대한민국의 학교는
모두에게 열려 있습니다!
귀하의 가정에 만 6세부터 만 17세까지의 아동이 있나요?
그렇다면 대한민국의 우수한 교사에게 교육받고,
또래 아동과 함께 어울릴 수 있도록 아이를 학교로 보내 주세요.

지금 바로 인근 학교에 입학 상담을 받아 보세요.

Q

누구나 학교에 다닐 수 있나요?
체류자격에 관계 없이 누구나 학교에 다닐 수 있으며, 모두에게 평등한 교육을 제공해요.

Q

학교에 입학하려면 어떤 서류를 챙겨가야 하나요?
① 출입국에 관한 사실이나 외국인등록을 증명할 수 있는 서류

		

※이 서류가 없어도 거주사실을 확인할 수 있는 서류로 대신할 수 있음.
② 학력증빙관련 서류(졸업증명서 또는 재학사실 증명 서류, 성적증명서 등) 등이 필요해요.
필요한 서류는 학교마다 다를 수 있으며, 이 서류가 없더라도 인근 학교에 먼저 입학 상담을 꼭 받아보세요.

Q

우리 아이가 한국어를 못하는데 괜찮을까요?
아이가 한국어에 익숙해질 때까지 한국어와 한국문화 집중교육을 받을 수 있는 ‘예비학교(195개교)’가 운영되고
있어요. 예비학교가 아닌 학교에서도 한국어교육을 받을 수 있으니, 학교에 문의해 주세요.

< 대한민국 학교교육 제도 >

유치원/어린이집

2~3년

➲

초등학교
6년

➲

중학교
3년

➲

고등학교
3년

의무교육으로 무상교육 제공

※ 대한민국의 학교는 1학기가 3월부터 시작하며, 2학기는 8월 또는 9월에 시작, 주5일 수업을 진행하고 있음
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※ في المدارس الكورية ،يبدأ الفصل الدراسي األول في مارس ،وأيام الدراسة هي من االثنين إلى الجمعة

