레인보우스쿨에서

한국어 배우자!
CÙNG HỌC TIẾNG HÀN TẠI RAINBOW SCHOOL!

www.rainbowyouth.or.kr

2021년 레인보우스쿨 프로그램 운영기관 안내
Các địa điểm tổ chức chương trình Rainbow School 2021

레인보우스쿨은 무지개청소년센터가 여성가족부 지원을 받아 전국 20개소를 운영하고 있습니다.
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기관명(机构名称)

연락처(电话)

금천누리종합사회복지관

070-4365-8104

화원종합사회복지관

02-6925-5285

고양시중도입국청소년센터

031-970-3020

온누리다문화평생교육원

070-4439-9950

평택대 다문화가족센터

031-659-8199

부천새날학교

032-667-7480

곤지암외국인교육지원센터

031-797-0122

경기대 산학협력단
경기대다문화교육센터

031-252-3111

다사랑외국인문화센터

070-8847-9191

다문화사랑회

032-467-3992

광주북구건강가정다문화가족지원센터

062-526-6004

부산글로벌참교육학교

051-521-6000

세종시이주노동자복지센터

044-864-2982

(사)함께하는공동체

070-4923-1781

(사)글로벌드림 다문화연구소

055-322-1365

하이웃이주민센터

054-772-0691

제주이주민센터

064-712-1141

홍성이주민센터

070-4150-9722

237이민자지원센터

041-533-0675

충주시건강가정다문화가족지원센터

043-857-5960
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레인보우스쿨은?

레인보우스쿨 교육 내용

Rainbow School (Trường học Cầu vồng) là?

레인보우스쿨은 중도입국청소년이 다양한 체험을 통해
한국사회를 이해하고 한국어를
배우면서 친구도 사귈 수 있는 프로그램입니다.
Rainbow School là chương trình hỗ trợ thanh thiếu niên nhập cảnh
giữa chừng học tiếng Hàn, kết bạn và hiểu hơn về xã hội Hàn Quốc
thông qua các hoạt động trải nghiệm đa dạng.

교과수업 보충
Học thêm bổ sung kiến thức

중도입국청소년이란
Thanh thiếu niên nhập cảnh giữa chừng là?

한국인과 재혼한 외국인 부모를 따라 한국에 온 청소년
Thanh thiếu niên nhập cư Hàn Quốc theo bố/mẹ người nước ngoài
tái hôn với người Hàn

국제결혼가정의 자녀 중에서 외국인 부모의 본국에서
살다가 한국에 온 청소년
Thanh thiếu niên là con gia đình kết hôn quốc tế, đang sống tại quê
hương của bố/mẹ người nước ngoài thì nhập cư vào Hàn Quốc

수준별 한국어 교육
Các lớp học tiếng Hàn theo trình độ

외국인 부모와 함께 한국에 온 청소년
Thanh thiếu niên cùng bố mẹ người nước ngoài nhập cư tại Hàn Quốc
www.rainbowyouth.or.kr

02-722-2585

사회 문화체험

제3국 출생 북한이탈주민자녀

Chương trình trải nghiệm
văn hóa, cộng đồng

Con của người tị nạn Bắc Triều Tiên được sinh ra tại nước thứ 3

모집안내 Hướng dẫn tuyển sinh
모집대상 만 9~24세 중도입국청소년 누구나
Đối tượng tuyển sinh: Tất cả thanh thiếu niên nhập cảnh giữa chừng
từ 9 đến 24 tuổi

모집기간 2021년 3월 ~ 11월
(수시 모집, 언제든지 연락주세요)

학교 편입학 상담 및 지원
Tư vấn và hỗ trợ nhập học vào trường học

Thời gian tuyển sinh: Từ tháng 3 đến tháng 12/ 2021 (tuyển sinh
thường xuyên, đăng ký bất cứ lúc nào)

상담문의 직접 가까운 센터를 방문하시거나 전화 상담
Tư vấn: Tới trung tâm gần nhất hoặc gọi điện để
được tư vấn

수업비용
장

무료 Học phí: Miễn phí

소 운영기관 안내 참조

Địa điểm học: Xem danh sách các địa điểm tổ chức chương trình

※ 식비, 교재비 등 일부 교육생 부담 있을 수 있어 자세한 내용은 해당 기관으로 문의
※ Học viên có thể phải đóng chi phí ăn hoặc chi phí giáo trình, liên hệ địa điểm học để biết chi tiết

좋은 친구 만들기
Kết bạn

