂອງຊາດໃຫມ້ຄີວາມສມົດຸນໂດຍການກາໍນດົມາດຕະຖານສໍາລັ
ບຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍແຮງງານ.

(1)ສນັຍາການຈາ້ງງານ

ການເຮດັສນັຍາການຈາ້ງງານເປນັສນັຍາເຊນັທີ່ ລະບຸລາຍການທີ່ ສໍາຄນັເຊັ່ ນ:ຄ່າແຮງງານທີ່ ໄດຮ້ບັ,ເວລາການເຮດັວຽກ,
ການພກັຜ່ອນ,ມືຜ້ກັ,ວນັພກັແລງ້,ແລະອື່ ນໆ;ເນືອ້ໃນຂອງສນັຍາດັ່ ງກ່າວຕອ້ງໄດຮ້ບັການດໍາເນນີໃນຮູບແບບລາຍລັ
ກອກັສອນລະຫວ່າງພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.

(5)ຂັນ້ຕອນການສະໝກັ

(6)ການບໍລກິານຝກຶອບົຮບົດາ້ນວຽກເຮດັອື່ ນ
•ສໍາລບັຜູຍ້ງິທີ່ ເປນັຄນົເຂົາ້ເມອືງຈາກການແຕ່ງງານ,ນອກເຫນອືໄປຈາກລະບບົບດັການຝກຶອບົຮມົNae-il-bae-
umລວ້,ທີ່ ສູນພດັທະນາຊບັພະຍາກອນຜູຍ້ງິ(www.vocation.or.kr),ກຍໍງັມກີານຝກຶອບົຮບົອື່ ນໆມທີງັເສຍຄ່າໃ
ຊຈ່້າຍແລະບ່ໍເສຍຄ່າໃຊຈ່້າຍນອກຈາກນີກ້ານຝກຶອບົຮບົລກັສະນະດັ່ ງກ່າວຍງັມສູີນຊຸມຊນົສໍາລບັຜູຍ້ງິ,ອື່ ນໆ.

•ແນວໃດກຕໍາມ,ບ່ໍແມ່ນທຸກໜ່ວຍງານຈະໃຫບໍ້ລກິານຝກືອບົຮບົກ່ຽວກບັການເຮດັວຽກໃຫກ້ບັຜູຍ້ງິເຂົາ້ເມອືງເນື່ ອງຈ
າກການແຕ່ງງານແລະຜູຍ້ງິຊາວຕ່າງຊາດສະເໝ,ີທ່ານຄວນປກຶສາກບັສູນທີ່ ຢູ່ໃກກ້ບັບາ້ນຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ ຈະໄປ.

•ລາຍລະອຽດເພີ່ ມເຕມີມໃີຫຢູ່້ທີ່ ສູນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະນາທໍາລວມທງັອງົການອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງອກີດວ້ຍ.

③ ເຂົາ້ຮ່ວມຫຼກັສູດ ④ຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການສະໜບັສະໜນູ

ສູນ ↔ຜູຫ້ວ່າງງານ

ຜູຫ້ວ່າງງານ↔ ອງົການການຝກຶອບົຮມົ

ສູນ → ຜູຫ້ວ່າງງານ

ສູນວ່າຈາ້ງງານ

•ໃບຄໍາຮອ້ງສະຫມກັວຽກແລະ
ຄໍາຮອ້ງສະຫມກັສໍາລບັບນັຊີ
ການໃຫຄໍ້າປກຶສາເຊງິເລກິ

• ລງົທະບຽນຫຼກັສຸດການຝກຶອບົຮມົ
•ເຂົາ້ຮ່ວມຫຼກັສູການຝກຶອບົຮມົ

•ທບົທວນຄວາມຈາໍເປນັ ແລະ 
ຄວາມສາໍຄນັຂອງການຝກຶອບົຮມົ

•ເລອືກເປດີຕາໍແໜງ່ບນັຊ ີແລະ 
ການຝກຶອບົຮມົແລະການຝກ ຶອບ ົຮົ

•ສະໝກັຈ່າຍຄ່າເຝກິອບົຮມົຕ່ໍເດອືນ

•ການຊ່ວຍເຫຼອືຄ່າເຝກິອບົຮທົແລະ
ການສະໜບັສະໜນູແມ່ນຈະໄດຄ້ດິໄລ່ແລະໄດຮ້ັ
ບໃນພາຍຫຼງັກວດຈາໍນວນວນັການເຂົາ້ຮຽນ.

① ການຝກຶອບົຮມົດາ້ນການໃຫຄໍ້າປກຶສາ ② ການເປດີບນັຊີ



ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ  267266 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

(4)ລະບບົການຊດົເຊຍີເງນີເດອືນ

ພະນກັງານທີ່ ບ່ໍໄດຮ້ບັຄ່າຈາ້ງສດິຜນົປະໂຫຍດພາຍຫຼງັອອກວຽກເນື່ ອງຈາການລົມ້ລະລາຍຂອງນາຍຈາ້ງແມ່ນຈະໄດຮ້ບັ
ການຮບັປະກນັດັ່ ງຕ່ໍໄປນີໃ້ນປະເທດເກາົຫຼ:ີ
•ເງນີເດອືນ3ເດອືນສຸດທາ້ຍ:ເງນີເດອືນ3ເດອືນສຸດທາ້ຍ,ນບັຈາກວນັທຖີກືໃຫອ້ອກຫຼວືນັຕວົຈງິທີ່ ອອກ.
•ຜນົປະໂຫຍດທດົແທນຈາກການຖກືໃຫອ້ອກເປນັເວລາ3ເດອືນສຸດທາ້ຍ:ຜນົປະໂຫຍດທດົແທນຈາກການຖກືໃຫ ້
ອອກເປນັເວລາ3ເດອືນສຸດທາ້ຍ,ນບັຈາກວນັທຖີກືໃຫອ້ອກຫຼວືນັຕວົຈງິທີ່ ອອກ.

•ຜນົປະໂຫຍດທດົແທນການອອກວຽກສໍາລບັ3ປສຸີດທາ້ຍ:ຜນົປະໂຫຍດທດົແທນຍອ້ນຫຼງັ3
ປໂີດຍນບັຕັງ້ແຕ່ວນັອອກວຽກ(ຄ່າຈາ້ງຕາມປກົກະຕເິປນັເວລາ90ວນັ).

(5)ການຢຸດຈາ້ງງານ
ພາຍໃຕກ້ດົຫມາຍວ່າດວ້ຍມາດຕະຖານຄ່າແຮງງານ,ສໍາລບັການໄລ່ອອກໂດຍນາຍຈາ້ງເພື່ ອໃຫຖ້ກືຕອ້ງ,
ຄວນຈະມເີຫດຜນົທີ່ ສມົຄວນ;ຖາ້ບ່ໍມ,ີນາຍຈາ້ງບ່ໍສາມາດໄລ່ພະນກັງານອອກ.ພະນກັງານຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັການໄລ່ອອກໂດ
ຍບ່ໍມເີຫດຜນົສມົຄວນຍື່ ນຄວາມໄປຫາຄະນະກາໍມະການກະຊວງແຮງງານໃນທອ້ງຖິ່ ນສໍາລບັການແຊກແຊງ,ແລະຖາ້
ຫາກເຫນັວ່າເປນັການໄລ່ອອກທີ່ ບ່ໍຍຸດຕທິາໍ,ລາວສາມາດກບັຄນືໄປເຮດັວຽກ.ໃບຄໍາຮອ້ງຕອ້ງໄດຮ້ບັຍື່ ນພາຍໃນ3ເດື
ອນຫລງັຈາກວນັທຂີອງການຖກືໄລ່ອອກ.

3.ມາດຕະຖານແຮງງານ

(1)ຊົ່ ວໂມງການເຮດັວຽກ
•ສໍາລບັທຸລະກດິທີ່ ມພີະນກັງານຫຼາຍກ່ວາ5ຄນົແມ່ນຄຸມ້ຄອງໂດຍກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍມາດຕະຖານແຮງງານ,,ມາດຕ
ະຖານຂອງຊົ່ ວໂມງການເຮດັວຽກຕ່ໍອາທດິບ່ໍໃຫເ້ກນີ40ຊົ່ ວໂມງໂດຍບ່ໍລວມເວລາພກັຜ່ອນ,ແລະຊົ່ ວໂມງການເຮດັ
ວຽກຕ່ໍວນັບ່ໍໃຫເ້ກນີ8ຊົ່ ວໂມງໂດຍບ່ໍລວມວນັພກັ.

(2)ການພກັຜ່ອນ
•ໃຫພ້ກັ30ນາທຂີອງທຸກໆ4ຊົ່ ວໂມງແລະ1ຊົ່ ວໂມງຂອງທຸກໆ8ຊົ່ ວໂມງຂອງການເຮດັວຽກ.
•ພະນກັງານແມ່ນມສີດິນາໍການພກັຕາມທີ່ ເຂາົຕອ້ງການ,ແຕ່ຈະບ່ໍໄດຮ້ບັຄ່າຈາ້ງໃນຊ່ວງນັນ້.

(2)ການຄຸມ້ຄອງລູກຈາ້ງດວ້ຍກດົໝາຍວ່າດວ້ຍມາດຕະຖານແຮງງານ

•ໃຊບ້ງັຄບັກບັບໍລສິດັຫຼທຸືລະກດິທຸກແຫ່ງທີ່ ໂດຍປກົກະຕແິລວ້ມກີານຈາ້ງພະນກັງານຕັງ້ແຕ່5ຄນົຂືນ້ໄປ.
•ບງັຄບັໃຊບ້າງສ່ວນກບັບໍລສິດັຫຼທຸືລະກດິທຸກແຫ່ງທີ່ ໂດຍປກົກະຕແິລວ້ມກີານຈາ້ງພະນກັງານ4ຄນົຫຼໜືອ້ຍກວ່ານັນ້
•ເງນີເດອືນຈະໄດຮ້ບັການຈ່າຍໂດຍກງົໃນວນັທມີກີານກາໍນດົໄວຢ່້າງແນ່ນອນ,

ໃນເຕມັຈາໍນວນແລະໃນຮູບແບບເງນີສດົ.
•ເງນີເດອືນດັ່ ງກ່າວຈະໄດຮ້ບັການຈ່າຍຢ່າງໜອ້ຍເດອືນລະຄັງ້,ແລະດວ້ຍວທິທີີ່ ເໝາະສມົ.
•ເງນີເດອືນເພີ່ ມເຕມີອາກຈະໄດມ້ກີານຈ່າຍໃຫກ້ບັພະນກັງານຜິທ້ີ່ ເຮດັວຽກລ່ວງເວລາໃນຕອນການຄນືແລະວນັພກັ.



(ກດົໝາຍກ່ຽວກບັການຈາ້ງງານທີ່ ມສີດິຜນົປະໂຫຍດພາຍຫຼງັອອກວຽກ]
•ພະນກັງານສາມາດຮຽກຮອ້ງກບັສໍານກັງານແຮງງານແລະການຈາ້ງງທີ່ ຢູ່ຂງົເຂດນັນ້ແລະກະຊວງສົ່ ງເສມີການພດັທ
ະນາແຮງງານໃນການກລໍະນລີະເມດີກດົໝາຍວ່າດວ້ຍມາດຕະຖານແຮງງານ,ເຊນັວ່າຄວາມຜດິພາດໃນການໄດ ້
ຮບັຄ່າຈາ້ງງານຫຼສືດິທຜິນົປະໂຫຍດຫຼງັອອກວຽກ,ການຖກືທໍາຮາ້ຍຮ່າງກາຍຈາກຜູຈ້າ້ງງານແລະຜູຈ້ດັການ,ກາ
ນຖກືບງັຄບັໃຫເ້ຮດັວຽກຢ່າງຍາວນານໂດຍທີ່ ບ່ໍໄດຮ້ບັຄວາມຍນິຍອມເຫນັດຈີາກຕວົພະນກັງານເອງ,ເປນັຕົນ້.
(ສູນໃຫຄໍ້າປກຶສາລຸກຄາ້ໂທ◎1350,1544-1350)

(3)ຄວາມຊກັຊາ້ໃນການຈ່າຍເງນີເດອືນ

◉   ການຈ່າຍເງນິຄ່າແຮງງານຊກັຊາ້ຫມາຍຄວາມວ່າເຈົາ້ຂອງທຸລະກດິບ່ໍໄດຈ່້າຍຄ່າແຮງງານໃນວນັທີ່ ໄດກ້າໍນດົ,ແລະ
ໃນກລໍະນນີີ,້ພະນກັງານສາມາດເຮດັບດົລາຍງານໄປຫາສໍານກັແຮງງານໃນທອ້ງຖິ່ ນ.

◉   ໃນເມື່ ອກລໍະນທີີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໄດຮ້ບັການຍອມຮບັໂດຍຫອ້ງການແຮງງານທອ້ງຖິ່ ນ,ຈະມກີານສບືສວນພະນກັງານແລ
ະນາຍຈາ້ງຢ່າງເປນັທາງການ.ພະນກັງານສາມາດຈດັການກບັກລໍະນທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຢ່າງໄວວາໂດຍການກະກຽມເອກະສາ
ນປະກອນຕ່າງໆ(ບນັຊຄ່ີາແຮງງານ,ຄ່າແຮງງານທີ່ ໄດຮ້ບັ,ສນັຍາການວ່າຈາ້ງງານ)ເພື່ ອພສູິດການໂຕຖ້ຽງຂອງຕນົ.

◉   ຂັນ້ຕອນການສອບສວນ
①   ໃຫຄໍ້າປກຶສາແລະສົ່ ງເອກະສານທາງການເງນີ(ສູນບໍລກິານດາ້ນພນົລະເຮອືນຂອງສໍານກັງານການສກຶສາຂອງທອ້ງ

ຖິ່ ນ)
② ຂໍໃຫພ້າກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງເຂົາ້ຮ່ວມນາໍ(ພະນກັງານຄວບຄຸມດາ້ນແຮງງານ)
③ ການກວດສອບສະຖານະທາງການເງນີ
④ ອອກຄໍາສັ່ ງໃຫນ້າຍຈາ້ງດໍາເນນີການແກໄ້ຂໃ້ຫຖ້ກືຕອ້ງຫຼງັຈາກມກີານກວດສອບສະຖານະທາງການເງນີແລວ້
⑤ ຖາ້ນາຍຈາ້ງບ່ໍປະຕບິດັຕາມຄໍາສັ່ ງ,ອາດຈະມກີານສົ່ ງໄປຟອ້ງຮອ້ງຕ່ໍທີ່ ສານກໍ່ ໄດ.້



ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ  269268 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

4.ເງນີເດອືນ

ປະເພດ ລາຍລະອຽດ

ຄ່າຈາ້ງຂັນ້ຕ່ໍາສຸດ
•ນີໝ້າຍເຖງິຈາໍນວນເງນີຂັນ້ຕ່ໍາສຸດທີ່ ລດັຖະບານໄດກ້າໍນດົໃຫນ້າຍຈາ້ງຈ່າຍໃຫລູ້ກຈາ້ງໄດ.້
•ທຸກທຸລະກດິຈະຕອ້ງປະຕບິດັຕາມກດົລະບຽບກ່ຽວກບັຄ່າຈາ້ງງານຂັນ້ຕ່ໍາ.ສໍາລບັໃນປີ2016,
ຄ່າແຮງງານຕ່ໍາສຸດແມ່ນ6,030ວອນຕ່ໍຊົ່ ວໂມງແລະ48,240ວອນຕ່ໍວນັ.

ລະບບົການຈ່າຍຄ່າຈາ້ງ

•ສນັຍາເງນີເດອືນສາມາດຈ່າຍໂດຍໄລ່ເປນັຊົ່ ວໂມງ,ເປນັອາທດິ,ເປນັເດອືນ,ຫຼເືປນັປກີໄໍດ.້

•ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ພະນກັງານທີ່ ເຮດັວຽກໃນອຸດສະຫະກາໍການຜະລດິຈະໄດຮ້ບັການຈ່າຍຄ່າແຮງງານເປນັລາຍເ
ດອືນ,ໃນຂະນະທີ່ ການເຮດັວຽກໃນອຸດສະຫະກາໍການກໍ່ ສາ້ງຈະຖກືຈ່າຍຄ່າແຮງງານເປນັລາຍວນັ.ພະນກັງານ
ທີ່ ມສີນັຍາເຮດັວຽກເປນັຊົ່ ວໂມງການຈ່າຍຄ່າແຮງງານຂອງພວກເຂາົຄດິໄລ່ເປນັວນັ,ແຕ່ສ່ວນໃຫ່ຍພະນກັງານ
ຈະໄດຮ້ບັການຈ່າຍເງນີເດອືນລະຄັງ້ທຸກໆເດອືນ.

•ມນັເປນັສິ່ ງທີ່ ສໍາຄນັເພື່ ອກວດວ່າທ່ານຈະໄດຮ້ຍັຈາໍນວນເງນີທີ່ ຖກືຕອ້ງຈາກນາຍຈາ້ງງານຂອງທ່ານ,ແລະທ່າ
ນຄວນເກບັບນັທກືຊົ່ ວໂມງການເຮດັວຽກປະຈາໍວນັຂອງທ່ານ.ບາງບໍລສິດັຮກັສາບດັລງົເວລາເພື່ ອບກັທກືເວ
ລາທີ່ ຖກືຕອ້ງ.

ຈ່າຍຄ່າຊດົເຊຍີ

•ສະເພາະພະນກັງານທີ່ ມກີານເຮດັວຽກຕາມກດົໝາຍວ່າດວ້ຍມາດຕະຖານແຮງງານຈະມຄຸີນສມົບດັໃນການຮັ
ບເງນີເບຍ້ລ໊ຽງຫຼງັການເລກີຈາ້ງງານ.

•ບ່ໍມກີານອະນຸຍາດເງນີອຸດໜນູຫຼງັຈາກອອກວຽກໃຫກ້ບັພະນກັງານຜູທ້ີ່ ເຮດັວຽກໜອ້ຍກວ່າ15
ຊົ່ ວໂມງຕ່ໍອາທດິ.

•ຖາ້ຫາກວ່າພະນກັງານເຮດັວຽກໃນທຸລະກດິດຽວຄບົຫນຶ່ ງປີຫຼືຫຼາຍກວ່າ,ພວກເຂາົເຈ ົາ້ອາດຈະໄດຮ້ບັ
ການຈ່າຍເງນິຈາໍນວນຫນຶ່ ງອກີ.າງ.(ຄນົງານທີ່ ເຮດັວຽກຢູ່ຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິທີ່ ມພີະນກັງານສີ່ ຫຼໜືອ້ຍ
ກ່ວາຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັຢ່າງໜອ້ຍ50%ຂອງເງນີຊດົເຊຍີຕາມກດົໝາຍກາໍນດົໃນວນັທ1ີເດອືນທນັວາປີ
2010ເຖງິວນັທີ31ເດອືນທນັວາ2012,ຈາໍນວນເຕມັລ່າສຸດຂອງເງນີຊດົເຊຍີການເລກີຈາ້ງຕາມກດົໝາຍວນັ
ທີ1ເດອືນມງັກອນປ2ີ013.

(3)ຄ່າລ່ວງເວລາ,ຊ່ວງກາງຄນືແລະການເຮດັວຽກໃນວນັພກັ.

•ຊົ່ ວໂມງການເຮດັວຽກເພີ່ ມຂືນ້ແມ່ນການເຮດັວຽກເກນີ40ຊົ່ ວໂມງຕ່ໍອາທດິ,ຫຼເືກນີ8ຊົ່ ວໂມງຕ່ໍວນັ,ເຊິ່ ງເປນັການ
ເຮດັວຽກທີ່ ຢູ່ພາຍໃຕຂໍ້ບ້ງັຄບັທາງກດົໝາຍ.

•ການເຮດັວຽກຕອນກາງຄນືໝາຍເຖງິການເຮດັວຽກໃນລະຫວ່າງ10ໂມງກາງຄນືຫາ6ໂມງຕອນເຊົາ້
•ການເຮດັວຽກໃນວນັພກັໝາຍເຖງິການເຮດັວຽກໃນວນັພກັລດັຖະການແລະວນັພກັຕາມສນັຍາ.
•ການຈ່າຍຄ່າລ່ວງເວລາ,ເຮດັວຽກຕອນກາງຄນືແລະການເຮດັວຽກໃນວນັພກັແມ່ນ1,5ເທົ່ າຂອງການຈ່າຍການເຮດັວ
ຽກປກົກະຕ.ິ

•ການເພີ່ ມເວລາການເຮດັວຽກຕອ້ງບ່ໍເກນີ12ຊົ່ ວໂມງຕ່ໍອາທດິ.

(4)ຜຽນວຽກ

•ບໍລສິດັຈາໍເປນັຕອ້ງມສີິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເພື່ ອໃຫວ້ຽກແລ່ນຕະຫຼອດ24ຊົ່ ວໂມງໂດຍການແບ່ງພະນກັງານອອ
ກເປນັ2-3ທມີເພື່ ອເຮດັວຽກໃນແຕ່ລະຜຽນວຽກ.

•ບາງໂຮງງານໄດຈ້ດັສນັໃຫພ້ະນກັງານໜນູວຽກກນັເຮດັວຽກທງັຜຽນກາງເວນັແລະການຄນືໂດຍປ່ຽນແປງໄປແຕ່ລະ
ອາທດິ.

•ບາງກຸ່ມພວກເຂາົໄດແ້ບ່ງໃຫພ້ະນກັງານເຮດັວຽກຕາມຜຽກນັນ້ໆຢ່າງຖາວອນເລຍີ.



ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ  271270 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

(2)ເງນີອຸດໜນູວ່າງງານ

•ຈາໍນວນເງນີອຸດໜນູວ່າງງານ=50%ຂອງເງນີເດອືນໂດຍສະເລ່ຍກ່ອນການອອກວຽກxຈາໍນວນວນັ
(ຈາໍນວນເງນີຂັນ້ສູງສຸດຕ່ໍວນັແມ່ນ43,000ວອນ,ຈາໍນວນເງນີຕ່ໍາສຸດຕ່ໍວນັແມ່ນ90%ຂອງຄ່າຈາ້ງຂັນ້ຕ່ໍາສຸດ)

•ຈາໍນວນວນັຂອງເງນີອຸດໜນູວ່າງງານ:ຈາໍນວນວນັຂອງເງນີອຸດໜນູວ່າງງານຈດັລໍາດບັຈກາ90ເຖງິ240,ແລະມນັໄ
ດຖ້ກືຕດັສນິຕາມອາຍຸຂອງການອອກວຽກແລະໄລຍະເວລາຂອງການເປນັສະມາຊກິຂອງການປະກນັຈາ້ງງານ.

ຈາໍນວນວນັຂອງເງນີອຸດໜນູວ່າງງານ(ຈາໍນວນວນັຂອງເງນີອຸດໜນູ)

ອາຍຸແລະໄລຍະເວລາ
ການເປນັສະມາຊກິ

ໜອ້ຍກ່ວາ1ປີ 1ປຫີາ3ປີ 3ປຫີາ5ປີ 5ປຫີາ10ປີ ຫຼາຍກ່ວາ10ປີ

30ປຫຼີໜືູ່ ມກ່ວາ 90ວນັ 90ວນັ 120ວນັ 150ວນັ 180ວນັ

30-50ປີ 90ວນັ 120ວນັ 150ວນັ 180ວນັ 210ວນັ

50ປຫຼີເືຖົາ້ກວ່າແລະພກິານ
90ວນັ

90ວນັ 150ວນັ 180ວນັ 210ວນັ 240ວນັ

※ອາຍຸທີ່ ຈດຸຂອງການອອກວຽກຈະຖກືນບັຢ່າງເຕມັສ່ວນ

(3)ຂະບວນການສະໝກັ

 ປະກນັການຈາ້ງງານ

ບໍລສິດັຈະຈ່າຍເບຍ້ປະກນັການຈາ້ງງານໃນຈາໍນວນບາງສ່ວນຈາກຄ່າຕອບແທນລາຍເດອືນຂອງເຈົາ້ຂອງທຸລະກດິແລະພ
ະນກັງານ,ກະກຽມຄວາມພອ້ມສໍາລບັວ່າງງານ.ໃນກລໍະນຂີອງການສູນເສຍວຽກ,ພະນກັງານຈະໄດຮ້ບັເບຍ້ລຽ້ງຫຼເືງນີ
ຊດົເຊຍີຈາກການວ່າງງານຈາກກອງທນືປະກນັຈາ້ງງານໄດ,້ແລະມສີດິໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮບົກ່ຽວກບັວຽກ.ເຈົາ້ຂອງທຸ
ລະກດິຈະຊ່ວຍເລື່ ອງຄ່າໃຊຈ່້າຍຂອງການດໍາເນນີການແກໄ້ຂເພື່ ອຮກັສາການຈາ້ງງານ,ຫຼຄ່ືາໃຊຈ່້າຍສໍາລບັການຈດັການ
ຝກືອບົຮບົກ່ຽວກບັວຽກ.

1.ເງນີອຸດໜນູການຫວ່າງງານ

ຖາ້ພະນກັງານທີ່ ສູນເສຍວຽກ,ການປະກນັຈາ້ງງານຈະຈດັຫາສະຫວດັດກີານບາງຊ່ວງເວລາ
ເພື່ ອຊ່ວຍພວກເຂາົສາມາດຜ່ານອຸປະສກັທີ່ ບ່ໍໝັນ້ຄງົດາ້ນການເງນີແລະສາ້ງໂອກາດໃນການໄດ້ຮບັງານຄນືອກີຄັງ້ໜຶ່ ງ.
•ເງນີອຸດໜນູວ່າງງານບ່ໍແມ່ນການຊດົເຊຍີສໍາລບັການວ່າງງານຫຼກືານຈ່າຍເງນີຄນືຂອງເບຍ້ປະກນັຈາ້ງງານ.
•ເງນີອຸດໜນູວ່າງງານແມ່ນເງນີພິເສດເພື່ ອສະໜບັສະໜນູກດິຈະກາໍທີ່ ຈະເຮດັໃຫ້ມີການຈາ້ງງານອີກຄັງ້.
•ຜຸວ່້າງງານຈະຕອ້ງສະໝກັຂໍເອາົເງນີອຸດໜນູວ່າງງານ12ເດອືນຫຼງັຈາກວນັທີອອກວຽກ.

(1)ຄຸນສມົບດັ

ບຸກຄນົຜູທ້ີ່ ມຄຸີນສມົບດັຄບົຖວ້ນດັ່ ງລຸ່ມນີອ້າດອາດສາມາດຂໍເອາົເງນີອູດໜນູຫຼງັເລກີຈາ້ງງານໄດ ້
•ໃນກລໍະນຂີອງການເຮດັວຽກເກນີ180ວນັຕາມເງ ື່ອນໄຂໄລຍະເວລາປະກນັຕນົ(ພືນ້ຖານຂອງການນບັມືສໍ້າລບັການ
ຈ່າຍເງນີຄ່າຕອບແທນ)ຊ່ວງເວລາ18ເດອືນກ່ອນການຖກືເລກີຈາ້ງໃນຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິທີ່ ໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງໂດ
ຍການປະກນັຈາ້ງານ.

•ພະນກັງານຜູທ້ີ່ ຖກືບງັຄບັໃນອອກວຽກ
•ໃນກລໍະນຂີອງການພະຍາຍາມຢ່າງກະຕລືລືົນ້ທຈີະໄດຮ້ບັວຽກອກີເທື່ ອໜຶ່ ງໃນສະພາບຂອງຜູວ່້າງງານ.
(ຄນົວ່າງງານຜຸທ້ີ່ ອອກວຽກໂດຍຄວາມສາມາດສະໝກັໃຈຫຼຖືກືໄລ່ອອກໂດຍການກະທໍາຄວາມເສຍເຫຍໃນສະຖາທີ່ ເ
ຮດັວຽກບ່ໍສາມາດສະໜຂໍັເງນີອຸດໜນູວ່າງງານ.)

ໃນກລໍະນຂີອງການສູນເສຍວຽກປະຈບຸນັ,ທ່ານຈະຕອ້ງລງົທະບຽນຕວົທ່ານເອງເປນັຜູ້ຫາງານທີ່ ເວບັໄຊທ໌WorkNe,
ຫຼງັຈາກນັນ້ທ່ານຈະຕອ້ງເຮດັບດົລາຍງານກ່ຽວກບັການວ່າງງານສົ່ ງໄປທີ່ ສູນການຈາ້ງງານທີ່ ຢູ່ໃນຂງົເຂດນັນ້

ໂດຍຈະຕອ້ງໃຊບ້ດັປະຕວົທີ່ ສາມາດພສູິດຕວົເອງ.

ທ່ານຈະຕອ້ງຮ່າງແລະສົ່ ງໃບສະໜກັເພື່ ອໃຊ້ສດິຮັບເບຍ້ລຽ້ງຈາການວ່າງງານ,ໄປທີ່ ສູນວ່າງງານ.

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບແຈງ້ການພິຈະລານາຕດັສນິເຖງິວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮບັເບຍ້ລຽ້ງຈານການວາງງານຫຼບ່ໍືໄດ້ຮບັກໍ່ ຕາມ.
(ການແຈງ້ຜນົທີ່ ເປນັລາຍລກັອກັສອນຈະຖກືສົ່ ງມາເຖງິແມ່ນກໍລະນີທ່ານຈະບ່ໍໄດ້ຮບັການອະນຸມດັກໍ່ ຕາມ.)

ເພື່ ອທີ່ ຈະໄດ້ຮບັການລງົທະບຽນເປນັຜູ້ວ່າງງານນັນ້,ໃຫ້ເຂົາ້ໄປທີ່ ສູນຫາງານຕາມວນັທີກາໍນດົເຊິ່ ງມກັຈະມີການກາໍນດົໃນຊ່ວງ
ທຸກໆໜຶ່ ງອາທດິຫາສີ່ ອາທດິ.

ທ່ານຈະຕອ້ງລາຍງານສູນຫາງານກ່ຽວກບັຂໍ້ແທ້ຈງິຕ່ໍໄປນີ;້ສະຖານະຂອງການວ່າງງານເພື່ ອຮບັຮູ້ວ່າທ່ານກາໍລງັວ່າງງານຢູ່,ແລະກດິ
ຈະກາໍຂອງການຊອກວຽກອື່ ນໆ(ການສົ່ ງໃບສະໜກັ,ສໍາພາດວຽກ,ເປນັຕົນ້.)

ຂໍມ້ນູທີ່ ເປນັປະໂຫຍດ

ສດິທສໍິາລບັການປະກນັຈາ້ງງານ
ຄນົງານທີ່ ເປນັພະນກັງານຂອງຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິທີ່ ມພີະນກັງານຄນົໜຶ່ ງຫຼຫຼືາຍຄນົແມ່ນຈະຖກືປະກນັຕນົຢ່າງອດັຕະໂນມດັ,
ແຕ່ສດິທິດັ່ ງກ່າວຂອງຄນົຕ່າງຊາດຈະຕອ້ງໄດ້ຮບັການພິຈາລະນາຕາມຫຼກັຜນົປະໂຫຍດຂອງທງັສອງຝ່າຍດວ້ຍ.
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ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

4.ເງນີອຸດໜນູ

•(ເງນິອຸດໜນູການຫວ່າງງານ)ອະນຸມັດເງນິຊດົເຊຍີດັ່ ງກ່າວສໍາລບັຜູ້ກາໍລງັຊອກວຽກເປນັເວລາ90-180ວນັຕາມອດັ
ຕາສ່ວນທີ່ ມີຢູ່ໃນໄລຍະເວລານະໂຍບາຍ,ໃນກໍລະນີທີ່ ບ່ໍໄດ້ເຈດຕະນາທີ່ ຈະປດິນະໂຍບາຍຫຼງັຈາກທີ່ ສະໝກັປະກນັ
ວ່າງງານໄດ້ເກນີ1ປ.ີ

ຂະແໜງການ
ໄລຍະເວລານະໂຍບາຍ(ໄລຍະປະກນັ)

1-3ປີ 3-5ປີ 5-10ປີ າຍກວ່າ10ປີ

ຈາໍນວນວນັທີຈ່າຍ 90ວນັ 120ວນັ 150ວນັ 180ວນັ

•(ການພດັທະນາຄວາມສາມາດທາງວີຊາຊບີ)ຊ່ວຍເຫຼອຶ50-100%ຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຝກຶອບົຮບົ.

5.ໄລຍະເວລາຂອງການເປນັສະມາຊກິ

ພາຍໃນໜຶ່ ງປຂີອງງວນັທທີີ່ ທຸລະກດິເປີດຕວົຕາມທີ່ ລະບຸໄວ້ໃນໃບທະບຽນທຸລະກດິ.

 ການປະກນັຈາ້ງງານສໍາລບັເຈົາ້ຂອງທຸລະກດິ

1.ວທີກີານສະໝກັສະມາຊກິ

ຮບັສະມຊກິດວ້ຍຄວາມສະໝກັໃຈ(ໃນກໍລະນີທີ່ ສນົໃຈທີ່ ຈະໄດ້ຮບັການຄຸມ້ຄອງດວ້ຍການປະກນັ]

2.ເປົາ້ໝາຍ

ນກັທຸລະກດິອດິສະຫຼະທີ່ ມີໃບທະບຽນທາງທຸກດິແລະຈາ້ງພະນກັງານໜອ້ຍກ່ວາ50ຄນົ

3.ເບຍ້ປະກນັແລະເງນິອຸດໝນູການຫວ່າງງານ

•ເບຍ້ປະກນັແມ່ນ2.25%(ຈ່າຍທຸກໆເດອືນ)ຂອງຄ່າຕອບແທນພືນ້ຖານ,ສ່ວນເງນິອຸດໜນູການຫວ່າງງານແມ່ນ
50%ຂອງຄ່າຕອບແທນພືນ້ຖານ(ໄລຍະເວລາຂອງດອກເບຍ້ຈະແຕກຕ່າງກນັໄປຕາມອດັຕາສ່ວນທີ່ ມີຢູ່ໃນໄລຍະເວ
ລາຂອງນະໂຍບາຍ)
*ຄ່າຕອບແທນຂັນ້ພືນ້ຖານ:ພືນ້ຖານຂອງການຈ່າຍເບຍ້ປະກນັແລະເບຍ້ລຽ້ງການວ່າງງານ,ຖກືແບ່ງອອກເປນັເປນັ7ລະດບັ.ເຊິ່ ງຜູ້ສະໝກັຈະຕອ້ງ
ເລອືກໃນບນັດາ7ລະດບັ.ລະດບັດັ່ ງກ່າວ.

(ຫວົໜ່ວຍ:ວອນ)

ຂະແໜງການ ຄ່າຈາ້ງຂັນ້ພືນ້ຖານ ເບຍ້ປະກນັປະຈາໍເດອືນ ເບຍ້ລຽ້ງວ່າງງານປະຈາໍເດອືນ

ອນັດບັ1 1,540,000 34,650 770,000

ອນັດບັ2 1,730,000 38,920 865,000

ອນັດບັ3 1,920,000 43,200 960,000

ອນັດບັ4 2,110,000 47,470 1,055,000

ອນັດບັ5 2,310,000 51,970 1,155,000

ຊັນ້ຮຽນປທີີ6 2,500,000 56,250 1,250,000

ຊັນ້ຮຽນປທີີ7 2,690,000 60,520 1,345,000
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ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

 ການປະກນັຊດົເຊຍີອຸປະຕເິຫດຈາການເຮດັວຽກ

1.ອຸປະຕເິຫດຈາກການເຮດັວຽກ

ການຮອ້ງຂໍເງນິຄ່າຊດົເຊຍີປະກນັໄພອຸປະຕເິຫດທາງອຸດສາຫະກາໍຈາກເຈົາ້ຂອງທຸລະກດິເພື່ ອປກົປກັຮກັສາພະນກັງານຈ
າກໄພພບິດັອຸດສາຫະກາໍ,ແລະກອງທນຶຈະຖກືຈ່າຍໃຫພ້ະນກັງານແທນທີ່ ຈະເປນັເຈົາ້ຂອງທຸລະກດິ.ໃນຫຼກັການ,ມັ
ນໃຊໄ້ດກ້ບັທງັຫມດົທຸລະກດິແລະບໍລສິດັທີ່ ຈາ້ງພະນກັງານ.ຖາ້ຫາກວ່າພະນກັງານໄດຮ້ບັບາດເຈບັໃນໄລຍະຂອງການເ
ຮດັວຽກ,ລາວຕອ້ງໄດນ້າໍໃຊກ້ບັບໍລສິດັແຮງງານສະຫວດັດກີານຂອງປະເທດເກາົຫລ,ີແລະຄ່າແຮງງານການຊດົເຊຍີອຸປ
ະຕເິຫດອາດຈະໄດຮ້ບັການສະຫນອງໃຫໂ້ດຍອງີຕາມການທບົທວນຄນື.

(1)ຄໍາແນະນາໍທີ່ ຕອ້ງຈື່ ໃນກລໍະນີເກດີອຸປະຕິເຫດຈາກການເຮດັວຽກ

•ເພື່ ອຮອ້ງຂໍຄ່າຊດົເຊຍີອຸປະຕເິຫດທາງອຸດສາຫະກາໍ,ພະນກັງານຕອ້ງຍື່ ນສະໝກັໂດຍກງົກບັໜ່ວຍບໍລກິານການຊດົເ
ຊຍີພະນກັງານແລະສະຫວດັດເີກາົຫຼີ(☎1588-0075)ຫຼໄືປຢຽ້ມຢາມອງົການຈດັຕັງ້ໃຫຄໍ້າປກຶສາສໍາລບັການຊ່ວ
ຍເຫຼອື.

•ການຮກັສາແຕ່ເບືອ້ງຕົນ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄນັຖາ້ຫາກວ່າມີອຸປະຕິເຫດຈາກການເຮດັວຽກເກດີຂືນ້.ຜູ້ປະສົບອຸປະຕິ
ເຫດຈະຕອ້ງປກຶສາຫາລືກບັຜູ້ຊ່ຽວຊານເພື່ ອການບົ່ ງມະຕແິລະການປິ່ ນປວົ.ໃນກໍລະນີນີວ້ມື້ຂາດນັນ້,ຜູ້ປະສົບອຸປະຕິ
ເຫດຈະຕອ້ງໄປໂຮງພະຍາບານທີ່ ໃຫ້ບໍລິການຜ່າຕັດເພື່ ອຕດັຕ່ໍນີວ້ມື້ໄດ້ພາຍໃນ24ຊົ່ ວໂມງ.

•ພະນກັງານອາດຂໍສະໝກັເພື່ ອຮບັຄ່າຊດົເຊຍີສໍາລບັອຸປະຕິເຫດຈາກການເຮດັວຽກສາເຫດຈາກຄວາມຜດິພາດຂອງ
ພວກເຂາົເອງ,ເຊິ່ ງຈດັຫາເອາົໄວ້ສໍາລບັອຸປະຕິເຫດທີ່ ເກດືຂືນ້ໃນຂະນະທີ່ ພວກເຂາົກາໍລງັເຮດັວຽກຢູ່.

•ຄ່າປະກນັໄພອຸປະຕເິຫດສາມາດໄດຮ້ບັການໂອນໄປໃຫ່ພຽງແຕ່ໃນບນັຊໃີນນາມຂອງບຸກຄນົທເີກດີອຸປະຕເິຫດເທົ່ າ
ນັນ້.ພະນກັງານຜູ້ທີ່ ໄດ້ຮບັການປິ່ ນປວົຫຼງັຈາກເກດີອຸປະຕິເຫດຈາກການເຮດັວຽກຈະຕອ້ງເປດີບນັຊີທະນາຄານໃນ
ທນັທີຖາ້ຫາກວ່າທ່ານບ່ໍມີບນັຊີທະນາຄານຢູ່ແລວ້ແລະເກບັຮກັສາປືມ້ບນັຊີທະນາຄານໄວ.້

•ໃນຊ່ວງການປິ່ ນປວົສໍາລບັອຸປະຕິເຫດຈາກການເຮດັວຽກ,ບໍລິສດັບ່ໍສາມາດໄລ່ພະນກັງານອອກຫຼບືງັຄບັໃຫ້ອອກ
ຈາກວຽກໄດ.້ມກັຈະມີພະນກັງານຄນົຕ່າງຊາດຖກືບງັຄບັໃຫ້ອອກຈາກວຽກຢູ່ເລື່ ອຍໆຫຼງັຈາກໄດ້ຮບັອຸປະຕິເຫດ
ຈາກການເຮດັວຽກເພາະພວກເຂາົບ່ໍຄຸຍ້ເຄຍີກບັກດົໝາຍໃນປະເທດເກາົຫຼ.ີມີບາງກໍລະນີເຖງິກບັມຄີວາມຂດັແຍ່ງກບັ
ຄອບຄວົຂອງພະນກັງານຄນົຕ່າງຊາດຜູ້ທີ່ ເສຍຊີວິດຈາກອຸປະຕິເຫດຈາກການເຮດັວຽກ,ແຕ່ບ່ໍໄດ້ຮບັການຊດົເຊຍີທີ່ 
ເໝາະສມົເພາະພວກເຂາົບ່ໍຄຸນ້ເຄຍີກບັກດົໝາຍຢູ່ໃນເກາົຫຼ.ີດັ່ ງນັນ້ຜູ້ປະສົບອຸປະຕິເຫດຈາກການເຮດັວຽກຈຶ່ ງຕອ້ງ
ປກືສາກບັອງົການໃຫ້ຄໍາປກືສາໂດຍທນັທີເພື່ ອທີ່ ພວກເຂາົຈະໄດ້ແຈງ້ສດິທິຢ່າງເຕມັທີ່ ຂອງຕນົ.

(2)ຄຸນສມົບດັ

ທຸລະກດິຫຼທຸືລະກດິໃນເຄອືຄ່າຍທີ່ ຢູ່ພາຍໃຕ້ກດົໝາຍປະກນັຊດົເຊຍີອຸປະຕິເຫດຈາກກການເຮດັວຽກສາມາດສະມກັ
ເພື່ ອຂໍຄ່າຊດົເຊຍີໃນກໍລນີໄດ້ຮບັບາດເຈບັ,ເຈບັປ່ວຍ,ພິການ,ຫຼຕືາຍໃນຂະນະປະຕິບດັວຽກງານຢູ່.

(3)ການກະກຽມເອກະສານ

ເນືອ້ໃນການບນັທກຶຂອງອຸປະຕເິຫດ,ລວມທງັວນັແລະເວລານາທແີລະຄວາມຖກືຕອ້ງ.ກະກຽມສໍາເນາົຂອງໃບຄໍາຮອ້
ງການຟືນ້ອຸປະຕເິຫດແຮງງານ,ໃບຄໍາຮອ້ງຜນົປະໂຫຍດການນາໍໃຊຊ້ົ່ ວຄາວ,ໃບຄໍາຮອ້ງສະຫມກັຜນົປະໂຫຍດການເ
ສຍອງົຄະຈາກແຮງງານ(ຖາ້ຈາໍເປນັ),ແລະບນີສໍາລບັຄ່າໃຊຈ່້າຍການຟືນ້ຟູແລະສົ່ ງເຂາົເຈ ົາ້ໄປຫາບໍລສິດັແຮງງານສະຫ
ວດັດກີານເກາົຫຼ.ີ

(4)ຂັນ້ຕອນການຊດົເຊຍີ

ການພຈິາລະນາ
ແລະການຕດັສນິ

ຄໍາແນະນາໍທາງ
ການແພດ
(ຖາ້ຈາໍເປນັ)

ການແຈງ້ຜນົຂອ
ງການຕດັສນິ

(ເອກະສານຄໍາຮອ້ງ,
ທຸລະກດິແລະອງົ
ການທາງການແພດ)

ການສົ່ ງໃບສະ
ໝກັໃຫ້ທາງສໍາ

ນກັງານ

ການກະກຽມ
ເອກະສານຮອ້
ງຂໍໃນເບືອ້ງຕົ ້

ນສໍາລບັການດູ
ແລທາງການແພດ

ການພິຈາ
ລະນາທບົ

ທວນອຸປະຕເິຫດ,
ອາການບາດເຈບັຫຼື
ຄວາມເຈບັໄຂ ້

ສົ່ ງໄປໂຮງໝໍອຸປະຕເິຫດ
ການອອກໃບຢັງ້ຢື
ນທາງການແພດ



ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ  277276 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

2.ກດົລະບຽບຄວາມປອດໄພຂັນ້ພືນ້ຖານ

ຂັນ້ຕອນທໍາອດິໃນການປອ້ງກນັອຸປະຕິເຫດໃນການເຮດັວຽກກໍຄ:ືການທໍາຄວາມສະອາດສະຖານທີ່ ເຮດັວຽກແລະທາງ
ຍ່າງອອມ້ຂາ້ງ,ແລະຈດັສນັສິ່ ງຕ່າງໆໃນຢູ່ໃນທີໃນທາງ.ທາງຍ່າງນັນ້ຈະຕອ້ງບ່ໍມີສິ່ ງກດີຂວາງແລະບໍລິເວນພືນ້
ຄວນກວດເບິ່ ງຢ່າງສະໝ່ໍາສະເໝເີພື່ ອຮບັປະກນັວ່າພວກເຂາົຈະບ່ໍໝື່ ນລົມ້.ກດົລະບຽບຄວາມປອດໄພຂັ້ນພືນ້ຖານດັ່ ງ
ຕ່ໍໄປນີໃ້ຊ້ໄດ້ກບັທຸກສະຖານທີ່ .
•ການເຮດັວຽກຫຼງັຈາກພຈິາລະນາປດັໄຈຄວາມສ່ຽງໃນການເຮດັວຽກທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ
•ປດິເຄື່ ອງກ່ອນທີ່ ຈະທາໍຄວາມສະອາດຫລກືານສອ້ມແປງ,ແລະການເຮດັວຽກບໍາລຸງຮກັສາ
•ໃສ່ເຄື່ ອງນຸ່ງຫົ່ ມການເຮດັວຽກໃນຂະນະທີ່ ເຮດັວຽກ;ບ່ໍສູບຢາຫຼກືນິອາຫານຢູ່ໃນບ່ອນເຮດັວຽກ.
•ຫາ້ມໃສ່ຖງົມຝືາ້ຍໃນເວລາທີ່ ເຮດັວຽກຮ່ວມກບັເຄື່ ອງໝນູ
•ໃສ່ເຄື່ ອງມປືອ້ງກນັ,ເຊັ່ ນໝວກກນັໄພແລະເກບີ.
•ໃສ່ແວ່ນຕາປອ້ງກນັໃນເວລາທີ່ ເຮດັວຽກຢູ່ໃນພືນ້ທີ່ ທີ່ ມອີານຸພາກແລະຂີຝຸ່້ນໃນລະຫວ່າງການຕດັ,
ການນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງຈກັ,ແລະອື່ ນໆ.

•ວດັສະດຸທີ່ ເປນັອນັຕະລາຍຄວນໄດຮ້ບັການຈດັແລະເກບັຮກັສາໄວໃ້ນສະຖານທີ່ ກາໍນດົໂດຍແບ່ງຕາມຊະນດິ.
•ໃສ່ໜາ້ກາກປອ້ງກນັ(ໜາ້ກາກກນັອາຍແກສັ)ເມື່ ອໃຊ້ສານລະລາຍເຊັ່ ນນໍາ້ຢາທາໍຄວາມສະອາດແລະກາວ.
•ຕອ້ງຮູ້ທາງອອກສຸກເສນີທີ່ ຢູ່ໃກ້ທີ່ ສຸດວ່າຢູ່ບ່ອນໃດ.
•ຕອ້ງຮູ້ສະຖານທີ່ ຂອງຊຸດປະຖມົພະຍາບານເບືອ້ງຕົນ້ແລະຖງັດບັເພງີຢູ່ບ່ອນໃດ.
•ກວດເບິ່ ງຂໍ້ຄວາມທີ່ ກ່ຽວກບັຄວາມປອດໄພທງັໜດົ,ລວມໄປເຖງິສນັຍາລກັຄວາມປອດໄພແລະເຄື່ ອງໝາຍອື່ ນໆ.
•ລາ້ງມຂືອງທ່ານກ່ອນການກນິອາຫານ.

(5)ປະເພດຂອງການຊດົເຊຍີສໍາລບັອຸປະເຫດຈາກການເຮດັວຽກ

ລາຍການ ລາຍລະອຽດ

ຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການດູແລທາງການແພດ.
ເງນີສດົການອຸດໜນູສໍາລບັການປິ່ ນປວົພະຍາດຫຼກືານບາດເຈບັຖກືຈດັຫາໂດຍຜ່ານອງົການທາ
ງການແພດຈນົກ່ວາຜູຖ້ກືເຄາະຮາ້ຍໄດຮ້ບັການປິ່ ນປວົ.

ຄ່າຊດົເຊຍີຄວາມບ່ໍສາມາດຊົ່ ວຄາວ
70ເປີເຊນັຂອງລາຍຮັບສະເລ່ຍເປນັລາຍວນັເພື່ ອຄຸມ້ຄອງຊິວດີການເປນັຢູ່ຂອງພະນກັງານ
ທີ່ ໄດ້ຮບັບາດເຈບັແລະຄອບຄວົຂອງພວກເຂາົໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາຂອງການວ່າງງານທີ່ ເນື່ ອງ
ຈາກການພກັຟືນ້.

ການຊດົເຊຍີເນື່ ອງຈາກ
ການໄດຮ້ບັບາດເຈບັແລະພະຍາດ.

ຖາ້ຫາກວ່າພະນກັງານທີ່ ໄດຮ້ບັການຈ່າຍຄ່າດູແລທາງການແພດແມ່ນມພີະຍາດປອດຂັນ້ທີ1
ຫານ3ແລະຢູ່ພາຍໃຕກ້ານປິ່ ນປວົທາງການແພດມາ2ປຂີຶນ້ໄປ,ເງນິບໍານານນີໄ້ດຮ້ບັການໃ
ຫແ້ທນທີ່ ການຈ່າຍເປນັເງນິສດົ.

ເບຍ້ລຽ້ງຄວາມພກິານ.
ເບຍ້ລຽ້ງຈະຈ່າຍຕາມຄວາມຮຸນແຮງຂອງຄວາມພິການເມື່ ອຄວາມພິການທີ່ ເກດີຈາກອຸປະຕິ
ເຫດຈາກການເຮດັວຽກທີ່ ເກດີຫຼງັຈາກທີ່ ໄດ້ຮບັການປິ່ ນປວົເນື່ ອງຈາກອຸປະຕິເຫດຈາກການ
ເຮດັວຽກ.

ອຸດໜນູການດຸແລສ່ວນບຸກຄນົ
ເງີນອຸດໜນູທີ່ ຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ທີ່ ມີຄຸນສມົບດັເໝາະຄບົສໍາລບັເງນີອຸດໜນູລາພກັເນື່ ອງຈາກບ່ໍສະ
ບາຍຜູ້ທີ່ ນາໍໃຊ້ການບໍລິການທາງການແພດແບບເປນັສ່ວນຕວົຕາມຄວາມຈາໍເປນັໂດຍສິນ້ສຸດ
ການປິ່ ນປວົ.

ເງນີອຸດໜນູເພື່ ອການຟືນ້ຟູອາຊບີ.

ເງນີອູດໜນູສໍາລບັພະນກັງານຜູ້ທີ່ ຍງັສາມາດເຮດັວຽກໄດ້ຢູ່ຫຼຜູື້ທີ່ ກາໍລງັເຂົາ້ການຝກຶອບົຮບົ
ການຟືນ້ຟູນຫຼເືຂົາ້ຝກຶອບົຮບົເພື່ ອການສບັປ່ຽນຕ່ໍາແໜ່ງງານ,ບຸກຄນົທີ່ ມີຄວາມຕອ້ງການ
ໃຫ້ມີການຝກຶອບົຮບົກ່ຽວກບັອາຊບີເມື່ ອພວກເຮາົມີຄວາມພິການລະດບັ1ຫາລະດບັ12
ແລະໄດ້ຮບັການປິ່ ນປວົຫຼຜູື້ທີ່ ມີຄວາມພິການລະດບັ1ຫາລະດບັ12ແລະຈະໄດ້ຮບັເງນີອູດ
ໜນູຄວາມພິການ.

ເບຍ້ລຽ້ງສໍາລບັຄອບຄວົທີ່ ຍງັມີຊວີດິ
ຢູ່·ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນງານສບົ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນງານສບົແລະເບຍລຽ້ງແມ່ນຖກືຈັດໃຫ້ກບັຄອບຄວົທີ່ ຍງັມີຊິວດິຢູ່ເພື່ ອພືນ້ຖານ
ການໃຊ້ຊີວດິຢ່າງປອດໄພຂອງຄອບຄວົທີ່ ຍງັມີຊີວດິຢູ່ໃນກໍລະນີທີ່ ພະນກັງານຜູ້ນັນ້ເຖງິຂັນ້
ເສຍຊີວດິ.



ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ  279278 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

ການລາພກັກ່ອນແລະຫຼງັການເກດີລູກແລະການລາພກັດູແລລູກ

ໃນກໍລະນີທີ່ ພະນກັງານຖືພາ,ທ່ານມີສິດທີ່ ຈະລາພກັເກດີລູກໄດ້ທງັກ່ອນແລະຫຼງັເກດີລູກ.ນອກຈາກນີ້ທ່ານຍງັສາມາດ
ໃຊ້ລະບບັລາພກັເພື່ ອດູແລລູກນອ້ຍ(ຕດັຊົ່ ວໂມງການເຮດັວຽກລງົໃນລະຫວ່າງການດູແລເດກັນອ້ຍເກດີໃໝ່)ເພື່ ອດູ
ແລລູກນອ້ບກ່ອນເຂົາ້ໂຮງຮຽນທີ່ ມີອາຍູຕ່ໍາກວ່າ6ປີໄດ້ຢ່າງເຕມັທ.ີ

1.ການລາພກັກ່ອນແລະຫຼງັເນື່ ອງການເກດີລູກ

(1)ຄຸນສມົບດັ

•    ຜູ້ຍງິຄນົໃດທີ່ ເຮດັວຽກໃນທຸລະກດິທີ່ ມີພະນກັງານຫຼາຍກວ່າ1ຄນົຂືນ້ໄປເຊິ່ ງຢູ່ພາຍໃຕ້ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍມາດຕະ
ຖານແຮງງານນັນ້ສາມາດຂໍແລະໃຊ້ສດິທິດັ່ ງກ່າວໄດ້ໂດຍບ່ໍຕອ້ງຄໍານງຶເຖງິປະເພດຂອງສນັຍາການຈາ້ງງານແຕ່ຢ່າງ
ໃດ(ຕໍາແໜ່ງຖາວອນຫຼຕ່ໍືາແໜ່ງຊົ່ ວຄາວເປນັຕົນ້.)

(2)ໄລຍະເວລາການລາພກັກ່ອນແລະຫຼງັເນື່ ອງຈາກການເກດີລູກ

◉   ຖາ້ບບ່ໍມີບນັຫາກ່ຽວກບັການນາໍສົ່ ງໃນເວລາເກດີລູກ,ພະນກັງານອາດຈະລາພກັ90ວນັໃນຊ່ວງກາໍນດົການເກດີ
ລູກຫຼວືນັທີເກດີລູກກໍ່ ໄດ.້

◉   ພະນກັງານອາດຈະໃຊ້ລາພກັ45ວນັຫຼຫຼືາຍກວ່ານັນ້ຫຼງັຈາກເກດີລູກແລວ້.
※ການລາພກັເກດີລູກກ່ອນການເກດີລູກເປນັເວລາ44ວນັສາມາດຖກືໃຊ້ໃນກລໍະນີຕ່ໍໄປນີ:້①ໃນກລໍະນກີານລາພກັສໍາລບັການຫຸຼລູກຫຼກືານ
ເກດີລູກຕາຍໃນທອ້ງຂອງພະນກັງານ,②ຖາ້ອາຍຸຂອງພະນກັງານຫຼາຍກວ່າ40ປ.ີ③ຖາ້ພະນກັງານສົ່ ງສໍາເນາົຂອງບນັທກຶທາງການແພດທີ່ ສະ
ແດງການຫຸຼລູກຫຼືເກດີລູກຕາຍໃນທອ້ງ.

◉   ການລາພກັກ່ອນແລະຫຼງັເກດີລູກຈະອະນຸມດັໃຫ້ກບັພະນກັງານຂອງທຸລະກດິເທົ່ ານັນ້,ແລະການລາຈະສິນ້ສຸດລງົ
ເມື່ ອສນັຍາຈາ້ງງານສິນ້ສຸດລງົໃນລະຫວ່າງການລາ.

    ※ນບັຕັງ້ແຕ່ວນັທີ1ເດອືນເມສາ2014,ຜູ້ຍງິຜູ້ທີ່ ເກດີລູກສອງຄນົລຫຼືາຍກວ່ານັນ້ໃນເວລາດຽວ(ເກດີລູກແຝດ,ເປນັຕົນ້.)ໄດ້ຮບັການລາພກັເກດີ
ລູກໄດ້120ວນັ.ໂດຍໄລຍະເວລາຂອງການພກັຫຼງັການເກດີລູກຈະຕອ້ງແມ່ນ60ວນັຫຼຫຼືາຍກວ່ານັນ້.

3.ສນັຍາລກັດາ້ນຄວາມປອດໄພ

ຫາ້ມສູບຢາ ຫາ້ມຕດິໄຟ ຫາ້ມເຄື່ ອນຍາ້ຍວດັຖຸ

ຫາ້ມຜ່ານ ຫາ້ມສນັຈອນ ຫາ້ມນາໍໃຊ ້ຫາ້ມຍານພາຫະນະສນັຈອນ ຫາ້ມສູບຢາ

ສານກາໍມງັຕະພາບລງັສີ ໄຟຟາ້ແຮງສູງ ທີ່ ຫອ້ຍວດັຖຸ

ສານໄວໄຟ ສານທີ່ ເປນັກດົ ສານທີ່ ເປນັພດິສານລະເບດີ ສານກດັຜວິ

ວດັຖຸຕກົ ອຸນຫະພູມສູງ

ອຸນຫະພູມຕ່ໍາ ພືນ້ອາດຈະມື່ ນ ສານກໍ່ ມະເລງັ,ກໍ່ ກາຍພນັ,
ສານອນັຕະລາຍ,ສານພດິ,

ສານເກດີຄນັຄາຍລະບບົຫາຍໃຈ

ລໍາແສງເລເຊີ ສະຖານທີ່ ອນັຕະລາຍ

ໃສ່ແວ່ນຕາ ສວມຫນາ້ກາກກນັອາຍແກສັພດິ ສວມຫນາ້ກາກກນັຂີຝຸ່້ນ ໃສ່ຫມວກກນັກະທບົຄວາມປອດໄພສວມໃສ່ກນັໃບຫນາ້

ໃສ່ອຸດຫູ ໃສ່ເກບີຄວາມປອດໄພ ໃສ່ຖງົມຄືວາມປອດໄພ ໃສ່ຊຸດຄວາມປອດໄພ

ຫາ້ມຢຽບຫຍາ້ ປະຖມົພະຍາບານ ບ່ອນອະນາໄມຕຽງຫາມ ທາງອອກສຸກເສນີ

ທາງອອກສຸກເສນີດາ້ນຊາ້ຍ ທາງອອກສຸກເສນີດາ້ນຂວາ ເຄື່ ອງມສຸືກເສນີ

1
ການຕອ້ງຫາ້ມ

2

ການເຕອືນໄພ

3
ຄໍາແນະນາໍ

4
ຂໍມ້ນູທົ່ ວໄປ



ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ  281280 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

2.ການລາພກັເນື່ ອງຈາກການຫຸຼລູກຫຼກືານເກດີລູກທີ່ ຕາຍ

(1)ຄຸນສມົບດັ

• ຕາມຫຼກັການແລວ້,ການລາພກັເນື່ ອງຈາກການຫຸຼລູກຫຼກືານເກດີລູກທີ່ ຕາຍແມ່ນກໍລະນີສະເພາະການຫຸຼລູກທີ່ ເກດີ
ຂືນ້ຕາມທາໍມະຊາດໄລຍະເວລາກຂອງການພກັຈະແຕກຕ່າງກນັອອກໄປຕາມໄລຍະເວລາຂອງການຖືພາ.

• ຕາມກດົໝາຍວ່າດວ້ຍມາດຕະຖານແຮງງານ,ພະນກັງານຍງິຜູ້ທີ່ ເຮດັວຽກນາໍທຸລະກດິທີ່ ມີພະນກັງານໜຶ່ ງຫຼຫຼືາຍ
ຄນົຂືນ້ໄປອາດສາມາດຂໍພກັໂດຍບ່ໍຕອ້ງຄໍານງືເຖງິປະເພດຂອງສນັຍາຈາ້ງງານ(ພະນກັງານປະຈາໍຫຼພືະນກັງານເຮດັ
ວຽກເສມີ).

(2)ໄລຍະເວລາຂອງການພກັກໍລະນຫຸຼີລູກຫຼເືກດີລູກຕາຍໃນທອ້ງ

◉   ການລາພກັເພື່ ອການຄຸມ້ຄອງແບບກາ້ວໜາ້ແມ່ນໄດ້ຮບັອະນຸມດັຕາມໄລຍະເວລາຂອງການຖືພາກ່ອນການຫຸຼ
ລູກຫຼກືານກາໍເນດີທີ່ ຕາຍ.

• ພາຍໃນ11ອາທດິຂອງການຖືພາ:ເຖງິ5ວນັຂອງການພກັເພື່ ອຄຸມ້ຄອງຈະໄດ້ຮັບອະນຸມດັໃນວນັທຫຸຼີລູກຫຼກືານ
ເກີດລູກທີ່ ຕາຍ.

• 12ຫາ15ອາທດິຂອງການຖືພາ:ເຖງິ10ວນັຂອງການພກັເພື່ ອຄຸມ້ຄອງຈະໄດ້ຮັບອະນຸມດັໃນວນັທຫຸຼີລູກຫຼກືານ
ເກີດລູກທີ່ ຕາຍ.

• ອາທດິທີ່ 16ຫາອາທດິທ2ີ1:30ວນັຈາກວນັທຫຸຼີລູກຫຼກືານເກີດລູກທີ່ ຕາຍ.
• ອາທດິທ2ີ2ຫາອາທດີທ2ີ7:60ວນັຈາກວນັທຫຸຼີລູກຫຼກືານເກີດລູກທີ່ ຕາຍ.
• ອາທດິທ2ີ8ເປນັຕົນ້ໄປ:90ວນັຈາກວນັທຫຸຼີລູກຫຼກືານເກີດລູກທີ່ ຕາຍ.

(3)ເບຍ້ລຽ້ງສໍາລບັການລາພກັເນື່ ອງຈາກການຫຸຼລູກຫຼກືານເກດີລູກທີ່ ຕາຍ

• ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັການລາພກັເກດີລູກມາດຕະຖານດຽວກນັຈະຖກືນາໍມາໃຊ້ເພື່ ອຂໍເບຍ້ລຽ້ງສໍາລບັການລາພກັເນື່ ອງ
ຈາກການຫຸຼລູກຫຼກືານເກດີລູກທີ່ ຕາຍ.

• ໃນບໍລິສດັໃຫຍ່ໆຈ່າຍເບຍ້ລຽ້ງໃນສ່ວນທໍາອດິ60ວນັຂອງການລາພກັ,ແລະປະກນັຈາ້ງງານຈ່າຍໃນສ່ວນຫຼງັເປນັ
ເວລາ30ວນັຂອງການລາພກັ.(ສູງສຸດ1.35ລາ້ນວອນຕ່ໍເດອືນ).

• ສໍາລບັພະນກັງານໃນບໍລິສດັຂະໜາດກາງແລະຂະໜາດນອ້ຍ,ປະກນັຈາ້ງງານຈະຈ່າຍເບຍ້ລຽ້ງເປນັເງນີສໍາລບັ90
ວນັຂອງການລາພກັ.(ສູງສຸດ1.35ລາ້ນວອນຕ່ໍເດອືນ).

(3)ຄ່າຈາ້ງງານໃນຊ່ວງເວລາການລາພກັກ່ອນແລະຫຼງັເນື່ ອງຈາການເກດີລູກ

•  ໃນລະຫວ່າງການລາພກັເກດີ,ເງນີເດອືຈະໄດ້ຮບັຕາມອດັຕາການລາພກັເກດີລູກ.
• ບໍລິສດັໃຫຍ່ຈະໃຫ້100%ຂອງເງນີເດອືນປກົກະຕິຂອງພະນກັງານເປນັເວລາ60ວນັ,ແລະສ່ວນທີ່ ເຫຼອືອກີ30
ວນັຈ່າຍໂດຍຜ່ານປະກນັວ່າງງານ.(ສູງສຸດ1.35ລາ້ນວອນຕ່ໍເດອືນ).

• ວິສະຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍແລະຂະໜາດກາງໃຫ້90ວນັຂອງການຈ່າຍເງນີຈາກປະກນັການຈາ້ງງານ.(ສູງສຸດ1.35
ລາ້ນວອນຕ່ໍເດອືນ)ໃນກໍລະນີການຕັງ້ເປົາ້ໝາຍທຸລະກດິຂອງການສະໜບັສະໜນູ(ທຸລະກດິຂະໜາດນອ້ຍແລະຂະ
ໜາດກາງ),ເງນີເດອືນສໍາລບັການລາພກັ90ວນັຈະຈ່າຍໂດຍປະກນັການວ່າງງານ(ສູງເຖງິ1,350,000ວອສນຕ່
ເດອືນ),ໂດຍບໍລິສດັຈະຈ່າຍສ່ວນຕ່າງໆລະຫວ່າງຄ່າຈາ້ງປກົກະຕແິລະເງນີເດອືນສໍາລບັການລາພກັເກດີລູກໃນຊ່ວງ
ເວລາ60ວນັທໍາອດິ.
※   ນບັແຕ່ວນັທີ1ເດອືນເມສາ2014ບໍລິສດັໃຫຍ່ຈະຈ່າຍ100%ຂອງຄ່າຈາ້ງປກົກະຕີເປນັເວລາ75ວນັໃນກໍລະນີເກດີລູກສອງຄນົຫຼຫຼືາຍກວ່າ

ນັນ້ໃນເວລາດຽວ(ເກດີລູກແຝດ);ໂດຍເງນີເດອືນ45ວນັທີຍງັເຫຼອືຈະຈ່າຍໂດຍປະກນັການວ່າງງານ(ສູງເຖງິ1,800,000ວອນຕ່ໍເດອືນ).
ໃນກໍລະນີທີ່ ເປນັບໍລິສດັຂະໜາດນອ້ຍແລະຂະໜາດກາງ,ປະກນັວ່າງງານຈະຈ່າຍເງນີເດອືນໃນຊ່ວງການລາພກັເກດີລູກເປນັເວລາ120ວນັ(ສູງ
ເຖງິ1,800,000ວອນຕ່ໍເດອືນ).

(4)ວີທີຂໍຮບັຄ່າຈາ້ງໃນຊ່ວງການລາພກັກ່ອນແລະຫຼງັການເກດີລູກ

◉   ພະນກັງານທີ່ ຕອ້ງການຈະຮບັຄ່າຈາ້ງໃນລະຫ່ວາງການລາພກັ,ຈະຕອ້ງໄປຮບັເອກະສານຢນືຢນັຈາກເຈົາ້ຂອງທຸລະ
ກດິ,ສົ່ ງເອກະສານພອ້ມກບັລາຍລະອຽດການຮບັຄ່າຈາ້ງໃນຊ່ວງລາພກັກ່ອນແລະຫຼງັເກດີລູກ,ສົ່ ງໄປທີ່ ສູນຈາ້ງງານ
ເຊິ່ ງມີທີ່ ຢູ່ຂອງທຸລະກດິນັນ້ໆຫຼທືີ່ ຕັງ້ຂອງທຸລະກດິນັນ້ໆຕັງ້ຢູ່.

◉   ເອກະສານທີ່ ຈາໍເປນັ
• ເອກະສານທີ່ ໄດ້ຮບັຈາກບໍລິສດັ:ເອກະສານຢນືຢນັການລາພກັກ່ອນແລະຫຼງັການເກດີລູກ,ເອກະສານເງນີເດອືນທີ່ 
ສາມາດຢືຢນັຄ່າຈາ້ງເຊນັວ່າ:ສໍາເນາົຂອງສນັຍາຈາ້ງງານເປນັຕົນ້.

• ເອກະສານທີ່ ໄດ້ຮບັຈາກໜາ້ຫຼກັເວບັໄຊຣຂອງກະຊວງການຈາ້ງງານແລະແຮງງານຫຼສູືນຈາ້ງງານ:ແບບຟອມສະໝກັ
ສໍາລບັການລາພກັກ່ອນແລະຫຼງັການເກດີລູກ.



ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ  283282 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

(4)ວິທີຂໍຄ່າຈາ້ງງານໃນຊ່ວງລາພກັເນື່ ອງຈາກການຫຸຼລູກຫຼເືກດີລູກທີ່ ຕາຍ

• ພະນກັງານທີ່ ມີຄວາມຕອ້ງການຈະຂໍຄ່າຈາ້ງງານໃນຊ່ວງລາພກັ,ໃຫຂໍເອກະສານຢນືຢນັຈາກເຈົາ້ຂອງທຸລະກດິຂອງ
ພວກເຂາົ,ແລະສົ່ ງເອກະສານພອ້ມກບັໃບສະໝກັຂໍຄ່າຈາ້ງງານສໍາລບັການລາພກັເນື່ ອງຈາກການຫຸຼລູກຫຼກືານເກດີ
ລູກທີ່ ຕາຍແລະລວມທງັໃບຢັງ້ຢນືກ່ຽວກບັການຫຸຼລູກຫຼກືານເກດີລູກທີ່ ຕາຍຈາກສະຖາບນັການແພດ,ໂດຍສົ່ ງໄປ
ທີ່ ສູນຈາ້ງງານທີ່ ມີພືນ້ທີ່ ຮັບຜດິຊອບເໜອືທີ່ ຢູ່ຂອງທີ່ ພກັຂອງຜູ້ສະໝກັຫຼທືີ່ ຕັງ້ຂອງທຸລະກດິ.

3.ການລາພກັເພື່ ອລຽ້ງລູກ

ພະນກັງານສາມາດລາພກັໄດ້ເປນັເວລາໜຶ່ ງປີເພື່ ອລຽ້ງເດກັນອ້ຍ(ຫຼລູືກ)ທີ່ ມີອາຍຸ6ປຫຼີນືອ້ຍກວ່າກ່ອນທີ່ ຈະເຂົາ້ໂຮງຮ
ຽນປະຖມົ.(ໃຊ້ໄດສ້ະເພາະເດກັນອ້ຍທີ່ ເກດີຫຼງັຈາກວນັທີ1ເດອືນມງັກອນປີ2008).

(1)ຄຸນສມົບດັ

• ພະນກັງານທງັຜູຊ້າຍແລະຜູຍ້ງິສາມາດຂໍລາພກັເພື່ ອລຽ້ງລູກໃນກໍລະນີທີ່ ພວກເຂາົໄດ້ເຮດັວຽກໃນບໍລິສດັດຽວ
ກນັຫຼາຍກວ່າ1ໜຶ່ ງປີແລະພວກເຂົາມີລູກທີ່ ມີອາຍຸ6ປຫຼີນືອ້ຍກວ່າກ່ອນທີ່ ຈະເຂົາ້ໂຮງຮຽນປະຖມົ.(ໃຊ້ໄດສ້ະ
ເພາະເດກັນອ້ຍທີ່ ເກດີຫຼງັຈາກວນັທີ1ເດອືນມງັກອນປີ2008).

• ການລາພກັເພື່ ອດູແລລູກແມ່ນຖກືຮບັປະກນັເພື່ ອປອ້ງກນັການອອກວຽກຂອງພະນກັງານຊາຍແລະຍງິເນື່ ອງຈາກ
ການດູແລລູກແລະປ່ອຍໃຫ້ພວກເຂາົສາມາດເຮດັວຽກງານຄວົເຮອືນແລະວຽກງານຂອງບໍລິສດັໄດ້ຢ່າງລງົຕວົ.

(2)ຊ່ວງໄລຍະເວລາການລາພກັດູແລລູກ

• ໄລຍະເວລາຂອງການລາພກັດູແລລູກສູງສຸດສາມາດຕ່ໍໄດອ້ກີ1ປ.ີ

(3)ເບຍ້ລຽ້ງການລາພກັດູແລລູກ

• ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາຂອງການລຽ້ງລູກຄ່າຈາ້ງງານຈະບ່ໍໄດ້ຈ່າຍ,ແຕ່ເບຍ້ລຽ້ງສໍາລບັການລາພກັລຽ້ງລູກແມ່ນຈະຈ່າຍ
40%ຂອງການຈາ້ງງານປກົກະຕິ(ສູງສຸດແມ່ນ1,000,000ວອນ,ຕ່ໍາສຸດແມ່ນ500,000ວອນ),ເພື່ ອບ່ໍໃຫ້ຜູ້
ລາພກັປະສົບກັບຄວາມຍູງ້ຍາກໃນການດໍາລງົຊິວດິ.

• ນອກເໜອືຈາກເບຍ້ລຽ້ງການລຽ້ງລູກ,ແຮງຈງູໃຈແມ່ນໄດ້ຈດັຫາເພື່ ອນາຍຈາ້ງ(100,000ວອນຕ່ໍເດອືນ
(200,000ວອນຕ່ໍເດອືນສໍາລບັບໍລິສດັອາດມີການສະໜບັສະໜນູພິເສດ))ເຊັ່ ນດຽວກບັເງນີຊ່ວຍເຫຼອືການຈາ້ງ
ງານ(300,000ວອນຕ່ໍເດອືນ(600,000ວອນຕ່ໍເດອືນສໍາລບັບໍລິສດັອາດມີການສະໜບັສະໜນູພິເສດ)).

    ※    ຖາ້ວ່າແມ່ໃຊ້ລາພກັເພື່ ອລຽ້ງລູກແລະຕ່ໍມາພ່ໍກໍໃຊ້ລາພກັເພື່ ອລຽ້ງລູກຜູ້ດຽວກນັ100%ຂອງຄ່າຈາ້ງປະຈາໍເດອືນ(ສູງເຖງິ1.5ລາ້ນ)ຈະຈ່າຍໃນ
ເດອືນທໍາອດິຂອງການລາພກັລຽ້ງລູກຂອງພ່ໍ.(ຖາ້ຫາກຄໍາສັ່ ງຖກືປ່ຽນແປງ,ຄ່າຈາ້ງງານຈະຈ່າຍສໍາລບັເດອືນທີ່ ພ່ໍລາພກັເພື່ ອລຽ້ງລູກ.)

(4)ວິທີຂໍເບຍ້ລຽ້ງສໍາລບັການລາພກັເພື່ ອລຽ້ງລູກ

◉   ສົ່ ງໃບສໍາໜກັຂໍເບຍ້ລຽ້ງສໍາລບັການລາພກັເພື່ ອລຽ້ງລູກຂອງທ່ານໄປຫາເຈົາ້ຂອງທຸລະກດິ30ວນັກ່ອນການລາພກັ.

◉   ພະນກັງານຜູ້ທີ່ ມີຄວາມຕອ້ງການຈະຮບັເບຍ້ລຽ້ງໃນຊ່ວງລາພກັລຽ້ງລູກ,ຈະຕອ້ງໃຊ້ເອກະສານຢນືຢນັຈາກເຈົາ້
ຂອງທຸລະກດິ,ແລະສົ່ ງເອກະສານການຢນືຢນັພອ້ມກບັໃບສະໝກັຂໍເບຍ້ລຽ້ງໄປທີ່ ສູນຈາ້ງງານທີ່ ມີພືນ້ທີ່ ຮັບຜດິ
ຊອບເໜອືທີ່ ຢູ່ຂອງທີ່ ພກັຂອງຜູ້ສະໝກັຫຼທືີ່ ຕັງ້ຂອງທຸລະກດິ.

◉   ເອກະສານທີ່ ຈາໍເປນັ
•    ເອກະສານທີ່ ໄດ້ຈາກບໍລິສດັ:ເອກະສານຢນືຢນັສໍາລບັການລາພກັເພື່ ອລຽ້ງລູກ,ເອກະສານເງີນເດອືນທີ່ ສາມາດຢນື

ຢນັຄ່າຈາ້ງງານໄດ້ເຊນັວ່າສໍາເນາົສນັຍາຈາ້ງງານ,ເປນັຕົນ້.
• ເອກະສານທີ່ ໄດ້ຮບັການໜາ້ຫຼກັເວບັໄຊຣ(homepage)ຂອງກະຊວງການຈາ້ງງານແລະແຮງງານຫຼສູືນຈາ້ງງານ:
ແບບຟອມສະໝກັສໍາລບັການລາພກັເພື່ ອການລຽ້ງລູກ.



ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ  285284 ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

(4)ວິທີການຂໍເບຍ້ລຽ້ງສໍາລບັການຕດັຊົ່ ວໂມງການເຮດັວຽກລງົໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ ມກີານລຽ້ງລູກ

◉   ພະນກັງານຈະຕອ້ງສະໝກັສໍາລບັການຕດັຊົ່ ວໂມງການເຮດັວຽກລງົກ່ອນລ່ວງໜາ້30ວນັ.

◉   ພະນກັງານຜູ້ທີ່ ມີຄວາມຕອ້ງການຈະຮບັເບຍ້ລຽ້ງໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາການຕດັຊົ່ ວໂມງການເຮດັວຽກລງົ,ຈະຕອ້ງ
ໃຊ້ອກະສານຢນືຢນັຈາກເຈົາ້ຂອງທຸລະກດິ,ແລະສົ່ ງເອກະສານຢນືຢນັດັ່ ງກ່າວພອ້ມກບັໃບສະໝກັຂໍເບຍ້ລຽ້ງໄປຫາ
ສູນຈາ້ງງານທີ່ ມີພືນ້ທີ່ ຮັບຜດິຊອບຕ່ໍກບັທີ່ ຢູ່ຂອງຜູ້ສະໝກັຫຼທືີ່ ຕັງ້ຂອງທຸລະກດິ.

◉   ເອກະສານທີ່ ຈາໍເປນັ
• ເອກະສານທີ່ ຮບັການບໍລິສດັ:ເອກະສານຢນືຢນັສໍາລບັການຕດັຊົ່ ວໂມງການເຮດັວຽກລງົໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາການ
ລຽ້ງລູກ,ເອກະສານເງນີເດອືທີ່ ສາມາດຢນືຢນັຄ່າຈາ້ງເຊນັ:ສໍາເນາົສນັຍາຈາ້ງງານ,ເປນັຕົນ້.

• ເອກະສານທີ່ ໄດ້ຮບັຈາກໜາ້ຫຼກັໃນເວັບໄຊທຂ໌ອງກະຊວງຈາ້ງງານແລະແຮງງານຫຼສູືນຈາ້ງງານ:ແບບຟອມສໍາໝກັ
ສໍາລບັເບຍ້ລຍ້ງຈາກການຕດັຊົ່ ວໂມງການເຮດັວຽກລງົໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາການລຽ້ງລູກ.
*ເມື່ ອພະນກັງານຖືພາ,ພວກເຂາົສາມາດເອາົການລາພກັກ່ອນຫຼຫຼືງັເກດີລູກ.ນອກນັນ້,ພະນກັງານຜູ້ທີ່ ມີລູກ(ຫຼລູືກຫຼາຍຄນົ)ທີ່ ມີອາຍຸ8ປີລງົມາ
ຫຼຢູ່ືຊັນ້ປະຖມົປີທີສອງສາມາດໃຊກ້ານລາພກັດູແລລູກ(ການຫຸຼດຊົ່ ວໂມງເຮດັວຽກໃນລະຫວ່າງໄລຍະດູແລລູກ).

4.ການຫຸຼດຊົ່ ວໂມງການເຮດັວຽກລງົໃນໄລຍະລຽ້ງລູກ

• ພະນກັງານຜູ້ທີ່ ມີລູກອາຍຸ6ປຫຼີນືອ້ຍກວ່າກ່ອນຈະເຂົາ້ໂຮງຮຽນປະຖມົ(ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະເດກັນອ້ຍທີ່ ເກດີຫຼງັ
ຈາກວນັທີ1ເດອືນມງັກອນປີ2008),ສາມາດຂໍຕດັຊົ່ ວໂມງການເຮດັວຽກໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາກການລຽ້ງລູກ,
ເຊິ່ ງອະນຸຍາດໃຫ້ຊົ່ ວໂມງເຮດັວຽກຂອງພວກເຂາົຫຸຼດລງົ15ຫາ30ເພື່ ອຈດຸປະສງົໃຫ້ມີເວລາໃນການລຽ້ງລູກຫຼາຍ
ຂືນ້.

(1)ຈດຸປະສງົ

• ພະນກັງານທງັຍງິແລະຊາຍສາມາດຂໍຕດັຊົ່ ວໂມງການເຮດັວຽກໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາຂອງການລຽ້ງລູກໃນກໍ
ລະນີທີ່ ພວກເຂາົເຮດັວຽກໃນບໍລິສດັດຽວກນັມາເປນັເວລຫຼາຍກວ່າໜຶ່ ງປ,ີແລະພວກເຂົາມີລູກທີ່ ມີອາຍຸ6
ປຫຼີນືອ້ຍກວ່າກ່ອນທີ່ ຈະເຂົາ້ໂຮງຮຽນປະຖມົ..

• ລະບບົການຂໍຕັດຊົ່ ວໂມງການເຮດັວຽກໃນຊ່ວງໄລຍະເລາການລຽ້ງລູກຈະຊ່ວຍໃຫ້ພະນກັງານສາມາດເຮດັ
ວຽກແລະລຽ້ງລູກໃນເວລາດຽວກນັ,ດັ່ ງນັນ້ມນັເປນັໄປໄດ້ທີ່ ຈະຊ່ວຍປອ້ງກນັບ່ໍໃຫ້ຫ່າງຈາກວຽກ,ເພື່ ອຊ່ວຍປອ້ງ
ກນັບ່ໍໃຫ້ທກັສະໃນການເຮດັວຽກລຸດລງົ,ເພື່ ອຮບັປະກນັການຈາ້ງງານຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງແລະອື່ ນໆ.

(2)ໄລຍະເວລາໃນການໃຊ້ສດິ

• ໄລຍະເວລາຂອງການຕດັຊົ່ ວໂມງການເຮດັວຽກເພື່ ອລຽ້ງລູກຈະໄດ້ຮບັປະກນັເຖງິ1ປ.ີແນວໃດກໍ່ ຕາມ,ໃນ1ປີ
ນັນ້ລວມທງັວນັພກັລຽ້ງລູກ(ລາພກັເກດີລູກ,ຫຼລືາພກັຂອງຜູ້ເປນັພ່ໍ),ດັ່ ງນັນ້ຖາ້ທ່ານໃຊ້ວນັພກັດັ່ ງກ່າວໄປ
ແລວ້ຫຼງັຈານນັນ້ທ່ານຈະບ່ໍສາມາດໃຊ້ສດິໃນການຂໍຕດັຊົ່ ວໂມງການເຮດັວຽກໄດ້ອກີ.
※ຖາ້ພະນກັງານເລອືກຂໍເອາົການຫຸຼດຊົ່ ວໂມງເຮດັວຽກລງົແທນການຂໍເອາົການລາພກັການດູແລລູກ,ໄລຍະເວລາຈະຂະຫຍາຍສູງເຖງິສອງປ.ີ

(ມາຮອດເດອືນກລໍະກດົ2015)
*ໄລຍະເວລາຂອງຊົ່ ວໂມງເຮດັວຽກທີ່ ຕດັສັນ້ລງົສໍາລບັການດູແລລູກ=ຈາໍນວນມື້ຂອງວນັພກັການດູແລລູກ(ບ່ໍເກນີໜຶ່ ງປ)ີທີ່ ບ່ໍໄດ້ໃຊ້x2

(3)ຄ່າຈາ້ງໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາການຕດັຊົ່ ວໂມງການເຮດັວຽກລງົເພື່ ອລຽ້ງລູກ

• ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາການຕວັຊົ່ ວໂມງການເຮດັວຽກລງົຄ່າຈາ້ງຈະຈ່າຍໂດຍເຈົາ້ຂອງທຸລະກດິຕາມຊົ່ ວໂມງກາເຮດັ
ວຽກແລະເບຍ້ລຽ້ງຕາມອດັຕາສ່ວນຂອງການລຸດລງົຂອງເວລາກໍຍງັຈະໄດ້ຮບັການຈ່າຍຈາກປະກນັຈາ້ງງານ.

• ຄາ້ຍຄືກບັການລາພກັເພື່ ອດູແລລູກ,ເງນີຈງູໃຈຂອງລດັຖະບານສໍາລບັທຸລະກດິ,ເງນີຈງູໃຈສໍາລບັການພກັລຽ້ງລູກ
(200,000ວອນຕ່ໍເດອືນ)ແລະເງນີຈງູໃຈສໍາລບັການຮບັສະໝກັພະນກັງານແທນ(200,000ເຖງິ400,000
ວອນຕ່ໍເດອືນ),ແມ່ນຈະໄດ້ຮບັການຈ່າຍໃຫ້ເພື່ ອການບງັຄບັໃຊ້ການຕດັຊົ່ ວໂມງການເຮດັວຽກລງົໃນໄລຍະເວລາທີ່ 
ມີການລຽ້ງລູກ.



ສະຖານທີ່ ມລໍະດກົໂລກທີ່ ໄດຮ້ບັການເລອືກຈາກອງົການUNESCO

ໄດຮ້ບັການຈດົທະບຽນເປນັທີ່ ລະລກຶໂລກໂດຍອງົການUNESCOໃນປີ2009

ດອງກໂີບກາມ

ດອງກໂີບກາມແມ່ນສິ່ ງພມິທາງການແພດຂອງເກາົຫຼຈີາກສະໄໝໂຊຊອນ,ແລະຖກືຂຽນຂຶນ້ໂດຍທ່ານໝໍແຮວຈນູ
(HeoJun)ຜູທ້ີ່ ເບິ່ ງແຍງດູແລກະສດັເສນີໂຈ(Seonjo).ດອງກໂີບກາມປະກອບມີ25ເຫຼັມ້ແລະ25ຫວົ,ແລ
ະຖມືພມິດວ້ຍປະເພດໄມທ້ີ່ ຍາ້ຍໄດຢູ່້ແນອຸຍວອນ(Naeeuiwon)(ອງົການການແພດສໍາລບັຄອບຄວົກະສດັ)
ໃນປີ1613.ດອງກໂີບກາມຖກືໃຊເ້ປນັສິ່ ງພມິທາງການແພດພືນ້ຖານສໍາລບັການປິ່ ນປວົປະຊາຊນົທົ່ ວໄປ
ເຊັ່ ນດຽວກບັຄອບຄວົກະສດັ.ມນັແມ່ນສິ່ ງພມິທາງການແພດປະເພດສາທານຸກມົທີ່ ປະກອບມຂໍີມ້ນູທາງການແພດກ່ຽ
ວກບັຢາຈນີແລະຢາເກາົຫຼ.ີ

288 ຄໍາຖາມທີ່ ມກັຖາມ

294 ແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວສໍາຄນັແຍກຕາມເຂດພືນ້ທີ່

295 ສະຖານະປະຈບຸນັຂອງສູນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍ
ວດັທະນະທາໍ

304 ສະຖານະປະຈບຸນັຂອງສູນDanuriHelpline

305 ສູນໄວໜຸ່ມສາຍຮຸງ້ຂອງມນູນທິໄິວໜຸ່ມຕ່າງຊາດ

306 ສະຖານະປະຈບຸນັຂອງສູນແຊອນິສູນອາຊບີໃໝ່ສໍາ
ລບັແມ່ຍງິ)

313 ໜ່ວຍບໍລກິານກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງເກາົຫຼ ີ

315 ສູນຊ່ວຍເຫຼອືແຮງງານຕ່າງຊາດສະຖານະ

ເອກະສານອາ້ງອງີ
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ເອກະສານອ້າງອີງ 289288 ປ້ືມຄູ່ມືສຳລັບການໃຊ້ຊີວິດໃນປະເທດເກົາຫີຼ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

1.ຄໍາຖາມທີ່ ມກັຖາມ

ສໍາລບັຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະນະທາໍຜູ້ທີ່ ມີຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການປບັຕວົ

ເຂົາ້ກບັເກາົຫຼ,ີມີສູນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະນະທາໍ217ແຫ່ງທີ່ 

ໃຫ້ໂຄງການດາ້ນການສກຶສາສໍາລບັຄອບຄວົ,ການໃຫ້ຄໍາປກຶສາ,ພາສາ

ແລະວດັທະນະທໍາ.ໃນບນັດາໂຄງການເຫຼົ່ ານັນ້(ການສກຶສາຄບົວງົຈອນ

ສໍາລບັຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະນະທາໍ,ການສກຶສາດາ້ອາຊບີ,ການໃຫ້ຄໍາ

ປກຶສາແລະອື່ ນໆ)ແລະການບໍລກິານການສກຶສາຢູ່ກບັເຮອືນທີ່ ສະໜອງ

ໃຫ້ໂດຍບນັດາສູນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະນະທາໍ,ການບໍລກິານ

ສອນພາສາເກາົຫຼີແລະການບໍລກິານດາ້ນການສກຶສາສໍາລບັພ່ໍແມ່ແມ່ນ

ຖກືສະໜອງໃຫ້ໂດຍບ່ໍເສຍຄ່າ.ການບໍລກິານສໍາລບັເດກັນອ້ຍແມ່ນ

ດໍາເນນີໂດຍມີການເກບັຄ່າພາຍໃຕ້ໂຄງການປະກອບສ່ວນທີ່ ອງີຕາມ

ລາຍຮບັ.ສໍາລບັລາຍລະອຽດ,ກະລຸນາຕດິຕ່ໍຫາສູນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົ

ຫຼາຍວດັທະນະທໍາທີ່ ຢູ່ໃກ້ທ່ານ.

(ສອບຖາມລາຍລະອຽດ:DanuriHelpline☎1577-1366)

ຂອ້ຍຕອ້ງການໄດ້ຮບັຄວາມຊ່ວຍເຫຼອື
ເລື່ ອງການປບັຕວົເຂົາ້ກບັການໃຊ້ຊວີດິ

ໃນເກາົຫຼ!ີ

ສູນໂທລະສບັດານຣູີ(ສູນຂໍ້ມນູຂ່າວສານທາງໂທລະສບັຄບົວງົຈອນ

ສໍາລບັຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະນະທາໍ,☎1577-1366)ໃຫກ້ານບໍລກິານ

ໃຫ້ຄໍາປກຶສາດາ້ນກດົໝາຍທາງອອນລາຍໂດຍຮ່ວມມືກບັສະມາຄມົນກັ

ກດົໝາຍເກາົຫຼ.ີມນັຍງັໃຫກ້ານບໍລກິານໃຫ້ຄໍາປກຶສາແລະການຊ່ວຍ

ເຫຼອືສຸກເສນີສໍາລບັຜູ້ຄນົທີ່ ຢູ່ໃນພາວະວິກດິ,ການບໍລກິານຂໍ້ມນູຂ່າວສານ

ທີ່ ຫຼາກຫຼາຍສໍາລບັການໃຊ້ຊວີດິໃນເກາົຫຼ,ີການບໍລກິານລ່າມແປພາສາ

ແລະການບໍລກິານໂທພາກສ່ວນທີສາມໃນ13ພາສາ(ເກາົຫຼ,ີອງັກດິ,ຈນີ,

ຫວຽດນາມ,ຕາກາລອັກ(ຟລິບິປນິ),ຂະແມ(ກາໍປູເຈຍ),ມງົໂກລ,ີຣດັ

ເຊຍ,ຍີ່ ປຸ່ນ,ໄທ,ລາວ,ອຸດສະເບກດິສະຖານແລະເນປານ).ຈົ່ ງບນັທກຶເບີ


☎1577-1366ໄວ້ໃນສະໝຸດໂທລະສບັຂອງທ່ານແລະໃຊ້ປະໂຫຍດ

ການບໍລກິານຂອງສູນໂທລະສບັດານຣູ.ີ

ຂ້ອຍຕ້ອງການໃຊ້ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາ
ປຶກສາທາງກົດໝາຍອອນລາຍ.

ຂ້ອຍສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອບໍ?

ມີການບໍລກິານຂໍ້ມນູຂ່າວສານປະຕຸດຽວສໍາລບັຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະນະ

ທາໍແລະຄນົເຂົາ້ເມອືງຈາກການແຕ່ງງານ.ພໍໂທລ“ດານຣູ”ີສະໜອງຂ່າວ

ສານກ່ຽວກບັສງັຄມົຫຼາຍວດັທະນະທາໍຢ່າງທ່ວງທນັເວລາ,ຂໍ້ມນູກ່ຽວ

ກບັສູນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະນະທາໍແລະຂໍ້ມນູການໃຊ້ຊວີດິ

ໃນ13ພາສາໂດຍຮ່ວມມືກບັບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການ

ຊ່ວຍເຫຼອືຫຼາຍວດັທະນະທາໍ.ຈ ົ່ ງເຂົາ້ເບິ່ ງhttp://www.liveinkorea.

kr.ເພີ່ ມມນັໃສ່ລາຍການທີ່ ມກັເພື່ ອເຂົາ້ໃຊ້ບໍລກິານສູນດານຣູີໄດ້ຢ່າງ

ສະດວກກວ່າ.

ຂ້ອຍຕ້ອງການການບໍລິການຂ້ໍມູນ
ຂ່າວສານແບບຄົບວົງຈອນສຳລັບ
ການຊ່ວຍເຫືຼອຄອບຄົວຫຼ

າຍວັດທະນະທໍາ!



ເອກະສານອ້າງອີງ 291290 ປ້ືມຄູ່ມືສຳລັບການໃຊ້ຊີວິດໃນປະເທດເກົາຫີຼ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

ເດກັຈະຮຽນຮູ້ສອງພາສາແລະມີພດັທະນາດາ້ນອາລມົທີ່ ໃກຊ້ດິກບັແມ່

ຂອງເຂາົເຈ ົາ້ຖາ້ພວກເຂາົໄດ້ຮຽນຮູ້ພາສາຂອງແມ່ເຂາົເຈ ົາ້ໂດຍທໍາມະຊາດ.

ໂດຍການສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມການສື່ ສານເປນັສອງພາສາຢູ່ເຮອືນ,ເດກັ

ຫຼາຍວດັທະນະທໍາສາມາດພດັທະນາເອກະລກັຂອງເຂາົເຈ ົາ້ແລະເຕບີ

ໂຕກາຍເປນັຄນົເກັ່ ງລະດບັໂລກໄດ.້ມີການດໍາເນນີໂຄງການສາ້ງສະພາບ

ແວດລອ້ມສອງພາສາແລະໂຄງການສກຶສາສໍາລບັພ່ໍແມ່ຢູ່ບນັດາສູນຊ່ວຍ

ເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະນະທໍາ.ສໍາລບັລາຍລະອຽດ,ໃຫ້ຕດິຕ່ໍຫາສູນ

ຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະນະທາໍທີ່ ຢູ່ໃກ້ທ່ານ.

(ສອບຖາມລາຍລະອຽດ:DanuriHelpline☎1577-1366)

ເພື່ ອໃຫ້ຄນົຕ່າງຊາດໄດ້ຕັງ້ຖິ່ ນຖານແລະປບັຕວົເຂົາ້ກບັເກາົຫຼີໄດ້ດກີວ່າ,

ສູນແຊອນິ(ສູນອາຊບີໃໝ່ສໍາລບັແມ່ຍງິ,☎1544-1199)ຈດັຫາໂຄງການ

ຝກຶງານແລະການຝກຶອບົຮມົດາ້ນວຽກເຮດັໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົາ້ເມອືງຈາກການ

ແຕ່ງງານ.ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຽກເຮດັສໍາລບັຜູ້ເຂົາ້ເມອືງຈາກການ

ແຕ່ງງານ(WIND)ທີ່ ໄດ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູຈາກກະຊວງແຮງງານ

ແລະການຈາ້ງງານ(☎1350)ໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອືຜູ້ເຂົາ້ເມອືງຈາກການ

ແຕ່ງງານເພື່ ອໃຫປ້ະສບົຜນົສໍາເລດັໃນການຊອກວຽກເຮດັໂດຍການໃຫ້ຂໍ້

ມນູທີ່ ຫຼາກຫຼາຍກ່ຽວກບັວຽກເຮດັ.ສໍາລບັລາຍລະອຽດໃຫ້ເຂົາ້ພໍໂທລດາ

ນຣູີ(www.liveinkorea.kr).

ແມ່ນ,ມີອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອືລູກຂອງຄນົເຂົາ້ເມອືງຈາກການ

ແຕ່ງງານ.ສູນໄວໜຸ່ມສາຍຮູ້ງດໍາເນນີຫຼາກຫຼາຍໂຄງການສໍາລບັລູກຂອງ

ຄນົເຂົາ້ເມອືງທີ່ ມີອາຍຸລະຫວ່າງ9ຫາ24ປີໂດຍຮ່ວມມືກບັອງົການຈດັ

ຕັງ້ທອ້ງຖິ່ ນ.ສູນດັ່ ງກ່າວສະໜອງຂໍ້ມນູຂ່າວສານກ່ຽວກບັການເຂົາ້ເມອືງ,

ການຕັງ້ຖິ່ ນຖານໃນເກາົຫຼ,ີການສກຶສາ,ອາຊບີ,ວຽກເຮດັງານທໍາແລະ

ການໃຊ້ຊວີດິໃນເກາົຫຼ,ີແລະດໍາເນນີການໃຫ້ຄໍາປກຶສາແລະໂຄງການ

ບໍາບດັຈດິຕະວທິະຍາ.ສໍາລບັການບໍລກິານຂໍ້ມນູທີ່ ປບັຕາມຄວາມຕອ້ງການ

ຂອງລູກຄາ້,ໃຫ້ໂທຫາ☎02-722-2585.ນອກນັນ້ຍງັມີໂຮງຮຽນປໍ

ກຽມສໍາລບັລູກຫຼານຂອງຄນົເຂົາ້ເມອືງ.ໃຫ້ຕດິຕ່ໍຫາລດັຖະບານທອ້ງຖິ່ ນ

ຂອງທ່ານ.

ແມ່ຍງິຖພືາທຸກຄນົ(ລວມທງັຄນົເຂົາ້ເມອືງຈາກການແຕ່ງງານ)ສາມາດເຂົາ້

ເຖງິການບໍລກິານດູແລສຸຂະພາບໂດຍບ່ໍເສຍຄ່າຢູ່ບນັດາສູນສາທາລະນະສຸກ

ທົ່ ວປະເທດ.ພວກເຂາົສາມາດໄດ້ຮບັການກວດກ່ອນເກດີລູກໂດຍບ່ໍເສຍ

ຄ່າແລະຮບັເອາົໂຟເລດແລະທາດເຫຼກັໂດຍຂຶນ້ກບັໄລຍະຂອງການຖພືາ

ຂອງເຂາົເຈ ົາ້ຖາ້ພວກເຂາົຝາກທອ້ງນາໍສູນສາທາລະນະສຸກ.ຈົ່ ງເຂົາ້ໄປສູນ

ສາທາລະນະສຸກທີ່ ຢູ່ໃກ້ສຸດແລະຂໍເອາົລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັການບໍລກິານ

ແລະໂປຣແກຣມການສກຶສາທີ່ ມີ

ຂ້ອຍຕ້ອງການລ້ຽງລູກຂອງຂ້ອຍ
ໃຫ້ເປັນຜູ້ເກ່ັງສອງພາສາ!

ຂ້ອຍຕ້ອງການໄດ້ຮັບ
ຂ້ໍມູນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບວ
ຽກເຮັດງານທໍາ!

ມີອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີໃຫ້ການຊ່ວຍ
ເຫືຼອລູກຂອງຄົນເຂ້ົາເມືອງຈ
າກການແຕ່ງງານແລະເດັ
ກນ້ອຍໃນຄອບຄົວຫຼາຍ

ວັດທະນະທໍາບໍ?

ມີການບໍລິການໃດ
ແດ່ສຳລັບແມ່ຍິງຖືພາ?



ເອກະສານອ້າງອີງ 293292 ປ້ືມຄູ່ມືສຳລັບການໃຊ້ຊີວິດໃນປະເທດເກົາຫີຼ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

ປະເທດເກາົຫຼມີີໂຄງການປະກນັສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ.ພາຍໃຕ້ໂຄງການ

ນີ,້ຜູ້ຢູ່ອາໄສຈ່າຍເບຍ້ປະກນັຈາໍນວນທີ່ ແນ່ນອນໃນແຕ່ລະເດອືນ,ອງີ

ຕາມລະດບັລາຍຮບັແລະມູນຄ່າຊບັສນິຂອງເຂາົເຈ ົາ້.ເມື່ ອທ່ານສະໝກັ

ເປນັສະມາຊກິໂຄງການປະກນັສຸຂະພາບ,ທ່ານສາມາດໃຊ້ບໍລກິານຢູ່

ບນັດາໜ່ວຍງານການແພດໃນລາຄາຕ່ໍາເມື່ ອທ່ານເຈບັປ່ວຍຫຼຄືາດວ່າຈະ

ເຈບັປ່ວຍ.ສໍາລບັຂໍ້ມນູລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັເບຍ້ປະກນັໄພ,ຄຸນສມົບດັ

ສໍາລບັການເປນັສະມາຊກິແລະຜນົປະໂຫຍດ,ໃຫ້ຕດິຕ່ໍຫາໜ່ວຍບໍລກິານ

ປະກນັສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ(☎1577-1000)ຫຼສູືນໂທລະສບັພາສາອງັກດິ

(☎02-390-2000).

ມີໂຄງການໜຶ່ ງທີ່ ໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນທີ່ ຢູ່ອາໄສແກ່ຄອບຄວົ

ຫຼາຍວດັທະນະທາໍ.ພາຍໃຕ້ໂຄງການນີ,້ຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະນະທາໍອາດ

ຈະສາມາດມີເຮອືນຢູ່ໂດຍບ່ໍຕອ້ງແຂ່ງຂນັກບັຜູ້ສະໝກັທີ່ ເປນັຄນົເກາົຫຼທີົ່ ວ

ໄປ.ສະມາຊກິໃດໆກໍ່ ຕາມຂອງຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະນະທາໍຜູ້ທີ່ ໄດ້ອາໄສ

ຢູ່ກບັຄູ່ສມົລດົຂອງຕນົເປນັເວລາສາມປີຂຶນ້ໄປອາດຈະສະໝກັເຂົາ້ຮ່ວມ

ໂຄງການໄດ,້ແຕ່ອງີຕາມມາດຕາ2ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການຊ່ວຍ

ເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະນະທາໍ,ບ່ໍມີສະມາຊກິຄອບຄວົຄນົໃດຕອ້ງມີ

ເປນັເຈ ົາ້ຂອງເຮອືນຢູ່ແລວ້.ນອກນັນ້,ຜູ້ສະໝກັຕອ້ງເປດີບນັຊີສະໝກັ

ເຮອືນຢູ່ອາໄສແລະເຮດັການຝາກເງນິຢ່າງນອ້ຍຫກົຄັງ້.ສໍາລບັການປະກາດ

ຕ່ໍສາທາລະນະກ່ຽວກບັການຂາຍເຮອືນ,ກະລຸນາເຂົາ້ເບິ່ ງເວບັໄຊທຂ໌ອງ

ລດັຖະບານທອ້ງຖິ່ ນ(ແຂວງ,ເມອືງ,ບາ້ນ)ຫຼືເວບັໄຊທ໌apt2you

(www.apt2you.com).

ຂ້ອຍຕ້ອງການຮຽນຮູ້
ເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການປະ

ກັນສຸຂະພາບ!

ຂ້ອຍຕ້ອງການຮຽນຮູ້ກ່ຽ
ວກັບໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານ
ທ່ີຢູ່ອາໄສພິເສດສຳລັບຄອ
ບຄົວຫຼາຍວັດທະນະທໍາ!
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ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

3.ສະຖານະປະຈຸບນັຂອງສູນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະນະທາໍ

ສູນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະນະທາໍແມ່ນອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ໃຫ້ການສກຶສາເປນັກຸ່ມ(ກ່ຽວກບັຄອບຄວົ,ຄວາມ
ສະເໝີພາບຍງິຊາຍ,ສດິທິມະນຸນດແລະອື່ ນໆ),ການສອນພາສາເກາົຫຼ,ີການສອນຢູ່ເຮອືນ,ການບໍລກິານໃຫ້ຄໍາ
ປກຶສາ,ການບໍລກິານຂໍ້ມນູຂ່າວສານແລະການບໍລກິານແປເອກະສານແລະລ່າມແປພາສາສໍາລບັຜູ້ເຂົາ້ເມອືງຈາກການ
ແຕ່ງງານ,ນອກຈາກການບໍລກິານສະໜບັສະໜນູການພດັທະນາທກັສະດາ້ນພາສາຂອງເດກັນອ້ຍໃນຄອບຄວົຄນົເຂົາ້
ເມອືງຈາກການແຕ່ງງານເພື່ ອສົ່ ງເສມີຄວາມສໍາພນັຄອບຄວົທີ່ ດີຂຶນ້ໃນຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະນະທາໍແລະຊ່ວຍຄອບຄວົ
ຫຼາຍວດັທະນະທໍາປບັຕວົເຂົາ້ກບັສງັຄມົເກາົຫຼ.ີມາຮອດປີ2016,ມີສູນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະນະທາໍທງັໝດົ
217ແຫ່ງໃນເກາົຫຼ.ີ

ເມອືງ/ແຂວງ Si/Gun/Gu ຂໍ້ມນູຕດິຕ່ໍ

ກຸງໂຊລ(24)

ຈອງໂນ-ກູ ້ 02-764-3521

ຈງ-ກູ 02-2254-3670

ຢອງຊານ-ກູ 02-792-9174

ຊຽງດອງ-ກູ ້ 02-3395-9445

ກວາງຈນິ-ກູ 02-458-0666

ດອງແດມູນ-ກູ 02-957-1073

ຈງຸນາງ-ກູ 02-435-4149

ຊຽງບກັ-ກູ 02-953-0468

ກາງບກັ-ກູ 02-945-7381

ໂດບອງ-ກູ 02-990-5432

ໂນວອນ-ກູ 02-979-3502

ອນິປຽງ-ກູ 02-376-3731

ໂຊແດມູນ-ກູ 02-375-7530~2

ມາໂປ-ກູ 02-3142-5027

ຢາງຊອນ-ກູ 02-2699-6900

ກາງໂຊ-ກູ 02-2606-2037

ກໂູຣ-ກູ 02-869-0317

ກມີຊອນ-ກູ 02-803-7743

ຢອງດຽງໂປ-ກູ 02-846-5432

ດອງຈາກ-ກູ 02-599-3260

ກວານາກ-ກູ 02-883-9383~4

ກາງນາມ-ກູ 02-3414-3346

ຊອງປາ-ກູ 02-403-3844

ກາງດອງ-ກູ 02-473-4986

2.ແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວສໍາຄນັແຍກຕາມເຂດພືນ້ທີ່

ສໍາລບັຂໍ້ມນູລະອຽດກ່ຽວກບັແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວໃນປະເທດເກາົຫຼ,ີໃຫ້ເຂົາ້ເບິ່ ງເວບັໄຊທຂ໌ອງອງົການທ່ອງທ່ຽວເກາົຫຼີ
(www.visitkorea.or.kr)ຫຼືໂທຫາ1330.ເວບັໄຊທອ໌ງົການທ່ອງທ່ຽວເກາົຫຼຮີອງຮບັການຄົນ້ຫາແຍກຕາມ
ຫວົເລື່ ອງ,ແລະໃຫ້ບໍລກິານໃນ12ພາສາເຊິ່ ງລວມມີພາສາເກາົຫຼ,ີພາສາອງັກດິ,ພາສາຍີ່ ປຸ່ນ,ພາສາຈນີ,ພາສາເຢຍັລະ
ມນັ,ພາສາຝຣັ່ ງ,ພາສາສະເປນ,ພາສາຣດັເຊຍ,ພາສາໄທແລະພາສາອາຫຼບັ.ສໍາລບັຂໍ້ມນູລະອຽດກ່ຽວກບັສະຖານທີ່ 
ທ່ອງທ່ຽວສະເພາະບ່ອນ,ໃຫ້ເຂົາ້ເບິ່ ງເວບັໄຊທຂ໌ອງລດັຖະບານທອ້ງຖິ່ ນ.

ເວບັໄຊທ໌ຂອງອງົການທ່ອງທ່ຽວເກາົຫຼີ

ເວບັໄຊທຂ໌ອງອງົການທ່ອງທ່ຽວເກາົຫຼີ

ເຂດພືນ້ທີ່ ເວບັໄຊທ໌ ເຂດພືນ້ທີ່  ເວບັໄຊທ໌

ມະຫານະຄອນໂຊລ(Seoul) www.seoul.go.kr ກງັວອນ-ໂດ
www.provin.gangwon.

kr

ມະຫານະຄອນບູຊານ(Busan) www.busan.go.kr ຊຸງຈຽງບກັ-ໂດ www.cb21.net

ມະຫານະຄອນແດກູ(Daegu) www.daegu.go.kr ຊຸງຈຽງນາມ-ໂດ www.chungnam.net

ມະຫານະຄອນອນິຊອນ
(Incheon)

www.incheon.go.kr ໂຈລານາມ-ໂດ www.jeonbuk.go.kr

ມະຫານະຄອນຄວງັຈູ
(Gwangju)

www.gwangju.go.kr ໂຈລາບກັ-ໂດ www.jeonnam.go.kr

ມະຫານະຄອນແດຊອນ
(Daejeon)

www.daejeon.go.kr ກຽງຊາງບກັ-ໂດ www.gb.go.kr

ມະຫານະຄອນອຸນຊານ(Ulsan) www.ulsan.go.kr ກຽງຊາງນາມ-ໂດ www.gsnd.net

ມະຫານະຄອນພິເສດ
ທີ່ ປກົຄອງຕນົເອງເຊຈອງ

(Sejong)
www.sejong.go.kr ແຂວງພິເສດປກົຄອງຕນົເອງເຊຈູ www.jeju.go.kr

ກຽງກີ-ໂດ(Gyeonggi-do) www.gg.go.kr
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ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

ເມອືງ/ແຂວງ Si/Gun/Gu ຂໍ້ມນູຕດິຕ່ໍ

ຄວງັຈູ(4)

ໂຊ-ກູ 062-369-0073

ນາມ-ກູ 062-351-5432

ບກັ-ກູ 062-363-2963

ກວາງຊານ-ກູ 062-954-8004

ແດຊອນ(5)

ດອງ-ກູ 042-630-9945~6

ຈງຸ-ກູ 042-335-4566

ໂຊ-ກູ 042-520-5928

ຢູຊຽງ-ກູ 042-252-9997

ແດດອກ-ກູ 042-639-2664

ອຸນຊານ(5)

ຈງຸ-ກູ 052-248-1102~4

ນາມ-ກູ 052-274-3185

ດອງ-ກູ 052-232-3357

ບກັ-ກູ 052-286-0025

ອນັຈ-ູກນັ 052-229-9600

ເຊຈອງ(1) ເຊຈອງ-ຊິ 044-862-9338

ກຽງກິ(30)

ຊຸວອນ-ຊິ 031-257-8504

ຊຽງນາມ-ຊິ 031-740-1174~5

ໂກຢາງ-ຊິ 031-938-9801

ບູຊອນ-ຊິ 032-320-6391

ອານຢາງ-ຊິ 031-8045-5705

ອານຊານ-ຊິ 031-599-1700

ຢອງອນິ-ຊິ 031-323-7133

ອຸຍຈຽງບູ-ຊິ 031-878-7880

ນາມຢາງຈ-ູຊິ 031-590-8215

ເມອືງ/ແຂວງ Si/Gun/Gu ຂໍ້ມນູຕດິຕ່ໍ

ບູຊານ(9)

ດອງ-ກູ 051-465-7171

ຈນິ-ກູ 051-817-4313

ດອງແຣ-ກູ 051-506-5766

ນາມ-ກູ 051-610-2020

ບກັ-ກູ 051-365-3408

ແຮອນັແດ-ກູ 051-702-8002

ຊາຮາ-ກູ 051-205-8345

ຊາຊາງ-ກູ 051-328-1001

ກຈີາງ-ກູ 051-723-0419

ແດກູ(7)

ດອງ-ກູ 053-961-2202~3

ໂຊ-ກູ 053-341-8312

ນາມ-ກູ 053-475-2324

ບກັ-ກູ 053-327-2994

ຊູຊຽງ-ກູ 053-764-4317

ຊານໂຊ-ກູ 053-580-6819

ດານຊຽງ-ກນັ 053-637-4374

ອນິຊອນ(9)

ຈງຸ-ກູ 032-891-1094

ດອງ-ກູ 032-773-0297

ນາມ-ກູ 032-875-1577

ໂຢຊູ-ກູ 032-851-2740

ນາມດອງ-ກູ 032-467-3912

ບຸປຽງ-ກູ 032-511-1800

ກຽງຢາງ-ກູ 032-541-2861

ໂຊ-ກູ 032-569-1560

ກາງວາ-ກນັ 032-933-0980
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ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

ເມອືງ/ແຂວງ Si/Gun/Gu ຂໍ້ມນູຕດິຕ່ໍ

ກງັວອນ(18)

ດອງແຮ-ຊິ 033-535-8378

ແຕແບກ-ຊິ 033-554-4003/070-4103-4006

ຊອກໂຈ-ຊິ 033-638-3523

ຊາມໂຈກ-ຊິ 033-573-5434

ຮອງຈອນ-ກນັ 033-433-1915

ຮອງຊອງ-ກນັ 033-344-3458

ຢອງວອນ-ກນັ 033-372-4769

ປຽງຈາງ-ກນັ 033-332-2063~4

ຈອງເສນີ-ກນັ 033-562~3-3458

ໂຈວອນ-ກນັ 033-452-7800

ຮວາຊອນ-ກນັ 033-442-2344

ຢາງກ-ູກນັ 033-481-8663

ອນິເຈ-ກນັ 033-462-3651

ໂກຊອງ-ກນັ 033-681-9390

ຢາງຢາງ-ກນັ 033-670-2777

ຊຸງບກັ(12)

ຊຽງຈ-ູຊິ 043-298-8830~1

ຊຸງຈ-ູຊິ 043-856-2253

ເຈຊອນ-ຊິ 043-643-0050

ຊຽງວອນ-ກນັ 043-293-8887

ໂບອູນ-ກນັ 043-544-5422

ອອັກຊອນ-ກນັ 043-733-1915

ຢອງດອງ-ກນັ 043-745-8489

ຈນູປຽງ-ກນັ 043-835-3572

ຈນິຊອນ-ກນັ 043-537-5431

ເມອືງ/ແຂວງ Si/Gun/Gu ຂໍ້ມນູຕດິຕ່ໍ

ກຽງກິ(30)

ປຽງແຕກັ-ຊິ 031-615-3959~65

ກວາງມຽງ-ຊິ 02-2060-0453

ຊເີຮອືງ-ຊິ 031-319-7997

ກຸນໂປ-ຊິ 031-395-1811

ຮວາຊຽງ-ຊິ 031-267-8786

ປາຈ-ູຊິ 031-949-9164

ອນິຊອນ-ຊິ 031-631-2260

ກຣູ-ິຊິ 031-556-4139

ກມິໂປ-ຊິ 031-996-5923

ໂປຊອນ-ຊິ 031-532-2065~6

ກວາງຈ-ູຊິ 031-798-7141

ອານຊຽງ-ຊິ 031-677-7191

ຮານາມ-ຊິ 031-794-5158

ອຸຍວາງ-ຊິ 031-429-4782~4

ຢາງຈ-ູຊິ 031-848-5622

ໂອຊານ-ຊິ 031-376-3427

ແຢຈ-ູຊິ 031-886-0327

ຢາງປຽງ-ກນັ 031-775-5952

ດອງດູຊອນ-ຊິ 031-863-3822

ກາປຽງ-ກນັ 070-7510-5876

ຢອນຊອນ-ກນັ 031-835-1107

ກງັວອນ(18)

ຊຸນຊອນ-ຊິ 033-251-8014

ວອນຈ-ູຊິ 033-765-8134

ກາງນຽງ-ຊິ 033-648-3019



ເອກະສານອ້າງອີງ 301300 ປ້ືມຄູ່ມືສຳລັບການໃຊ້ຊີວິດໃນປະເທດເກົາຫີຼ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

ເມອືງ/ແຂວງ Si/Gun/Gu ຂໍ້ມນູຕດິຕ່ໍ

ຈອນບກັ(14)

ວານຈ-ູຊິ 063-290-1298

ຈນິານ-ກນັ 063-433-4888

ມຈູ-ູກນັ 063-322-1130

ຈາງຊູ-ກນັ 063-352-3362

ອມິຊນິ-ກນັ 063-642-1837

ຊູນຈາງ-ກນັ 063-652-3844

ໂກຈາງ-ກນັ 063-561-1366

ບວນ-ກນັ 063-580-3941~4

ຈອນນາມ(21)

ມອັກໂປ-ຊິ 061-278-4222

ໂຢຊູ-ຊິ 061-659-5428~9

ຊຸນຈອນ-ຊິ 061-741-1050

ນາຈ-ູຊິ 061-331-0709

ກວາງຢາງ-ຊິ 061-797-6800

ດາມຢາງ-ກນັ 061-383-3655

ກອກຊຽງ-ກນັ 061-362-5411

ໂກເຮງັ-ກນັ 061-832-5399

ໂບຊຽງ-ກນັ 061-852-2664

ຮວາຊູນ-ກນັ 061-375-1057

ຈາງເຮງັ-ກນັ 061-864-4810

ກາງຈນິ-ກນັ 061-433-9004

ແຮນາມ-ກນັ 061-534-0017

ໂຢກາມ-ກນັ 061-463-2929

ມວນ-ກນັ 061-452-1813

ເມອືງ/ແຂວງ Si/Gun/Gu ຂໍ້ມນູຕດິຕ່ໍ

ຊຸງບກັ(12)

ໂກຊາງ-ກນັ 043-832-1078

ເອນີຊຽງ-ກນັ 043-873-8731

ດານຢາງ-ກນັ 043-421-6200

ຊຸງນາມ(14)

ໂຊນານ-ຊິ 070-7733-8334~5

ກອງຈ-ູຊິ 041-856-0883

ບໍຢອງ-ຊິ 041-936-8506

ອາຊານ-ຊິ 041-548-9779

ໂຊຊານ-ຊິ 041-664-2710

ນອນຊານ-ຊິ 041-735-5810

ເກນີຊານ-ກນັ 041-750-3990

ບູໂຢ-ກນັ 041-835-2766

ໂຊຊອນ-ກນັ 041-953-1911

ຈຽງຢາງ-ກນັ 041-944-2333

ຮອງຊຽງ-ກນັ 041-634-7432

ເຢຊານ-ກນັ 041-334-1368

ແຕອານ-ກນັ 041-670-2396

ດາງຈນິ-ຊິ 041-360-3160

ຈອນບກັ(14)

ຈອນຈ-ູຊິ 063-243-0333

ກນັຊານ-ຊິ 063-443-0053

ອກິຊານ-ຊິ 063-850-6046

ຈອງອບິ-ຊິ 063-531-0309

ນາມວອນ-ຊິ 063-635-5474

ກມິເຈ-ຊິ 063-545-8506



ເອກະສານອ້າງອີງ 303302 ປ້ືມຄູ່ມືສຳລັບການໃຊ້ຊີວິດໃນປະເທດເກົາຫີຼ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

ເມອືງ/ແຂວງ Si/Gun/Gu ຂໍ້ມນູຕດິຕ່ໍ

ກຽງບກັ(23)

ຈນິກອກ-ກນັ 054-975-0834

ເຢຊອ-ກນັ 054-654-4321

ບອງຮວາ-ກນັ 054-673-9023

ອນັຈນິ-ກນັ 054-789-5414

ອນັລຽງ-ກນັ 054-791-0205

ກຽງຊາງນາມ-ໂດ 055-274-8337

ກຽງນາມ(19)

ຈາງວອນ-ຊິ 055-225-3951

ຈາງວອນ-ຊິມາຊານ 055-245-8745

ຈນິຈ-ູຊິ 055-749-2326

ຕງົກຽງ-ຊິ 055-640-7780~4

ຊາຈອນ-ຊິ 055-832-0345

ກມິແຮ-ຊິ 055-329-6349

ມຣີຽງ-ຊິ 055-356-8875

ໂກເຈ-ຊິ 055-682-4958

ຢາງຊານ-ຊິ 055-382-0988

ອຸຍຣຽງ-ກນັ 055-574-8833

ຮາມານ-ກນັ 055-583-5430

ຈາງນຽງ-ກນັ 055-532-1606

ໂກຊອງ-ກນັ 055-673-1466

ນາມແຮ-ກນັ 055-864-6965

ຮາດອງ-ກນັ 055-880-6530

ຊານຈອງ-ກນັ 055-972-1078

ຮາມຢາງ-ກນັ 055-962-2013

ເມອືງ/ແຂວງ Si/Gun/Gu ຂໍ້ມນູຕດິຕ່ໍ

ຈອນນາມ(21)

ຮາມປຽງ-ກນັ 061-324-5431

ຢຽງກວາງ-ກນັ 061-353-7997

ຈາງຊອງ-ກນັ 061-393-5420

ວານໂດ-ກນັ 061-554-3400

ຈນິໂດ-ກນັ 061-544-9993

ຊນິານ-ກນັ 061-240-8708

ກຽງບກັ(23)

ໂປຮາງ-ຊິ 054-270-5556

ກຽງຈ-ູຊິ 054-779-8709

ກມີຊອນ-ຊິ 054-439-8280

ອານດອງ-ຊິ 054-853-3111

ກມູ-ີຊິ 054-464-0545

ຢຽງຈ-ູຊິ 054-634-5431

ຢຽງຊອນ-ຊິ 054-334-2882

ຊາງຈ-ູຊິ 054-531-1342~4

ມນູກຽງ-ຊິ 054-554-5591

ກຽງຊານ-ຊິ 053-816-4071

ກນັວ-ິກນັ 054-383-2511

ອຸຍຊອງ-ກນັ 054-832-5440

ຈຽງຊອງ-ກນັ 054-872-4320

ຢຽງຢາງ-ກນັ 054-683-5432

ຢຽງດອັກ-ກນັ 054-730-7388

ຈຽງໂດ-ກນັ 054-373-7421

ກຢໍອງ-ກນັ 054-956-6336

ຊຽງຈ-ູກນັ 054-931-0537



ເອກະສານອ້າງອີງ 305304 ປ້ືມຄູ່ມືສຳລັບການໃຊ້ຊີວິດໃນປະເທດເກົາຫີຼ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

5. ສູນໄວໜຸ່ມສາຍຮຸງ້ຂອງມນູນທິິໄວໜຸ່ມຕ່າງຊາດ

ສະຖານະຂອງອງົການຈດັຕັງ້ໂຮງຮຽນສາຍຮຸງ້

ເຂດພືນ້ທີ່ ຊື່ ສູນ ຂໍ້ມນູຕດິຕ່ໍ

ກຸງໂຊລ

ສູນໄວໜຸ່ມສາຍຮຸງ້ຂອງມນູນທິິໄວໜຸ່ມຕ່າງຊາດ 02-733-7587

ສູນສະຫວດັດີການສງັຄມົກາຊານ 02-868-6856

ສະມາຄມົສະຫວດັດີການແຮງງານຍາ້ຍຖິ່ ນໃນເກາົຫຼີ 02-858-4115

ກຽງກິ

ໂຮງຮຽນບູຊອນແຊນານ 032-667-7480

ສູນຜູ້ອບົພະຍບົຊູວອນ 070-8671-3229

ສູນເຍາົວະຊນົແລະໄວໜຸ່ມຜູ້ຍາ້ຍຖິ່ ນອານຊານ 031-599-1779

ສູນຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະນະທາໍຂອງມະຫາວທິະຍາໄລພຽງແທກັ 031-659-8199

ອນິຊອນ ຊຸມຊນົຄນົຮກັສງັຄມົຫຼາຍວດັທະນະທາໍ 070-4118-6791 / 032-467-3992

ບູຊານ ສູນໄວໜຸ່ມບູຊານຢາງຈຽງ 051-868-0750

ແດຊອນ ມະຫາວທິະຍາໄລໄປໃຈ 042-520-5997

ຈອນບກັ
ສູນການສກຶສາແລະໃຫ້ຄໍາປກຶສາຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະນະທາໍຂອງ

ມະຫາວທິະຍາໄລວທິະຍາສາດສຸຂະພາບວອງວງັ
063-862-1422

ຊຸງບກັ ໂຮງຮຽນຊອງຈູແຊນານ 043-263-0041

ອງົການຈດັຕັງ້ໃຫ້ຄໍາປກຶສາແລະໂຄງການບໍາບດັຈດິວທິະຍາ多talk茶talk

ເຂດພືນ້ທີ່ ຊື່ ສູນ ຂໍ້ມນູຕດິຕ່ໍ

ກຸງໂຊລ ສູນໄວໜຸ່ມສາຍຮຸງ້ຂອງມນູນທິິໄວໜຸ່ມຕ່າງຊາດ 02-733-7587

ກຽງກິ ສູນເຍາົວະຊນົແລະໄວໜຸ່ມຕ່າງຊາດອານຊານ 031-599-1770

ອນິຊອນ ສູນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະນະທາໍກຽງຢາງກູ 032-541-2860

ບູຊານາ ສູນຊ່ວຍເຫຼອືໄວໜຸ່ມຄບົວງົຈອນບູຊານ 051-303-9675

ຄວງັຈ ູ ສູນຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະນະທາໍຄວງັຈູບກັກູ 062-363-2963

ເມອືງ/ແຂວງ Si/Gun/Gu ຂໍ້ມນູຕດິຕ່ໍ

ກຽງນາມ(19)
ເກໂອຊາງ-ກນັ 055-945-1365

ຮາບຊອນ-ກນັ 055-930-4738

ເຈຈູ(2)
ເຈຈ-ູຊິ 064-712-1140

ຊຽກວໂິປ-ຊິ 064-762-1141

※ເຂົາ້ເບິ່ ງພໍໂທລການຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະນະທໍາ‘Danuri’(www.liveinkorea.kr)ເພື່ ອເບິ່ ງຂໍ້ມນູເພີ່ ມເຕມີກ່ຽວກບັສູນຊ່ວຍ
ເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວດັທະນະທາໍ.

4.ສະຖານະປະຈບຸນັຂອງສູນDanuriHelpline

ພືນ້ທີ່ ຂໍ້ມນູຕດິຕ່ໍທົ່ ວປະເທດ ຫອ້ງການ

ໂຊລ

1577-1366

1577-1366

ຊູວອນ 031-257-1841

ແດຊອນ 042-488-2979

ຄວງັຈ ູ 062-366-1366

ບູຊານ 051-508-1366

ກູມ,ີກຽງບກັ 054-457-1366

ຊອນຈ,ູຊອນບກັ 063-237-1366

※ສູນໃຫ້ຄໍາປກຶສາແລະບ່ອນພກັອາໄສສຸກເສນີລະດບັເຂດພືນ້ທີ່ 6ແຫ່ງໃຫ້ບໍລກິານແຕ່ວນັຈນັຫາວນັສຸກ(09:00ໂມງຫາ18:00ໂມງ).ນອກໂມງ
ການເຫຼົ່ ານີ,້ການໂທຂໍຄໍາປກຶສາຈະຖກືໂອນຫາກຸງໂຊລແລະຜູ້ຮອ້ງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືຈະຖກືສົ່ ງຫາບ່ອນພກັເຊາົສຸກເສນີສໍາລບັແມ່ຍງິຕ່າງຊາດທີ່ ຢູ່
ໃກ້ສຸດ.
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ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

6.ສະຖານະປະຈຸບນັຂອງສູນແຊອນິ(ສູນອາຊບີໃໝ່ສໍາລບັແມ່ຍງິ)

ສູນSaeilCenterສະຫນບັສະຫນນູແມ່ຍງິຜູທ້ີ່ ໄດເ້ຫນັວ່າມກີານລບົກວນການເຮດັວຽກຂອງເຂາົເຈ ົາ້ເນື່ ອງຈາກການເກດີ
ລູກ,ການລຽ້ງລູກ,ວຽກຄວົເຮອືນ,ແລະອື່ ນໆ,ແລະການສະຫນອງການບໍລກິານຄບົວງົຈອນທີ່ ປະກອບມກີານໃຫຄໍ້າປກຶສ
າການເຮດັວຽກ,ການຝກຶອບົຮມົການເຮດັວຽກ,ການຝກຶວຽກ,ວຽກເຮດັງານທາໍນາຍຫນາ້ຄຸມ້ຄອງພາຍຫຼງັທີ່ ໄດຮ້ບັການຈາ້ງງ
ານ,ແລະອື່ ນໆ.ໃນປີ2016,150ສູນກາໍລງັດໍາເນນີແລະໄດຮ້ບັການກາໍນດົ(ຮ່ວມກບັກະຊວງການສາ້ງວຽກງານແລະແຮງງ
ານ).ສໍາລບັການຈາ້ງງານໃນເຂດພືນ້ທີ່ ໂດຍບ່ໍມສູີນSailCenter,ພວກເຮາົດໍາເນນີສູນເຂດມນົທນົSaeilCenter.ສະຖາ
ນະພາບຂອງສູນການກາໍນດົມດີັ່ ງຕ່ໍໄປນີ.້ຫາກຕອ້ງການຕດິຕ່ໍສູນSailCenterໂທ ☎1544-1199

ຂົງເຂດ ເຂດ ຊື່ຂອງສູນ ຊື່ຂອງອົງກອນທີ່ດໍາເນີນງານ ຕິດຕໍ່

Seoul
(28)

Gwanak-gu ສູນGwanakSaeilCenter ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງGwanak 02-886-9523

Guro-gu ສູນGanhoSaeilCenter ສະມາຄົມການພະຍາບານກຸງໂຊລ 02-859-6346

Guro-gu ສູນGuroSaeilCenter ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງGuro 02-867-8833

Yeongdeungpo-gu ສູນYeongdeungpoSaeil
Center

ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງ
Yeongdeungpo 02-858-4822~3

Geumcheon-gu ສູນNambuSaeilCenter ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງNambu 02-802-0185

Nowon-gu ສູນBukbuSaeilCenter ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງBukbu 02-972-5506

Nowon-gu ສູນNowonSaeilCenter ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງNowon 02-951-0187

Dongdaemun-gu ສູນDongdaemunSaeil
Center ສູນພດັທະນາຊບັພະຍາກອນແມ່ຍງີDongdaemun 02-921-2070

Seodaemun-gu ສູນSeodaemunSaeil
Center ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງSeodaemun 02-332-8661

Seocho-gu ສູນSeochoSaeilCenter ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງSeocho 02-6929-0011

Yangcheon-gu ສູນYangcheonSaeil
Center ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງYangcheon 02-2607-5638

Eunpyeong-gu ສູນEunpyeongSaeil
Center ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງEunpyeong 02-389-2115

Jongno-gu ສູນJongnoSaeilCenter ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງJongno 02-741-1326

Jungnang-gu ສູນJungnangSaeil
Center ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງJungnang 02-3409-1948

Gangseo-gu ສູນGangseoSaeilCenter ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງGangseo 02-2692-4549

Gangbuk-gu ສູນGangbukSaeilCenter ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງGangbuk 02-980-2377

Dongjak-gu ສູນDongjakSaeilCenter ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງDongjak 02-525-1121

Mapo-gu ສູນMapoSaeilCenter ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງMapo 02-719-6307

Yongsan-gu ສູນYongsanSaeilCenter ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງYongsan 02-714-9762

Songpa-gu ສູນSongpaSaeilCenter ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງSongpa 02-430-6070

ຂົງເຂດ ເຂດ ຊື່ຂອງສູນ ຊື່ຂອງອົງກອນທີ່ດໍາເນີນງານ ຕິດຕໍ່

Seoul
(28)

Gangnam-gu ສູນGangnamSaeil
Center ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງGangnam

02-6929-0002
(ດໍາເນີນການຈົນເຖິງທ້າຍເ

ດືອນສິງຫາ)

Seongbuk-gu ສູນSeongbukSaeil
Center ສູນການຈ້າງງານແລະສະຫວັດດີການແຫ່ງຊາດ 02-942-3117

Seongbuk-gu ສູນJeongneungSaeil
Center ສູນສະຫວັດດີການສັງຄົມJeongneung 070-4693-4755

Seongdong-gu ສູນSeongdongSaeil
Center ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງSeongdong 02-3395-1500

Jung-gu ສູນJung-guSaeilCenter Jung-guWomenPlaza 02-2234-3130

Dobong-gu ສູນDobongSaeilCenter ສູນDobongWomen’sCenter 070-7858-3210

Gangnam-gu
ສູນວິທະຍາສາດແລະ

ເຕັກໂນໂລຊີSaeilCenter
ແຫ່ງກຸງໂຊນ

ສູນວິທະຍາສາດ,ວິສະວະກໍາແລະ
ເຕັກໂນໂລຊີສໍາລັບແມ່ຍິງ 02-6258-5000

Gwangjin-gu ສູນDongbuSaeilCenter ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງDongbu 02-460-2384~9

Busan
(10)

Nam-gu ສູນBusanSaeilCenter ສູນBusanMetropolitanCityWomen’s
Center 051-610-2011

Dongrae-gu ສູນDongnaeSaeilCenter ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງDongnae 051-501-8945

Dong-gu ສູນDong-guSaeilCenter ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງDong-gu 051-464-9882

Haeundae-gu ສູນHaeundaeSaeil
Center ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງHaeundae 051-702-9196

Sasang-gu ສູນSasangSaeilCenter ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງSasang 051-326-8778

Busanjin-gu ສູນBusanjinSaeilCenter ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງBusanjin 051-807-7944

Seo-gu ສູນSeoSaeilCenter ສູນBusanSeo-guSaeilCenter 051-240-3560

Gijang-gun ສູນGijangSaeilCenter ຫ້ອງການBusanMetropolitanCity
Women’sCenter 051-709-5359

Gangseo-gu ສູນBusanGangseoSaeil
Center ສູນGangseo-guWomen’sCenter 051-970-4363

Sasang-gu ສູນBusanMetropolitan
SaeilCenter

ສູນBusanMetropolitanCityWomen
CultureCenter 051-320-8342

Daegu
(4)

Nam-gu ສູນDaeguNambuSaeil
Center ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງDaegu 053-472-2281

Buk-gu ສູນDaeguSaeilCenter ສະໂມສອນDaeguMetropolitanCity
WomenHall 053-310-0140

Seo-gu ສູນDaeguDalseoSaeil
Center

ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງDaegu
Dalgubeol 053-285-1331

Suseong-gu ສູນSuseongSaeilCenter DaeguSuseongWomenClub 053-766-0308
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ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

ຂົງເຂດ ເຂດ ຊື່ຂອງສູນ ຊື່ຂອງອົງກອນທີ່ດໍາເນີນງານ ຕິດຕໍ່

Incheon
(8)

Nam-gu ສູນIncheonSaeilCenter ສູນIncheonMetropolitanCityWomen
WelfareCenter 032-440-6528

Nam-gu ສູນIncheonNam-guSaeil
Center

ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງIncheon
Nam-gu 032-881-6060~2

Namdong-gu ສູນIncheonNamdong-gu
SaeilCenter ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງIncheon 032-469-1251

Seo-gu ສູນIncheonSeoguSaeil
Center

ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງIncheonSeo-
gu 032-577-6091

Bupyeong-gu ສູນBupyeongSaeil
Center

ສູນIncheonMetropolitanCityWomen
CultureCenter 032-511-3161~3

Namdong-gu
ສູນIncheonNamdong

IndustrialComplexSaeil
Center

ສະມາຄົມຜູ້ປະກອບການແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ
ສາຂາເມືອງອິນຊອນ 032-260-3611

Gyeyang-gu ສູນGyeyangSaeilCenter ສູນGyeyang-guWomen’sCenter 032-554-9368

Bupyeong-gu ສູນIncheonMetropolitan
SaeilCenter ມູນລະນິທິອິນຊອນສໍາລັບແມ່ຍິງແລະຄອບຄົວ ກໍານົດທີ່ຈະເປີດໃນກາງປີ

2016

Gwangju
(5)

Dong-gu ສູນGwangjuSaeilCenter ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງGwangju 062-511-0001

Buk-gu ສູນGwangjuBuk-guSaeil
Center

ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງGwangju
Buk-gu 062-266-8500

Nam-gu ສູນSongwonUniversity
SaeilCenter

ວິທະຍາໄລSongwonUniversity
ສູນການສຶກສາຕະຫຼອດຊີວິດ 062-360-5902

Gwangsan-gu
ສູນGwangjuGwangsan-

guSaeilCenter
(ສໍານັກງານໃຫຍ)່

ສໍານັກງານໃຫຍ່SaeilGwangjuSupport 1577-2919

Seo-gu ສູນGwangjuSeo-guSaeil
Center

GwangjuMetropolitanCityຄວາມດຸ່ນດ່ຽງກາ
ນເຮັດວຽກແລະສໍານັກງານໃຫຍ່ການສະຫນັບສະຫນູ

ນທີ່ຢູ່
062-613-7986~9

Daejoen
(4)

Seo-gu ສູນDaejoenSaeilCenter ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງDaejoen 042-524-4181~2

Yuseong-gu ສູນChungnamUniversity
SaeilCenter ວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດChungnam 042-821-8004

Yuseong-gu
ສູນPaiChaiUniversity
ICTConvergenceSaeil

Center

ລະບົບການສື່ສານດ້ານວິຊາການຮ່ວມມືອຸດສາຫະກໍາ,
ວິທະຍາໄລPaiChaiDaedeokValley 042-524-1982

Seo-gu ສູນDaejeonMetropolitan
SaeilCenter

ວິທະຍາໄລPaiChaiUniversity
ສູນການສຶກສາຕະຫຼອດຊີວິດ 042-520-5337

Ulsan
(2)

Nam-gu ສູນUlsanSaeilCenter ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງUlsan
MetropolitanCity 052-258-8064

Jung-gu ສູນUlsanJungbuSaeil
Center

ສູນUlsanMetropolitanCityWomen’s
Center 052-281-1616

ຂົງເຂດ ເຂດ ຊື່ຂອງສູນ ຊື່ຂອງອົງກອນທີ່ດໍາເນີນງານ ຕິດຕໍ່

Gyeonggi-do
(26)

Goyang-si ສູນGoyangSaeilCenter ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງGoyang 031-912-8555

Bucheon-si ສູນBucheonSaeilCenter ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງBucheon 032-326-3004

Seongnam-si ສູນSeongnamSaeil
Center ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງSeongnam 031-718-6696

Ansan-si ສູນAnsanSaeilCenter ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງAnsan 031-439-2060

Anyang-si ສູນAnyangSaeilCenter ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງAnyang 031-453-4360

Yongin-si ສູນGyeonggiITSaeil
Center ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງGyeonggi-do 031-899-9180

Uijeongbu-si ສູນGyeonggiBukbuSaeil
Center

ສູນGyeonggi-doBukbuWomenVision
Center 031-8008-8080

Uijeongbu-si ສູນUijeongbuYWCA
SaeilCenter UijeongbuYWCA 031-853-6332

Siheung-si ສູນSiheungSaeilCenter ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງSiheung 031-313-8219

Hwaseong-si ສູນHwaseongSaeil
Center ສູນHwaseong-siWomenVisionCenter 031-267-

8792~8798

Siheung-si ສູນSiheungSaeilCenter
(ສໍານັກງານໃຫຍ)່ ສໍານັກງານໃຫຍ່SiheungSaeilSupport 031-310-6020,6029

Gwangmyeong-si ສູນGwangmyeongSaeil
Center ສູນGwangmyeong-siWomen’sCenter 02-2680-6773

Pyeongtaek-si ສູນPyeongtaekSaeil
Center ສູນPyeongtaekSaeilCenter 031-8024-7412,

7414

Namyangju-si ສູນNamyangjuSaeil
Center NamyangjuYWCA 031-577-0886~7

Suwon-si ສູນPaldalSaeilCenter ສູນSuwon-siFamily&WomenCenter 031-259-9831

Suwon-si ສູນYeongtoneSaeil
Center ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງSuwon 031-206-1919

Pocheon-si ສູນPocheonSaeilCenter ສະມາຄົມສຸຂະພາບແລະສະຫວັດດີການຄອບຄົວ 031-541-7943

Goyang-si ສູນGoyangMICESaeil
Center ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງGoyang 031-912-8677

Yongin-si ສູນYongindaeSports
SaeilCenter ວິທະຍາໄລYongIn 031-8020-3661~2

Icheon-si ສູນIcheonSaeilCenter IcheonYMCA 031-645-3636

Gimpo-si ສູນGimpoSaeilCenter GimpoCityHall 031-996-7607~7611

Paju-si ສູນPajuSaeilCenter ສະຖາບັນການຮຽນຮູ້SeoyeongUniversity
Mirae 031-930-9540
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ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

ຂົງເຂດ ເຂດ ຊື່ຂອງສູນ ຊື່ຂອງອົງກອນທີ່ດໍາເນີນງານ ຕິດຕໍ່

Gyeonggi-do
(26)

Anyang-si ສູນAnyangCreative
IndustrialSaeilCenter

ອົງການຄວາມຄິດສ້າງສັນການສົ່ງເສີມອ
ຸດສາຫະກໍາAnyang 031-8045-5191

Osan-si ສູນOsanSaeilCenter ສະໂມສອນGimpoCityHall ກໍານົດທີ່ຈະເປີດໃນກາງປີ
2016

Yongin-si ສູນGyeonggiMetropolitan
SaeilCenter ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງGyeonggi-do 031-899-

9101~2/9104~5

Uijeongbu-si ສູນGyeonggiBukbu
MetropolitanSaeilCenter

ສູນGyeonggi-doBukbuWomenVision
Center 031-8008-8100

Gangwon-do
(8)

Donghae-si ສູນDonghaeSaeilCenter DonghaeYWCA 033-533-6077

Wonju-si ສູນWonjuSaeilCenter WonjuYWCA 033-737-4595

Chuncheon-si ສູນChuncheonSaeil
Center ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງChuncheon 033-243-6474

Gangneung-si ສູນGangneungSaeil
Center ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງGangneung 033-643-1148

Yangyang-gun ສູນYangyangSaeil
Center ສູນYangyang-gunWomen’sCenter 033-670-2357

Yeongwol-gun ສູນYeongwolSaeil
Center ສູນYeongwol-gunWomen’sCenter 033-370-1333

Jeongseon-gun ສູນJeongseonSaeil
Center ສູນJeongseon-gunWomen’sCenter 033-560-2316

Samcheok-si ສູນSamcheokSaeil
Center

ສູນSamcheok-siLifelongLearning
Center

ກໍານົດທີ່ຈະເປີດໃນກາງປີ
2016

Chung
cheong
buk-do
(7)

Cheongju-si ສູນCheongjuSaeil
Center ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງCheongju 043-253-3400~1

Yeongdong-gun ສູນYeongdongSaeil
Center ສູນYeongdong-gunWomen’sCenter 043-745-7713

Cheongju-si ສູນChungbukSaeil
Center(ສໍານັກງານໃຫຍ)່ ສໍານັກງານໃຫຍ່ChungbukSaeilSupport 043-217-9195

Chungju-si ສູນChungjuSaeilCenter ChungjuYWCA 043-845-1991

Jecheon-si ສູນJecheonSaeilCenter ສູນJecheon-siWomenCultureCenter 043-644-3905

Cheongju-si ສູນCheongjuITSaeil
Center ສູນWISETChungbukRegionalCenter ກໍານົດທີ່ຈະເປີດໃນກາງປີ

2016

Cheongju-si ສູນChungbuk
MetropolitanSaeilCenter ສໍານັກງານໃຫຍ່ChungbukSaeilSupport 043-215-9195

Chung
cheong
nam-do
(10)

Boryeong-si ສູນBoryeongSaeil
Center ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງBoryeong 041-935-9663

Cheonan-si ສູນCheonanSaeilCenter ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງCheonan 041-576-3060

ຂົງເຂດ ເຂດ ຊື່ຂອງສູນ ຊື່ຂອງອົງກອນທີ່ດໍາເນີນງານ ຕິດຕໍ່

Chung
cheong
nam-do
(10)

Nonsan-si ສູນNonsanSaeilCenter ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງNonsan 041-736-6244

Dangjin-si ສູນDangjinSaeilCenter Dangjin-siSocialWelfareTown 041-360-3230~2

Seosan-si ສູນSeosanSaeilCenter ສະໂມສອນSeosanCityHall 041-660-2707

Asan-si ສູນAsanSaeilCenter ວິທະຍາໄລSunMoon 041-530-8131~3

Gongju-si ສູນGongjuSaeilCenter ມະຫາວິທະຍາໄລKongjuNationalUniversity
ສູນການສຶກສາຕະຫຼອດຊີວິດ 041-850-6061~7

Yesan-gun ສູນYesanSaeilCenter ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດKongju 041-330-1542

Buyeo-gun ສູນBuyeoSaeilCenter ສູນBuyeo-gunWomenCultureCenter 041-830-2647,2754

Hongseong-gun ສູນHongseongSaeil
Center Hongseong-gunOffice 041-630-9541~7

Jeollabuk-do
(9)

Gimje-si ສູນGimjeSaeilCenter ສູນGimje-siWomen’sCenter 063-540-4120

Gunsan-si ສູນGunsanSaeilCenter ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງGunsan 063-468-0055

Jeonju-si ສູນJeonjuSaeilCenter ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງJeonju 063-232-2352

Jeonju-si ສູນJeonbukSaeilCenter ສູນJeonbukWomenEducation&
CultureCenter 063-254-3610

Jeongeup-si ສູນJeongeupSaeil
Center ສູນJeongeup-siWomenCultureCenterl 063-534-8219

Namwon-si ສູນNamwonSaeilCenter ສູນNamwon-siWomenCultureCenter 063-633-0860

Iksan-si ສູນIksanSaeilCenter ສູນIksanSaeilCenter 063-853-5625

Wanju-gun ສູນWanjuSaeilCenter ສູນWanju-gunLaborsWelfareCenter 063-290-3880

Jeonju-si ສູນJeonbukSaeilCenter ສູນJeonbukWomenEducation&
CultureCenter 063-254-3813

Jeollanam-
do
(9)

Mokpo-si ສູນMokpoSaeilCenter ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງMokpo 061-283-7535

Yeosu-si ສູນYeosuSaeilCenter ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງYeosu 061-641-0050

Sunchcheon-si ສູນSuncheonSaeil
Center ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງSuncheon 061-744-9705

Gwangyang-si ສູນYangyangSaeil
Center ສູນGwangyangWomenCultureCenterl 061-797-2781

Jangseong-gun ສູນJangseongSaeil
Center ສູນJangseong-gunWomen’sCenter 061-390-7635~6

Naju-si ສູນNajuSaeilCenter ສູນNajuVocationalTrainingCenter 061-333-1064

Hwasun-gun ສູນHwasunSaeilCenter ຫ້ອງການHwasun-gunOffice 061-379-3551

Yeongam-gun ສູນYeongamSaeil
Center ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນJeonnam 061-463-9972

Muan-gun ສູນJeonnamSaeilCenter JeonnamWomen’sPlaza 061-260-7335



ເອກະສານອ້າງອີງ 313312 ປ້ືມຄູ່ມືສຳລັບການໃຊ້ຊີວິດໃນປະເທດເກົາຫີຼ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

7.ໜ່ວຍບໍລກິານກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງເກາົຫຼ ີ

ສະຖາບນັ ເບໂີທລະສບັ ແຟກັ

ຫອ້ງການກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງປະຈາໍສະໜາມບນິອນິຊອນ
ສາຂາສະຖານກຸີງໂຊລ
ສາຂາຊດິຕີແ້ອ

032-740-7016/7020
02-362-8431
02-551-6922/3

032-740-7010
02-362-8436
02-551-6934

ຫອ້ງການກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງກຸງໂຊລ
ສາຂາເຊຈອງໂນ

02-2650-6210~1,4~5
02-731-1799

02-2650-6295
02-731-1791

ຫອ້ງການກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງບູຊານ
ສາຂາກາມຊອນ

051-461-3091~5
051-254-3917~8

051-463-7255
051-254-3919

ຫອ້ງການກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງອນິຊອນ
ສາຂາອານຊານ

032-890-6406~7
031-364-5703

032-890-6400
031-401-5734

ຫອ້ງການກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງຊູວອນ
ສາຂາພຽງແຕກັ
ສາຂາໂອຊານ

031-695-3813,5
031-683-6938
031-666-2672

031-695-3810
031-682-1794
031-666-7387

ຫອ້ງການກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງນາມບູກຸງໂຊລ 02-2650-4617 02-2650-4690

ຫອ້ງການກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງກມິແຮ 051-979-1322~5 051-979-1380

ຫອ້ງການກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງເຊຈ ູ 064-723-3494,757-3696 064-722-4045

ຫອ້ງການກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງແດກູ
ສາຂາກມູີ
ສາຂາໂພຮາງ

053-980-3512
054-459-3508
054-247-5363

053-980-3580
054-459-3580
054-247-5352

ຫອ້ງການກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງແດຈອນ
ສາຂາແຊວນານ
ສາຂາແຊວຊານ

ດາງຈນິ

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

ຫອ້ງການກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງແຢວຊູ
ສາຂາຄວງັຢາງ

061-689-5500
061-792-1139

061-684-6974~5
061-792-9928

ຂົງເຂດ ເຂດ ຊື່ຂອງສູນ ຊື່ຂອງອົງກອນທີ່ດໍາເນີນງານ ຕິດຕໍ່

Gyeong
sangbuk-do

(8)

Gumi-si ສູນGumiSaeilCenter ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງGumi 054-456-9494

Gimcheon-si ສູນGimcheonSaeil
Center ສູນການສຶກສາຕະຫຼອດຊີວິດGimcheon 054-430-1179

Pohang-si ສູນPohangSaeilCenter ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງPohang
YWCA 054-278-4410

Chilgok-gun ສູນChilgokSaeilCenter ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງChilgok 054-973-7019

Gyeongsan-si ສູນGyeongsanSaeil
Center ສະໂມສອນGyeongsanCityHall 053-667-6880

Gyeongju-si ສູນGyeongjuSaeil
Center

GoodNeighborsGyeongbukNambu
Branch 054-744-1901

Yeongcheon-si ສູນYeongcheonSaeil
Center

ສູນYeongcheonEducation&Culture
Center 054-339-7759

Yeongcheon-si ສູນGyeongbukSaeil
Center

ສະຖາບັນການພັດທະນານະໂຍບາຍຂອງແມ່ຍິງ
Gyeongbuk 053-811-1982

Gyeong
sangnam-do

(9)

Gimhae ສູນGimhaeSaeilCenter ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງGimhae 055-331-4335

Gimhae-si ສູນGimhaeSaeilCenter ສູນGimhae-siWomen’sCenter 055-329-2145

Jinju-si ສູນJinjuSaeilCenter ສະຖາບັນການພັດທະນາຄວາມສາມາດJinju-si 055-749-2593

Cahngwon
(Masan) ສູນMasanSaeilCenter ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງMasan 055-232-5265

Changwon-si ສູນChangwonSaeil
Center ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງChangwon 055-283-3221

Changwon-si ສູນGyeongnamSaeil
Center(ສໍານັກງານໃຫຍ)່

ສູນGyeongnamSaeilCenter
(ສໍານັກງານໃຫຍ)່ 1588-3475

Geoje-si ສູນGimjeSaeilCenter ສູນGeojeWomen’sCenter 055-634-2064

Yangsan-si ສູນYangsanSaeilCenter YangsanYWCA 055-362-9192

Changwon-si ສູນGyeongnamSaeil
Center

ສູນGyeongnamMetropolitanSaeil
Center 1588-3475

Jeju
(3)

Jeju-si ສູນJejuSaeilCenter ສູນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແມ່ຍີງJeju 064-753-8090

Seogwipo-si ສູນSeogwipoSaeil
Center SeogwipoYWCA 064-762-1400

Seogwipo-si ສູນHallaSaeilCenter ການບໍລິການຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາແລະຂະຫຍາຍການພິເ
ສດຂອງແຂວງທີ່ປົກຄອງດ້ວຍຕົນເອງພິເສດJeju

ກໍານົດທີ່ຈະເປີດໃນກາງປີ
2016

Sejong(1) Sejong-si ສູນSejongSaeilCenter SejongYWCA 044-863-8210



ເອກະສານອ້າງອີງ 315314 ປ້ືມຄູ່ມືສຳລັບການໃຊ້ຊີວິດໃນປະເທດເກົາຫີຼ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

ສະຖາບນັ ເບໂີທລະສບັ ແຟກັ

ຫອ້ງການກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງຢາງຈູ
ສາຂາໂກຢາງ

031-828-9306~7
031-960-9310/9339

031-828-9461
031-919-7663

ຫອ້ງການກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງອຸນຊານ 052-279-8024 052-279-8028

ຫອ້ງການກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງກມີໂປ 02-2666-1041/2664-6202 02-2664-8096

ຫອ້ງການກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງຄວງັຈ ູ
ສາຂາມອັກໂປ

ສະໜາມບນິມອູານ

062-605-5207
061-283-7294
061-453-8846

062-605-5299
061-282-7293
061-453-8841

ຫອ້ງການກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງຈາງວອນ
ສາຂາຕງົຢຽງ
ສາຂາຊາຊອນ
ສາຂາແຊວເຈ

055-981-6000
055-645-3405
055-835-3988
055-681-8133

055-247-9150
055-645-3441
055-835-4087
055-682-2433

ຫອ້ງການກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງຊຸນຊອນ
ສາຂາດອງແຮ
ສາຂາຊອັກໂຄ
ສາຂາໂກຊງົ

033-269-3221
033-535-5722
033-636-8614
033-680-5101

033-269-3298
033-533-8153
033-636-8615
033-680-5102

ຫອ້ງການກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງຊງົຈູ 043-230-9030 043-236-4907

ຫອ້ງການກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງຈອນຈູ
ສາຂາກນັຊານ

063-245-6164
063-445-3874

063-245-6165
063-446-8998

ສູນດໍາເນນີການກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງຮວາຊງົ 031-8055-7000/5 031-355-2018

ສູນດໍາເນນີການກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງຊງົຈູ 043-290-7512~3 043-290-7590

ສູນຊ່ວຍເຫຼອືເລື່ ອງການເຂົາ້ເມອືງ 032-745-3300 032-745-3330

8.ສູນຊ່ວຍເຫຼອືແຮງງານຕ່າງຊາດສະຖານະ

•ສູນພືນ້ຖານ

ລດ ຊື່ ສູນ ທີ່ ຢູ່ ໂທລະສບັ ແຟກັ

1 ເກາົຫຼີ www.migrantok.org 02-6900-8000 02-6900-8001

2 ອຸຍຈອງບູ www.ufwc.or.kr 031-8389-111 031-8389-222

3 ກີມແຮ www.gimhaekorea.or.kr 055-338-2727 055-338-1630

4 ຊາງວອນ www.mfwc.or.kr 055-253-5270~4 055-253-5276

5 ອນິຊອນ www.infc.or.kr 032-431-5757 032-431-1129

6 ແດກູ www.dfwc.or.kr 053-654-9700 053-654-9213

7 ຊຽວນານ www.cfwc.or.kr 041-411-7000 041-411-7029

8 ກວາງຈ ູ www.gjfc119.or.kr 062-944-1199 062-946-1198

○•ສູນຂະໜາດນອ້ຍລະດບັເຂດພາກພືນ້

ລດ ຊື່ ສູນ ທີ່ ຢູ່ ໂທລະສບັ ແຟກັ

1 ສູນຊຸມຊນົຮ່ວມໃຈ
GangwonWonju-siMunmak-eup

Wanggeon-ro143-7
070-7521-8097 033-748-8097

2
ສູນແຮງງານຕ່າງຊາດ

ໂອຊານ
GyeonggiOsan-siSeonghodaero

50-gil38(Osan-dong)
031-372-9301 031-372-9391

3
ສູນສະຫວດັດີການຊາວ
ຕ່າງຊາດປຽງທຽກ

GyeonggiPyeongtaek-siPyeongtaek-ro
64-gil42(Pyeongtaek-dong)

031-652-8855 031-654-0955



ເອກະສານອ້າງອີງ 317316 ປ້ືມຄູ່ມືສຳລັບການໃຊ້ຊີວິດໃນປະເທດເກົາຫີຼ

ການຖພືາແລະການລຽ້ງດູເດກັ ການສກຶສາຂອງເດກັ ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ການຈາ້ງງານແລະແຮງງານ ເອກະສານອາ້ງອງີສຸຂະພາບແລະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ
ວດັທະນະທາໍແລະ
ຊວີດິຂອງຄນົເກາົຫຼີ

ການຢູ່ອາໄສແລະ
ການປ່ຽນສນັຊາດ

ການບໍລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄວົຫຼາຍວັ
ດທະນະທາໍແລະຊາວຕ່າງຊາດ

ພາກສະເໜກ່ີຽວກບັສາທາລະນະ
ລດັເກາົຫຼີ

ລດ ຊື່ ສູນ ທີ່ ຢູ່ ໂທລະສບັ ແຟກັ

17
ສະມາຄມົຊ່ວຍເຫຼອືຊາວ
ຕ່າງຊາດທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນ

ຊາມຊານ

BusanSasang-guSasang-ro170-gil
28-9(Gwaebeop-dong)

051-902-2248 051-313-5155

18
ສະມາຄມົສະຫວດັດີການ
ແຮງງານຕ່າງຊາດເກາົຫຼີ

SeoulGuro-guGurojungang-ro217-1
MiseongBuildingFl.5(Guro-dong)

02-858-4115 02-858-4113

19
ພນັທະມດິຜູ້ຄນົໃນ

ພູຣວນ
SeoulDongdaemun-guImun-ro69
YeongilBuilding#302(Imun-dong)

02-964-7530 02-3293-7530

20
ສູນຊ່ວຍເຫຼອືຄນົຕ່າງຊາດ

ຊາຕິອນິລິມ
IncheonJung-guInjung-ro146-gil6

(Sa-dong)
032-766-1061 032-777-0091

21
ສູນແຮງງານຕ່າງຊາດ

ອນິຊອນ
IncheonNam-guYeomjeon-ro239-gil

27-11(Dohwa-dong)
032-874-3613 032-872-3612

22
ສູນວດັທະນະທາໍແຮງງານ

ຕ່າງຊາດຢຽວຊູ
Jeollanam-doYeosu-siGukpo1-ro27

(Guk-dong)
061-644-3927 061-644-3926

23
ສູນຊ່ວຍເຫຼອືທາງວດັ
ທະນະທາໍແຮງງານຕ່າງ

ຊາດຈຽນນານ

Jeollanam-doYeongam-gunSamho-
eupDaebuljugeo1-ro8-gil23

061-462-8389 061-462-8390

24
ສູນຊ່ວຍເຫຼອືແຮງງານຕ່າງ

ຊາດອາຊານ

Chungcheongnam-doAsan-si
Sijang-gil29CitizenCultureand

WelfareCenter#203(Oncheong-dong)
041-541-9112 041-541-9199

25
ໂບດເມໂທດກິເຂດ

ຊຸງບກັ
Chungcheongbuk-doCheongwon-gun

Nami-myeonSeokpan2-gil8-21
043-238-7422 043-238-7424

26
ສູນຊ່ວຍເຫຼອືແຮງງານຕ່າງ

ຊາດເຂດຊຸງບກັ

Chungcheongbuk-doJincheon-gun
Jincheon-eupJungangbuk1-gil3

JincheonTerminalFl.3
043-534-6009 043-534-6010

27 ສູນຊາວຕ່າງຊາດກຽງຈ ູ
Gyeongsangbuk-doGyeongju-si
Oedong-eupIpsil-ro2-gil18

054-705-1828 054-705-2838

28 ສູນຄນົເຂົາ້ເມອືງເຈຈ ູ Jeju-siSeogwang-ro2-gil33-1 064-712-1141 064-711-0243

29
ເຮອືນພກັແຮງງານ
ອກິຊານເຊນັໂຈເຊບັ

Jeollabuk-doIksan-siInbuk-ro132 063-852-6949 063-856-6949

30
ອງົການສຸພະນມິດິ
ຖະໜນົຊນັຊອນ

Jeollanam-doSuncheon-si
Joryemotdeul1-gil3-5

061-724-1127 061-724-1173

31 ເຮອືນແຫ່ງຄວາມຮກັ
Gyeongsangnam-doJinju-siDolgot-ro

7beon-gil
055-763-0707 055-759-3023

ລດ ຊື່ ສູນ ທີ່ ຢູ່ ໂທລະສບັ ແຟກັ

4
ສູນແຮງງານຕ່າງຊາດ

ບູຊອນ
GyeonggiBucheon-siWonmi-gu
Gyenam-ro336(Jung-dong)

032-654-0664 032-668-0077

5
ມນູນທິິແຮງງານຕ່າງຊາດ

ເກາົຫຼ ີ
GyeonggiGwangju-siGyeongan-ro

25-gil7(Gyeongan-dong)
031-797-2688 031-797-3940

6

ສູນຄນົເຂົາ້ເມອືງບໍລກິານ
ເພື່ ອສງັຄມົເຂດອຸຍຈຽງບູ

ແຄໂທລກິ
EXODUS(East
Gyeonggi)

GyeonggiGuri-siCheyukgwan-ro
153-gil18(Gyomun-dong)

031-566-1142 031-696-5296

7
ໝູ່ ບາ້ນໄຮ້ພມົແດນ

ສູນຄນົເຂົ້າເມອືງກີມໂປ

GyeonggiGimpo-siGimpohangang2-ro
144ChodangVillageJugongShopping
Center#203(Janggi-dong)

031-982-7661 031-982-7728

8 ສູນຄນົເຂົາ້ເມອືງອນັຍອງ
GyeonggiAnyang-siManan-gu

Jangnae-ro113
031-441-8502 031-441-8503

9
ສູນແຮງງານຕ່າງຊາດ

ອນັຊານ
GyeonggiAnsan-siDanwon-gu
Gwansan2-gil9-1(Wongok-dong)

031-495-2288 031-495-8700

10
ສູນວດັທະນະທາໍແຮງງານ
ຕ່າງຊາດສາຂາໂປຮາງ

GyeongbukPohang-siNam-gu
Ocheon-eupNaengcheon-ro378,Fl.2

(GyeongdongChurch)
054-291-0191 054-293-1377

11
ສູນຄນົເຂົາ້ເມອືງເຂດຊາງ
ວອນແຄດັທໍລກິເມຊານ

Gyeongsangnam-doChangwon-si
Uichang-guChangidae-ro600-gil2

(Sinwol-dong)
055-275-8203 055-275-8202

12 ຄນົເຕມີຝນັ
Gyeongsangbuk-doGumi-si
Jisan1-gil46-8(Jisan-dong)

054-458-0755 054-458-0756

13
ສູນວດັທະນະທາໍແຮງງານ

ຕ່າງຊາດ
GwangjuGwangsan-gu
Pyeongdong-ro29

062-943-8930 062-943-1634

14
ສູນສະຫວດັດີການສງັຄມົ
ແຄດັທໍຣກິກວາງຊູ

ກມົກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງ

GwangjuGwangsan-guGwangsan-ro
57-1(Songjeong-dong)

062-959-9335 062-954-8005

15
ສູນໂທບໍລກິານແຮງງາ
ນຕ່າງຊາດທົ່ ວໄປແຄຈອງ

DaejeonJung-guMokcheok7-gil6
(Eunhaeng-dong)

042-631-6242 042-631-6243

16
ໂບດແຮງງານຕ່າງຊາດ

ບູຊານ
BusanBusanjin-guDongseong-ro143
ShinwooBuilding#511(Jeonpo-dong)

051-803-9181 051-803-9189





ຈດັພມິໂດຍ

ຜູຈ້ດັພມິ  ລດັຖະມນົຕກີະຊວງຄວາມສະເໝພີາບຍງິຊາຍແລະຄອບຄວົ,KangEun-hee

ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ

ວາງແຜນ
ແລະຜະລດິໂດຍ

ຮູບພາບໂດຍ ອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງເກາົຫຼ,ີວາລະສານWeeklyGonggamຂອງກະຊວງວດັທະນະທໍາ,ກລິາ
ແລະການທ່ອງທ່ຽວແລະອງົການມລໍະດກົທາງວດັທະນະທາໍ

ອອກແບບໂດຍ JNC

ແປໂດຍ ENKOLINE

ເອກະສານອາ້ງອງີ ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັການໃຊຊ້ວີດິໃນປະເທດເກາົຫຼີ(2015),ກະຊວງຄວາມສະເໝພີາບຍງິຊາຍແລະຄອບຄວົ

※ຫາ້ມອດັສໍາເນາົສິ່ ງພມິນີ້ບ່ໍວ່າຈະບາງສ່ວນຫຼທືງັໝດົ.

2016
ປືມ້ຄູ່ມສໍືາລບັກາ
ນໃຊຊ້ວີດິໃນປະ
ເທດເກາົຫຼີ

ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັຄນົຕ່າງຊາດແລະຄ
ອບຄວົຫຼາຍວດັທະນະທາໍທີ່ ອາໄສຢູ່

ໃນປະເທດເກາົຫຼ ີ
-ພາສາລາວ-




