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Сөүл хотын Олон соёлт гэр бүлийн хүмүүст
зориулсан Ханүлтари амьдралын гарын авлага
Танилцахын өмнө...

Энэхүү гарын авлага номын мэдээлэл
2009 оны 10 сарын байдлаар мөрдөгдөж
буй мэдээлэлд түшиглэн хийгдсэн бөгөөд
үүнээс хойших тогтолцоо болон үнэ
ханшид өөрчлөлт гарч болзошгүй гэдгийг
анхааруулья. Танд илүү нэмэлт мэдээлэл
хэрэгтэй бол холбогдох байгууллага руу
холбоо барихыг хүсье !

Та бүхэн тавтай морилно уу!
Олон соёлт гэр бүлийн хүмүүс
та бүхэнтэй хамтран илүү сэтгэл
хангалуун аз жаргалтай амьдралаар
амьдрах Сөүл хотыг бүтээн
босгоцгооё!

Сөүлийн
танилцуулга

Сөүл хотын дүр төрх Түүх болон эрч хүч оргилсон
хүмүүсийн хот
Тэмдэг нь Солонгос үсгээр Сөүл гэдэг нь уул, нар, Хан голыг
илэрхийлэн бүхэлдээ баяр хөөртэй байгаа хүний дүр төрхийг
санагдуулдаг нь хүн төвтэй хот болохыг зорьсон Сөүл хотыг
бэлгэддэг.

Сөүлийн талаар сайтар мэдэхийг хүсч байна уу ?
Сөүл хотын вэб хуудас (www.seoul.go.kr ) руу орж үзээрэй.
Англи, Хятад, Япон, Испани, Франц хэлээр Сөүл хотын мэдээллийг
үзэх боломжтой.

120 Тасань дуудлагын төв та бүхэнд туслах болно.

120 Тасань
дуудлагын төв

120 Тасань дуудлагын төв нь жилийн турш, өдөр бүр 24 цагаар
ажилладаг бөгөөд Сөүл хотын лавлах утасны үйлчилгээний
тогтолцоо юм. Авто тээвэр, хот, байр, соёлын арга хэмжээ,
Сөүл хоттой холбоотой бүх л зүйлийг асуувал богино хугацаанд
найрсгаар хурдан шуурхай зөвлөгөө үзүүлнэ.

Сөүл хотын Олон соёлт гэр бүлийн хүмүүст
зориулсан Ханүлтари амьдралын гарын авлага
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Аз жаргалын үүдийг
нээцгээе
Хүнд хэцүү үедээ тэвчихээс илүү нүүр
дүүрэн инээмсэглэх нь мэргэн ухаан
билээ.
Бэрхшээл тулгарлаа гээд урагшлахгүй зогсвол
Маргааш алхалгүйгээр гүйх хэрэг гарна шүү
Өнөөдрийн инээмсэглэл бол маргаашийн ирээдүй
рүү биднийг хөтөлнө.

 ׀Гадаадын иргэний бүртгэл
 ׀Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих байгууллага
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Гадаадын иргэний бүртгэлийн талаар
Сөүл гадаад иргэдийн асуудал эрхлэх газар(Иммигрэйшн)
Гадаад иргэдийн асуудал эрхлэх газар нь улсын байгууллага бөгөөд
хилээр орж гарах, виз сунгах , оршин суух статусыг өөрчлөх, иргэний
харьяалал болон дүрвэгчээр хүлээн зөвшөөрөх, оршин суух хугацаагаа
хэтрүүлсэн гадаадын иргэдийг саатуулж албадан гаргах үүрэг
гүйцэтгэдэг.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Гадаад иргэдийн асуудал эрхлэх газрын Вэб
хуудас http://www.immigration.go.kr орж үзээрэй.
☎ 02)2650-6399 (Сөүл хот Янчон дүүрэг Шинжон 6 хороо 319- 2 )

Гадаад иргэдийн нэгдсэн лавлах төв(орон нутгийн кодгүй 1345)
БНСУ-д дасан зохицоход хэрэгтэй иргэдийн зөвлөгөө болон
мэдээллийг дамжуулдаг утсан лавлах товчоо юм. 17 орны хэл (Англи,
Хятад, Япон, Вьетнам ,Тайланд ,Монгол, Хинди, Франц, Бенгал, Урду,
Орос, Балба, Камбож, Бирм, Герман, Испани, Араб хэл)-ээр гадаад
иргэдийн асуудал эрхлэх газартай холбоотой асуудлаар мэргэжлийн
хүмүүс зөвлөгөө өгч байна.

Гадаад иргэний бүртгэлд бүртгүүлэх
Хилээр орж ирснээс хойш 90 хоногийн дотор нөхөртэйгээ хамт оршин
суугаа газрын Гадаад иргэдийн асуудал эрхлэх газарт бүртгүүлж,
оршин суух хугацаагаа хамт сунгуулах хэрэгтэй.

Гадаад иргэний үнэмлэх авах
Гадаад иргэний бүртгэлд бүртгүүлсний дараа гадаадын иргэний
үнэмлэхээ үргэлж биедээ авч явна.
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Бүрдүүлэх материал

• Гадаад паспорт гадаад иргэний бүртгэлд бүртгэхийг хүссэн
өргөдөл, цээж зураг (3х4) 2 хувь зураг
• Солонгос гэр бүлийн хүний ургийн бичгийн хуулбар, ам бүлийн
тодорхойлолт иргэний үнэмлэхний хуулбар
• Гэр бүлийн хүн болон батлан даах эрх бүхий гуравдагч этгээдийн
гаргасан батлан даалт (нотариатаар батлуулах шаарлагагүй)
• Гэр бүлийн баталгаа, хураамж (10.000 вон)

Нүүх тохиолдолд

Гадаад иргэний бүртгэлд бүртгүүлсний дараа нүүх тохиолдолд
нүүсэн өдрөөс 14 хоногийн дотор хаягийн өөрчлөлтийг хийх
хэрэгтэй. Хаягийн өөрчлөлт хийгээгүй тохиолдолд торгууль төлөх
тул анхаарах хэрэгтэй.
• Бүртгүүлэх газар : Нүүсэн газрын дүүргийн захиргаа болон Гадаад
иргэдийн асуудал эрхлэх газар
• Бүрдүүлэх бичиг баримт: Хаягийн өөрчлөлт хийхийг хүссэн
өргөдөл, гадаад паспорт, гадаадын иргэний үнэмлэх өмнө нь
бүртгэлтэй нөхрийн иргэний үнэмлэхний хуулбар

Гадаад иргэний үнэмлэхээ гээгдүүлсэн тохиолдолд

Гадаад иргэний үнэмлэхээ гээгдүүлсэн тохиолдолд 14 хоногийн
дотор үнэмлэх дахин гаргуулах хүсэлтээ гаргана.
• Үнэмлэх дахин авахад бүрдүүлэх материал : Гадаад паспорт,
гадаад иргэний үнэмлэх дахин олгохыг хүссэн өргөдөл, цээж
зураг 1 хувь, гадаадын иргэний хуучин үнэмлэх (хаяж гээгдүүлсэн
тохиолдол тэр тухай баталсан баримт) хураамж (10.000 вон).

Байнгын оршин суух зөвшөөрөл F-5 виз хүсэх
Солонгос улсад 2-оос дээш жил хууль ёсоор оршин суусан Солонгос
иргэнтэй гэр бүл болсон гадаадын иргэн нь өөрийн оршин сууж буй
газрын Гадаад иргэдийн асуудал эрхэлсэн албанд байнгын оршин суух
зөвшөөрлийг хүсэх эрхтэй.

www.seoul.go.kr
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БНСУ-ын иргэний харьяалал хүсэх
БНСУ-д хоёроос дээш жил оршин суусан Солонгос иргэнтэй гэр
бүл бологч гадаадын иргэн Солонгосын иргэний харьяаллыг хүсэж
болно. БНСУ-ын иргэний харьяалал хүссэн Солонгос иргэнтэй гэр бүл
бологч гадаадын иргэн болон нөхөр нь өөрийн гэсэн эрхэлсэн ажилтай
хөрөнгийн баталгаатай байх бөгөөд Солонгосын нийгэм, соёл болон
Солонгос хэлний талаар зохих мэдлэгтэй байх хэрэгтэй.

 НСУ-ын иргэний харьяалал хүсэх өргөдөл авах газар :
Б
Оршин суугаа газрын Гадаад иргэдийн асуудал эрхлэх газарт
бүртгүүлнэ(Сэжунну гадаад иргэдийн асуудал эрхлэх газар өргөдөл
хүлээн авахгүй).

12 Нийгэмшүүлэх хөтөлбөрт хамрагдах талаарх танилцуулга
 агаач иргэдийн Солонгосын амьдралд зайлшгүй хэрэгтэй Солонгос
Ц

хэл, эдийн засаг, нийгэм, хуулийн үндсэн мэдлэгийг шат дараалалтай
эзэмшиж болох сургалтын хөтөлбөр юм.
Сургалтын үйл явц нь Солонгос хэл болон Солонгосын нийгмийн
ойлголт гэсэн хэсгээс бүрдэж байна.
Н ийгэмшүүлэх хөтөлбөрийг дүүргэсэн БНСУ-ын иргэний
харьяалал хүсэн хүсэлт гаргагч нь иргэний харьяалал олгох бичгийн
шалгалтаас чөлөөлөгдөх бөгөөд иргэний харьяаллын хүсэлт гаргаад
хүлээх хугацааг багасгах мөн ярилцлагын шалгалтаас чөлөөлөгдөх
гэх мэт хөнгөлөлтүүдийг эдэлнэ.
• Цагаач иргэдийг нийгэмшүүлэх хөтөлбөрийн Вэб хуудас: http://www.kiip.kr
• Цагаач иргэдийг нийгэмшүүлэх хөтөлбөртэй холбоотой лавлагаа: (орон
нутгийн кодгүй 1345 ) (Гадаад иргэдийн нэгдсэн лавлах төв)

※ Цагаач иргэдийг нийгэмшүүлэх хөтөлбөрийг туршилтын журмаар
явуулж буй төвийн утас
Байгууллагын нэр

Утасны дугаар

Хаяг

Сөүл боловсролын их сургууль
(Олон соёлт гэр бүлийн судалгааны төв)
Тундэмүнь дүүрэг Олон соёлт гэр
бүлийг дэмжих төв
Хуавон нийгмийн
халамжийн нэгдсэн төв

02)3475-2324

Сөүл Сочу дүүрэг Сочу хороо 1650 Сөүл боловсролын их
сургууль Эдювэл төв 107 тоот
Сөүл Тундэмүнь дүүрэг Хуйги хороо 1 Гёнхы их сургууль
Шинжлэх ухааны дээд сургууль 223 тоот
Сөүл Күру дүүрэг Күру 2 хороо 476 -134 Хуавон нийгмийн
халамжийн нэгдсэн төв
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Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих
байгууллага болон үйлчилгээ
Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих байгууллагын танилцуулга
(Гэрийн сургалт мөн хамрагдсан)
Олон соёлт гэр бүлийг саадгүй Солонгосын нийгэмд дасан зохицоход
зориулж гэр бүлийн харилцааг сайжруулахын тулд Солонгос хэлний
боловсрол, Олон соёлт нийгмийн тухай ойлголт сургалт, гэр бүлийн
сургалт, зөвлөгөө, ажил олгох болон мэргэжлийн сургалтаар хангах,
бичгийн болон аман орчуулгын үйлчилгээ, сайн дурын цугларалт, 1:1
сургалт(Менторин), олон орны соёлын ойлголтыг сайжруулах сургалт,
гэрээр сургалт явуулах зэрэг олон төрлийн үйлчилгээг үзүүлдэг
байгууллага билээ. Ялангуяа гэрээр сургалт явуулах үйлчилгээ нь
гадны байгууллагыг сайн мэдэхгүй Солонгос иргэнтэй гэр бүл бологч
гадаадын иргэнд зориулсан мэргэжлийн сургалтанд хамрагдсан сурган
хүмүүжүүлэгч гэрт нь айлчлан Солонгос хэлний болон хүүхдээ хэрхэн
өсгөх талаар сургалт явуулах юм.
※ Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих төвийн өнөөгийн байдал
Байгууллагын нэр

Хаяг

Утасны дугаар

Тундэмүнь дүүрэг
Олон соёлт гэр бүлийг
дэмжих төв
Сонбүг дүүрэг Олон
соёлт гэр бүлийг
дэмжих төв

Тундэмүнь дүүрэг Хуйги 1 хороо Гёнхы их сургууль
Шинжлэх ухааны дээд сургууль 2 давхар

02)957-1073

Сонбүг дүүрэг Бумүнь хороо 5-14 Католик шашны
байр 5 давхар

02) 953-0468

Ёндынпу дүүрэг Олон
соёлт гэр бүлийг
дэмжих төв

Ёндынпу дүүрэг Шингил хороо 465-1 Шингил
нийгмийн халамжийн нэгдсэн төв 4 давхар

02) 846-5432

Дунжаг дүүрэг Олон
соёлт гэр бүлийг
дэмжих төв

Дунжаг дүүрэг Садан хороо 1136-1

02) 599-3260

Юнсань дүүрэг Ханнам хороо 728-10 Юнсань соёлын
төв 1 давхар

02)797-9184

Сунпа дүүрэг Мачон хороо 127- 1

02)403-3844

Юнсань дүүрэг Олон
соёлт гэр бүлийг
дэмжих төв
Сунпа дүүрэг Олон
соёлт гэр бүлийг
дэмжих төв
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Дүүрэг тус бүрийн Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих
үйлчилгээний танилцуулга
Ангилал

Үйл ажиллагаа

Байгууллага

Утасны дугаар

Гадаад иргэдийн сайн дурын зөвлөгөө өгөх сургалт

Сөүл Глобал төв

02)2171 -2293

Нэг цэгийн үйлчилгээ (One stop) Зөвлөгөө өгөх төв ажиллуулах

〃

〃

“Солонгосын амьдралын лавлах “ хийх

〃

〃

Хэлний туслалцаа үзүүлэх үйлчилгээ
(Олон соёлт гэр бүлийн хүүхдийн хэлний
хөгжлийг шалгах, эцэг эхийн сургалт, хэл
яриа хөгжүүлэх сургалт, гэрээр хэлний
сургалт үзүүлэх, мэргэжлийн эмчилгээний
байгууллагуудтай холбох)

〃

〃

Жунну дүүрэг

Гадаад иргэдийн хамтарсан зөвлөгөөн

Жунну дүүргийн

02)731 -1663

Солонгос хэлний сургалт

захиргаа

02)226-0164

Жүнгү дүүрэг

Соёлтой танилцах хөтөлбөр

〃

〃

Сайн дурын цугларалт

02)710- 3922

Сөүл хот

Юнсань дүүрэг

Олон орны баяр наадам

〃
Юнсан дүүрэг
Эрүүл мэнд гэр бүлийг дэмжих төв

Соёлын өдөрлөг

Эрүүл мэнд гэр бүлийг дэмжих төв

02)2286 -5435

Сондун
дүүрэг

Олон соёлт аз жаргалтай гэр бүл Сондун

〃

〃

Аз жаргалыг хуваалцах спортын өдөрлөг

〃

〃

Аз жаргалтай туслагч

〃

〃

8 дахь удаагийн Наадмын баяр

Монгол УБ соёлын төв

02)450-1320

Гванжинь
дүүрэг

Тундэмүнь
дүүрэг

Жүннан
дүүрэг
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〃

Гуанжинь дүүргийн иргэдтэй хамтарсан Монгол соёлын өдөрлөг

〃

〃

Дэлхийн нэгэн гэр бүл соёлыг сурталчилсан аялал

Дэлхийн нэгэн гэр бүл хөдөлгөөний төв

02)450-1154

Гадаад иргэдэд зориулсан урлагийн наадам

〃

〃

Солонгос хэлний сургалт

Конгүг их сургууль хэлний боловсролын төв

02)450-1355

Монгол сургуулийн хүүхдүүдийн өдрийн хоолны тусламж

Солонгос дахь Монгол сургууль

02)450-1490

Олон соёлт гэр бүлд зориулсан Хүсэл найдвар зуны кэмп

Тундэмүнь дүүргийн захиргаа

02)2127 -4625~6

Гадаад иргэдэд зориулсан амьдралын лавлах ном хэвлэх

〃

〃

Олон соёлт гэр бүлд зориулсан Солонгосын түүх танин мэдэхүйн аялал

〃

〃

Олон соёлт гэр бүлд зорилусан Нэгэн сэтгэл баяр наадам

〃

〃

Солонгос хэлий сургалт зохион байгуулах

Юнсань хороо

02)2171-6022~31

Солонгос хэлний сургалт

Мёнмуг 5 хороо Шиннэ 1 хороо

02)490-3492

Олон орны соёлтой танилцах

Жүннан дүүргийн эмэгтэйчүүдийн байгууллагын нэгдэл

〃

Олон соёлт гэр бүлийн баярын нээлт

〃

〃

Нэгдсэн үйлчилгээ

Эрүүл мэнд гэр бүлийг дэмжих төв

02) 3141- 9494

Сөүл хотын Олон соёлт гэр бүлийн хүмүүст зориулсан Ханүлтари амьдралын гарын авлага

Ангилал

Үйл ажиллагаа

Байгууллага

Утасны дугаар

Эрүүл мэнд гэр бүлийг дэмжих төв

02)901-6866

Эрүүл мэндийн төвтэй хамтарсан олон соёлт гэр бүлийн сургалт

〃

〃

Мэдээллийн сургалт

〃

〃

Хайр бүтээх

〃

〃

〃

〃

Хоолны сургалт

〃

〃

Гэр бүлийн хайр кэмп

〃

〃

Хүүхдийн тоглоомын сургалт

〃

〃

Канбүг дүүргийн захиргаа

02)901- 6702

Солонгос хэлний сургалт

Канбүг дүүрэг Солонгосын соёлтой танилцах сургалт

Дүүргийн засаг даргатай хамтарсан “Дүүргээ нэг тойроод хамтдаа тоглоцгооё”
Дубун дүүрэг Солонгос хэлний сургалт соёлтой танилцах

Эрүүл мэнд гэр бүлийг дэмжих төв

02)2289-1537

Нийгмийн халамжийн төв Хороо захиргаа

02)950- 4136

Амьдралд дасан зохицоход бэлтгэх 1: 1 сургалт (Менторин) Нийгмийн халамжийн төв

02)934-7711

Солонгос хэлний анги

1:1 сургалт(Менторин)-ын багш нартай хамтарсан соёлтой танилцах хөтөлбөр
Нувонь дүүрэг

Дэлхийн хүмүүсийн өдөрлөг хөтөлбөр

Иргэдийн амьдралыг дэмжих хэлтэс

Мэдээллийн сургалт

Иргэдийн амьдралыг дэмжих хэлтэс Нийгмийн халамжийн төв

〃

Урлагийн тоглол

Нувонь дүүрийн захиргаа

02)950-4359

Сөүлийн соёлтой танилцах

Нувонь дүүргийн захиргаа

02)950- 4359

Үнпён олон соёлтой гэр бүлийн баяр наадам
Үнпён дүүрэг

Солонгос хэлний сургалт

02)950- 4435

Гэр бүлийн хамгааллын тасаг

02)350-1835

Үнпён гамни цуглаан

02)389- 8541

Хороо захиргаа

02)350- 1835

Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих хөтөлбөр

Нугбонь нийгмийн халамжийн нэгдсэн төв

02)388- 6341

Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих хөтөлбөр

Үнпён нийгмийн халамжийн нэгдсэн төв

02)307- 1181

Содэмүнь дүүргийн захиргаа

02)330- 1292

Нэгэн сэтгэл кэмп

〃

〃

Сөүл хоттой танилцах аялал

〃

〃

ҮриДүри

〃

〃

Найзтай учраас аз жаргалтай Сөүл

Эрүүл мэнд гэр бүлийг дэмжих төв

02)322- 7595

Аав ээжтэй холбох

Эрүүл мэнд гэр бүлийг дэмжих төв

02)322- 7595

Солонгос хэлний боловсрол
Содэмүнь дүүрэг

Нийгмийн халамжийн хуулийн этгээд

Мапу дүүрэг Эмчлэх тоглоом
Сөүл Мапу дүүрэгтэй танилцах аялал

〃

〃

Мапу дүүргийн захиргаа

02)3153- 8924
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Ангилал

Мапу дүүрэг

Янчонь дүүрэг

Кансо дүүрэг

Күру дүүрэг

Кымчонь дүүрэг

Ёндунпу дүүрэг

Кванак дүүрэг

16

Үйл ажиллагаа

Байгууллага

Утасны дугаар

Хадам аав ээж болон нөхөрт зориулсан сургалт

Мапу дүүргийн захиргаа

02)3153- 8924

Мэдээллийн анги

〃

〃

Хичээлийн дараах сургалт

〃

〃

Солонгос хэлний сургалт, Хоолны сургалт, Зөвлөгөө өгөх зэрэг

Эрүүл мэнд гэр бүлийг дэмжих төв

02)3140-2200
02)3142- 4133

Солонгос хэлний дамжаа

Эмэгтэйчүүдийг хөгжүүлэх сан

Солонгос хэл болон соёлтой танилцах зэрэг

Ённам глобал биллиж төв

02)334-2445

Солонгос хэлний дамжаа

Шинжон 7 хорооны төв байр

02)2620- 4305

Хамтдаа амьдрах аз жаргалтай ертөнц

Солонгосын улаан загалмайн
сайн дурын нийгэмлэг( Янчон
дүүргийн зөвлөл)

0)22603- 0391

Солонгос хэл, Компьютер, Солонгос хоолны сургалт

Шинмуг нийгмийн халамжийн нэгдсэн төв

02)2643- 0808

Ханүлтари хайр хийх

Солонгосын эмэгтэйчүүдийн Сөүл эвлэл

02)2620-3384

Зургаар эмчлэх зөвлөгөө өгөх, Нэгэн сэтгэл урлагийн баг Янчонь дүүрэг Эрүүл мэнд гэр бүлийн дэмжих төв

02)2065- 3400

Дуудлагын үйлчилгээ

Кансо дүүрэг шинэ тосгон хөгжил

080- 930-1234

Солонгос иргэнтэй гэр бүл болсон эмэгтэйчүүдийн Солонгос хэлний сургалт болон Хоолны сургалт

Кансо дүүргийн захиргаа

02) 2600- 6326

Хөрш Бриж Өвлийн кэмп

Эрүүл мэнд гэр бүлийг дэмжих төв

02)2606-2017

Олон соёлт гэр бүлд туслах соёлтой танилцах сургалт, Эртний үндэсний бүжиг

Кансо дүүрэг шинэ тосгон

02) 3662-4601

Олон үндэстэн(Үндэсний тосгонтой танилцах, Хосын сургалт зэрэг)

Каян 7 хороо нийгмийн халамжийн нэгдсэн төв

02)2668-8600

Олон соёлт гэр бүлд зориулж тариалангийн тосгонтой танилцах аялал, Аавд зориулсан сургалт Дынчунь 7 нийгмийн халамжийн нэгдсэн төв

02)2658- 6521

Кимчи дарах

Кансо дүүрэг улаан загалмайн сайн дурын үйлчлэлийн хэсэг

02)2603-3449

Солонгос иргэнтэй гэр бүл болсон эмэгтэйчүүдэд туслах үйлчилгээ

Эрүүл мэнд гэр бүлийг дэмжих төв

02) 830- 0450

Солонгос иргэнтэй гэр бүл болсон эмэгтэйчүүдэд төрсөн ээж нь болж өгөх

Гэр бүлийн хамгааллын хэлтэс
эмэгтэйчүүдийн байгууллагын нэгдэл

02) 860- 2843

Хүсэл мөрөөдөлтэй олон улсын гэр бүлийг дэмжих төв үйл ажиллагаа явуулахад туслах

Хуавон нийгмийн халамжийн нэгдсэн төв

02)837- 0761

Гадаад хүмүүст зориулсан боловсролын хөтөлбөр

Кымчонь дүүргийн сайн дурын үйлчлэлийн төв

02)839-1365

Солонгос хэлний сургалт, соёлтой танилцах зэрэг

Эрүүл мэнд гэр бүлийг дэмжих төв

Солонгос хоолны сургалт Компьютер, Солонгос хэлний сургалт Касань нийгмийн халамжийн нэгдсэн төв
Солонгосын соёлтой танилцах хөтөлбөр зэрэг
Кымчонь гадаад ажилчдын төв

02)803-7747
02)868- 5208

Солонгосын соёлтой танилцах хөтөлбөр

Эмэгтэйчүүдийн байгууллагын нэгдэл

02)2670-3348

Хямд барааны зах нээх

Гэр бүлийн хамгааллын хэлтэс

〃

Хайрын семинар

Эмэгтэйчүүдийн байгууллагын нэгдэл

〃

Солонгос хэлний сургалт

Эрүүл мэнд гэр бүлийг дэмжих төв

02)883- 9390

Гэр бүлийн амьдралын боловсрол

〃

〃

Сөүл хотын Олон соёлт гэр бүлийн хүмүүст зориулсан Ханүлтари амьдралын гарын авлага

Ангилал

Кванак дүүрэг

Үйл ажиллагаа

Байгууллага

Утасны дугаар

Хамтдаа ойлголцох хөтөлбөр

Эрүүл мэнд гэр бүлийг дэмжих төв

02) 883- 9390

Сайн дурын уулзалт

〃

〃

Нөхрүүдийн сайн дурын уулзалт

〃

〃

Нэгдсэн туслах туршилтын сургалт

〃

〃

Насан туршийн боловсролын хөтөлбөр

〃

〃

Гадаад хүмүүсийн баяр наадам

Кванак дүүргийн захиргаа

02)880-3478

Нийгэмд дасан зохицох хөтөлбөр

〃

〃

Солонгос хэлний сургалт Ахлах шат

〃

〃

Олон соёлт гэр бүл нийгэмшүүлэх туслах үйлчилгээ Бунчонь нийгмийн халамжийн нэгдсэн төв

02)875-4424

Солонгос иргэнтэй гэр бүл болсон эмэгтэйчүүдэд зориулсан Солонгос хэлний сургалт

Намбү боловсролын төв

02)855- 2550

Солонгос иргэнтэй гэр бүл болсон эмэгтэйчүүдэд зориулсан Солонгос хоолны сургалт

〃

〃

Сайн ээж болох

〃

〃

Чүм(á¿æèã)сэрапи

〃

〃

Сочу дүүрэг

Хамтдаа мөрөөдөх ирээдүйн Олон соёлт гэр бүлд туслах үйлчилгээ

Эмэгтэйчүүд гэр бүлийн хэлтэс Хүүхдийн плаза

02)2155- 6715

Аз жаргалтай хос бэлтгэх

Эрүүл мэнд гэр бүлийг дэмжих төв

02) 2104-1656

Каннам дүүрэг

Хайрын нэгдсэн хуримын ёслол

〃

〃

Нээлттэй гэр бүлийн баяр

〃

〃

Гэр бүлийн нэгэн сэтгэл баяр наадам

Кандун дүүрэг

02)480-1256

Солонгос хэлний сургалт

Хороо захиргаа

〃

Бодит байдлын судалгаа

Кандун дүүргийн захиргаа

〃

Аз жаргалтай гэр бүл бэлтгэх

〃

〃

Солонгос иргэнтэй гэр бүл болсон эмэгтэйчүүдэд дэмжлэг үзүүлэх

Соннэ нийгмийн халамжийн нэгдсэн төв

02)478-2555

Кандун дүүрэг

www.seoul.go.kr
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Солонгос иргэнтэй гэр бүл болсон эмэгтэйчүүдэд
зориулсан Солонгос хэлний интернет сургалт явуулах
Сөүл хотод оршин сууж буй олон соёлт гэр бүл гэртэй компьютерээр
дамжуулан хялбаршуулсан аргаар Солонгос хэл болон соёлоос
суралцах боломжтой боллоо. Нөхөр нь ч гэсэн эхнэрийнхээ орны
талаар сурч болно.
Лавлах утас : ☎ 02)6321- 4353 ( Төрөлтийг дэмжих хэлтэс)
※ Олон соёлт гэр бүл e-сурах аян (интернет сургалт)
⊙ Боловсрол явуулах :Хангүг дижитал их сургууль
⊙ Боловсролын агуулга: Солонгос хэлний шаталсан сургалт (5 үе шаттай),
Солонгосын соёл, Бусад орны хэл · соёл зэрэг
⊙ Сургалт явагдах хэл: 7 орны хэл (Солонгос, Хятад: Вьетнам, Япон, Англи,
Монгол, Тайланд хэл )
⊙ Вэб хуудас : www.women.go.kr (Эмэгтэйчүүд гэр бүл вэб)
e-camp.kdu.edu(Хангүг дижитал их сургуулийн вэб)
www.family.seoul.go.kr (Сөүл хотын эрүүл мэнд гэр бүлийг
дэмжих төв)

Гэртээ компьютерээр
дамжуулан хялбаршуулсан
аргаар Солонгос хэл,
соёлоос суралцах
боломжтой боллоо.

18

Сөүл хотын Олон соёлт гэр бүлийн хүмүүст зориулсан Ханүлтари амьдралын гарын авлага

Солонгос иргэнтэй гэр бүл болсон эмэгтэйчүүдэд
зориулсан бичгийн, аман орчуулгын үйлчилгээ
Солонгост ирээд удаагүй байгаа Солонгос иргэнтэй гэр бүл болсон
эмэгтэйчүүдэд зориулан бичгийн, аман орчуулгын үйлчилгээ үзүүлж
байна. Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих төв рүү утасдан үйлчилгээнд
хамрагдаж болно.
Тундэмүнь дүүрэг Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих төв
• Хэл : Япон, Филлипин, Индонез хэл
• Лавлах утас ☎ 02)957-1067
Ёндынпу дүүрэг Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих төв
• Хэл : Хятад, Узбек хэл
• Лавлах утас ☎ 02)846-5432
Дунжаг дүүрэг Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих төв
• Хэл : Вьетнам, Хятад хэл
• Лавлах утас ☎ 02)599-3260
Сонбүг дүүрэг Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих төв
• Хэл : Вьетнам, Хятад, Камбож хэл
• Лавлах утас ☎ 02953- 0468
Сунпа дүүрэг Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих төв
• Хэл : Англи, Вьетнам хэл
• Лавлах утас ☎ 02) 403-3844

www.seoul.go.kr
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 ׀Эрүүл мэндийн тусламжийн танилцуулга
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 ׀Амаржихад зориулсан тусламжийн танилцуулга
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 ׀Хүүхэд өсгөх болон хүүхдийн боловсрол
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 ׀Хүнд хэцүү амьдралтай өрхөд туслах
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 ׀Ажил олгох сургалт болон мэргэжлийн сургалт
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Мэдэхэд хялбар
тусламжийн
танилцуулга
Энэ дэлхийг эелдэг дулаан уур амьсгалаар
бүтээн босгоцгооё
Сөүл хот нь айл хөршүүддээ
Дэлхийн өнцөг бүрт урмын үгсийг илгээж байна.
Таны аз жаргалыг бид дэмжье.

Эрүүл мэндийн тусламжийн танилцуулга
Эрүүл мэндийн төвийн танилцуулга
Бидний гэр бүлийн эрүүл мэндийг хамгаалж байдаг эрүүл мэндийн
төвөөрөө байнга үйлчлүүлцгээе!
※ Дүүрэг тус бүрийн эрүүл мэндийн төвийн холбогдох утас
Эрүүл мэндийн төвийн нэр

Утас

Жунну дүүргийн эрүүл
мэндийн төв
Жунну дүүргийн эрүүл
мэндийн төвийн салбар
Жүнгү дүүргийн эрүүл
мэндийн төв
Жүнгү дүүргийн эрүүл
мэндийн төвийн салбар
Юнсань дүүргийн эрүүл
мэндийн төв
Сондун дүүргийн эрүүл
мэндийн төв
Сондун дүүргийн эрүүл
мэндийн төвийн салбар
Кванжинь дүүргийн
эрүүл мэндийн төв
Кванжинь дүүргийн эрүүл
мэндийн төвийн салбар
Тундэмүнь дүүргийн
эрүүл мэндийн төв
Тундэмүнь дүүргийн эрүүл
мэндийн төвийн салбар
Жүннан дүүргийн эрүүл
мэндийн төв
Жүннан дүүргийн эрүүл
мэндийн төвийн салбар
Сонбүг дүүргийн эрүүл
мэндийн төв
Сонбүг дүүргийн Самсон
эрүүл мэндийн төвийн салбар
Канбүг дүүргийн эрүүл
мэндийн төв
Канбүг дүүргийн эрүүл
мэндийн төвийн салбар
Дубун дүүргийн эрүүл
мэндийн төв
Нувонь дүүргийн эрүүл
мэндийн төв
Үнпён дүүргийн эрүүл
мэндийн төв
Содэмүнь дүүргийн
эрүүл мэндийн төв

02)731-0427

Сөүл хот Жунну дүүрэг Угин хороо 45-30
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Хаяг

02)731- 0602

Сөүл хот Жунну дүүрэг Чаншин хороо 222- 8

02)2260-1444

Сөүл хот Жүнгү дүүрэг Мүхаг хороо 50- 5

02)771- 4305

Сөүл хот Жүнгү дүүрэг Хуйхёнг хороо 1 га 203- 4

02)710 -3425

Сөүл хот Юнсань дүүрэг Вонхю хороо 1 га 25

02)2286-7000

Сөүл хот Сондун дүүрэг Хуниг хороо 16- 1

02)2290-7525

Сөүл хот Сондун дүүрэг Кымху 1га 580

02)450 - 1422

Сөүл хот Кванжинь дүүрэг Жаян гудамж 150

02)450-1633

Сөүл хот Кванжинь дүүрэг Жүнгуг 3 хороо 684

02)212-7542

Сөүл хот Тундэмүнь дүүрэг Юндү хороо 39-9

02)962-6396

Сөүл хот Тундэмүнь дүүрэг Имүн хороо 288-1

02)490-3422

Сөүл хот Жүннан дүүрэг Шиннэ хороо 662

02 )490 -3810

Сөүл хот Жүннан дүүрэг Мёнмуг хороо 498-3

02)940- 1971
02)929- 6582

Сөүл хот Сонбүг дүүрэг Хаволгуг хороо 46-1
(хуаран гудамж 65 )
Сөүл хот Сонбүг дүүрэг Самсон хороо 5 га 334
Юнхын барилга 2 давхар

02)901-6422

Сөүл хот Канбүг дүүрэг Бон 2 хороо 232

Сэтгэцийн эрүүл
мэндийн төв
○

○

○

○

○

○

○

○

02)901- 6662

Сөүл хот Канбүг дүүрэг Миа хороо 7-1358- 8

02)2289-1421

Сөүл хот Дубун дүүрэг Санмүн 2 хороо 565

○

02)950-4049

Сөүл хот Нувонь дүүрэг Сангэ 6 хороо 701- 1

○

02)350- 1422

Сөүл хот Үнпён дүүрэг Нугбон хороо 84

○

02)330- 1804

Сөүл хот Содэмүнь дүүрэг Ёнхы 3 хороо 165- 2

○
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га
Бидний гэр бүлийн эрүүл
мэндийг хамгаалж өгдөг эрүүл
мэндийн төвөөрөө байнга
үйлчлүүлцгээе !

Эрүүл мэндийн
төвийн нэр
Мапу дүүргийн эрүүл
мэндийн төв
Мапу дүүргийн эрүүл
мэндийн төвийн салбар
Янчонь дүүргийн эрүүл
мэндийн төв
Янчонь дүүргийн эрүүл
мэндийн төвийн салбар
Кансо дүүргийн эрүүл
мэндийн төв
Күру дүүргийн эрүүл
мэндийн төв
Кымчонь дүүргийн
эрүүл мэндийн төв
Ёндынпу дүүргийн
эрүүл мэндийн төв
Ёндынпу дүүргийн эрүүл
мэндийн төвийн салбар
Дунжаг дүүргийн эрүүл
мэндийн төв
Дунжаг дүүргийн эрүүл
мэндийн төвийн салбар
Кванак дүүргийн эрүүл
мэндийн төв
Сочу дүүргийн эрүүл
мэндийн төв
Сочу дүүргийн эрүүл
мэндийн төвийн салбар
Каннам дүүргийн эрүүл
мэндийн төв
Сунпа дүүргийн эрүүл
мэндийн төв
Кандун дүүргийн эрүүл
мэндийн төв

Утас

Сэтгэцийн эрүүл
мэндийн төв

Хаяг

02)330-2422

Сөүл хот Мапу дүүрэг Сонсан гудамж 557

02)312-2283

Сөүл хот Мапу дүүрэг Ахён хороо 600-2

02)2620-3840

Сөүл хот Янчонь дүүрэг Мугдунсо гудамж 341

02)2603-0162

Сөүл хот Янчонь дүүрэг Шинвол хороо 94- 1

02)2657- 0117

Сөүл хот Кансо дүүрэг Гунхан гудамж 116

○

02)860-2600

Сөүл хот Күрó дүүрэг Êүрó 5 хороо 109-4

○

02)890-2422

Сөүл хот Кымчонь дүүрэг нээлттэй соёлын зам 5

○

02)2630-0312

Сөүл хот Ёндынпу дүүрэг Тансан хороо 3га 385-1

○

02)2630- 0391

Сөүл хот Ёндынпу дүүрэг Тэрим 1 хороо 899-2

02)820-9499

Сөүл хот Дунжаг дүүрэг Санду 2 хороо 176-3

02)820-9210

Сөүл хот Дунжаг дүүрэг Садан хороо 324-14
Ючан барилга 2 давхар

○

○

○

02)880-0200

Сөүл хот Кванак дүүрэг Бунчон хороо 1571-4

○

02)570- 6572

Сөүл хот Сочу дүүрэг Намбүсүнхан гудамж 2585

○

02)570- 6563

Сөүл хот Сочу дүүрэг Банбэ хороо 936-12

02)3451-2500

Сөүл хот Каннам дүүрэг Самсон гудамж 329 тоот

○

02)2147-3450

Сөүл хот Сунпа дүүрэг Шинчон хороо 29-5

○

02)2224-0710

Сөүл хот Кандун дүүрэг Соннэ хороо 541-2

○

www.seoul.go.kr
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Өвчний оношид тохирсон эрүүл мэндийн
байгууллагын ангилал
Мэдрэлийн тасаг : Тархины судас нарийсах өвчин, татаж унах
өвчин, зөнөх, мэдрэлийн өвчин гэх мэт мэдрэлтэй холбоотой
өвчнийг эмчилнэ.
 рхийн тасаг : Нас, хүйс өвчний төрлөөс хамаарахгүйгээр өрх
Ө
бүлийг өвчин эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх, эрүүл мэндийн үзлэгт
оруулах, эмчлэх гэх мэт өргөн цар хүрээтэй эмчилгээ хийнэ.
 Арьсны тасаг: Батга, үс халзрах, харшил гэх мэт арьстай холбоотой
өвчнийг эмчилнэ.
Мэс заслын тасаг : Мухар олгой, халдварт өвчин, хоол боловсруулах
эрхтэн гэх мэт мэс засал шаардлагатай өвчнийг эмчилнэ.
Гэмтэл мэс заслын тасаг : Яс булчинтай холбоотой өвчнийг мэс
засал болон мэс заслын бус аргаар эмчилнэ.
Г оо сайхны мэс заслын тасаг : Нүдэнд давхраа хийх, түлэгдэл
болон өвчний урхагийг эмчлэх гэх мэт биеийн галбир төрх хийгээд
чадамжийг сайжруулах эмчилгээг хийнэ.
Нөхөн сэргээх тасаг : Нөхөн сэргээх мэргэжлийн эмч, физик
эмчилгээ болон хэл ярианы эмчилгээний эмч нартай хамтран
булчин, шөрмөс, яс мэдрэлийн эрхтэний өвчнийг эмчилнэ.
Урологийн тасаг : Бөөр, давсаг гэх мэт урологийн дотор эрхтэн,
төмсөг, түрүү булчирхайн өвчнийг эмчилнэ.
 үдний тасаг : Нүдний цагаа, ойрын харааг тогтоох мэс засал гэх
Н
мэт нүд хийгээд нүдний мэдрэлтэй холбоотой өвчнийг эмчилнэ.
Чих хамар хоолойн тасаг : Чих, хамар зэрэгтэй холбоотой өвчнийг
эмчилнэ.
Түргэн тусламж : Түргэн тусламж хэрэгтэй өвчтөнд шуурхай онош
тогтоож, эмчилгээ хийнэ.
 рдын эмчилгээ : Азийн анагаах ухаанаар бүх төрлийн өвчнийг
А
эмчилдэг бөгөөд эмчилгээний арга хийгээд эм хийх арга барилын
хувьд бусад эмнэлгээс ялгаатай.
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Эрүүл мэндийн даатгалын танилцуулга
Эрүүл мэндийн даатгалын систем гэдэг нь

 рүүл мэндийн даатгалд хамрагдаж сар бүр тодорхой хэмжээний
Э
даатгал төлснөөр эмнэлгийн байгууллагаар хөнгөлөлттэй үнээр
үйлчлүүлж эрүүл мэндийн үзлэгт тогтмол хамрагдах боломжтой.
Солонгост оршин сууж буй гадаад иргэд даатгал төлсөн өдрөөс
эхлэн эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдан Солонгос иргэдтэй яг
адилхан хөнгөлөлт авах боломжтой.
Бүх л албан газар ажилладаг гадаадын иргэд болон хилийн чанад
дахь Солонгос иргэдэд 2006.1.1 өдрөөс эхлэн ажлын газрын эрүүл
мэндийн даатгалд хамрагдан эмнэлэгэрүүл мэндийн төвөөр
үйлчлүүлсэн тохиолдолд 20~50%, эмийн сангаар үйлчлүүлэхэд 30%
ийг нь хувь хүн төлөн Солонгос хүмүүстэй яг адилхан хөнгөлөлт
эдлэх болно.

Эмчилгээний байгууллагын төрөл

 мнэлгийн байгууллага нь цар хүрээнээсээ хамаарч 1-р, 2-р, 3-р
Э
шатны гэж хуваагддаг. Амбулатор клиник ардын эмчилгээний
газрууд 1-р эмчилгээний байгууллагад хамрагддаг бөгөөд олон
төрлийн эмчилгээний тасагтай, дунд зэргийн хэмжээтэй нэгдсэн
эмнэлэг нь 2-р эмчилгээний байгууллагад хамрагдан, их сургуулийн
харьяа эмнэлэг болон том эмнэлгүүд 3-р эмчилгээний байгууллагад
хамрагддаг.

 аралтай түргэн тусламж гарвал 119-т залгаарай (үнэгүй)
※ Я
Эмчилгээний газар болон эмийн санд очихдоо эрүүл
мэндийн даатгалын дэвтрээ авч явах хэрэгтэй ба эмчийн
бичиг байхгүй бол эмийн сангаас эм авах боломжгүй. (Гэхдээ
ойр зуурын ханиадны эм, хоол боловсруулах эм, өвчин
намдаах эм авч болно)

www.seoul.go.kr
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Сэтгэцийн эрүүл мэндийн төв байгуулах
Олон соёлт гэр бүл дэмжих төвтэй холбогдон зөвлөгөө хэрэгтэй олон
соёлт гэр бүлийн хүмүүст мэргэжлийн үнэгүй сэтгэл зүйн зөвлөгөө
өгөх үйлчилгээг явуулан эмчлүүлэх шаардлагатай үед Үнпён эмнэлэгт
эмчилгээ хийгдэх болно.
Газар: Сөүл хотын Үнпён эмнэлэг : ☎ 02) 300-8248
Үйлчилгээ үзүүлэх цаг : 2009. 7 сараас (Баасан гараг бүрт үдээс өмнө
9~12 цагийн хооронд)
Хамрах хүрээ : Олон соёлт гэр бүл, Гадаад ажилчид
Үйлчилгээ : Гөлрөө өвчин гэх мэтийн сэтгэцийн өвчинд зөвлөгөө
болон сэтгэл зүйн эмчилгээ
※ Сэтгэцийн эрүүл мэндийн төв (Зөвлөгөө үнэ төлбөргүй)

Олон соёлт гэр бүлд туслах
үнэ төлбөргүй зөвлөгөө өгөх
Сөүл хотын Үнпён эмнэлэгт
хүрэлцэн ирээрэй!
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Сөүл хотын Олон соёлт гэр бүлийн хүмүүст зориулсан Ханүлтари амьдралын гарын авлага

Төрөлтийг дэмжих тухай танилцуулга
Амаржсан эх болон нярай хүүхдийг асрагчаар
хангах хөтөлбөрийн тухай танилцуулга
Энэ хөтөлбөр нь амаржсан эх болон нярай хүүхдийн эрүүл мэндийг
хянаж, өрхийн эдийн засгийн хүндрэлийг хөнгөлөх үүднээс асрагч нь
өрхүүдэд айлчлан дунджаар 2 долоо хоногийн турш амаржсан эх болон
нярай хүүхдийг асарч туслах хөтөлбөр юм. Хөтөлбөрт нийт өрхийн
сарын дундаж орлогын 50 хувиас дооших хэмжээний орлоготой нялх
хүүхэдтэй өрхүүд, тэрчлэн орлого болон хөрөнгийн хэмжээ тухайн
төвшнөөс хэтэрсэн ч Солонгос иргэнтэй гэр бүл болсон гадаадын иргэд
юмуу өрх толгойлсон эмэгтэйн гэр бүл зэргийн өрхийн эмнэлгийн
даргын шаардлагатай гэж үзсэн бүх өрхүүд хамрагдах боломжтой
бөгөөд бүртгэлийг харьяа дүүргийн өрхийн эмнэлэг дээр авах болно.
Дунжаг дүүргийн “Олон соёлт гэр бүлийн эх нялхсын асаргааны үйлчилгээ”
• Хамрагдах хүрээ : Дунжаг дүүрэгт амьдарч буй олон соёлт гэр бүл /жирэмсэн юмуу
төрсний дараах 2 сарын хугацаа/
 амрагдах хугацаа : 20 хоног /нөхцөл байдлаас шалтгаалан өөрчлөх боломжтой, ихэр
• Х
хүүхэд бол 30 хүртэлх хоног/
 өвлөгөө авах болон хөтөлбөрт бүртгүүлэх : Дунжаг дүүргийн олон соёлт гэр бүлийг
• З
дэмжих төв ☎ 02)591-3270, 3260
 йлчилгээний төрөл : амаржсан эхийн хоол хүнсний тэжээллэг байдлыг хангах, эх
• Ү
болон нярай хүүхдийн өрөөг цэвэрлэх, угаалга хийж өгөх, нярай хүүхдийг асрах/усанд
оруулах/-д туслах бөгөөд эрүүл мэндэд анхаарч, амаржсан эхийн сэтгэл санааны тайван
байдлыг бий болгоход тусалж, сэтгэл санаагаар дэмжих гэх мэт
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Сөүл хотоос явуулж буй төрөлт болон хүүхэд өсгөн
бойжуулахад тусалж дэмжих гол хөтөлбөрүүд
Ангилал

Хөтөлбөр

Хөтөлбөрийн агуулга

Бусад

▶ Жирэмсний 5-аас дээш сартайд хамрагдах боломжтой.
Төмрийн бэлдмэлээр ▶ Төрөхөөс өмнө болон төрсний дараа төмрийн бэлдмэлээр хангах
хангах
※ Жирэмслэлтээс үүдсэн цус багадсан тохиолдолд жирэмсний 4 сараас эхэлж
хэрэглэх боломжтой.
▶ Сарын дундаж орлого нь хотын албан хаагчдын орлогын 130 хувиас доош бөгөөд
албан ёсоор гэр бүлээ батлуулсан хүүхэдгүй гэр бүл байх ба эхнэр нь 44-өөс доош
настай бол хамрагдаж болно.
Хүүхэдтэй болох
▶ 1 удаагийн эмчилгээнд 1сая 500 мянган вон хүртэл, дээд тал нь 3 удаа /4сая 500 мянган
боломжгүй гэр бүлийг
вон/ мөнгөн дэмжлэг авах боломжтой. /Лабораторийн аргаар үр суулгах зэрэгт туслах/
Эрүүл мэнд
эмчилгээний зардлаар
▶ Нийгмийн эмзэг давхрааны гэр бүлүүдэд нэг удаа 2 сая 700 мянган вон, дээд тал нь 3
хамгааллыг
дэмжих
удаа /8сая 100 мянган вон/ мөнгөн тусламж үзүүлнэ.
хариуцсан хэлтэс
Жирэмслэлт-ийг
※ Хагалгааны төлбөр нь олгогдох мөнгөн тусламжаас бага байх тохиолдолд зөвхөн
02/6360-4885
дэмжих
хагалгааны төлбөрийг тооцож олгоно.
Дүүргийн өрхийн
эмнэлэг
Ажил хийж буй
▶ Ажил хийж буй жирэмсэн эхчүүд хамрагдах боломжтой.
жирэмсэн эхчүүдийн ▶ Сар бүрийн 4 дэх долоо хоногийн хагас сайнд /09:00-13:00/ төрөхөөс өмнөх
хагас сайн өдрийн
шинжилгээ болон урьдчилсан сэргийлэх тарилга хийгдэнэ.
эмчилгээ
▶ 2008 оны 3 сараас эхлэн 25 өрхийн эмнэлэгт хэрэгжиж эхэлсэн.
▶ Бүх жирэмсэн эхчүүд хамрагдах боломжтой.
Жирэмсэн эхийн
▶ Жирэмсний үеийн эрүүл мэндийн оношлогоо/цус багадалт, тэмбүү, элэгний
төрөхийн өмнөх
халдварт өрөвсөл/hepatitis B/-ийн дархлаа суугдсан эсэхийг шинжлэх/, хэвлий дэх
болон төрсний дараах
хүүхдэд төрөлхийн согог байгаа эсэхийг шинжлэх, шинжилгээ хийх, сургалт явуулах
эрүүл мэндийн үзлэг
зэргийн жирэмсний үеийн болон төрсний дараах эрүүл мэндийн байдлыг хянах.

Төрөлттэй
холбоотой
тусламж
дэмжлэгүүд

▶ Нийт өрхийн сарын дундаж орлогын 50 хувиас дооших орлоготой гэр бүл бол
оршин буй дүүргийнхээ өрхийн эмнэлэгт хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтээ мэдүүлнэ.
※ эрүүл мэндийн даатгалын төлбөр нь: /5 ам бүлтэй гэр бүлийн төвшнөөр/
Амаржсан эх болон
- ажлын газрын эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдагч бөгөөд 50,010 вон төлдөг.
нярай хүүхдийг асрах
- орон нутгийн эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдагч бөгөөд 45,260 вон төлдөг.
▶ асрагч нь 2 долоо хоногийн хугацаанд ажиллана./12 хоног/
Эрүүл мэнд
▶ асрагч нь голчлон амаржсан эх болон нярай хүүхдийн асаргаа хийнэ. /амаржсан
хамгааллыг
эхийн хооллолт, хүүхдээ хөхүүлэхэд нь удирдан чиглүүлж өгөх/
хариуцсан хэлтэс
02/6360-4885
▶ 2.5 кг-аас бага жинтэй төрсөн юмуу жирэмсний 37 долоо хоногтой үед төрсөн Дүүргийн өрхийн
хүүхэд болон төрөлхийн согогтой хүүхэд хамрагдана.
эмнэлэг
Дутуу төрсөн болон ▶ Хотын албан хаагчын сарын дундаж орлогын 130 хувиас дооших орлоготой гэр
төрөлхийн согогтой
бүлийн эмнэлгийн төлбөрийг /эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдахгүй хувь хүний
хүүхдийн эмчилгээний
төлөх төлбөр/ олгоно.
төлбөрийг өгөх
※ хэрвээ айлын 3 дахь болон түүний дараа төрсөн хүүхэд дутуу төрсөн юмуу
төрөлхийн согогтой байх тохиолдолд орлогын төвшнөөс хамаарахгүй
эмчилгээний төлбөр олгогдоно.
Төрөлхийн бодисын
▶ Тухайн өвчин илэрсэн бүх нярай хүүхэд хамрагдана.
солилцооны эмгэгийг
▶ 6 төрлийн төрөлхийн согогийн шинж тэмдгийг оношлох шинжилгээг үнэ
оношлох шинжилгээ
төлбөргүй хийнэ.
болон энэ өвчнөөр
 ль нэгэн согог илэрсэн дундаж орлогын 200 хувиас бага орлоготой гэр бүлд
※А
өвдсөн хүүхдэд туслан
тусгай зориулалтын хүүхдийн сүү болон эмчилгээний төлбөрийг олгох.
дэмжих

Нярай болон бага
насны хүүхдийн эрүүл
мэндийн үзлэг

Жирэмсэн эх болон
нярай бага насны
хүүхдийг тэжээллэг
хүнсээр хангах
хөтөлбөр
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▶ 6 нас хүртэлх бүх насны хүүхдүүд хамрагдана.
Эрүүл мэнд
▶ Эрүүл мэндийн үзлэг нийт 7 удаа хийгдэнэ. /энгийн үзлэг 5 удаа+амны хөндийн
хамгааллыг
үзлэг 2 удаа/
хариуцсан хэлтэс
- үзлэг нь 4, 9, 18, 30, 60 сартайд тус бүр хийлгэх боломжтой.
02/ 6360-4885
- үзлэгийн төрөл нь, биеийн жин өндрийг хэмжих, өсөлт хөгжлийг тодорхойлох, Дүүргийн өрхийн
зөвлөгөө өгөх, амны хөндийн үзлэг, эрүүл мэндийн сургалт зэрэг болно. /ахуйн
эмнэлэг
ослоос сэргийлэх, хүнсний тэжээллэг байдал, нойр, амны хөндийн эрүүл мэндийн
сургалт, сургуульд орохын өмнөх бэлтгэл гэх мэт сургалтууд бий/
▶ Орлогын доод төвшний 200 хувиас бага орлоготой гэр бүлийн жирэмсэн эх болон
6 хүртэлх насны хүүхэд хамрагдах боломжтой.
▶ Хүнсний тэжээллэг байдлыг хянаж, байнгын дүгнэлт хийж, сургалт явуулан
зөвлөгөө өгөх ба тухайн хөтөлбөрт хамрагдагчдыг 6 төрлийн хүнсээр хангаж,
гэрээр айлчлан зөв хооллохыг нь заан удирдах

Сөүл хотын Олон соёлт гэр бүлийн хүмүүст зориулсан Ханүлтари амьдралын гарын авлага

Ангилал

Сурган
хүмүүжүүлэх
зардалд
дэмжлэг
үзүүлэх

Хөтөлбөр

Хөтөлбөрийн агуулга

Бусад

Цэцэрлэг яслын
төлбөрөөс
хөнгөлөх

▶ хотын албан хаагчийн дундаж орлоготой тэнцэх орлоготой гэр
Сурган
бүл хамрагдаж болно.
▶ 2009 оны 7 дугаар сараас эхлэн үнэ төлбөргүй сурган хүмүүжүүлэх хүмүүжүүлэх
хэлтэс
хөтөлбөрийг бий болгов /100%хөнгөлөх/ /1.2 давхарга – орлогын 02-3707-9853
доод төвшин 50%/

Сурган
хүмүүжүүлэх
тэтгэмж

▶ 5 хүртэх насны /72 сар/ айлын 3 дахь хүүхдэд эцэг эхийнх нь Төрөлтийг
орлогоос хамаарахгүйгээр хүүхдийн цэцэрлэгийн төлбөрийн дэмжих хэлтэс
50%-ийг олгох юмуу хүүхдийн мөнгө болох 100 мянгын аль 02-6321-4353
нэгийг олгох

Цэцэрлэгийн
▶ Орлогын доод төвшинд багтах/амьжиргааны доод төвшин
өмнөх насны
120%аас доош/өрхийн 0-1 насны ясли цэцэрлэгт хамрагддаггүй
хүүхдийн сурган
хүүхдэд олгогдоно.
хүмүүжүүлэх
Сар бүр 100 мянган вон /2009 оны 7дугаар сарын 1-нээс хэрэгжинэ/
▶
зардал
▶ 2-оос дээш хүүхэдтэй гэр бүл/бага хүүхэд 13 хүртэлх настай байх/
хамрагдаж болно.
▶ энэхүү картыг интернэтээр болон Woori банкны салбараас
Олон хүүхэдтэй
захиалж авна. (http://i.seoul.go.kr)
айлд зориулсан ▶ Тухайн картыг ашигласнаар :
- Гишүүн байгууллагуудаар үйлчлүүлсэн тохиолдолд point хураах
“Хэнбуг”картыг
болон хөнгөлөлттэй үйлчлүүлнэ.
ашиглах
-Э
 нэ картыг банкны карт болгон ашиглаж болно.
-С
 өүл хотын нийтийн авто зогсоолыг ашиглах тохиолдолд тухайн
картаар 20%-ийн хөнгөлөлтийг эдэлнэ.
▶ Өргөж авсан хүүхэдтэй нийлээд 3- аас дээш хүүхэдтэй гэр бүл
Автомашин
худалдан авахад ▶Ххамрагдана.
үүхдээ өсгөн хүмүүжүүлэхэд шаардлагатай тодорхой
татвараас
багтаамжийн автомашиныг худалдан авах татвар болон
хөнгөлнө
бүртгэлийн хураамжаас 50% хөнгөлнө.

Төрөлтийг
дэмжих хэлтэс
02-6321-4353

Төрөлтийг
дэмжих хэлтэс
02-6321-4353

Татварын
хэлтэс
02-3707-8645

Ж ирэмсэн болон амаржсан, олон хүүхэдтэй гэр бүлүүд
Жирэмсэн болон ▶ хамрагдана.
амаржсан, олон ▶ Хямдралын хүрээ :
хүүхэдтэй гэр
Төрөлтийг
- Анхны хүүхэд төрөхөд: 100 мянган вон
бүл автомашин
дэмжих хэлтэс
- 2 дахь хүүхэд төрөхөд: 200 мянган вон
хямдралтай
02-6321-4353
3
дахь
хүүхэд
төрөхөд
:
300
мянган
вон
худалдаж авахад
- 3-аас дээш хүүхэд гаргасан тохиолдолд: 300 мянган вон
туслах
- “Хэнбуг” карттай гэр бүлд: 200 мянган вон

Орон
сууцаар
дэмжлэг
үзүүлэх

Улсын түрээсийн ▶ Шинээр гэрлэсэн эхнэр нөхөр болон өрхийн тэргүүний нэр
байрны
дээр хувийн байрны бүртгэлгүй 3-аас дээш хүүхэдтэй зэргийн Орон сууцаар
хүлээлгийн эхний
8 нөхцөлд хамрагдвал орон сууцны 20% хүртэлх хүрээнд нэн хангах хэлтэс
ээлжинд жагсааж
түрүүнд орон сууцаар хангана./орон сууцаар хангах хуулийн 32- 02-3707-8597
байраар хангах
35-р заалт/
▶ Шинээр гэрлэсэн эхнэр нөхөр, орлогын доод төвшингийн /4
Олон хүүхэдтэй
ам бүлийн төвшинд сарын орлого 2 сая 531 мянган вон/ олон Орон сууцны
гэр бүлийн
хүүхэдтэй гэр бүлүүд хамрагдана. /3-аас дээш хүүхэдтэй/
бодлогын
байрны
▶ Байрны барьцааны мөнгөний 70% хүртэлх хэмжээний зээл авах
хэлтэс
барьцаанд мөнгөн
боломжтой. /дээд тал нь 56 сая вон, гэрлэсэн шинэ хосууд 49 сая 02-3707-8214
дэмжлэг үзүүлэх
вон/
-Зээлийн хүү 2%

Хот доторх
▶ 6 хүртэлх насны бага насны хүүхэд
шугамын автобус ▶ Х
 от доторх шугамын автобус болон метрогоор зорчиход асран
болон метронд
хамгаалагчтайгаа явж буй бага насны 3 хүүхэд үнэгүй зорчино.
хөнгөлөлттэй
бага насны хүүхэд ганцаараа зорчих тохиолдолд сургуулийн бага
▶
Тээврийн
үнээр зорчих
ангийн хүүхэдтэй адил төлбөр төлнө.
зардлаар
дэмжлэг
үзүүлэх Жирэмсэн болон
▶ Жирэмсэн болон нярай хүүхэд суусан машин хамрагдана.
нярай хүүхэд
ирэмсэн гэдэг нь тогтоогдсон эмэгтэй/жирэмсний карттай/
суусан машин ▶ Ж
болон нярай хүүхэд суусан тохиолдолд “гараг харгалзахгүй зорчих
гараг харгалзахгүй
эрх”-ийн бичиг олгоно.
зорчих

Автобусны
бодлого
хариуцсан хэлтэс
02-6360-4572
Зам тээврийн
бодлогын хэлтэс
02-3707-9717
Байгальд
хоргүй зам
тээврийн
бодлогын хэлтэс
02-2115-7742

www.seoul.go.kr
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Дүүрэг тус бүрийн төрөлтийн тэтгэмж олгох тухай танилцуулга
Дүүрэг тус бүрээс төрөлтийг дэмжих зорилгоор тэтгэмжийг олгодог
бөгөөд та мөн хүүхэд төрүүлсэн бол доорх хүснэгтийн дагуу
тэтгэмжийг аваарай.
※ Дүүрэг тус бүрийн төрөлтийн тэтгэмж (Одоогоор 22 дүүрэгт хэрэгжиж байна)

(мөнгөн : дүнгээр)

30

д/д

Дүүргийн
нэрс

1
2

Хүүхдийн тоо
Анхны хүүхэд

Хоёр дахь
хүүхэд

Гурав дахь
хүүхэд

Дөрөв дахь
хүүхэд

Таваас дээшхи
хүүхэд

Жунну дүүрэг

-

500.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Жүнгү дүүрэг

-

200.000

1.000.000

3.000.000

5.000.000-30.000.000

3

Юнсань дүүрэг

50.000

100.000

500.000

1.000.000

1.000.000

4

Сондун дүүрэг

-

200.000

500.000

500.000

500.000

5

Гванжинь дүүрэг

-

100.000

300.000

300.000

300.000

6

Тундэмүнь дүүрэг

-

300.000

500.000

500.000

500.000

7

Жүннан дүүрэг

-

500.000

1.000.000

2.000.000

2.000.000

8

Сонбүг дүүрэг

-

200.000

200.000

200.000

200.000

9

Канбүг дүүрэг

200.000

300.000

500.000

500.000

500.000

10

Дубун дүүрэг

200.000

300.000

500.000

1.000.000

1.000.000

11

Нувонь дүүрэг

-

100.000

300.000

500.000

500.000

12

Үнпён дүүрэг

-

200.000

300.000

500.000

1.000.000

13

Содэмүнь дүүрэг

50.000

200.000

200.000

200.000

200.000

14

Мапу дүүрэг

-

-

-

-

-

15

Янчонь дүүрэг

-

100.000

300.000

500.000

1.000.000

16

Кансо дүүрэг

-

-

200.000

300.000

300.000

17

Күру дүүрэг

-

-

-

-

-

18

Кымчонь дүүрэг

-

200.000

500.000

1.000.000

1.000.000

19

Ёндынпу дүүрэг

-

-

500.000

700.000

700.000

20

Дунжаг дүүрэг

-

100.000

500.000

1.000.000

1.000.000

21

Кванак дүүрэг

-

100.000

500.000

1.000.000

3.000.000

22

Сочу дүүрэг

100.000

500.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

23

Каннам дүүрэг

-

1.000.000

5.000.000

10.000.000

20.000.000/6 дахиас
дээшхи хүүхдэд 30 сая/

24

Сунпа дүүрэг

-

-

-

-

-

25

Кандун дүүрэг

-

100.000

200.000

300.000

300.000
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Нярай
хүүхдийг хүүхдийн даатгалд хамруулах тухай /3
дүүрэгт хэрэгжиж байгаа/
• Дунжаг дүүрэг : Нярай хүүхдийг эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах
/2009 оны 1дүгээр сарын 1- нээс хойш төрсөн айлын гурав дахь
хүүхдэд, сар бүр 20 мянган вон 5 жилийн хугацаанд олгоно/
• Каннам дүүрэг : Нярай хүүхдийг хүүхдийн даатгалд хамруулах /2008
оны 1дүгээр сарын 1-нээс хойш төрсөн айлын гурав дахь хүүхдэд,
нийгмийн эмзэг давхаргын болон доод төвшний орлоготой өрхийн
анхны хүүхдээс эхлэн бүх хүүхдэд 5 нас хүртэл нь хүүхэд тус бүр
сар бүр 23 мянган вон/
• Сунпа дүүрэг : Нярай хүүхдийг хүүхдийн даатгалд хамруулах /2008
оны 1дүгээр сарын 1-нээс хойш төрсөн айлын гурав дахь хүүхдэд 5
нас хүртэл нь хүүхэд тус бүр 12 мянган вон/

Сурган хүмүүжүүлэх тэтгэмж нэмж олгох тухай
• Каннам дүүрэг : сурган хүмүүжүүлэх тэтгэмж нэмж олгох /2009. 5.
25-наас эхлэн/
- айлын гурав дахь хүүхдээс эхлэн хүүхдийн тэтгэмжийн мөнгө сард
150 мянган вон олгох, асран хамгаалах байгууллагын төлбөрөөс
100% хөнгөлөх
- айлын хоёр дахь хүүхдийн тэтгэмжийн мөнгө сард 100 мянган
олгох вон болон асран хамгаалах байгууллагын төлбөрийн 50%-ийг
хөнгөлөх
www.seoul.go.kr
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Урьдчилан сэргийлэх тарилгын төрөл
болон тариулах хугацаа
Хүүхэд өсвөр насныхны урьдчилан сэргийлэх тарилгын хүснэгт
「Хүүхдийн эмч нарын нийгэмлэг 2008 оны үндсэн тарилга болон
сонгох тарилга」
Нас
1 долоо хоног
0-4 долоо хоног

Вакцин
Элэгний халдварт үрэвсэл (hepatitis B)
Сүрьеэ

1 сар

Элэгний халдварт үрэвсэл (hepatitis B)

2 сар

Сахуу татранги хөхүүл ханиад, халдварт саа, Hib нянгаар үүсгэгдсэн
менингит, уушгины хатгаа, Рота нянгаар үүсгэгдсэн гэдэсний өвчин
Сахуу татранги хөхүүл ханиад, халдварт саа, Hib нянгаар үүсгэгдсэн
менингит, уушгины хатгаа, Рота нянгаар үүсгэгдсэн гэдэсний өвчин
Элэгний халдварт үрэвсэл (hepatitis B), Сахуу татранги хөхүүл ханиад, халдварт саа, Hib
нянгаар үүсгэгдсэн менингит, уушгины хатгаа, Рота нянгаар үүсгэгдсэн гэдэсний өвчин

4 сар
6 сар
6 сараас хойш

Томуу

12-15 сар

Салхин цэцэг, улаан бурхан улаанууд гахайн хавдар, Hib нянгаар
үүсгэгдсэн менингит, уушигны хатгаа

12-23 сар

Японы тархины үрэвсэл, Элэгний халдварт үрэвсэл (hepatitis А)

15-18 сар

Сахуу татранги хөхүүл ханиад

4-6 нас
6 нас
11-12 нас
12 нас

Сахуу татранги хөхүүл ханиад, халдварт саа, улаан бурхан
улаанууд гахайн хавдар
Японы тархины үрэвсэл
Насанд хүрэгчдийн сахуу татранги, савны амны хорт хавдар
Японы тархины үрэвсэл

Заагдсан хугацаанд урьдчилсан сэргийлэх тарилгыг тариулж
амжаагүй юмуу шинээр гарсан вакциныг тариулж чадаагүй
тохиолдол зэргийн урьдчилсан сэргийлэх тарилгын тухай
дэлгэрэнгүй мэдээллийг “нярай болон өсвөр насны хүүхдийн
мэргэжлийн эмч”-д хандаарай.
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Хүүхэд өсгөх болон хүүхдийн боловсрол
Хэл ярианы хөгжилд туслах үйлчилгээ
Олон соёлт гэр бүлийн хүүхдэд хэл ярианы хөгжлийн тест, аав ээжид
зориулсан сургалт, хүүхдэд зориулсан хэлний сургалт хөтөлбөрийг
явуулж байна. Үр хүүхдүүдийнхээ хэл ярианы хөгжилд тусламж
хэрэгтэй бол гэрийнхээ ойрхон олон соёлт гэр бүлд туслах төвд
хандаарай.
※ Үйлчилгээ үзүүлэх байгууллага
Байгууллагын нэр

Хаяг

Утас

дүүрэг Тэпён гудамж 1 га 25 Прэссэнто байр 3
Сөүл Глобал төв Жүнгү
давхар
Тундэмүнь
Сөүл Тундэмүнь дүүрэг Хуйги хороо 1 Кёнхы их
дүүргийн төв
сургууль Шинжлэх ухааны дээд сургууль 2 давхар
Сонбүг дүүргийн Сонбүг дүүрэг Бумүнь хороо 5 га 14 Католик шашны
төв
байр 5 давхар
Ёндынпу
Ёндынпу дүүрэг Шингил хороо 465-1 Шингил
дүүргийн төв
нийгмийн халамжийн нэгдсэн төв 4 давхар
Дунжаг
Дунжаг дүүрэг Садан хороо 1136-1
дүүргийн төв

02)2075-4141
02)957- 1073
02)953-0468
02) 846-5432
02) 599-3260
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Олон соёлт гэр бүлийн хүүхдийг хүмүүжүүлэх
цэцэрлэгийн өнөөгийн байдал : Нийт
Олон соёлт гэр бүлийн гадаад хүүхдүүдийг хүмүүжүүлэх цэцэрлэг
нь Солонгос болон гадаад хүүхдүүд хамтдаа хүмүүждэг байгууллага
бөгөөд одоогийн байдлаар нийт 7 цэцэрлэг(ясли) үйл ажиллагаагаа
явуулж байна.
Байгууллагын нэр
Самүэл хүүхдийн
цэцэрлэг Юнсань
дүүрэг
Шинил хүүхдийн
цэцэрлэг Ёндынпу
дүүрэг
Бэтылхэм хүүхдийн
цэцэрлэг Сонбүг
дүүрэг
Бэтылхэм хүүхдийн
цэцэрлэг Сонбүг
дүүрэг
Күрү хүүхдийн
цэцэрлэг
Гүрү дүүрэг
Үдым хүүхдийн
цэцэрлэг Кванжинь
дүүрэг
Олон соёлт гэр бүлийн
хүүхдийн цэцэрлэг
Дунжаг дүүрэг

Утас

Нийт
Одоо байгаа
хүүхдийн тоо хүүхдийн тоо

Багш

Байгууллагын онцлог
Олон соёлт хүүхдийн
онцлог

02) 796-7470

52

51

7(1)

Олон орны хүмүүст
(Амьжиргааны дунд
төвшин)

02) 846-8674

94

91

12(0)

Зүүн өмнөд ази/Төв Ази
зэрэг англи хэлгүй гэр бүл

02) 3676-7705

20

20

6(2)

Олон соёлт гэр бүл мэргэжлийн
байгууллага (Амьжиргааны
төвшин доогуур гэр бүл)

02) 798-0283

39

26

5(1)

Амьжиргааны төвшин
доогуур·бага орлоготой ганц бие
гэр бүл

02) 864-8114

49

44

6(0)

Зүүн өмнөд ази/Төв Ази
зэрэг англи хэлгүй гэр бүл

02) 458-3372

154

137

29(6)

Соёлын хөтөлбөр
идэвхтэйгээр явуулах
(Амьжиргааны дунд төвшин)

02) 522-5298

49

41

8(2)

Зургаар эмчлэх болон хэл ярианы
эмчилгээ явуулах(Амьжиргааны
төвшин доогуур гэр бүл)

Хүүхэд асрах үйлчилгээ
Хүүхэд асрах газраар үйлчлүүлдэггүй, хүүхэд асрахад тусламж
хэрэгтэй, төрснөөс хойш 3 сараас 12 сар хүртэлх хүүхдийг асрагч гэрт
нь очиж асран хамгаалж өгөх үйлчилгээ юм. Хүүхдийн аюулгүй байдал
болон гэр бүлийн хүүхэд асрах цагийг хэмнэх үүднээс тухайн гэр
бүлээс энэхүү үйлчилгээг хүсвэл мэргэжлийн хүүхэд асрагч нар гэрт
нь очин аав ээжийг нь иртэл хэсэг хугацаанд хүүхэд асрах, хүүхэдтэй
тоглох зэрэг үйлчилгээ үзүүлнэ.
Хамрагдах арга: Оршин сууж буй хотын эрүүл мэнд, гэр бүлийг дэмжих төв ☎
1577-9337 руу утасдан бүртгүүлж хүүхэд асрах үйлчилгээний хүсэлт гаргавал
үйлчилгээний хөлс 1 цагийн 5.000 вон бөгөөд амьжиргааны төвшин доогуурх
гэр бүлд 1 цагийн 1.000~ 4.000 вон юм.
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Залуучуудын байгууллага болон
зөвлөгөө өгөх газрын танилцуулга
Долоо хоногт 5 өдөр сургалтын систем нэвтрүүлэх зэрэг
залуучуудын чөлөөт цагаа зөв өнгөрөөх соёл спортын олон
төрлийн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж байна. Мөн нөгөө
талаар залуучуудад зөвлөгөө өгөх, хамгаалах, яаралтай тусламж
үзүүлэх, эцэг эхийн боловсрол олгох зэрэг залуучуудад зориулсан
нэгдмэл системтэй тусламж үзүүлснээр эрүүл залуучуудыг өсгөх
хүмүүжүүлэх хамгаалах хөтөлбөрүүдийг явуулж байна.
※ Сөүл хот залуучуудад (зөвлөгөө өгөх) туслах
байгууллагын өнөөгийн байдал
Хэлбэр
Улсын
залуучуудад
зөвлөгөө
өгөх төв(1)

Дүүрэг тус
бүрийн
залуучуудад
Туслах
төв(13)

Байгууллагын нэр

Сондун дүүргийн залуучуудад
зөвлөгөө өгөх төв

Харьяалагдах газар
Жүнгү дүүрэг Сүпю хороо
27-2 (Êүрó дүүрэг Êүру
хороо 98-5 түр байрлаж
байгаа)
Сондун дүүрэг Хэндан
хороо 7

Кванжинь дүүргийн
залуучуудад зөвлөгөө өгөх төв

Кванжинь дүүрэг Жаян 4
хороо 13-28

02)2205-4300
Факс 02)2205-2662

Канбүг дүүргийн залуучуудад
зөвлөгөө өгөх төв

Канбүг дүүрэг Сүюү 4
хороо Шин 20- 9

02)993-1388
Факс 02)998-5663

www.nana.seoul.kr

Мапу дүүргийн залуучуудад
зөвлөгөө өгөх төв

Мапу дүүрэг Сонсан хороо
368-1

02) 3153-5971
Факс 02)3153-5999

www.youthnaroo.or.kr

Каннам дүүргийн залуучуудад
зөвлөгөө өгөх төв

Каннам дүүрэг Сүсо хороо
749

02)2226-7667
Факс 02)2226-8554

www.youtra.or.kr

Сочу дүүргийн залуучуудад
зөвлөгөө өгөх төв

Сочу дүүрэг Панбэ хороо
1031-4

02)525-9128
Факс 02)522-9128

www.bb1318.com

Жүннан залуучуудад
зөвлөгөө өгөх төв

Жүннан дүүрэг Мёнмуг
хороо1382-10

02)490-0711
Факс 02)496-1894

www.jjang.or.kr

Дубун залуучуудад зөвлөгөө
өгөх төв

Дубун дүүрэг Чан 4 хороо
1- 6

02)950-9640
Факс 02)950-9609

www.cdyouth.or.kr

Нувонь залуучуудад зөвлөгөө
өгөх төв

Нувонь дүүрэг Сангэ 6
хороо

02)3391-4141
Факс 02)3391-4102

www.youthcenter.or.kr

Содэмүнь залуучуудад
зөвлөгөө өгөх төв

Содэмүнь дүүрэг Ёнхы
хороо 167-1

02)334-0080
Факс 02)334-5885

www.fun1318.or.kr

02)2642-1318
Факс 02)2654 -7784

www.mokdongcounsel.co.kr

Сөүл хотын залуучуудад
зөвлөгөө өгөх төв

Мугдун залуучуудад зөвлөгөө Янчонь дүүрэг Муг 1 хороо
өгөх төв
918

Эрүүл мэнд
нийгмийн
халамж гэр
бүлийн яамны
дэргэдэх (1)

Утас

Вэб хуудас

02)2285-1318
Факс 02) 2285- 1315

www.teen1318.or.kr

02)2296-374
Факс 02)2296-4065

4www.sdyc.or.kr

Кымчонь залуучуудад
зөвлөгөө өгөх төв

Кымчонь дүүрэг Шихын
хороо Шин 84-7

02)803-1873
Факс 02)804-1387

www.cyc.or.kr

Мүллэ залуучуудад зөвлөгөө
өгөх төв

Ёндынпу дүүрэг Мүллэ 3 га
73

02)2676-6114
Факс 02)2636-2071

www.goyouthleader.or.kr

Солонго залуучуудад
зөвлөгөө өгөх төв

Жунну дүүрэг Туны хороо
7- 25

02)733- 7587
Факс 02)733- 7586

www.rainbowyouth.or.kr

www.seoul.go.kr
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Хүнд хэцүү амьдралтай өрхөд
үзүүлэх амьдралын тусламж
Хүн амын амьдралын баталгаажих доод төвшинд хамрагдах
Хүнд хэцүү амьдралтай өрхөд амьдралын тусламж үзүүлж байна.
Өрхийн нийт орлого хүн амын амьжиргааны баталгаажих доод
төвшингөөс доогуур бөгөөд Солонгосын иргэний харьяалалд орсон
асарч тэтгэх гэр бүлгүй эсвэл гэр бүл байсан ч асран хамгаалах
чадваргүй, Солонгосын иргэний харьяалалд ороогүй байгаа гадаадын
иргэний бүртгэлд бүртгүүлэн Солонгос иргэнтэй гэр бүл бологч
гадаадын иргэн нь тус улсын иргэний харьяалалтай насанд хүрээгүй
хүүхдийг тэжээж байгаа тохиолдолд
Хүсэлт гаргах арга
Дүүрэг, хороо захиргаа, хот аймгийн захиргааны амьжиргааны
баталгаажих доод төвшинг хариуцсан хэлтэст тэтгэмж хүссэн
өргөдөл, түрээсэлж буй байрны гэрээ, бусад бичиг баримт санхүүгийн
харилцааны тухай мэдээлэл зэргийг бүрдүүлнэ.
Тусламжийн төрөл
Амьжиргааны тэтгэмж, Орон байрны тэтгэмж, Боловсрол сургалтын
тэтгэмж, Амаржсаны тэтгэмж, Оршуулгын тэтгэмж, Үйлдвэрийн
ослын нөхөн олговор, Эрүүл мэндийн тэтгэмж

※ Лавлах: Хот аймаг дүүрэг, хороо
захиргаа, эрүүл мэнд нийгмийн
халамжийн зөвлөгөө өгөх төв
☎ 129
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Хүнд хэцүү амьдралтай гэр бүлд туслалцаа
үзүүлнэ. Гэр бүлд гэнэт тулгарсан зовлон
бэрхшээлийг давж гарахад тусална.

Яаралтай тусламж авах
Гэнэт тулгарсан зовлон бэрхшээлийг давж гарахад нь тусална. Солонгос
гэр бүлийн хүн нь нас барах, сураггүй алга болох, цагдан хоригдох,
шоронд орох, гэмтэж бэртэх, түлэгдэх, байгалийн аюул гамшигт өртөх
зэрэг гэнэтийн шалтгаанаас болж тус өрхийг тэжээх орлого байхгүй мөн
үл тоогдох, гадуурхагдах, дарамтлуулах, бэлгийн хүчирхийлэлд өртөх, гэр
бүлийн хүчирхийлэлд өртөх зэргээс болж гэр бүлийн харилцааг цаашид
үргэлжлүүлэх боломжгүй болсон үед яаралтай тусламжийг авч болно.
Хамрагдах нөхцөл
Жирэмсэн эсвэл солонгос улсын иргэний харьяалалтай насанд хүрээгүй
хүүхдийг өсгөж тэжээж байгаа гадаадын иргэн
Тусламжийн төрөл
Өрх тэжээх боломжгүй болсон тохиолдолд 1~4 сар бэлэн мөнгө болон эд
зүйлийн тусламж үзүүлнэ.
Лавлах
Хот, дүүрэг, хороо захиргаа, эрүүл мэнд нийгмийн халамжийн зөвлөгөө
өгөх төв ☎129
Дэс дараалал
• Гэнэт зовлон бэрхшээл учрах → Тусламж хүсэх → Харьяа дүүрэгтэй
холбогдох → Бодит байдлыг нягтлан шалгах → Тусламж үзүүлэх →
Тусламж → Тусламж үзүүлсний дараа дахин шалгалт судалгаа явуулах
→ Тодорхой хугацааны шалгалт
• Тодорхой хугацааны шалгалт судалгаа явуулсны эцэст уг тусламж
дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай эсэх эсвэл үзүүлж буй тусламж
дэмжлэгийн үйл ажиллагааг зогсоох эсвэл үргэлжлүүлэх эсэхийг шийдэх
бөгөөд шаардлагагүй гэж үзсэн тохиолдолд тусламж үзүүлэхийг зогсоож
холбогдох зардлыг буцааж төлүүлнэ.
 от, дүүрэг, хороо захиргаа , эрүүл мэнд нийгмийн халамжийн
※ Лавлах : Х
зөвлөгөө өгөх төв ☎ 129
www.seoul.go.kr
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Ганц бие гэр бүлд зориулсан халамжийн тусламж
Ганцаараа насанд хүрээгүй хүүхдийг өсгөж тэжээдэг Солонгос
иргэнтэй гэр бүл бологч гадаадын цагаач эмэгтэйд мөнгөн санхүүгийн
тусламж өгөх эсвэл хамгаалах орон байранд оруулж аюулгүй тайван
орчинд амьдрахад нь тусална.

Хамрагдах нөхцөл

 олонгос иргэний харьяалалгүй Солонгос иргэнтэй гэр бүл бологч
С
гадаадын цагаач эмэгтэйчүүд нөхөргүй эсвэл нөхөртэй байсан ч эдийн
засгийн хувьд тус дэм болж чаддаггүй нөхцөл байдалд ганцаараа
Солонгос улсын иргэний харьяалалтай насанд хүрээгүй хүүхдийг
өсгөж тэжээж байгаа амьжиргааны баталгаажих доод төвшингөөс
130%-аас доош орлоготой Солонгос иргэнтэй гэр бүл бологч гадаадын
цагаач эмэгтэй хамрагдах эрхтэй.

Тусламжийн төрөл

• Орон гэрийг хамгаалах: Ахлах ангийн сурагчийн дээд сургуулийн
элсэлтийн хураамж, сургалтын бүх төлбөрийг олгох, хүүхийг өсгөж
тэжээх зардал олгох (6 наснаас доош сард 5.000 вон) /нийгмийн
халамжийн мөнгөн зээл (20 сая вон хүртэлх Чонсэ Бүтэн түрээсийн
байрны түрээс болон бизнес эхлэх хөрөнгө мөнгө, урт хугацааны
бага хүүтэй зээл) урт хугацаатай зээлийн орон сууцаар нэн түрүүнд
хангах

Хамрагдах арга

 ршин суугаа дүүрэг хорооны захиргаанд өргөдлөө гаргана.
О
Хариуцсан ажилтан өргөдөлтэй танилцан эцсийн шийдвэрийг гарган
мэдэгдэнэ.
※Баталгаажих доод төвшнийхнийг хамгаалах тэтгэмж болон
халамжийн бусад тэтгэлгүүд давхар олгогдохгүй.
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Мэдэхэд илүүдэхгүй төрөл бүрийн хөнгөлөлтийн систем
Амьжиргааны доод төвшинд хамрагдагч нь дараах үйлчилгээ болон
татварууд дээр хөнгөлөлт эдэлнэ.
Иргэний татвар (Хувь хүнээс шалтгаалан ялгавартай)-аас чөлөөлөх
Зурагтын төлбөрөөс чөлөөлөх
 ргэний бүртгэлийн лавлагаа гаргуулах • иргэний үнэмлэх дахин
И
гаргуулах зэргээс үүсэх хураамжаас чөлөөлөх
 эвэр усны үндсэн төлбөр болон бохир усны үндсэн төлбөрөөс
Ц
хөнгөлөх
Хог хаягдлын төлбөрөөс чөлөөлөх (хогны уутаар хангах)
 ийгмийн халамжийн Утасны хөнгөлөлтийн үйлчилгээ (энгийн
Н
утас: үндсэн төлбөр · шилжүүлэх зардал · сарын үндсэн төлбөрөөс
хөнгөлөх, утасны ярианы төлбөр: сард 150 минут ярих ярианы
төлбөрийг суутгах, гар утас ярианы үнийн 30 % хөнгөлөх, интернет
30 % хөнгөлөх)
 тасны үндсэн төлбөрөөс сард 1.000~1.200 вон хөнгөлөх (орон
У
нутгийн онцлогоос шалтгаалан ялгаатай. Нийгмийн халамжийн
утасны хөнгөлөлтийн үйлчилгээнд хамрагддаг хүмүүст энэ
хөнгөлөлт хамаарахгүй)

 Цахилгааны төлбөрийг 20% хөнгөлөх

Лавлах: Нийгмийн халамжтай холбоотой асуух зүйлээ
Эрүүл мэнд нийгмийн халамжийн зөвлөгөө өгөх төв ☎ 129ээс асуугаарай. Орон нутгийн кодгүйгээр 129 руу залгахад
өнөөгийн амьдралд хэрэгтэй
нийгмийн халамж, гэр бүлтэй холбоотой мэдээлэл болон
зөвлөгөөг хурдан шуурхай үзүүлнэ.
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Хүнд хэцүү байдал тулгарах үед авах арга хэмжээ
Хүчирхийлэлд өртсөн тохиолдолд

 олонгос хүн юмуу өөр гадаад хүний хүчирхийлэлд өртсөн
С
тохиолдолд нэн даруй хүчирхийллийн ор мөрийг гэрчлэх баримт
бүрдүүлэх шаардлагатай бөгөөд шархадсан бол нэн даруй эмнэлэгт
хандан эмчилгээ хийлгэн эмчийн бичиг авах хэрэгтэй. Мөн хохирол
учруулагчийн талаарх хувийн мэдээллийг мэдэн цагдаагийн газрын
(☎ 112)-т мэдэгдэх хэрэгтэй.

Гэр бүлийн хүчирхийллийн үед авах арга хэмжээ

① Яаралтай утсыг урьдчилан мэдэж авах болон хүүхдүүддээ зааж
өгнө.(Цагдаагийн газар, Түргэн тусламж, Яаралтай утас, Найз,
Зөвлөгөө өгөх төв, Түр хоргодох байр)
② Дотныхоо хүмүүст, хэрэв гэрээс хүчирхийлэлд өртөж буй мэт дуу
чимээ гарвал цагдаад мэдэгдэхийг хүсэх хэрэгтэй.
③ Гэрээсээ зугтах тохиолдолд очих газар 4-ийг урьдаас товлох
④ Ойр зуурын хэрэглээний мөнгө, машины түлхүүр, хувцас, чухал
бичиг баримтыг бусад хүмүүст хадгалуулах
⑤ Цагаач эмэгтэйчүүдийн яаралтай үед туслах төв (☎1577-1366)
рүү утасдан тусламж хүсэж болно.
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Цагаач эмэгтэйчүүдийн яаралтай үед туслах төв
1577-1366 нь
Цагаач эмэгтэйчүүдийн эрх ашгийг хамгаалахын тулд
жилийн турш өөрийн орны хэлээр орчуулгын тусламж
авч болох байгууллага юм.

⊙Х
 үчирхийлэлд өртсөн Цагаач эмэгтэйчүүдэд зориулсан өөрийн
орны хэлээр зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ
• Жилийн турш утсаар зөвлөгөө өгөх : утас ☎1577-1366
• 8 орны хэлээр зөвлөгөө өгөх (Вьетнам/ Хятад/ Англи/ Орос/ Монгол/
Тайланд/ Камбож/ Тагалог хэл)
• Зайлшгүй үед ярилцлага зөвлөгөө: Асуудалтай танилцан ярилцлагын
зөвлөгөө өгөх, хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, утсаар орчуулгын
үйлчилгээ үзүүлэх
⊙ Солонгосын амьдралд дасан зохицоход зориулсан амьдралын
хууль эрх зүйн мэдээллийн танилцуулга
• Яаралтай үед туслах үйлчилгээгээр холбох
• Яаралтай үед хорогдох газар ажиллуулах
• Гэр бүлийн бэлгийн хүчирхийлэл, бэлгийн хүчирхийлэл, албадан биеэ
үнэлүүлэхтэй холбоотой хамгаалах түр хоргодох байгууламжтай холбох
• Эрүүл мэнд хууль эрх зүй цагдаагийн үйлчилгээ (мөрдөх болон давж
заалдах гэх мэт)-тэй холбоотой хүнд хэцүү байдалд туслах
⊙ Танилцуулга материал болон Цагаач эмэгтэйчүүдийн асуудлын
талаар зөв ойлголтыг сайжруулах хөдөлгөөн өрнүүлөх
⊙ Интернетээр зөвлөгөө өгөх : 8 орны хэлээр
⊙ Вэб хуудас : www.wm1366.or.kr

Хүнд хэцүү замд зогсож байсан ч
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Ажил төрөл болон мэргэжлийн сургалт
Ажил төрөл болон мэргэжлийн сургалтанд зориулсан төрөл бүрийн
үйлчилгээг үзүүлдэг. Сөүл хотын эмэгтэйчүүдийн боловсролын
байгууллага юм. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Вэб хуудсаар болон утсаар
лавлаарай.
Байгууллагын
Хаяг
нэр
Эмэгтэйчүүдийн
Кванжинь
дүүрэг
Жаян хороо 9-13
чадварыг хөгжүүлэх төв
Ангилал

Утас

Вэб хуудас

02)460-2310

http://wrd.seoulwomen.or.kr

Янчонь дүүрэг Шинвол хороо 139-12

02)607-8791

http://seobu.seoulwomen.or.kr

Кымчонь дүүрэг Шихын хороо Сан
139-2

02)802-0925

http://nambu.seoulwomen.or.kr

Нувонь дүүрэг Жүнгэ хороо 501-1

02)972-5506

http://bukbu.seoulwomen.or.kr

Жүнбү

Мапу дүүрэг Юнгандун 70- 2

02)719-6307

http://jungbu.seoulwomen.or.kr

Жунну

Мённюн хороо 4 га 113-1 Дэханну
стасити барилга

02)765-1326

www.sbwomen.or.kr

Юнсань

Шингэ хороо 7-2

02)714-9762

www.wworker.or.kr

02)3409-1948

www.womanpro.org

Собү
Намбү
Эмэгтэй
чүүдийн
Хөгжлийн төв Бүгбү

хороо 130-5 Дэримплаза 3~
Жүннан Санбун
5 давхар
Юндү
хороо
234 Пуын барилга 6
Тундэмүнь давхар
Канбүг
Нувонь
Үнпён

Миа хороо 158-10 Хёнүн барилга 3
давхар
Куннын 2 хороо 408-4 Гонсол барилга
5 давхар
Бүлгуан 1 хороо 267-1 Гёнил барилга
2 давхар

Тэхён хороо 101-7 Хэү барилга 4
Эмэгтэй
чүүдийн Содэмүнь давхар
чадварыг
хороо 958-12 Хвагуг барилга 2,
хөгжүүлэх Кансо Хвагуг
5~6 давхар
төв
Күрó
хороо
110-1 Хыхүн барилга 2
Күрó
давхар

02)921-2020

www.job2060.or.kr

02)980-2377

www.womanjob.or.kr

02)951-0187

www.job365.or.kr

02)389-1976

www.epwoman.or.kr

02) 332-8661

www.workers.or.kr

02)2692-4549

www.hrbks.or.kr

02)867-4456

www.kurowoman.com

02)858-4514~ 5

www.ywcajob.or.kr

Дунжаг

Тугсань 3 хороо 983 Барилга 2~ 6
давхар
Садан хороо хороо 144-10 Исүтэн 2~
5 давхар

02) 525-1121

www.djwoman.or.kr

Кванак

Чоннюн хороо 1564-5 Кванжан 1~ 5
давхар

02)886-9523

www.kwoman.or.kr

Сочу хороо 1355-8 Жүнанруял
оффистэл 1,2 давхар
Караг хороо 83-7 Тэху барилга 2
давхар

02)581-4433

www.itwoman.or.kr

02)430-6070

http:// mywork.or.kr

Кымчонь

Сочу
Сунпа

※ Эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн төв нэгдсэн Вэб хуудас : Эмэгтэйчүүдийн чадварыг
хөгжүүлэх төвийн Вэб хуудас → Хайлт хийх мэдээллийн үйлчилгээ
※ Эмэгтэйчүүдийн чадварыг хөгжүүлэх төв нэгдсэн Вэб хуудас: http://www.vocation.or.kr
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Өөртөө итгэлтэй эмэгтэйн ашигтай
сонголт
Сургалтыг дэмжих хөтөлбөрөөс
нийгэмд итгэлтэйгээр хөл тавьж
ажлын байраар хангах хүртэл нь
эмэгтэйчүүдийн ажиллах хүчийг
дэмжих төв олгож байна.

www.seoul.go.kr
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Солонгосын
амьдралд тус нэмэр
болох урамшуулал
Хамтдаа алхах амьдралын зам хааяа ээдрээтэй ч
Хамтдаа байгаа учраас баяр хөөртэй байдаг юм.
Хамтдаа хуваалцах бидний дэлхий ертөнц бүр ч
үзэсгэлэнтэй сайхан юм.

 ׀Албан байгууллагаас эрхэлдэг үйлчилгээ
болон үйлчлүүлэх заавар
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 ׀Гэр бүлийн хүмүүсийг дуудах
 ׀Баяр ёслолын болон бүх нийтийн
амралтын өдрийг танилцуулах
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Албан байгууллагаас эрхэлдэг
үйлчилгээ болон үйлчлүүлэх заавар
Дүүргийн захиргаанаас эрхэлдэг ажил
Дүүргийн захиргаанаас ургийн бичиг ∙ товч хуулбар, газрын бичиг,
үл хөдлөх газрын бүртгэлийн тухай бичиг, газар ашиглах төлөвлөгөө
батлах, кадастрын зураг төрөл бүрийн иргэний бичиг баримт гаргах,
төрөх ∙ нас баралтын бүртгэл, гэрлэлтийн баталгаа хийж өгдөг.
Газар болон барилга эзэмших худалдан авах эсвэл зарах тохиолдолд
төлөх ёстой төрөл бүрийн татвар ба авто машины татвар зэргийг
дүүргээс хийж зохицуулдаг.
Авто машин бүртгүүлэх болон зогсоолгүй газар тавьсан машиныг
журамлах гэх мэт бидний эргэн тойрны авто замын хөдөлгөөнийг
зохицуулна.
Замын хажуугийн гэрэл, анхааруулах гэрэлтүүлэгч, гүүр, туннель,
гүүрэн гарц, замын хөдөлгөөний тэмдэгт самбар зэрэг авто замын
нэмэлт төхөөрөмжүүдийг байрлуулж хяналт тавьдаг.
Эвдэрсэн замуудыг засах, замын хашлаганы хавтан, гал унтраах
аюулгүйн зам болон мухар гудамжны зам засах, бохирын шугамыг
засч янзалдаг.
Ц айны газар, Үсчин, Нийтийн халуун ус зэрэг эрүүл ахуйн
байгууллага болон нийтийн үйлчилгээний газар зэргийг шалган
журамлах ард иргэдийн өдөр тутмын хоол хүнсний эрүүл ахуйн
байдалд хяналт тавьдаг.

Хороо захиргаанаас эрхэлдэг ажил
 ороо захиргаанаас хүүхэд төрөх үед бүртгэн төрсний гэрчилгээ
Х
олгон, бага сургуульд элсэн орох зөвшөөрлийн бичгийг явуулах, 17
нас хүрвэл иргэний үнэмлэх олгодог.
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Амьжиргааны төвшин доогуур амьдралтай хүмүүсийн судалгаа
гарган зохих тэтгэмж олгох ба хөгшчүүдэд унааны мөнгө олгох,
амьдралын байдал хэцүү хүүхдүүдийн гэр бүлд туслах ажлыг
хийдэг ба орлого багатай иргэдэд зориулсан амьжиргааны тэтгэмж,
ажлын байр гаргах төсөл зэргийг хэрэгжүүлж хорооны байгаль
орчны тохижилт үйлчилгээг хариуцдаг.
Хороонд хүнд хэцүү зүйл тулгарах үед туслах үүрэгтэй иргэний
хамгаалалтын бэлтгэл, иргэний хамгааллын анги бүрдүүлэх, нөөцөд
хяналт тавьдаг.
Иргэний үнэмлэх ∙ товч хуулбар, тамганы тодорхойлолт гаргах,
төрсөн ∙ нас барсан хүнийг бүртгэх ургийн бичгийн бүртгэл болон
хаягийн өөрчлөлтийг хийдэг. Ард иргэдийн сайн сайхны төлөө өөр
хотын иргэний, иргэний үнэмлэх ∙ товч хуулбар, ургийн бичиг ∙ товч
хуулбар, тамганы тодорхойлолт гаргах зэрэг төрөл бүрийн бичиг
баримтыг онлайнаар гаргаж өгнө.
Ард иргэдийн төлөө соёл ∙ нийгмийн халамж ∙ боловсрол ∙ тав тухтай
чөлөөт цагийн цогцолбор, ард иргэдийн чөлөөт цагаа зөв боловсон
өнгөрөөхөд зориулсан төрөл бүрийн арга хэмжээнүүдийг хороо
захиргаанаас явуулдаг.
www.seoul.go.kr
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Шууданд эрхэлдэг ажил
Шуудан нь илгээмж ∙ холбооны ажил түүнчлэн захидал, цахилгаан
зурвас ∙ илгээмж зэргийг зөөвөрлөдөг газар бөгөөд сүүлийн үед бидний
амьдралд хэрэгтэй олон төрлийн ажил үүргийг гүйцэтгэдэг.
1. Захиа илгээмжийг айл бүрт тараан түгээдэг.
2. Даатгалд бүртгүүлэх, хадгаламж болон татвараа төлж болно.
3. Өөр оронд амьдарч буй хүмүүст захиа болон илгээмж явуулна.
4. Захиалгаар цэцэг хүргэж өгөх үйлчилгээ үзүүлнэ.
5. Ачаа хүргэж өгнө.
6. Хадгаламжийн дэвтэр нээж өгнө.
7. Шуудангийн даатгалд хамруулна.
8. Марк хийж өгнө.
9. Банктай холбоотой ажил үүргийг шууданд хийнэ.
10. Мөнгийг хүссэн газарт явуулна.
11. Марк ил захидал худалдана.
12. Татвар болон ус, цахилгааны мөнгө төлнө.
13. Хөдөө орон нутгийн тусгай бүтээгдэхүүн зардаг.
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Номын санд эрхэлдэг ажил
Мэдээлэл дамжуулах

 омын сан нь номын сангийн архивт хадгалаастай байгаа бүх
Н
мэдээллийг уншигчдад дамжуулах үүрэгтэй бөгөөд мэдээллийг
дамжуулах хэлбэр нь уншигч ном унших, амьдралын мэдээлэл олж
авах, диплом болон эрдэм шинжилгээний мэдээлэл уншиж танилцах
ба уншигчдад бидний амьдралтай холбоотой төрөл бүрийн оюуны
мэдээллээр хангадаг газар юм.

Нийгмийн боловсрол

 үмүүс бид нар энэ дэлхийд амьдрахад хэрэгтэй мэдлэгийг цаг
Х
тухайд нь олж авах хэрэгтэй болдог ба номын сангаас янз бүрийн
хөтөлбөр ялангуяа сурагчдад зориулсан уншлагын танхим, гэрийн
эзэгтэй нарт зориулсан сонирхлын танхим, ердийн хүмүүст
зориулсан хэлний танхим, сонгон суралцах дамжаа хичээллүүлэн
нийгмийн боловсролын нэгээхэн хэсгийг хариуцаж ажилладаг.

Соёлын үйл ажиллагаа явуулах
Олон соёлтой гэр бүлд зориулсан хүүхдийн “Бүгдээрээ” номын сан
• Хамрагдах хүрээ : Бага хүүхэд, Бага ангийн сурагч, залуучууд, ахмад хүн
• Ажиллах цаг : Даваа ~ Баасан (Өглөө 10 ~ оройн 6) Бямба ~ Ням( Өглөө 10
~ үдээс хойш 4)
• Амрах өдөр : Бүх нийтийн амралтын өдөр, түр зуурын амралтын өдөр
• Зээлж авах номын тоо: Гэр бүлд 1 удаа 5 ном / 1 хүнд 1 удаа 3 ширхэг ном
• Хаяг : Тундэмүнь дүүрэг Имүнь 2 хороо 335- 2, 2 давхарт ☎ 02)965- 7530
• Вэб хуудас : www.modoobook.org

www.seoul.go.kr
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Банкаар дараах байдлаар
үйлчлүүлээрэй
Хадгаламжийн дэвтэр нээх арга
Гадаад паспортоор банканд очин дугаарын тасалбар авна.
Дэс дараалал ирэхэд холбогдох үйлчилгээний цонхон дээр очин
шинээр данс нээх хүснэгт бөглөнө.

Мөнгө хадгалах арга болон мөнгө гаргаж авах заавар
Үйлчилгээний цонхон дээрээс мөнгө авах : Хүснэгт бөглөөд нууц
дугаараа оруулан гарын үсэг болон тамга дарна.
А втоматаас мөнгө авах : Бэлэн мөнгөний карт (чек карт)-аа
автомат мөнгө авдаг машинд хийгээд нууц дугаараа оруулаад бусад
үйлдлийг дарна.

Мөнгө гуйвуулах заавар
Мөнгө гуйвуулахдаа гүйлгээ хийдэг банкнаасаа явуулах гэж буй хүний
нэр, хаяг, утасны дугаар, банкны нэр, дансны дугаар болон гуйвуулж
буй хүн өөрийн иргэний үнэмлэхээ хамт өгнө.
Банкаар үйлчлүүлэх цаг : Даваа~Баасан гариг 9: 00 ~ 4 : 00
Ажлын бус цагаар үйлчлүүлэхдээ Банк бүрийн ‘365 булан`-гаас бэлэн
мөнгө авч болно.
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Нийтийн тээврээр үйлчлүүлэх
(Хуаньсын буюу сольж суух)
Нийтийн тээврийн карт хэрэглэх
Нийтийн тээврийн карт хэрэглэвэл задгай мөнгө бэлдэх шаардлагагүй
учраас амар байдаг. Мөн бэлэн мөнгөөр билет худалдан авснаас илүү
хямдрал үзүүлдэг ба автобус метронд сольж суухад хямдралтай.
Нийтийн тээврийн картны төрөл

Картны төрөл
Ердийн карт
Залуучуудын карт (13~ 19 нас)
Хүүхдийн карт (6 ~13 нас)
Х үүхэд залуучуудын карт хэрэглэхдээ нийтийн тээврийн вэб
хуудсанд заавал бүртгүүлж байж хэрэглэх боломжтой.
Тээврийн карт хэрэглэхдээ анхаарах зүйл

• А втобусанд суух болон буух үедээ картаа хаалганы хажуу дахь карт
уншуулагчид хүргэвэл автоматаар хямдарна.
• Картаа карт уншуулагчид хүргэхгүй буувал хөнгөлөлт эдэлж чадахгүйгээс
гадна нэмэлт төлбөр нэмэгдэнэ.
• Хуаньсын буюу автобус метронд сольж суухад хүчинтэй хугацаа. Эхнийхээ
суусан тээврийн хэрэгслээс буугаад 30 минутын дотор өөр тээврийн хэрэгсэлд
суух тохиолдолд хямдарна..(Гэхдээ Оройн 9 цагаас дараагийн өдрийн 7 цаг
хүртэл 60 минутын дотор суух)
• 4 удаа сольж суухад хямдарна. (5 дахь удаа хүртэл)
• Ижил тээврийн хэрэгсэлд сольж суухад энэ хямдрал үйлчлэхгүй. Хаалганы
хажуу дахь карт уншуулагчид нэг л удаа хүргэх хэрэгтэй Хэрвээ олон төрлийн
карт нэгэн зэрэг хэрэглэвэл сольж суухад хямдрал үйлчлэхгүй.
www.seoul.go.kr
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Хог хаягдлыг төрөлжүүлж гадагшлуулах арга
Хог хаягдлыг төрөлжүүлж хаях өдөр, хаях арга өөр өөр байдаг ба хогны
уутыг гэрийн ойрхон хүнсний дэлгүүр эсвэл 24 цагийн дэлгүүрээс
авна.
※ Хог хаягдлыг зохих журмын дагуу хаяхгүй бол
1 сая төгрөгний торгууль ногдуулна

Ердийн хог
 аасны төрөл : гялгар цаас (зарлалын цаас, баглаа боодлын цаас
Ц
гэх мэт тос болон лаа болсон боодлын цаас, фото зургийн цаас,
нойлын цаас, юм наалдсан цаасны төрөл )
 усад төрөл : Дэр, дэвсгэр, олбог, чихмэл тоглоом,1 удаагийн
Б
хүүхдийн живх, ус нэвтэрдэггүй хувцас, дотуур хувцасны төрөл,
жижиг оврын модон эдлэл, ундааны соруул, цэцгийн төрөл, навч, яс,
хясааны яс, хатуу үр, бохирдсон гоймонгийн сав
Доорх хогийг ердийн хогонд хаяарай
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• Үхэр гахай зэрэг махны арьс
болон яс
• Хясаа болон хясааны төрлийн
хальс
• Хушга болон самрын төрлийн
хальс болон тоор болон үрт
жимсний үр

Бу тлах болон дахин боловсруулах
төхөөрөмжийг эвдрэхээс сэргийлэн
хэтэрхий хатуу бүтээгдэхүүнийг ердийн
хогонд ялгаж хаяна.

• 1 удаагийн цайны уут

Цаас даавуун материалаар хийгдсэн
уутанд савлагдсан 1 удаагийн ногоон цай

Сөүл хотын Олон соёлт гэр бүлийн хүмүүст зориулсан Ханүлтари амьдралын гарын авлага

Хоолны хаягдлыг яаж хаях вэ?
Хоолны хаягдал хаях заавар: Усыг шавхан хоолны хаягдлын
зориулалтын уутанд хийж амыг уяад хаяна.

Дахин боловсруулах бүтээгдэхүүний хог хаягдлыг яаж хаях вэ ?
 уванцар цаасан хайрцаг овор ихтэй дахин боловсруулах
Х
бүтээгдэхүүнийг баглаад хаяна.
Лааз, хуванцар савтай хогийг доторх шингэн зүйлийг асгасны дараа
хагас гэрэлтдэг уутанд хийж хаяна.

※ Гэрэлтдэггүй уут (хар уут зэрэг)тай хаях, дотор
нь янз бүрийн хогтой чигээр нь хаявал авч
явахгүй.

Овор ихтэй хог
 хуй хэрэглээний хогны дотроос хогны уутанд багтахгүй овор ихтэй
А
хогийг жишээлбэл, хөргөгч, зурагт, гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл,
ор, шүүгээ, гэрийн тавилга, толь, дугуй зэрэг хогийг хаяхдаа заавал
хороо хориноос наадаг цаас худалдан авч нэр, хаяг, хаях тавилгын
ширхэг, овор хэмжээг бичиж наан хаядаг. Мөн интернет Вэб
хуудсаар дамжуулан хүснэгт бөглөн зохих шимтгэл төлсний дараа
хаяж болно.
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Дүүрэг тус бүрээр хог хаягдлыг төрөлжүүлж
гадагшлуулах арга, хаях өдөр
Дүүрэг

Хогийн төрөл

Өдөр тус бүрээр хог хаягдал авч явах
Хаях заавар

Ердийн хог
Жунну дүүрэг

Хоолны хаягдал
Дахин боловсруулах хаягдал

Цөөн айлын байр Олон
айлын байр

Овор ихтэй хог
Ердийн хог
Жүнгү дүүрэг

Хоолны хаягдал

Ердийн хог
Юнсань
дүүрэг

Цөөн айлын байр

Зориулалтын хогны уут

Олон айлын байр

Хогны сав

Цөөн айлын байр Олон айлын байр Хаях зөвшөөрлийн бичиг наах
Цөөн айлын байр Олон айлын байр

Дахин боловсруулах
хаягдал
Овор ихтэй хог
Ердийн хог

Хоолны хаягдал

Дахин боловсруулах
хаягдал

Овор ихтэй хог

Даваа ~Бямба
1,3,5 / 2,4,6 (өдөр)
Даваа ~Баасан

Цөөн айлын байр Олон айлын байр Зориулалтын хогны уут
Цөөн айлын байр

Зориулалтын хогны уут

Дахин боловсруулах бүтээгдэхүүн

Хогны сав
1,3,5 / 2,4,6(өдөр)

Цөөн айлын байр

Дахин боловсруулах уут

Овор ихтэй хог

Тус тусад нь ялгах

Цөөн айлын байр Олон айлын байр Хаях зөвшөөрлийн бичиг наах
Цөөн айлын байр Олон айлын байр
Цөөн айлын байр
Олон айлын байр
Цөөн айлын байр
Олон айлын байр
Цөөн айлын байр
Олон айлын байр
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Зориулалтын хогны уут,

Овор ихтэй хог

Сондун дүүрэг

Даваа ~Бямба

Бусад

Дахин боловсруулах хаягдал Цөөн айлын байр Олон айлын байр Хог авдаг машин, Төрөлжүүлсэн
хогийн сав гэх мэт
Овор ихтэй хог Цөөн айлын байр Олон айлын байр

Хоолны хаягдал

Даваа ~ Баасан

Хаях зөвшөөрлийн бичиг наах

Хоолны хаягдал Цөөн айлын байр Олон айлын байр Зориулалтын хогны уут, Хогны сав

Ердийн хог

Кванжинь дүүрэг

〃
Тус тусад нь ялгах

Цөөн айлын байр Олон айлын байр Зориулалтын хогны уут

Дахин боловсруулах хаягдал Цөөн айлын байр Олон айлын байр
Овор ихтэй хог

Хог хаях өдөр

Зориулалтын хогны уут

Зориулалтын хогны уут
Зориулалтын хогны уут
Хогны сав

1,3,5 / 2,4,7(өдөр)

Хогны сав
Зориулалтын хогны уут

Даваа ~Бямба

Зориулалтын хогны уут 1,3,5 / 2,4,7(өдөр)
Тус тусад нь ялгах

〃

Хаях зөвшөөрлийн бичиг наах

Даваа ~Бямба

Хаях зөвшөөрлийн бичиг наах 1,3,5 / 2,4,7(өдөр)
Хаях зөвшөөрлийн бичиг наах 1,3,5 / 2,4,7(өдөр)

Сөүл хотын Олон соёлт гэр бүлийн хүмүүст зориулсан Ханүлтари амьдралын гарын авлага

Дүүрэг

Хогийн төрөл
Ердийн хог

Үнпён дүүрэг

Хоолны хаягдал

Өдөр тус бүрээр хог хаягдал авч явах
Хаях заавар
Зориулалтын хогны уут

Цөөн айлын байр

Зориулалтын хогны уут

Олон айлын байр

Дахин боловсруулах хаягдал Цөөн айлын байр Олон айлын байр
Овор ихтэй хог
Ердийн хог
Содэмүнь
дүүрэг

Хоолны хаягдал
Дахин боловсруулах
хаягдал
Овор ихтэй хог
Ердийн хог
Хоолны хаягдал

Мапу дүүрэг

Дахин
боловсруулах
хаягдал
Овор ихтэй хог
Ердийн хог

Янчонь
дүүрэг

Цөөн айлын байр Олон айлын байр Хаях зөвшөөрлийн бичиг наах 1,3,5 / 2,4,6(өдөр)
Цөөн айлын байр

Зориулалтын хогны уут

Олон айлын байр

Хогийн сав

Цөөн айлын байр

Зориулалтын хогны уут

Олон айлын байр

Хогийн сав

Цөөн айлын байр

Тус тусад нь ялгах

Олон айлын байр

Тус тусад нь ялгах

Цөөн айлын байр Олон айлын байр Хаях зөвшөөрлийн бичиг наах
Цөөн айлын байр Олон айлын байр

1,3,5 / 2,4,6(өдөр)
=
Өдөр бүр

Зориулалтын хогны уут

Цөөн айлын байр

Бөөнд нь хаях

Олон айлын байр

Тус тусад нь ялгах

Цөөн айлын байр Олон айлын байр Хаях зөвшөөрлийн бичиг наах
Цөөн айлын байр Олон айлын байр

1,3,5 / 2,4,6(өдөр)

Зориулалтын хогны уут

1,3,5 / 2,4,7(өдөр)
Өдөр бүр

Хогны сав

Даваа ~Бямба

Үнэгүй хаях

1,3,5 / 2,4,6(өдөр)

Цөөн айлын байр Олон айлын байр Хаяж буй бараанаас хамаарч хураамж төлөх
Цөөн айлын байр Олон айлын байр

Зориулалтын хогны уут

Даваа ~Баасан
1,3,5 / 2,4,6(өдөр)

Хоолны хаягдал Цөөн айлын байр Олон айлын байр

Бусад (сав)

Даваа~ Бямба

Дахин боловсруулах хаягдал Цөөн айлын байр Олон айлын байр

Бусад

1,3,5 / 2,4,6(өдөр)

Овор ихтэй хог
Ердийн хог
Хоолны хаягдал

Цөөн айлын байр Олон айлын байр Хаяж буй бараанаас хамаарч хураамж төлөх
Цөөн айлын байр Олон айлын байр

Зориулалтын хогны уут

Цөөн айлын байр

Зориулалтын хогны уут

Олон айлын байр

Өрх тус бүр хаях

Дахин боловсруулах хаягдал Цөөн айлын байр Олон айлын байр
Овор ихтэй хог
Ердийн хог
Кымчонь
дүүрэг

1,3,5 / 2,4,7(өдөр)

Дахин боловсруулах хаягдал Цөөн айлын байр Олон айлын байр
Ердийн хог

Күрó дүүрэг

Хогны сав
Зориулалтын хогны сав

Хоолны хаягдал Цөөн айлын байр Олон айлын байр
Овор ихтэй хог

Кансо дүүрэг

Хог хаях өдөр

Цөөн айлын байр Олон айлын байр

Хоолны хаягдал

1,3,5 / 2,4,6(өдөр)

Цөөн айлын байр Олон айлын байр Хаях зөвшөөрлийн бичиг наах
Цөөн айлын байр Олон айлын байр

Дахин боловсруулах хаягдал Цөөн айлын байр Олон айлын байр
Овор ихтэй хог

Гялгар уут

Даваа ~Баасан

Зориулалтын хогны уут
Зориулалтын хогны уут/ Хогны сав
Гялгар уут

1,3,5 / 2,4,7(өдөр)

захиргаа /дүүрэгт
Цөөн айлын байр Олон айлын байр Хаях зөвшөөрлийн бичиг наах Хороо
(хүсэлт тавих)
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Дүүрэг

Хогийн төрөл
Ердийн хог
Хоолны хаягдал

Тундэмүнь
дүүрэг

Өдөр тус бүрээр хог хаягдал авч явах
Хаях заавар
Цөөн айлын байр Олон айлын байр
Цөөн айлын байр Олон айлын байр

Сонбүг
дүүрэг

Канбүг
дүүрэг

58

2,4,6(өдөр)
1,3,5(өдөр)

Цөөн айлын байр Олон айлын байр

Өөрсдөө хаях

Овор ихтэй хог

Цөөн айлын байр Олон айлын байр

Хаях зөвшөөрлийн бичиг наах

Ердийн хог

Цөөн айлын байр\ Олон айлын байр

Зориулалтын хогны уут

1,3,5 / 2,4,7(өдөр)

Цөөн айлын байр

Зориулалтын хогны уут
Хогны сав

1,3,5 / 2,4,7(өдөр)
1,3,5 / 2,4,6(өдөр)

Хогны сав

1,3,4/ 2,4,7(өдөр)

Гялгар уут

Олон айлын байр

Даваа ~ Бямба

Зориулалтын хогны уут

1,3,5 / 2,4,7(өдөр)

Хогийн сав

Даваа ~ Баасан

Цөөн айлын байр Олон айлын байр

Өөрсдөө хаях

Даваа ~ Баасан
(6 өдөр үдээс өмнө)

Ердийн хог

Цөөн айлын байр Олон айлын байр

Зориулалтын хогны уут

Хоолны хаягдал

Цөөн айлын байр

Зориулалтын хогны уут

Олон айлын байр

Хогны сав

Дахин
боловсруулах
хаягдал

Цөөн айлын байр Олон айлын байр

Овор ихтэй хог

1,3,5 / 2,4,7(өдөр)

Дахин боловсруулах хаягдал

Цөөн айлын байр Олон айлын байр

Гялгар уут

Даваа ~ Баасан

Овор ихтэй хог
Ердийн хог

Цөөн айлын байр Олон айлын байр

Хаях зөвшөөрлийн бичиг наах

Даваа ~ Баасан

Цөөн айлын байр Олон айлын байр

Зориулалтын хогны уут

Хоолны хаягдал

Цөөн айлын байр Олон айлын байр

Зориулалтын хогны уут

Дахин боловсруулах хаягдал

Цөөн айлын байр Олон айлын байр

Бусад

Овор ихтэй хог

Цөөн айлын байр Олон айлын байр

Хаях зөвшөөрлийн бичиг наах

Ердийн хог

Цөөн айлын байр Олон айлын байр

Зориулалтын хогны уут

Даваа ~ Бямба

Хоолны хаягдал

Цөөн айлын байр

Зориулалтын хогны уут

Олон айлын байр

Хогийн сав

Даваа ~ Бямба
(сондгой тоотой өдөр)

Дубун дүүрэг

Нувонь
дүүрэг

Зориулалтын хогны уут

Дахин
боловсруулах
хаягдал

Хоолны хаягдал
Жүннан
дүүрэг

Хог хаях өдөр

Даваа ~ Бямба

Дахин боловсруулах хаягдал

Цөөн айлын байр Олон айлын байр

Үнэгүй хаях

Даваа ~ Бямба

Овор ихтэй хог

Цөөн айлын байр Олон айлын байр

Хаях зөвшөөрлийн бичиг наах

Даваа ~ Бямба

Ердийн хог

Цөөн айлын байр Олон айлын байр

Зориулалтын хогны уут

1,3,5 / 2,4,6(өдөр)

Хогийн сав

Даваа ~ Бямба

Хоолны хаягдал Цөөн айлын байр Олон айлын байр
Дахин боловсруулах хаягдал

Цөөн айлын байр Олон айлын байр

Зориулалтын хогны уут

Овор ихтэй хог

Цөөн айлын байр Олон айлын байр

Хаях зөвшөөрлийн бичиг наах

1,3,5 / 2,4(өдөр)

Сөүл хотын Олон соёлт гэр бүлийн хүмүүст зориулсан Ханүлтари амьдралын гарын авлага

Дүүрэг

Ёндынпу
дүүрэг

Дунжаг
дүүрэг

Кванак
дүүрэг

Сочу дүүрэг

Каннам
дүүрэг

Хогийн төрөл

Хаях заавар

Хог хаях өдөр

Ердийн хог

Цөөн айлын байр Олон айлын байр

Зориулалтын хогны уут

Хоолны хаягдал

Цөөн айлын байр Олон айлын байр

Хогны сав

Дахин боловсруулах
хаягдал

Цөөн айлын байр

Овор ихтэй хог

Цөөн айлын байр Олон айлын байр

Ердийн хог

Цөөн айлын байр Олон айлын байр

Зориулалтын хогны уут

Хоолны хаягдал

Цөөн айлын байр

Зориулалтын хогны уут

Олон айлын байр

Хогийн сав

Дахин
боловсруулах
хаягдал

Цөөн айлын байр

Овор ихтэй хог

Цөөн айлын байр Олон айлын байр

Хаях зөвшөөрлийн бичиг наах

Ердийн хог

Цөөн айлын байр Олон айлын байр

Зориулалтын хогны уут

Олон айлын байр

Олон айлын байр

Хоолны хаягдал Цөөн айлын байр Олон айлын байр
Дахин боловсруулах хаягдал Цөөн айлын байр Олон айлын байр

Хаях зөвшөөрлийн бичиг наах

Хогны сав
Гялгар уут
Хаях зөвшөөрлийн бичиг наах

Ердийн хог

Цөөн айлын байр Олон айлын байр

Зориулалтын хогны уут

Хоолны хаягдал Цөөн айлын байр Олон айлын байр

Хогны сав

Дахин боловсруулах хаягдал Цөөн айлын байр Олон айлын байр

Хогны сав

Цөөн айлын байр Олон айлын байр

Ердийн хог

1,3,5 / 2,4,7(өдөр)

Гялгар уут

Цөөн айлын байр Олон айлын байр

Овор ихтэй хог

Даваа ~ Бямба

Гялгар уут

Овор ихтэй хог

Даваа ~ Ням
(6өдөр хаяхгүй)

1,3,5 / 2,4,7(өдөр)

1,3,5 / 2,4,6(өдөр)

Цөөн айлын байр Олон айлын байр

Зориулалтын хогны уут

1,3,5 / 2,4,7(өдөр)

Хоолны хаягдал Цөөн айлын байр Олон айлын байр

Дунд оврын хогийн сав

Хогийн саванд хаях

Дахин боловсруулах хаягдал Цөөн айлын байр Олон айлын байр

Дахин боловсруулах хог хийдэг сав

1,3,5 / 2,4,7(өдөр)

Овор ихтэй хог

Цөөн айлын байр Олон айлын байр

Хаяж буй бараанаас хамаарч хураамж төлөх

Өдөр бүр

Ердийн хог

Цөөн айлын байр Олон айлын байр

Зориулалтын хогны уут

Хоолны хаягдал

Цөөн айлын байр

Зориулалтын хогны уут

Сунпа дүүрэг
Дахин боловсруулах хаягдал

Кандун
дүүрэг

Өдөр тус бүрээр хог хаягдал авч явах

Олон айлын байр

Хогийн сав

Цөөн айлын байр

Дахин боловсруулах хог хийдэг сав

Олон айлын байр

Өөрсдөө хаях

Овор ихтэй хог

Цөөн айлын байр Олон айлын байр

Хаяж буй бараанаас хамаарч хураамж төлөх

Ердийн хог

Цөөн айлын байр Олон айлын байр

Зориулалтын хогны уут

Цөөн айлын байр

Зориулалтын хогны уут

Олон айлын байр

Хогийн сав

Цөөн айлын байр

Гялгар уут

Хоолны хаягдал
Дахин боловсруулах хаягдал
Овор ихтэй хог

Олон айлын байр

Өөрсдөө хаях

Цөөн айлын байр Олон айлын байр

Хаяж буй хогноос хамаарч хураамж төлөх

1,3,5 / 2,4,7(өдөр)

1,3,5 / 2,4,6(өдөр)

Өдөр бүр
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Гэр бүлийн гишүүд бие биенээ дуудах

Авга ах
(Хадмын талын
том авга ах)

Хүргэн ах
(Хүргэн ах)
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Авга эгч
(Хадмын талын
том авга эгч)

Хүргэн ах
(Хадам ах)

Өвөө

Эмээ

Аав
(Хадам аав)

Ээж
(Хадам ээж)

Ах
(Хадам ах)

Ахын эхнэр
(Бэргэн эгч)

※ Эр хүний хувьд
(Эмэгтэй хүний хувьд)

Нагац эгч
(Бэр эгч)

Бэр
Эрэгтэй дүү
(Хадам дүү) (Хадам дүү)

Хүргэн ах
(Хүргэн ах)

Эмэгтэй дүү
(Нөхрийн
эмэгтэй дүү )
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Солонгосын олон нийтийн амралтын
өдөр танилцуулах
3-р сарын 1-ний өдөр : Солонгос Японы колончлолыг эсэргүүцэж
өөрсдийн тусгаар тогтнолыг дэлхий дахинд тунхагласан эрх чөлөөний
хөдөлгөөнийг дурсан санах өдөр юм.
Бурхан багшийн дүйцэн өдөр Билгийн тооллын 4-р сарын 8 :
Бурхан багшийн мэндэлсэн өдөр.
Хүүхдийн баяр 5-р сарын 5-ны өдөр : Эх орны ирээдүй хойч болсон
хүүхэд багачуудыг хүндэтгэн тэдний аз жаргалыг бэлгэддэг өдөр юм.
Аав нарын баяр 5-р сарын 8-ны өдөр : Аав ээжийн хайр ивээлд
талархдаг өдөр.
Багш нарын баяр 5-р сарын 15-ны өдөр : Багш нарын хайр энэрэлд
талархан хүндэтгэдэг өдөр юм.
Эх орончдын өдөр 6-р сарын 6-ны өдөр : Улсынхаа төлөө амь насаа
зориулсан эх орончдыг эргэн дурсаж хүндэтгэл үзүүлдэг өдөр.
Үндсэн хуулийн өдөр 7-р сарын 17-ны өдөр : 1948 оны 7-р сарын 17ны өдөр БНСУ-ын анхны үндсэн хууль батлагдсаныг дурсах өдөр.
Тусгаар тогтнолын баяр 8-р сарын 15-ны өдөр 1945 оны 8-р сарын 15-ны
өдөр Японы дарлалаас чөлөөлөгдөж тусгаар тогтнолоо олж авсан өдөр.
Цэргийн баяр 10-р сарын 1-ний өдөр : Солонгосын цэрэг арми
байгуулагдсан өдөр.
Кэчонжол 10-р сарын 3-ны өдөр : Солонгос үндэстний анхны улс
байгуулагдсан өдөр.
Хангыл буюу Солонгос үсгийн өдөр 10-р сарын 9-ний өдөр :
Солонгос үсгийг зохиосон Сэжун хааныг дурсан Солонгос үсгийг
дэлгэрүүлэх · судалгаа шинжилгээг хөхүүлэн дэмжих үйл ажиллагаа
явагддаг өдөр.
Христмас баяр 12-р сарын 25-ны өдөр : Есүс Христийн мэндэлсэн
өдөр юм.
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Олон соёлт гэр бүлд зориулсан
хөгжмийн нэвтрүүлэг
Олон соёлт гэр бүлийн хүмүүс эх орных нь ая дуу болон мэдээ
мэдээллийг 24 цагийн турш нэвтрүүлэн эх орноо санасан сэтгэлийг
бага ч гэсэн тайвшруулан Солонгосын амьдралд дасан зохицоход тус
нэмэр болох төрөл бүрийн хэрэгтэй мэдээллийг Радио нэвтрүүлгээр
дамжуулан Хятад, Вьетнам, Филлипин (Англи хэл), Тайланд, Орос,
Монгол, Араб, Япон хэлээр тухайн орны DJ нар шууд хөтлөн явуулж
байна.

Радио нэвтрүүлгийн агуулга
4 орны үндэсний ая, орчин үеийн дуу, поп дуу, мэдээ мэдээлэл
Солонгосын амьдралд зориулсан мэдээ мэдээлэл, зөвлөгөө болон
санал хүсэлт солилцох
Солонгос хэлний өргөн хэрэглээний ярианы, бичгийн давтлага

Нэвтрүүлгийн цаг
Өдөр бүр 24 цаг (6 цагаар ээлжлэн 4 орны нэвтрүүлэг)

Нэвтрүүлэг сонсох
Хиймэл дагуулаас хийх нэвтрүүлэг Sky life 855-р суваг эсвэл 620-р
суваг
Кабелийн TV C&M 811-р суваг
Интернет www.wjfoundation.or.kr, www.radiokiss.co.kr
※ Нэвтрүүлгийн талаар 02)3272-1900-аас асуугаарай
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Хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх
байгууллага
БНСУ-ын хууль эрх зүйн туслах алба
БНСУ-ын хууль эрх зүйн туслах алба ард иргэдэд зориулсан үнэгүй
хуулийн зөвлөгөө, бага орлоготой хүмүүст зориулсан нэхэмжлэлийн
төлөөлөл · эрүүгийн өмгөөлөлд туслах зэрэг хууль эрх зүйн тусламжийн
үйлчилгээг явуулж байна. Олон нийтэд иргэний хэрэг · эрүүгийн хэрэг ∙
засаг захиргааны гэх мэт хууль эрх зүйн өргөн хүрээтэй асуудалд манай
төвийн хууль эрх зүйн зөвлөгч нар зөвлөгөө өгч байна. Та хаанаас ч орон
нутгийн код хийлгүй 132 дугаарт залган утсаар хууль эрх зүйн зөвлөгөө
авах буюу манай Вэб хуудас (http://www.klac.or.kr)-р дамжуулан хууль
зүйн зөвлөгөө авч болно.

Солонгосын гэр бүлийн хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх төв
Солонгосын гэр бүлийн хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх төв нь санхүүгийн
хувьд хэцүү болон хуулийн мэдлэггүйгээс болж хүнд хэцүү асуудалтай
байгаа бүх айл өрхүүдэд хууль эрх зүйн зөвлөгөө, амар амгалан байдал
тогтоох, үнэ төлбөргүй бусдын өмнөөс бичих, нэхэмжлэлийн тогтолцоо
зэрэг хууль эрх зүйн үйлчилгээг үнэ төлбөргүй үзүүлж байна.
Ярилцлагын зөвлөгөө
- Зөвлөгөө өгөх лавлах утас ☎1644-7077
- Зөвлөгөө өгөх цаг
Жирийн өдөр: Үдээс өмнө 10 цагаас ~ Үдээс хойш 5 цаг хүртэл
(Бүртгэл : үдээс хойш 4 цаг хүртэл)
Оройн цагаар зөвлөгөө өгөх: Даваа гараг бүр Орой 6 цагаас ~ 8 цаг хүртэл
(Бүртгэл : орой 7 цаг хүртэл)
- Гадаад хүмүүст зориулсан Англи хэлээр зөвлөгөө өгөх : ☎ 1644-7077
Зөвлөгөө өгөх цаг: Даваа гараг бүр Орой 6 цагаас ~ 8 цаг хүртэл
(Бүртгэл : орой 7 цаг хүртэл)
Интернет зөвлөгөө өгөх : Зөвлөгөө өгөх Вэб хуудас http://lawhome.or.kr
Утсаар зөвлөгөө өгөх
- Иргэний, эрүүгийн, хувийн, хэрэг хариуцсан : ☎ 1644-7077
Түрээстэй холбоотой асуудлыг зохицуулан зөвлөгөө өгөх (Жилийн болон сарын түрээсийн
байр, түрээсийн машин гэх мэт ) : ☎ 02)731-6720, 02)731-6721
- Цаг: (Ажлын өдрүүдэд) Үдээс өмнө 10 цагаас ~ үдээс хойш 5 цаг хүртэл
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Яаралтай үед
холбоо барих утас

Гадаад иргэдийн нэгдсэн лавлах төв ☎1345

Гадаад иргэдийн нэгдсэн лавлах төв нь Солонгост оршин сууж буй
гадаад иргэдэд зориулсан нэгдсэн лавлах утас юм.

Яаралтай үед холбоо барих утас

(Тусламж хэрэгтэй болсон үедээ залгаарай)
Мэдээллийн үйлчилгээ

Утасны дугаар

Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих төв

1577-5432

Гадаадын цагаач эмэгтэйчүүдэд шуурхай тусламж үзүүлэх төвийн лавлах

1577-1366

Хүүхдийн хүчирхийлэл

1577-1391

Эрүүл мэнд нийгмийн халамжийн зөвлөгөө өгөх төв

129

Хууль эрх зүйн зөвлөгөө

132

Эрүүл мэндийн даатгалын зөвлөгөө өгөх төв

1577-1000 (02-390-2000)

Гал түймэр · анхны тусламж · аврах

119

Гэмт хэрэг

112

Түргэн тусламж эмнэлгийн лавлах

1339

Хүний наймаа · Сургууль дээрх хүүхдийн хүчирхийллийн дуудлага

117

Солонгосын гэр бүл хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх төв

1644-7077

Солонгосын хууль эрх зүйн туслах алба
Солонгосын бэлгийн хүчирхийллийн зөвлөгөө өгөх төв
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ЭСЯ болон консулын газар
Улс

Утасны дугаар

Орос

02) 318- 2116

Сөүл хот Жүн дүүрэг Жондун 34-16

Хаяг

Малайз

02)795 -9203

Сөүл хот Юнсань дүүрэг Ханнам хороо 4-1

Монгол

02)798 -3464

Сөүл хот Юнсань дүүрэг Ханнам хороо 33-5

Бирма

02)790 -3814

Сөүл хот Юнсань дүүрэг Ханнам хороо 723-1

Бангладеш

02)796 -4056

Сөүл хот Юнсань дүүрэг Дунбингу хороо 3122

Вьетнам

02)739 -2065

Сөүл хот Жунну дүүрэг Самчон хороо 28-58

Шриланка

02)735 -2966

Сөүл хот Жунну дүүрэг Жунну 1 га Губу барилга 2002 тоот

Эквадор

02)739 -2401

Сөүл хот Жунну дүүрэг Гунпён хороо 100

Украин

02)790 -5696

Сөүл хот Юнсань дүүрэг Дунбингу хороо 1-97

Узбекстан

02)574 -6554

Сөүл хот Сочу дүүрэг Сочу 2 хороо 1376-1 гадаад харилцааны төв 701

Индонез

02)783 -5675

Сөүл хот Ёндынпу дүүрэг Ёыду хороо 55

Япон

02)2170- 5200

Сөүл хот Жунну дүүрэг Жүнхаг хороо 18-11

Хятад

02)738 -1038

Сөүл хот Жунну дүүрэг Хюжа хороо 54

Казахстан

02)391 -8906

Сөүл хот Юнсань дүүрэг Ханнам хороо 271-5

Камбож

02)3785- 1041

Сөүл хот Юнсань дүүрэг Ханнам хороо 653-34

Пакистан

02)796 -8252

Сөүл хот Юнсань дүүрэг Итэвонь хороо 124-13

Филлиппин

02)796 -7387

Сөүл хот Юнсань дүүрэг Итýвонь 1 хороо 34- 44

Тайланд

02 )795- 3098

Сөүл хот Юнсань дүүрэг Ханнам хороо 653-7

www.seoul.go.kr

65

memo

66

Сөүл хотын Олон соёлт гэр бүлийн хүмүүст зориулсан Ханүлтари амьдралын гарын авлага

memo

www.seoul.go.kr

67

memo

68

Сөүл хотын Олон соёлт гэр бүлийн хүмүүст зориулсан Ханүлтари амьдралын гарын авлага

memo

www.seoul.go.kr

69

memo

70

Сөүл хотын Олон соёлт гэр бүлийн хүмүүст зориулсан Ханүлтари амьдралын гарын авлага

memo

www.seoul.go.kr

71

▪ Хэвлэсэн газар| Сөүл хот
▪ Эмхтгэж хэвлүүлсэн | Сөүл хот төрөлтийг дэмжих хэлтэс
▪ Эх бэлтгэн • эмхтгэсэн | Эх бэлтгэх Сэрюүнь хэвлэлийн
компани 02)2273-5167
▪ Хэвлэх | 2010. 1
▪ Хаяг | 100 739 Сөүл хот Жүн дүүрэг Догсүгүн гил 15
Утас. 02)6321-4353 Факс. 02)6321-4359

