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

សាលារ�ៀននៅប្រទេសកូរ៉ េត្រូវបាន
ប�ើកចំហរសម្រាប់អ្នកទា ំងអស់គ្នា

Cambodia

ត�ើនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកមានកុមារអាយុចាប់ពី៦ឆ្នា ំ
ដល់១៧ឆ្នា ំដែរឬទេ?
ប�ដ
ើ ូចច្នោះមែន កូនរបស់អ្នកនង
ិ ទទួលបានការសិក្សាពគ្
ី រូបបបង្រៀនដ៏ល្អ
នៃប្រទេសកូរ៉ េ, អ្នកគួរតែបញ្ជូ នកូនរបស់អ្នកទៅសាលារ�ៀន ដ�ើម្ បី ឲ្យពួកគេ
ចុះចំណោមជាមួយនង
ឹ ក្មេងដ៏ទៃទ�ៀត។ សូ មទទូលការប្ក្
រឹ សារយោបល់
អំពីការបញ្ជូ នកូនទៅសា លារ�ៀននៅក្បែផ្ទះរបស់លោកអ្នក ឥឡូវនេះ។

Q

ត�ើមនុស្សប្រភេទណា អាច ចូលរ�ៀននៅសាលាបាន?
អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅសាលារ�ៀនបាន ដោយមន
ិ ប្រកាន់ អំពី ពូជសាសន៍
ពណ៌សម្ បុ សញ្ញាតិ ឬ ទិដ្ឋា ការអ្វីឡ�ើយ , យ�ើងផ្តល់ការអប់រ ំ ឲ្យបានស្មើរៗគ្នា
ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា។

Q

ដ�ើម្ បីឲ្យកូនចូលរ�ៀននៅសាលាបាន ត�ើត្រូវការឯកសារអ្វីខ្លះ?
① គឺត្រូវការឯកសារដែលបង្ហាញការពិត អំពីការចុះបញ្ ជី អន្តោ ប្រវេសន៍ឬជនបរទេស

※ ប្រសិនប�ើអ្នកគ្មានឯកសារនេះទេ អ្នកអាចជំនួសដោយឯកសារ ដែលបញ្ជាក់ពីលំនៅស្ថាន របស់អ្នកបាន

② ត្រូវការឯកសារបញ្ជាក់អំពក
ិ ញា បនបត្របញ្ច ប់ការសិក្សារ,
ី ំរតនៃការស
ិ
ិ ក្សារ(វញ្
វញ្
ពន
ិ ញា បនបត្រចុះឈ្មោះ, ព្ត្តិបត្រ
រឹ
ិ ទុ ្។ល។)
ឯកសារដែលត្រូវការ អាចនឹងប្រែប្រួលទៅតាមសាលារ�ៀននីមយ
ួ ៗ,ប្រសិនប�ើគ្មានឯកសារ 
បញ្ជាក់អ្វីកដ៏ ោយ សូ មពិគ្រោះយោបល់ ពីការទៅសាលារ�ៀន នៅសាលារ�ៀនក្បែផ្ទះរបស់លោកអ្នក។

Q

ត�ើមានបញ្
ហា អ្វីដែរឬទេ ប្រសិនប�ើកន
ូ របស់ខមិ
ញុំ្ នអាចនិយាយភាសាកូរ៉ េបាន?
រហូតទាល់តែកូនរបស់អ្នកមានទម្លាប់ចេះភាសារកូរ៉ េ ក្មេងនិងទទួលបានការអប់រ ំអំ
ពីការផ្តោត អារម្មណ៍ ពីប្រទេសកូរ៉ េនិង វប្បធម៌នៃប្រទេសកូរ៉ េ ពី
“សាលាបឋមសិក្សា (មានចំនូន1
 95 សាលាររ�ៀន)” ដែលបាន ប�ក
ើ ដំណ�ើរការ។
ក្រៅពសា
ី លាបឋមសិក្សា អ្នកអាចរ�ៀនភាសាកូរ៉ េ បាននៅតាមសាលា រ�ៀនបាន,
សូ មសាកសួ រព័តមា
៌ ននៅតាមសាលារ�ៀន។
< ប្រព័ន្ឋសាលារ�ៀន នៅប្រទេសកូរ៉ េ >

សាលាមតេយ្យ/
ផ្ទះម�ើលក្មេង
២~៣ឆ្នា ំ

➲

សាលាបឋមសិក្សា
៦ឆ្នា ំ

➲

អនុវិទ្យាល័យ
៣ឆ្នា ំ

➲

ការអប់រ ំជាកតាព្វកច
តា លដោយមន
ិ ្ច ផ្តល់ជូនការបណ្តុះបណ្
ិ គត
ិ ថ្លៃ

វិទ្យាល័យ
៣ឆ្នា ំ

※ នៅប្រទេសកូរ៉ េ ឆមាសទី១ត្រូវបានចាប់ផ្តើមនៅខែ មនា
ី , ឆមាសទី២ ចាប់ផ្តើមនៅខែ សីហានិងខែកញ្ញា, សិក្សារ ៥ថ្ងៃ ក្នុងមួយសប្តា ហ៍។

