※표지사진은 국가인권위원회 인권포스터를 인용했습니다.
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센 터 안 내
□ 기 관 명 : 제주특별자치도외국인근로자지원센터 (센터장 : 홍성직)
우리 센터는 도내 거주 외국인근로자의 권익 증진 및 복지 향상을 위해 ‘제주특별자치도외국인근로자지원센터 운
영에 관한 사무’를 사)제주외국인평화공동체가 수탁(2019. 1.29)받아 운영되고 있습니다. 외국인근로자가 한국 생활
에서 겪는 생활 고충에 대한 상담은 물론 교육, 프로그램 운영, 법률자문, 공동체활동, 정보제공, 외국인근로자쉼터운
영 등 다양한 맞춤형 노동 복지서비스를 체계적으로 지원하고 있습니다.

∘주소 : 제주시 중앙로 56, 3층

∘연락처 : 064-712-1141

∘홈페이지 : www.jejumwc.kr

∘이메일 : jmwc1004@naver.com

中 心 指 南
□ 机 构 名 : 济州特别自治道外国人劳动者支援中心 (中心长 : 洪圣职)
济州特别自治道委托社团法人济州外国人和平共同体(2019.1.29.)运营济州特别自治道外国人劳动者支援中心. 中心对外国人
劳动者提供咨询, 教育, 项目运营, 法律咨询, 团体活动, 提供信息, 外国人劳动者庇护所运营等服务.

∘地址 : 济州市 中央路 56, 3层

∘电话 : 064-712-1141

∘网址 : www.jejumwc.kr

∘邮箱 : jmwc1004@naver.com

giới thiệu trung tâm
□

tên cơ quan

:

Trung tâm hỗ trợ người lao động nước ngoài đảo tự trị đặc biệt Jeju
(giám đốc trung tâm : Hong Jung Sik)

Trung tâm của chúng tôi để nâng cao lợi ích và phúc lợi cho người lao động nước ngoài sống trong

thành phố.‘Trung tâm hỗ trợ người lao động nước ngoài đảo tự trị đặc biệt Jeju Công việc văn
phòng’Đến hiệp hội )Cộng đồng hòa bình nước ngoài Jeju được ủy thác (2019. 1.29)đã nhận đang điều

hành và hoạt động . lao động nước ngoài sinh sống tại Hàn Quốc gặp những khó khăn trong cuộc sống

sinh hoạt sẽ hỗ trợ và giúp đỡ về các lĩnh vực như tư vấn, giáo dục

hoạt động các trương trình , tư

vấn pháp luật, hoạt động cộng đồng, cung cấp thông tin ,vận hành nơi cư trú dành cho lao động người
nước ngoài khác như đã và đang hỗ trợ các dịch vụ phúc lợi lao động đa dạng phù hợp

∘địa chỉ : Jeju-si Jungang-ro 56, tầng3
∘trang webs : www.jejumwc.kr

∘số điện thoại : 064-712-1141
∘E-mail : jmwc1004@naver.com
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□ 주요사업
★상담사업

◦노동상담 : 임금, 퇴직금, 산재보험, 폭행, 휴가, 강제근로 등
근로기준법 적용 관련
◦출입국 관련 상담 : 체류연장, 체류자격변경, 국적관련, 외
국인등록, 초청 등
◦고용허가제 관련 상담 : 사업장 변경, 구직등록, 성실근로
자제도 등
◦인권상담 : 각종 차별문제 관련 상담 / 의료상담 / 각종 민
원 생활 관련 상담 / 법률정보제공 및 자문

★통역콜센터 운영

한국어 1번

◦5개국어 통역 콜센터 운영 : 대표전화 1522-3134-각국어 번호

중국어 2번

★교육사업

베트남어 3번

타갈로그어,
영어 4번

네팔어 5번

◦한국어교육 : 주간반, 야간반(화요일, 수요일), 주말반(일요일)
운영
◦법무부사회통합프로그램 운영 : 한국어(0~4단계 415시간),
한국사회 이해교육(5~6단계, 20시간)
◦일반교육 : 노동법교육, 안전교육, 성폭력예방교육, 문화 다양
성 이해교육

★문화사업

◦제주다민족문화제 개최 : 세계인의 날 기념(5.20) 사업
◦외국인주민과 함께하는 한가위 한마당 개최 : 추석 명절 행사
◦외국인근로자와 함께 하는 하룻밤 캠프 : 하계 및 동계
휴가 하룻밤 캠프
◦세계이주노동자의 날(12.18) 기념식

★외국인근로자쉼터 운영

◦제주문화체험 등
◦각종 피해를 당한 외국인근로자 보호 남성 및
여성 쉼터운영
◦입소자 상담 및 정서지원프로그램 운영 등
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Các dự án chính
★Dự án Tư vấn

◦Tư vấn lao động: Tiền lương, Trợ cấp thôi việc, Bạo lực, Nghỉ phép ,lao
động bắt buộc các vấn đề liên quan tới Đạo luật tiêu chuẩn lao động,

◦Tư vấn xuất nhập cảnh : Gia hạn lưu trú, Đăng ký ID(chứng minh)người
nước ngoài Thay đổi tình trạng cư trú, Liên quan đến Quốc tịch, Đăng ký
ID(chứng minh) người nước ,giấy mời Khác

◦Tư vấn các vấn đề liên quan tới chế độ giấy phép tuyển dụng :
Thay đổi nơi làm việc, Đăng ký việc làm mới, chế độ lao động trung thành
Khác

◦tư vấn nhận quyền : Tư vấn về các vấn đề phân biệt đối xử, Tư vấn y tế,

vấn đề dân sự khác, Tư vấn cuộc sống, Cung cấp thông tin pháp lý, Và tư vấn

★Dự án Giáo dục

◦Giáo dục tiếng hàn : ban ngày buổi tối Thứ 3,4, cuối tuần
(Chủ nhật)

◦Chương trình hội nhập xã hội của Bộ Tư pháp :
lớp Tiếng hàn ( từ lớp 0~4, 415 tiếng)
Chương trình hội nhập xã hội lớp 5~6 70 tiếng
◦Giáo dụcTổng hợp : Giáo dục luật lao động ,Giáo dục an toàn,Giáo

★ Dự án văn hóa

dục phòng chống bạo lực tình dục, tìm hiểu sự đa dạng văn hóa
◦tổ chức lễ hội đa văn hóa vào : Ngày20 tháng5 Ngày thế giới
◦Tết Trung Thu Cùng với cư dân nước ngoài : Mùa lễ Trung Thu
◦Cắm trại qua đêm với Với lao động nước ngoài : Kỳ nghỉ hè và
mùa

đông Cắm Trại qua đêm

◦Ngày 18.12 Thế giới kỉ niệm Ngày công nhân nhập cư
◦Trải nghiệm văn hóa Jeju Khác

★ trung tâm thông dịch

Tiếng hàn Số1

★ điều

◦trung tâm thông dịch qua điện thoại Hoạt độn với 5 ngôn ngữ : : số Điện
thoại

Tiếng Trung

hành Mái ấm của
công nhân nước ngoài

Số2

chính 1522-3134 Số ngôn ngữ quốc gia

Tiếng philippin,
Tiếng anh Số4

Tiếng việt Số3

Tiếng Nepal Số5

◦bảo vệ người lao động gặp phải các vấn đề khác nhau Nơi trú ẩn
của Nam và nữ

◦Tư vấn cư trú các Chương trình Hoạt động ổn định Tâm lý
Khác

9
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PROYEK UTAMA
★Proyek Konseling

◦Konseling Ketenagakerjaan : Upah, Pesangon, Asuransi Kecelakaan Industri,
Kekerasan, Cuti, Kerja Paksa, Berbagai Konseling Terkait Penerapan UU
Ketenagakerjaan
◦Konseling Terkait Keimigrasian

: Perpanjangan Izin Tinggal, Perubahan

Status Tinggal, Konseling Terkait Kewarganegaraan, Registrasi Orang Asing,
Undangan Visa Krorea dll
◦Konsieling Terkait Izin Kerja : Pindah Kerja, Pencarian Lowongan Kerja,
Perpanjangan Kontrak Kerja dll
◦Konseling HAM : Konseling Terkait Diskriminasi / Konseling Kesehatan /
Konseling Terkait Berbagai Ketidakpuasan Masyarakat

/ Jasa Informasi

Hukum dan Nasihat

★Poroyek Pelatihan

◦Pelatihan Bahasa Korea : Kelas Pgai, Kelas Malam(Selasa, Rabu), Akhir
Pekan(Minggu)
◦Program Integrasi Masyarakat Kementiran Kehahiman : Bahasa Korea (
Level 0~4/15Jam), Pelatihan Masyarakat Korea (Level 5~6/20jam)
◦Pelatihan Biasa : Pelatihan

UU

Ketenagakerjaan,

Pelatihan Keamanan,

Pelatihan Pencegahan Kekerasan Seksual, Pelatihan Pengertian Keanekaragaman
Budaya

★Proyek Budaya

◦Festival Budaya Multikultural Jeju : Proyek Perayaan "Together Day"
(20/May)
◦Pengadaan Festival "Hangawi Hanmadang" Bersama WNA :

Festival

Chuseok
◦Perkemahan Satu Malan Bersama TKA : Libur musim panas dan musim
dingin
◦Perayanan ’World Migrant Workers' Day’(18/DEC)
◦Pengalaman Budaya Jeju

★Jasa Penerjemahan

◦Jasa Pernerjemahan

KOREAN

ENGLISH

1522-3134 : No.1

1522-3134 : No.4

INDONESIAN

064-712-1141
010-3368-1141

★Tempat Penampungan TKA
◦Operasi tempat penampungan untuk migran yang terkena berbagai
kerugian dan kekerasan.
◦Operasi konseling dan program dukungan emosional kepada orang-orang
yang baru memasuki temapt penampungan.
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알아두기
외국인선원 인권수첩

● 체류자격(비자), 여권과 외국인등록증 번호, 일하고 있는
배의 이름, 선주(고용주)의 이름과 전화번호, 일하고 있
는 지역을 알아두고 꼭 적어둡시다.

●

● 20톤 이상 연근해 어선에서 일하는 외국인선원의 체류
자격은 선원 취업(E-10-2)입니다.

●

● 외국인선원을 비롯한 모든 선원들은 <선원법> 등에 의해
그 권리를 보호받을 수 있습니다.

●

● Harap mengetahui dan mencatat ijin tinggal(visa),
nomor paspor dan nomor K.T.P W.N.A, nama kapal
tempat kerja, nama dan nomor telepon pengusaha,
nama wilayah kerja.

●

● Ijin tinggal untuk pelaut asing yang bekerja di kapal
laut berukuran lebih dari 20ton adalah pekerjaan
pelaut(E-10-2).

●

● Seluruh pelaut termasuk pelaut asing bisa dilindungi

●

haknya oleh <Undang-Undang Pelaut>.

2
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알아두기
외국인 선원의 권리 찾기, 첫걸음

● 一定要把滞留资格(签证)，护照号码和外国人登录证
号码，工作的船名，船主(雇主)的名字，电话号码，
工作的地区记好。
● 在20吨以上沿近海渔船工作的外国人船员的滞留资
格是船员就业(E-10-2)。
● 依据<船员法>，包括外国人船员，所有的船员能受保
护自己的权利。

● Hãy nhớ và viết vào cẩn thận các thông tin về cá nhân
và nơi làm việc như loại visa, số chứng minh thư Hàn
Quốc, tên tàu, hộ tên của chủ tàu, số điện thoại chủ
tàu và địa chỉ nơi làm việc.
● Tư cách cư trú của thuyền viên nước ngoài mà đang
làm việc tàu trên 20 tấn gần bờ là tư cách xin việc
thuyền viên. (loại visa E-10-2).
● Mọi thuyền viên gồm với thuyền viên nước ngoài có thể

được bảo vệ quyền lợi theo <Luật thuyền viên>.

3
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알아두기

/§ isàfï wjirhka ^ùid&, úfoaY .uka n,m;%h iy
úfoaYl
s ,shdmÈxÑ yeÿkqï m;% wxlh, /lshdfõ ksr;jk
hd;%dfõ ku, fiajd fhdaclhdf.a ku iy ÿrl:k
wxlh, /lshdfõ ksr;jk m%foaYfha ku ms<n
s `o fydÈka
oekqj;a ù wksjd¾Hfhka fuu ish¿ f;dr;=re i`oyka lr
;nuq.
fgdka 20g jvd jeä hd;%d j, fiajh lrk kdúlhskf
a .a ùid
ldKAvh (E-10-2)fõ.
úfoaYsl kdúlhkao we;=,;aj ish¿ kdúlhska kdúl
kS;s fr.=,dis j,g wkqj kdúlhkaf.a whs;sjdislï
N=l;
a ú
s §fï whs;h
s ysñh.
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근로계약서
외국인선원 인권수첩

● 일을 시작하기 전에 반드시 근로계약서를 작성해야 합니다.
근로계약서에는 고용주와 외국인선원 본인이 직접 서명해야
합니다. 제3자가 대신 서명하면 안 됩니다.

● 근로계약서 내용을 잘 읽어보고 서명해야 합니다.
외국인선원은 근로계약서 내용을 이해할 수 있도록 번역문
을 제공받을 권리가 있습니다. 번역문을 주지 않을 경우에는
반드시 달라고 하고, 틀린 내용은 고치고, 이상한 내용은 물
어보고, 정확히 이해한 후 서명해야 합니다. 근로계약서에는
임금액, 임금지급일, 퇴직금, 근로시간과 휴일, 재해보상 등
의 내용이 명시되어 있어야 합니다.

● Sebelum mulai bekerja wajib membuat surat kontrak

kerja.
Baik seorang pelaut asing maupun pengusaha wajib
menandatangani surat kontrak kerja secara langsung dan
tidak diijinkan diwakili oleh orang lain.

● Sebelum menandatangani surat kontrak kerja wajib

membaca isinya dengan teliti.
Seorang pelaut asing berhak diberikan penerjemahannya
surat kontrak kerja supaya bisa memahaminya. Seandainya
tidak diberikan surat kontrak kerja yang telah diterjemahkan
harus memintanya dan memperbaiki isi yang salah,
menanyakan isi yang terasa janggal, setelah memahami
dengan benar kemudian menandatanganinya. Dalam surat
kontrak kerja wajib menerangkan jumlah upah gaji,
tanggal gajian, uang pesangon, jam kerja dan hari
libur, asuransi ganti rugi kecelakaan kerja dll.
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●

근로계약서
근로계약서

● 开始工作之前一定要契约合同
在合同上该雇主和外国人船员本人亲手签名，
并不可以第三者代为签名。
● 外国人船员仔细地读合同上的内容以后签名。
外国人船员有权利得到提供的中文译文。
如果不给你中文译文，应该索要译文。改不对的，
问不懂的，完全了解合同的内容以后签名。
合同里该有工资额，发薪日，退休金，
工作时间和假日，灾害赔偿等的内容。

● Hãy ký tên vào hợp đồng trước khi mới bát đầu làm

việc.
Bản thân ông chủ và thuyền viên nước ngoài phải tự ký
tên vào bản hợp đồng lao động. Đừng cho người khác
làm ký thay mặt bản thân mình.

● Hãy đọc kỹ nội dung hợp đồng trước khi ký tên.
Thuyền viên nước ngoài có quyền lợi được nhận bản
dịch bằng tiếng mẹ đẻ để hiểu biết nội dung bản hợp
đồng lao động. Nếu không nhận được bản dịch hợp đồng
lao động, phải yêu cầu cung cấp cho và nếu có nội dung
không đúng hoặc khó hiểu thì phải sửa nội dung hoặc
hỏi lại trước khi ký tên. Các nội dung như giá lương,
ngày trả lương, tiền thôi việc, giờ lao động, ngày
nghỉ và bồi thường tai nạn, v.v phải được ghi vào
trong bản hợp đồng lao động.
7
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근로계약서

/lshdj wdrïN lsÍug fmr wksjd¾Hfhkau /lshd .súiqug
w;aika ;eìh hq;h
= .
/lshd .súiqug w;aika ;eîu fiajd fhdaclhd yd kdúlhd w;r
muKla is`ÿúh hq;= w;r f;jk md¾Yjhla fiajd fhdaclhd
fyda kdúlhd fjkqjg w;aika ;eîu is`ÿ lsÍu ;ykï.
/lshd .súiqfï wka;¾.;h fydÈka lshjd f;areï .ekSfuka
miqj w;aika lruq.
úfoaYsl kdúlhskayg /lshd .súiqfï wka;¾.;h fydÈka
lshjd f;areï .ekSug myiq ùug ;u uõ nig mßj¾;kh
l< /lshd .súiqu ,nd .ekSfï whs;h
s i;=h.q ;u uõ nig
mßj¾;kh l< /lshd .súiqu fkd,o fyd;a wksjd¾Hfhkau
th b,a,d isáh hq;=h. ;jo tys jerÈ whqßka mßj¾;kh
ù we;s fldgia ksjrÈ lr f;areï .ekSug wmyiq fldgia
we;skï úuid ksrjq,a lr.;a miq /lshd .súiqfï wka;¾.;h
= ./lshd
fydÈka lshjd f;areï .ekSfuka miqj w;aika l< hq;h
.súiqfï udisl jegqfma m%udKh, jegqma f.jk Èkh, fiajfhka
bj;aùfï§ f.jkq ,nk f.ùï, /lshdfõ ksr; úh hq;= meh
.Kk yd ksjdvq Èk, wk;=re rlaIKdjrK hk wdÈh ms<n
s `oj
ksis myeÈ<s wjfndaOhla ;sìh hq;h
= .
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임금
외국인선원 인권수첩

● 임금, 언제 얼마나 받고 있나요?

●

임금은 매달 정해진 날짜에 본인의 통장으로 받아야 합니다.
단, 원할 경우에는 가족이나 본인이 지정한 사람에게 바로
송금되도록 할 수 있습니다.

● 임금이 지급되는 통장은 외국인선원 본인이 가지고 있어야
합니다.
그래야 임금을 제대로 받고 있는지 확인할 수 있습니다. 다
른 사람이 통장을 가지고 있을 경우에는 돌려달라고 요구
하는 것이 좋습니다. 임금을 송금했을 경우에는 송금증을
받아두고, 현금으로 받았으면 임금명세서를 달라고 요구하
십시오. 나중에 얼마를 받았는지 증명하지 못하면
불이익을 당할 수 있습니다.

● Upah, kapan dan berapa banyak yang diterima?
Upah gaji harus diterima setiap bulan pada tanggal
tertentu. Dan jika anda ingin, bisa mengirim pada
keluarga atau penerima yang ditentukan secara langsung.
● Buku tabungan untuk gaji harus disimpan pelaut

asing.
Bisa mengecek gaji yang diterima dengan benar. Jika
orang lain menyimpan buku tabungan, sebaiknya
meminta dikembalikan. Saat mengirim uang perlu
menyimpan selip tanda bukti pengiriman uang, atau
meminta selip gaji jika menerima dengan uang tunai.
Jika tidak dibuktikan berapa jumlahnya dikasih, bisa
kena rugi.

10
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●

임금
임금과 퇴직금, 숙식

● 你领什么时候，多少的工资?
工资应该按时受到自己的存折。
但是船员愿意的话
也可以直接汇款到家族或者船员制定的人。
● 船员一定要保管自己的存折。
如果别人拿着你的存折的话 你也可以要求还给你。
你汇款时， 应该受收据。
你以现金受到了工资时，也要求工资表。
如果你以后不能证明受到了多少，会遭受不利益。

● Tiền lương, khi nao nhận và số tiền bao nhiêu?
Tiền lương là phải nhận qua sổ ngân hàng của bản thân
mình theo ngày chỉ định hàng tháng. Nhưng nếu mình
yêu cầu thì có thể chuyển tiền tới gia đình mình hoặc
người thân mà mình đã chỉ định.
● Bản thân mình phải tự giữ sổ ngân hàng tiền lương

để hàng tháng kiểm tra được có nhận tiền lương
hay không.
Nếu người khác cầm sổ ngân hàng của bản thân mình thì
hãy yêu cầu trả lại. Sau khi ông chủ gửi tiền lương, các
bạn yêu cầu giấy xác nhận gửi tiên và nếu ông chủ trả
lương bằng tiền mặt, các bạn hãy yêu cầu bảng tiền lương.
Nếu không nhận các tờ giấy như trên, có khi nợ
lương, không có cách nào chứng minh nó được.

11
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임금

외국인

jegqm ljod fldmuK uqo,la ,nd .; yelso?
iEu uilu ;S r Kh lr.;a Èfkl ;u kñka we;s
.sKu
q lg udisl jegqm ,nd .l hq;h
= . ;u wjYH;dj u;
;u mjqf,a idudðlfhl= fyda ;ud úiska kï lrk fjk;a
wfhl=f.a .sKu
q la fj; ;u jegqm fl,sku
a fhduq lsÍfï
yelshdjo mj;S.
uqo,a ;eïm;a jk nexl= .sKf
q ï nexl= mdia fmd; úfoaYh
S
kdúlfhl= jk Tn i;=j ;nd .; hq;h
= .
túg udisl jegqm ksis mßÈ .sKqug nerjkjdo ke;so
hk j`. ms<sn`oj oekqj;a úh yelsh. fjk;a wfhl= i;=j
tu nexl= .sKf
q ï nexl= mdia fmd; ;sfíkï th ;ud fj;
,nd fok f,i b,a,d isàu iqÿiqh. jegqma uqo,a iïfm%Y
a Kh
lsrfï§ uqo,a iïfm%Y
a Kh ,ÿ m; ,nd .ekSu fyda jegqma uqo,a
w;amg
s uqo,a f,i ,nd .ekSfï§ jegqma jd¾:dj fyda b,a,d
ishh
q hq;h
= . miqj fldmuK uqo,la ,enqKos hkak ;yjqre
lr.; fkdyels wjia:djka we;s jqjfyd;a mdvq ú§ug is`ÿúh
yelsh.

12
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임금
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임금

21

퇴직금
외국인선원 인권수첩

● 1년 이상 일하고 그만두면 퇴직금을 받을 수 있습니다.
1년 이상 일했으면 평균 임금의 30일분 이상의 금액을
퇴직금으로 받을 수 있습니다. 6개월 이상 1년 미만 일을
했더라도 선원의 책임이 없는 이유로 일을 그만두면 평균
임금의 20일분을 퇴직금으로 받을 수 있습니다. 그리고
일을 그만둔 날로부터 14일 이내에 임금 및 기타 일체의
금품을 청산해서 지급받을 권리가 있습니다.

● 임금을 못 받았을 때는 어떻게 해야 하나요?
먼저 고용주와 관리업체에게 지급을 요구해야 합니다.
3년이 넘지 않았다면 일을 그만둔 뒤라도 요구할
수 있습니다.

● Jika bekerja lebih 1tahun dan berhenti kerja bisa

menerima uang pesangon.
Jika bekerja lebih 1tahun bisa menerima upah gaji
30hari sebagai uang pesangon. Walaupun belum
1tahun jika bekerja lebih 6bulan dan berhenti kerja
tanpa kesalahan pelaut bisa menerima upah gaji 20hari
sebagai uang pesangon. Dan berhak menerima gaji
dalam 14 hari dari hari berhenti kerja.

● Bagaimana kalau tidak menerima gaji?

Pertama meminta gaji dibayar pada pengusaha dan
agen. Walaupun sudah berhenti kerja bisa meminta
dalam jangka waktu 3tahun sejak pemberhentian
kerja.
14
22

퇴직금
임금과 퇴직금, 숙식

● 继续1年以上工作以后辞职，能受到退休金。
1年以上的话，平均工资30天以上的退休金，如果不
是船员的责任的原因辞职的话，既然连续工作时间6
个月以上1年未满也能受到20天的退休金。而且从辞
职的那天14天以内，有权利要求精算工资和其他一切
的钱物。
● 被拖欠工资的时候，该怎么办?
首先向雇主和管理公司要求支付工资。
没过3年的话，辞职以后也可以要求。

● Thời gian làm việc là 1 năm trở lên, các bạn có

thẻ nhận tiền thôi việc.
Số tiền thôi việc của người lao động mà đã làm việc
1 năm trở lên là hơn 30 ngày của tiền lương. Nếu đã
làm việc hơn 6 tháng mà chưa đến 1 năm và lý do thôi
việc không phải là do thuyền viên, có thể nhận được 20
ngày của tiền lương. Ngoài ra, sau khi thôi việc các bạn
có quyền lợi yêu cầu trả các loại số tiền đã nợ và bên
ông chủ phải trả trong vòng 14 ngày từ ngày thôi việc.

● Nếu có nợ lương, mình phải làm như thế nào?

Các bạn có thể yêu cầu ông chủ phải trả lương và gọi
điện đến công ty quản lý để giải quyết vấn đề. Nếu thời
gian làm việc là không qua 3 năm, có thể yêu
cầu sau khi thôi việc làm.
15
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퇴직금

외국

jirlg jvd /ls h dfõ ks r ; ù bj;a ù fï§ /ls h dj
yerhdfï §ukd ,nd .; yelsh.
jirlg jvd /ls h dfõ ks r ; jq j fyd;a udis l jegq f ma
idudkHfhka Èk 30l jegqm /lshdj yerhdfï §ukd f,i
,nd .; yelsh. udi 6g jvd jeä fyda jir 1lg jvd wvq
ld,hla fiajfha fh§ isg kdúlhdf.a j.lSulska f;dr
fya;=jla ksid /lshdj w;a yeÍug is`ÿj fyd;a jegqfma
idudkHfhka Èk 20l jegqm /lshdj yerhdfï §ukd
f,i ,nd .; yelsh. ;jo /lshdj yerhdfï isg Èk 14la
we;=<; kS;suh lghq;= wjika lr ,eìh hq;= §ukd iy
wfkl=;a m%;,
s dN ,nd .ekSfï whs;h
s kdúlhd i;=fõ.
/lshdj yerhdfï §ukd fkd,eîfï l=ula l< hq;o= @
m%:ufhka fiajd fhdaclhd iy l<uKdlrK wdh;k
wu;d ;u §ukd ,nd fok f,i b,a,Sula l< hq;=h. /
lshdj w;a yer wjqreÿ 3la blaujd fkdue;s wjia:djka j,§
§ukd ,nd fok f,i b,a,u
S la l< yelsh.

16
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외국인선원 인권수첩

임금체불

● 임금을 3개월 이상 받지 못했어요.
임금을 3개월 이상 받지 못한 경우에는 관리업체에
업체를 옮겨 달라고 요구할 수 있으며, 임금이 지급되지
않으면 각 지방해양항만청에 진정할 수 있습니다.
임금체불 사실이 확인되면 해양항만청에서 고용주에게
지급을 지시합니다. 그래도 지급하지 않으면 민사소송을
제기할 수 있습니다.

● Tidak menerima gaji lebih dari 3bulan.

Jika tidak menerima gaji lebih dari 3bulan, bisa
meminta perpindahan tempat kerja pada agen, dan
bisa mengajukan tuntutan pada kantor kementerian
kelautan di daerah. Gaji yang ditunggakan ditegaskan
oleh p e ng awa s k a nt or ke me nt e r ia n kelaut a n ,
pengusaha akan disuruh membayar. Jika masih tidak
membayar bisa mengajukan gugatan pada pengadilan.

16
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임금체불
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임금체불

udi 3la blau .sho oSukd fkd,nkafka kï
udi 3la blau .sho oSukd fkd,nkafka kï /lshd ia:dkh
udre lrfok f,i l<uKdlrk wdh;kh fj; b,a,u
S la l<
yels w;r ;jo ,eìh hq;= oSukd fkd,nkafka kï m%dfoaYSh
ëjr jrdh wêldßh ld¾Hd, fj; meñKs<s l< yelsh. ,eìh
hq;= oSukd fkd,nk nj ;yjqre jqjfy;a m%dfoaYh
S ëjr jrdh
wêldßh ld¾Hd, u`.ska ;u /lshd wdh;kh fj; f.úh
hq;= oSukd ,nd fok f,i oekaùu is`ÿ lrhs. miqjo ,eìh
hq;= oSukd fkd,nkafka kï /lshd wdh;khg úreoaOj isú,a
kvqjla f.dkq l< yelshdj mj;S.
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알아두기
외국인선원 인권수첩

● 고용주는 선원이 근무하는 동안 식사와 숙박시설, 한국인
선원과 동등한 수준의 작업에 필요한 물품을 제공해야
합니다.
고용주는 승무 중인 선원들에게 적당한 양과 질의 식료품
과 물을 공급하고 조리와 급식에 필요한 설비를 갖추어
선내 급식을 제공해야 합니다. 이 경우 승무 중인 선원의
다양한 문화와 종교적 배경을 고려해야 합니다. 고용주는
외국인선원들이 승선하지 않는 동안 사용할 수 있는 숙박
시설(선박 제외)을 제공해야 합니다.

● Pengusaha wajib memberikan makan, tempat

penginapan dan barang kebutuhan kerja seimbang
dengan pelaut korea selama pelaut bekerja.

Pengusaha wajib memberikan makan dan air minum
yang kualitas standar, juga mempersiapkan fasilitas
untuk memasak di atas kapal selama berlayar. Apabila
memberikan yang ini pengusaha menimbang berbagai
budaya dan agama. Pengusaha wajib mempersiapkan
tempat penginapan (selain kapal) selama tidak
berlayar.

18
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알아두기
임금과 퇴직금, 숙식

● 雇主该给外国人船员提供食宿，相当于韩国人船员
使用的工作上需要的物品。
雇主给坐船的船员提供适食品和水，在船上具有炊事
用烹饪器具而提供船内伙食。该考虑船员的多样的文
化和宗教背景。不出港的时候，雇主向外国人船员提
供食宿(船舶除外)。

● Ông chủ phải cung cấp đồ ăn uống, nơi ở trọ và đồ

dùng làm việc giống như thuyền viên Hàn Quốc đã
từng sử dụng.

Ông chủ phải cung cấp thực phẩm và nước uống có
chất và lượng vừa phải, và cũng có cung cấp bữa ăn
trên tàu sau khi sẵn sàng những thiết bị nấu ăn cần
thiết. Trong trường hợp này ông chủ thì nên suy nghĩ
về bối cảnh văn hóa và tôn giáo. Hơn nữa, ông chủ
phải cung cấp nơi ở trọ (trừ ngoài tàu cá) khi thuyền
viên không lên tàu nghỉ làm.

19
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알아두기

fiajd fhdacl wdh;kh ^/lshd ia:dkh& úiska kdúlhd
/lshdfõ ksr;jk ld, iSudj mqrd wdydr iy kjd;eka
myiqlï fukau fldßhdkq kdúlhka /lshdfõ fh§fï§
Ndú;d lrk WmlrK yd iudk WmlrK ,nd Èh hq;h
= .
fiajd fhdacl wdh;kh ^/lshd ia:dkh& úiska hd;%dj,
fiajfha fh§ isák kdúlhka i`oyd m%udKj;a fnfy;a øjH
iy .=Kd;aul wdydr yd c,h iemhsh hq;h
= . hd;%djka ;=<oS
wdydr ieliSfï yd .nvd lr ;nd.ekSfï WmlrK yd
fuj,ï iemhSu is`ÿl< hq;h
= . fuys§ hd;%dj, fiajfha fh§
isák kdúlhkaf.a úúO ixialD;Ska iy wd.ï j, miqìu
ms<sn`oj wjOdkh l< hq;=h. fiajd fhdacl wdh;kh ^/
lshd ia:dkh& úiska kdúlhka keõ fkdk`.k
s wjia:djka
j,§ Ndú;d lsÍug kjd;eka myiqlï ^hd;%d;=< yer& iemhsh
hq;h
= .
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어선원재해보상보험법
외국인선원 인권수첩

● 외국인선원들도 한국인선원들과 마찬가지로 다치거나
아플 때 <어선원재해보상보험법>에 따라 적정한 보상을
받을 권리가 있습니다. 또한 <건강보험>에 가입하고, 그
혜택을 받을 권리가 있습니다.

●

● 일하다가 다쳤거나 아프면 직무상 재해로 인정을 받고,
어선원재해보상보험으로 처리해야 합니다.

●

고용주가 직무상 재해로 처리하지 않고, 회사에서 비용을
내고 치료하려고 할 수도 있습니다. 그러나 직무상 재해로
처리하지 않았을 경우 충분한 기간 동안 적절한 치료를 받지
못하거나, 나중에 후유증과 장해가 남아도 제대로
보장받지 못하는 불이익을 당할 수 있습니다.

● Pelaut asing pun berhak menerima kompensasi

●

saat terluka atau sakit menurut <asuransi ganti
rugi kecelakaan untuk pelaut> seperti pelaut
korea. Juga berhak terdaftar <asuransi kesehatan>
dan mendapatkan keuntungannya.

● Jika mengalami kecelakaan atau sakit saat

bekerja, pelaut harus menerima asuransi ganti
rugi kecelakaan kerja.
Pihak pengusaha dapat juga memberikan pengobatan
dengan menanggung biaya pengobatan. Tetapi jika
cedera dikarenakan kecelakaan kerja dan tidak diobati
dengan asuransi kecelakaan kerja, meski setelah masa
pengobatan berakhir dan menjadi cacat tidak bisa
mendapatkan santunan.
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다치거나 아플 때

● 外国人船员也是像韩国人船员一样受伤或生病时，
依据<渔船员灾害补偿保险法>能受到合理补偿。
而且加入<健康保险>，能得到实惠。
● 工作中发生工伤或疾病，该得到工伤灾害认可，
以渔船员灾害保险处理。
船主会不是以工伤灾害处理，而是用公司的钱治疗。
但是以工伤 灾害不处理时，不能接受充分的治疗，
或以后发生后遗症，残疾也不能受到恰当的补偿。

● Cũng như thuyền viên Hàn Quốc, thuyền viên nước

ngòai có quyền lợi của bồi thường phú hợp theo
<Luật Bảo hiểm bồi thường tai nạn thuyền viên tàu
cá>, khi họ bị thương hoặc bị đau. Ngòai ra, thuyền
viên nước ngòai còn quyền lợi gia nhập vào <Bảo
hiểm Sức khỏe> và được ưu đãi cho nó.

● Nếu bị thương hoặc bị đau trong khi làm việc thì

phải thừa nhận tai nạn trong công việc và xử lý dựa
vào bảo hiểm bồi thường tai nạn thuyền viên.
Có một trường hợp ông chủ không xử lý nó như tai nạn trong
công việc và công ty chịu trả chi phí để tự giúp điều trị cho.
Nhưng nếu tai nạn trong công việc không được xử lý đúng thì
thuyền viên gặp những bất lợi, chẳng hạn, không được điều trị
trong thời gian đủ hoặc không được bảo đảm việc điều
trị lại khi vẫn còn thấy mình bị di chứng hoặc bị tàn tật.
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외국

úfoa Y s l kdúlhka fldßhdkq kdúlhs k a yd iudkju
wk;=re j,g ,la ùfï§ iy frda.S jQ úg ^kdúl wk;=re
rlaIKh wkqj& wjYH m%Ó,dN ,eîfï whs;h
s i;=h. ;jo
frda.dndO wlaIK wjrKh i`oyd ,shdmÈxÑ ù tu m%Ó,dN
,eîfï whs;h
s o i;=h.

●

/lshdfõ fh§ isáh§ wk;=re j,g ,la ùfï§ fyda frda.S jQ
úg /lshdfõ fh§ isáh§ th is`ÿjQ njg ;yjqre ùfuka miq
kdúl wk;=re rlaIKh Wmfhda.S lrf.k m%:l
s dr ,nd.;
hq;h
= .
fiajd fhdacl wdh;kh ^/lshd ia:dkh& úiska /lshdfõ fh§
isáh§ wk;=re j,g ,la ùfï§ fyda frda.S jQ úg /lshdfõ
fh§ isáh§ th is`ÿjQ njg kdúl wk;=re rlaIKh fj;
;yjqre lsÍulska f;drj fiajh lrk fiajia:dkh u`.ska
m%Óldr i`oyd jk úhoï oeÍug yelshdj mj;S.S flfiafj;;a
tjeks wjia:djka j,§ m%udKj;a ld, iSudjka mqrd m%udKj;a
m%Óldr fkd,eîug fukau miqj fjk;a frda. ,laIK u;=ùu
iy wdndê; ;;ajhg m;aùu jeks wjdis we;s ùug bv lv
mj;S.

●

●

●
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직무상 재해

● 직무상 재해로 인정받으려면 어떻게 하나요?
다쳤을 때는 빨리 동료나 목격자 진술, 사진촬영 및 녹취
등 증거를 확보합니다. 또 다치거나 아픈 원인, 평소 하는
일의 내용, 작업 환경을 가능한 자세히 기록합니다.
● 직무상 재해로 다쳤는데 해고당했어요.
일하다가 다치거나 아파서 일을 하지 못한 기간과 그 후
30일 내에 고용주는 정당한 사유 없이 해고하거나 그 밖
의 징벌을 할 수 없습니다.

● Bagaimana caranya bisa diakui sebagai

kecelakaan saat bekerja?
Jika mengalami kecelakaan saat bekerja, cepat mencari
saksi rekan kerja atau bukti berupa foto, rekaman
dll. Dan mencatat penyebab kecelakaan atau sakit,
kebiasaan kerja, lingkungan kerja dengan teliti.

● Apakah dipecat karena terluka saat bekerja.
Peng u sa ha t id a k boleh memecat peker ja ya ng
mengalami kecelakaan atau sakit saat bekerja dengan
tanpa alasan yang masuk akal, tidak boleh memberi
hukuman dalam jangka waktu penyembuhan dan
30hari sesudah diobati.
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다치거나 아플 때

● 如何得到工伤灾害认可?

/
f

受伤时，尽快确保同事或见证人的陈述，拍照和录音
等证据。尽可能详细的填写受伤或患病的原因，平时
工作的内容，工作环境。

w
k
P
l
y
f

● 工作中发生工伤而被解雇了吗.

在工伤或疾病的原因不能工作的其间和发生工伤以后
30天内雇主不得解雇劳工。

● Nếu bị thương thì tai nạn trong công việc được

chứng nhận như thế nào?
Bảo đảm chứng cớ như trần thuật của những người
đồng nghiệp hoặc nhân chứng, chụp ảnh và ghi âm, v.v.
Hơn nữa, hãy ghi các nội dung như lý do bị thương
hoặc đau, nội dung công việc, môi trường, v.v một
cách chi tiết.

● Mặc dù bị thương do tai nạn khi làm việc nhưng

bị sa thải à.
Chủ tàu không thể sa thải hoặc trừng phạt vô lý trong
thời gian nghỉ việc vì bị thương hoặc đau và trước 30
ngày kể từ ngày phát sinh ra.
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/lshdfõ fhoS isáh§ isÿjq wk;=rla njg ;yjqre lr.kafka
flfiao@

音
时

wk;= r lg ,la jQ ú`.i ;ud wi, is á iyhl fia j l
kdúlhka fyda weiska ÿgq wh we;akï Tjqka bÈßm;a lr
PdhdrEm fyda ùäfhda o¾YK jeks idlaIs we;a kï bÈßm;a
l< hq;=h. ;jo wk;=rlg ,laùu fyda wikSm jQ fya;=j
yd idudkHfhka wk;=rlg ,la jQ kdúlhdf.a ld¾HNdrh
fukau /lshdfõ iajNdjh úia;r we;sj bÈßm;a l< hq;h
= .

后

/lshdfõ fh§ isáh§ wk;=rlg ,laùfuka mdvq isÿùu.
/lshdfõ fh§ isáh§ wk;=rlg ,laùfuka fyda frda.d;=r
ùfuka /lshdfõ ksr; úh fkdydls jQ ld, iSudj yd bka
Èk 30la we;=<; fiajd fhdaclhd úiska ie<lsh hq;= fya;j
= la
fkdue;sj /lshdfjka bj;a lsÍu fyda fjk;a wdldrhl
o`vqjula meñKúh fkdyel.
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직무상 재해
외국인선원 인권수첩

● 직무상 재해 신청은 어떻게 하나요?

●

직무상 재해 신청은 수협에 하고, 신청할 때에는 보험급여
청구서, 사고경위서, 의사진단서, 신분증이 필요합니다.
그러나 병원 원무과에서 신청을 대행하기 때문에 도움을
받을 수 있습니다. 만약 혼자서 신청하는 것이 어렵다면
상담단체의 도움을 받을 수 있습니다.
직무상 재해는 3년 이내에 신청이 가능하지만 가능한 빨
리 신청하는 것이 좋습니다.

● Bagaimana cara meminta asuransi ganti rugi

kecelakaan?

Meminta asuransi ganti rugi kecelakaan pada cabang
N.F.F.C(koperasi perikanan), mengajukan surat
permohonan kompensasi asuransi, surat laporan
kecelakaan, surat dokter, K.T.P. Bisa mendapatkan
bantuan dari bagian administrasi R.S yang mewakilkan
urusan. Jika sulit meminta dengan sendiri, bisa
mendapatkan bantuan dari organisasi konsultasi. Bisa
meminta ganti rugi kecelakaan yang terjadi saat bekerja
dalam 3tahun, namun sebaiknya memintanya dengan
secepat mungkin.
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● 工伤灾害如何申请?
向水协工伤灾害申请，还须提交保险工资申请书，案
情报告，医生诊断书，身份证。可由医院的院务科来
代理进行申请，通过院务科能得到帮助。如果自己一
个人申请难的话，跟商谈团体联系，能得到帮助。
工伤灾害3年以内可以申请，可尽快申请比较好。

● Bị tai nạn trong công việc thì đăng ký như thế nào?

Khi đăng ký tai nạn trong công việc ở công ty hợp tác
xã thủy sản thì cần giấy yêu cầu trả lương bảo hiểm,
bản kết luận điều tra tai nạn, giấy chẩn đóan do bác sĩ
cấp, chứng minh thư. Nhưng lúc gặp khó khăn thì có
thể sử dụng dịch vụ do y tế hỗ trợ và cũng có thể nhận
được giúp đỡ của tập đoàn tư vấn.
Việc đăng ký tai nạn trong công việc có khả năng trong
vòng 3 năm nhưng nên đăng ký càng sớm càng tốt.

n
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외국

●

/lshdfõ fh§ isáh§ wk;=rlg ,laùu fyda frda.d;=r ùu
ms<n
s `oj oekqj;a lrkAfka flfiao@
/lshdfõ fh§ isáh§ wk;=rlg ,laùu fyda frda.d;=r ùu
ms<sn`oj ëjr ix.uh fj; okajk úg rlaIK wdjrK
b,a¨ï m;%h, wk;=rlg ,laùu fyda frda.d;=r ùu ms<n
s `oj
s Y%ñl yeÿkqïm; wjYH
úia;rh, ffjoH jd¾:dj, úfoaYl
fõ. tfukau frday,fj; b,a¨ï lr Wmldr ,nd .;
yelsh. hï fyhlsska ;ksju b,a¨ï lsÍu wmyiq kï
Wmldrl fiajdjka ys Woõ ,nd .kSfï yelshdj mj;S.
/lshdfõ fh§ isáh§ wk;=rlg ,laùu fyda frda.d;=r ùu
ms<n
s `oj jkaÈ uqo,a ,nd .ekSu i`oyd wk;=rlg ,laù fyda
frda.d;=r ù jir 3l ld,iSudjla ,enqko wmyiq;djka
wju lr .ekSug b;d blkaukska b,a¨ï lsÍu iqÿiqh.

●
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어선원재해보험급여
외국인선원 인권수첩

● 어선원재해보험급여의 종류와 내용
종 류

내 용

요양급여

완치될 때까지 치료비

상병급여

4개월까지 통상임금의 100%, 4개월이 넘으면 70%

장해급여

장해가 남은 경우 등급에 따라 지급

유족급여

사망한 경우 유족에게 지급 (평균임금의 1,300일분)

장례비

평균임금의 120일분

행방불명
급여

행방불명된 지 1개월이 넘으면 지급
행방불명급여 (통상임금 1개월분과 평균임금 3개월분),
유족급여와 장례비

소지품
유실급여

어선재해로 소지품을 잃어버린 경우 지급
(통상임금 2개월 분 이내)

● Jenis dan isi asuransi ganti rugi kecelakaan untuk pelaut
Jenis

Isi

Upah masa perawatan Biaya pengobatan sampai sembuh
Upah pemberhentian Sampai 4bulan diberi 100% gaji biasa,
kerja
setelah 4bulan 70% gaji biasa
Santunan kecacatan

Jika menjadi cacat diberikan santunan kecacatan

Kompensasi untuk
keluarga tertinggal

Jika meninggal akan diberikan kepada keluarganya
(disamakan dengan upah 1,300hari dari gaji rata-rata)

Biaya pemakaman

Upah 120hari dari gaji rata-rata

Kompensasi
jika hilang
Kompensasi barang
yang hilang

Jika hilang lebih 1bulan diberikan
Kompensasi (1bulan gaji biasa dan 3bulan gaji ratarata), kompsensasi untuk keluarga tertinggal dan
biaya pemakaman
Jika hilang barang karena kecelakaan
diberikan (maksimum 2bulan gaji biasa)
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● 渔船员灾害保险工资的种类及内容
种类

内容

疗养工资

支付在医疗机关治了直到痊愈时所需费用

伤病工资

到4个月通常工资的100%，超过4个月70%

工伤工资

因遭受的灾害留下残疾时，根据残疾程度支付

遗族工资

因灾害死亡时，向遗族支付(平均工资的1300天)

葬礼费

k
w

平均工资的120天的

失踪工资

失踪了1个月以上时支付失踪工资
(通常工资1个月和平均工资3个月)，遗族工资，
葬礼费

携带物品
流失工资

渔船灾害流失携带物品时支付
(通常工资2个月以内)

● Loại hình và nội dung của lương bảo hiểm tai nạn thuyền viên tàu cá
Loại hình

Nội dung

Lương điều dưỡng Chi Phí điều trị bệnh trước khi được chữa khỏi hoàn toàn
lĩnh 100% của lương thông thường nếu làm việc
Lương bị thương
đến 4 tháng, còn 70% nếu qua hơn 4 tháng
Trả lương theo cấp nếu vẫn còn có vấn đề về
Lương tàn tật
thể chất ngay cả
Nếu tử vong, thì trả lương cho gia đình người mất
Lương gia đình
người mất
(số 1,300 ngày của lương trung bình)
Kinh phí mai táng số 120 ngày của lương trung bình
Trả lương nếu qua 1 tháng kể từ ngày mất tích
Trả lương mất tích(số tiền 1 tháng của lương thông
Lương mất tích
thường và số tiền 3 tháng của lương trung bình),
lương gia đình người mất và kinh phí mai táng
Lương mất đồ cầm
tay

Trả lương nếu mất đồ cầm tay do tàu cá bị tai nạn
(số tiền dưới 2 tháng của lương thông thường)
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플때

kdúl wk;= r e rla I K wdjrK ldKa v hka iy rla I K
wdjrKhka
ldKavh

wka;¾.;h

fi!LH fiajd §ukd

iqj jk;=re wjYH §ukd

frda.dndO je<§fï
§ukd

udi 4 .;jk;=re idudkH jegqfmka 100%,udi 4
blaujQ úg 70%.

wdndê; ùfï §ukd

wdndê; ;;ajhla we;sjj
q fyd;a wdndê; ;;ajhla
wkqj jkaÈ uqo,a f.ùu

hefmkakka i`oyd
§ukd
wju`.,
= a §ukd

Ôú;laIhg m;aùu§ hefmkakka i`oyd jkaÈ uqo,a f.ùu
^idudkH jegqfmka Èkl jegqm fuka 1300 .=Khla&
idudkH jegqfmka Èkl jegqm fuka 120 .=Khla

uqyÿq f.dia w;=reoyka ùu

uqyÿq f.dia w;=reoyka ù udi 1la blau.sh miq jkaÈ
uqo,a f.ùu
uqyÿq f.dia w;=reoyka ùu fjkqfjka jkaÈ uqo,a f.ùu
^idudkH 1la udisl jegqm iy idudkH jegqm fuka
udi 3l jegqm& wju`.,
= a §uk §ukd.

;ud i;=foam, wysñ
ùfï §ukd

hd;%djka wk;=rg ,laùfuka ;ud i;=foam, wysñ
ùfï § jkaÈ uqo,a f.ùu
^idudkH jegqm fuka udi 2l jegqm&
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● 산재가 아닌 이유로 다치거나 아파도 <어선원재해보상
보험법>에 따라 보상을 받을 권리가 있습니다.

●

선원의 고의나 중대한 과실 때문이 아니라면, 일하다가 다
치거나 아픈 경우가 아니라도 보상을 받을 수 있습니다.
3개월 이내의 요양급여와 3개월 이내 통상임금의 70%의
상병급여, 사망한 경우에는 유족급여(평균임금의 1,000일
분)와 장례비(평균임금의 120일분)를 받을 수 있습니다.

● Berhak menerima kompensasi asuransi kecelakaan

untuk pelaut walaupun bukan terluka atau sakit
saat bekerja.

Bisa menerima kompensasi kecuali kesengajaan atau
kesalahan besar dari pelaut.
Biaya pengobatan(upah masa penyembuhan maksimum
3bulan dan 70% gaji pemberhentian kerja maksimum
3bulan, jika meninggal kompensasi untuk keluarga
tertinggal(upah 1,000hari dari gaji rata-rata) dan biaya
pemakaman(upah 120hari dari gaji rata-rata).
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● 外国人船员有权利不是产业灾害的原因的受伤或患
病也可以接受补偿。
要不是船员的故意或重大失误，不是工作的原因的受
伤或患病也可以接受补偿。
3个月以内疗养工资和3个月以内通常工资70%的伤病
工资，死亡时，可以接受遗族工资(平均工资的1000
天)和葬礼费(平均工资的120天)

● Không phải tai nạn công nghiệp nhưng thuyền

viên có thể được bồi thường theo <Luật bảo hiểm
bồi thường tai nạn thuyền viên tàu cá>.

Nếu thuyền viên được những lỗi lầm nghiêm trọng
hoặc hành vi cố ý của thuyền viên thì thuyền viên có
thể được bồi thường mặc dù không bị thương hoặc bị
đau trong công việc.
Có thể lĩnh lương điều dưỡng trong vòng 3 tháng, 70%
lương thương binh của lương thông thường trong vòng
3 tháng và lĩnh lương gia đình mất người(số 1,000 ngày
của lương trung bình) và kinh phí mai táng(số 120 ngày
của lương trung bình) nếu tử vong.
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어선원재해보험급여

/lshdfõ fh§ fkdisá wjia:djka j,§ is`ÿjk wk;=re
fyda frda.d;=r ùfuka kdúl wk;=re wdrlaIl rlaIK
wdjrKh wkqj rlaIK jkaÈ uqo,a ,eîfï whs;h
s i;=h.
kdúlhdf.a wkqoekqulska f;drj is`ÿjQ wk;=rla kï /
lshdfõ fh§ fkdisá wjia:djka j,§ is`ÿjQ wk;=re fyda
frda.d;=r ùfuka rlaIK jkaÈ uqo,a ,nd.; yelsh. udi
3la we;=<; fi!LH fiajd §ukd iy udi 3la we;=<;
idudkH jegqfmka 70% la frda.dndO je<§fï §ukd,
Ôú;laIhg m;aùu§ hefmkakka i`oyd ^idudkH jegqfmka
Èkl jegqm fuka 1000 .=Khla & jkaÈ uqo,a f.ùu iy
wju`.=,a §ukd f,i ^idudkH jegqfmka Èkl jegqm fuka
120 .=Khla & ,nd.; yelsh.
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관리업체
외국인선원 인권수첩

● 관리업체의 이름과 연락처는 반드시 알고 있어야 합니다.

●

임금체불, 산업재해 등의 문제가 생기거나 업체변경, 계약
연장을 원할 때는 우선 관리업체에 연락해서 도움을 청할
수 있어야 합니다. 관리업체에 연락해서 해결되지 않을
때는 상담단체에 도움을 요청할 수 있습니다.

● 입국 후 관리업체에서 돈을 요구할 때는 응하지 않아도
무방합니다.

●

입국 후에 관리업체는 관리비를 받을 수 없습니다. 또한
관리업체는 이탈보증금이나 업체이전, 계약연장, 재계약
등과 관련한 수수료를 받을 수 없습니다.

● Harus mengetahui nama dan nomor telepon agen.
Jika terjadi masalah tunggakan gaji, kecelakaan kerja
dll, atau perpindahan tempat kerja, perpanjangan masa
kontrak kerja terlebih dulu menghubungi agen supaya
bisa meminta bantuan. Jika agen tidak bisa dihubungi,
bisa meminta bantuan pada organisasi konsultasi.

●

● Jika agen meminta uang tambahan setelah masuk

●

korea, tidak perlu memenuhi permintaan tersebut.
Setelah masuk ke Korea agen yang Korea tidak
boleh mendapatkan biaya administrasi yang tidak
diberitahukan. Juga agen tidak bisa meminta jaminan
jika kabur atau biaya untuk perpindahan tempat kerja,
perpanjangan masa kontrak kerja, pembaruan
kontrak dll.
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● 一定要把管理公司的名字和电话号码记住。
发生拖欠，产业灾害，更换单位，延长合同其间时，
首先同管理公司联系要求帮助。既然跟管理公司联系
也解决不了时，可以要求商谈团体的帮助。
● 入境后，管理公司要求金钱的时候，不应也不妨。
入境后，管理公司不得接受管理费。此外管理公司不
得接受脱岗防止押金，或者与调船，延长合同续约有
关的手续费。

● Thuyền viên phải nhớ họ tên và số điện thoại của

công ty quản lý.
Khi cần gia hạn hợp đồng lao động, việc đổi công ty, tai
nạn công nghiệp hoặc nợ lương v.v. thì trước tiên liên lạc
với công ty quản lý và nhờ giúp đỡ. Nhưng nếu công ty
quản lý không thể giải quyết được việc nào đó thì thuyền
viên có thể nhờ sự giúp đỡ của tập đoàn tư vấn.
● Sau khi thuyền viên đã nhập cảnh vào Hàn Quốc và
khi công ty quản lý yêu cầu vài tiền đối với thuyền
viên thì không cần phải theo yêu cầu của công ty.
Sau khi thuyền viên đã nhập cảnh Hàn Quốc thì công ty quản
lý không được nhận chi phí quản lý. Ngoài ra, công ty quản
lý không còn được nhận tiền bảo đảm chánh bỏ trốn hoặc chi
phí môi giới như việc chuyển nơi làm việc, gia hạn
hợp đồng lao động, tái ký hợp đồng lao động, v.v.
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외국

l<uKdlrK wdh;khka y s kï iy ÿrl:k wxlhka
wksjdrfhkau oek isáh hq;u
= h.

●

jegqma m%udoùu, /lshdfõ fh§ isá wjia:djka j,§ is`ÿjk
wk;=re fyda frda.d;=r ùfuka we;sjk m%Yak fyda fiajd
ia:dkh udre lsÍu, .súiqu oS¾> lsÍu jeks oE wjYH
jQúg m%:ufhkau l<uKdlrK wdh;kh wu;d Wmldr
b,a,d isáh yelsh. l<uKdlrK wdh;kh weu;Sfuka
miqjo ;u m%Yk
a úiod.; fkdyels wjia:dj,§ WmfoaYK
wdh;khkays fiajdjka ys Wmldr b,a,d isáh yelsh.
rgg we;=¿ùfuka miqj l<uKdlrK wdh;kh úiska
uqo,la b,a,d isáh§.
rgg we;=¿ùfuka miqj l<uKdlrK wdh;kh úiska uqo,aa
b,a,d isáh fkdyelsh. ;jo fiajfhka neyer fkdjk
njg wem uqo,a fyda fiajd ia:dkh udre lsÍfï .dia;=,
.súiqï §¾> lsÍfï .dia;= jeks fiajd .dia;= ,nd .;
fkdyelsh.

●
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● 관리업체에 불법적인 수수료를 지불했을 때는 지급증이나
통장 사본 등 증거를 확보하고, 상담단체의 도움을 받아
수협중앙회, 해양항만청, 해양경찰청 등에 고발할 수 있습니다.
※ 관리업체가 중국인선원에게 '무단이탈에 따른 위약보
증금' 명목으로 5천위안(약 90만원)을 받은 것에 대하
여 해양항만청에 진정한 결과, 이탈보증금은 선원법에
위배되므로 "개별 통장계좌로 반환하도록 지시"하라는
결정이 내려져서 이를 돌려받은 사례가 있습니다.
※ 관리업체가 외국인선원으로부터 매월 3만원의 관리비를
자동이체로 3년 넘게 받아온 것에 대하여 해양항만청
에 진정하여, 모두 돌려받은 사례가 있습니다.

● Jika membayar biaya ilegal pada agen, bisa

melapor pada N.F.F.C(Pusat koperasi perikanan),
kementerian kelautan, kantor polisi kelautan dengan
bukti pembayaran atau foto kopi buku tabungan dll.

※ Pelaut cina mengajukan tuntutan pada kantor kementerian
kelautan mengenai pembayaran 5ribu yuan(sekitar 9ratus
ribu won) sebagai 'jaminan jika kabur' kepada agen,
putusan pengadilan adalah "dikembalikan pada nomor
rekening pribadi" karena jaminan jika kabur melanggar
undang-undang pelaut jadi uang jaminan dikembalikan.
※ Pelaut asing mengajukan tuntutan pada kantor kementerian
kelautan mengenai pembayaran 30ribu won setiap bulan
sebagai biaya administrasi pada agen, semua
dikembalikan.
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● 若向管理公司支付了违法的各种手续费，确保支付
证，存折副本等证据，通过商谈团体的帮助，向水
协中央会，海洋港湾厅，海洋警察厅报告。

l
i
b
ë
f

※ 诉求海洋港弯厅关于管理公司从中国人船员以'脱

刚押金'为名目收取5千元(约90万韩币)，海洋港
弯厅指令"'脱岗押金'违背'船员法'，归还向个别
存折账户金钱"，外国人船员收回了金钱。

※

※ 诉求海洋港弯厅关于管理公司从外国人船员以自动转
账收取每月3万韩币的管理费，外国人船员收回了支
付的金钱。

※

● Nếu thuyền viên đã trả phí môi giới bất hợp pháp thì

có thể giảm sát các chứng cứ như giấy chứng nhận
trả tiền hoặc bản sao sổ tài khoản, v.v và tố cáo tại
một số cơ quan như công ty hợp tác xã thủy sản, Sở
Cảng Hải Dương, Sở Cảnh Sát Hải Dương, v.v sau
khi nhờ tập đoàn tư vấn giúp đỡ.

※ Một công ty quản lý đã nhận tiền có giá trị CNY
4,000(Khoảng 900 nghìn won HQ) từ thuyền viên Trung
Quốc. Sự kiện này được tường trình bởi Sở Cảng Hải
Dưởng. Nó là một trường hợp vi phạm luật thuyền viên vì
vậy có kết luận "Trả lại tiền qua sổ tài khoản riêng" và cuối
cùng nhận được tiền.
※ Do một công ty quản lý đã từng nhận chi phí quản lý bằng
số tiền 30 nghìn won hằng tháng trong thời gian hơn
3 năm, Sở Cảng Hải Dưởng tường trình và thuyền
viên nước ngoài được họ trả lại tổng số tiền lại.
37
50

관리업체

업체

l<uKdlrK wdh;kh úiska kS;s úfrdaë fiajd .dia;= b,a,d
isákï uqo,a f.jQ ßisÜ m; yd nexl= .sKf
q ï msgm; idlaIs f,ig
bÈßm;a lr WmfoaYK wdh;khkays fiajdjka ys Wmldr u;
ëjr ix.uh, ëjr jrdh wêldßh fyda ëjr fmd,Sih
s fj;
fpdaokd f.dkq l< yelsh.
※ l <uKdlrK wdh;kh úis k a Ök kdúlhs k a f .ka
fiajfhka neyer fkdjk njg wem uqo,a f,i hqwka 5000
^ fjka ,laI 9la& l uqo,la ,nd.;a wjia:dfõ ëjr jrdh
wêldßh úiska fiajfhka neyer fkdjk njg wem uqo,a
,nd .ekSu kdúl kS;s Í;s j,g mgyeks njg lSrKh
lSÍu u; tu uqo,a kej; Ök kdúlhskaf.a nexl= .sKqï
j,g ner lrk f,i ksfhda. lsÍfuka miq tu uqo,a kej;
,nd.;a wjia:djla WodyrKhla f,i oelaúh yelsh.
a .ka iEu
※l
 <uKdlrK wdh;kh úiska úfoaY kdúlhskf
uilu fjdka 30000la fiajd .dia;= f,i jir 3lg jeä
ld,hla ,nd .ekSu ms<sn`oj ëjr wêldßfha ueÈy;aùu
;=< tu ish¿ uqo,a kej; kdúlhskf
a .a nexl= .sKï
q j,g
ner lrk f,i ksfhda. lsÍfuka miq tu uqo,a kej;
,nd.;a wjia:djla WodyrKhla f,i oelaúh yelsh.
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관리업체
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● 일부 관리업체가 자기들이 소개시켜주는 곳에서 일하면
문제가 없다며 불법 취업을 알선하는 경우도 있습니다.

●

선원비자(E-10)로 입국한 외국인은 선원으로만 일할
수 있습니다. 관리업체의 알선으로 선박이 아닌 다른 일
자리(육상 가공공장이나 양식장 등)를 소개받아 일하는
경우와 제조업이나 농업 등 다른 업종에서 일하는 경우
는 모두 <출입국관리법> 위반으로 체류자격을 박탈당할
수 있습니다.

● Ada agen yang mengenalkan tempat kerja ilegal
dengan penipuan yang tidak menjadi masalah
karena mereka memperkenalkannya.

Masuk korea dengan visa pelaut(E-10) hanya bisa
bekerja sebagai pelaut. Jika bekerja tempat kerja selain
kapal laut(pabrik atau tambak dll) yang diperkenalkan
oleh agen maupun bekerja di bidang yang lain seperti
bidang manufaktur atau pertanian dll, bisa dibatalkan
ijin tinggal karena melanggar <undang-undang
pengawasan imigrasi>
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● 一部分管理公司说他们介绍的公司没问题，介绍了
违法就业
以船员签证(E-10)入境的外国劳工，只能以船员工作。
若在不是渔船而是管理公司介绍的公司(陆上加工工
厂，养殖场等)工作，此外，在制造业，农业工作也
是违反<出入境管理法>，会被剥夺滞留资格。

● Có thể có những công ty quản lý hướng dẫn cho
thuyền viên về việc xin việc một cách bất hợp pháp,
chẳng hạn, họ khiến cho thuyền viên được yên tâm.

Người lao động đã nhập cảnh với VISA thuyền
viên(E-10) thì chỉ được cho phép làm thuyền viên mà
thôi. Nhưng nếu không phải làm công việc chính mà
làm công việc khác (nhà máy gia công gia súc hoặc nơi
nuôi trồng, v.v.) do công ty quản lý giới thiệu hoặc làm
việc ở trong ngành chế tạo hay ngành nông nghiệp v.v.
thì thuyền viên bao gồm trong những trường hợp như
trên có thể đều bị mất quyền tư cách tạm trú theo <Luật
quản lý xuất nhập cảnh>.
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kS ; s úfrda ë wdh;k ;s ì h yels neúka l<uKdlrK
wdh;kh úiska ks¾foaY lrkq ,nk wdh;k j, muKls
/lshdfõ fh§u fhda.Hh.
kdúl ùid ^E-10& u`.ska meñKs úfoaY kdúlhska kdúlhska
f,i muKla /lshdfõ ksr; úh yelsh. l<uKdlrK
wdh;kfha wkq o ekq u ls k a f;drj ëjr wxYfha yer
fjk;a wxYhl ^f.dvìu ms y s á l¾udka ; Yd,djka ys
fyda f.dúm,hka ys& /lshdfõ ksr;ùfï§ iy ksYamdok
wdh;kj, fyda f.dú;eka lsÍu jeks ld¾Hhka ys fh§u
wd.uk ú.uk kS;s W,a,x.kh lsÍug ,laj fldßhdfõ
/§ isàfï ùid wj,x.= ùu is`ÿfõ.
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● 고용주는 선원을 마음대로 해고할 수 없습니다. 그러나 정
당한 사유로 고용주가 선원을 해고할 경우에는 30일 전에
서면으로 선원에게 알려주어야 하며, 알리지 않았을 때는
30일 분 이상의 임금을 지급하여야 합니다. 고용주가 정
당한 사유 없이 해고하거나 그 밖의 징벌을 했을 경우, 그
선원은 선원노동위원회에 구제를 신청할 수 있습니다.

●

● 회사가 문을 닫거나 망했을 때, 고용주가 외국인선원의
임금을 3개월 이상 체불한 경우, 기타 외국인선원의 책임이
아닌 이유로 계속 일할 수 없는 경우 관리업체에 업체 이
전을 요구할 수 있습니다.

●

● Pengusaha tidak dapat memecat dengan semaunya.
Namun jika pengusaha memecat pelaut dengan
alasan benar harus memberitahu secara tertulis pada
pelaut sebelum 30hari, kalau tidak memberitahu
harus membayar minimum upah 30hari. Jika
pengusaha memecat dengan alasan yang tidak benar
atau memberikan hukuman seimbang, pelaut yang
bersangkutan bisa meminta bantuan pada komite
pekerjaan pelaut.

●

● Bisa meminta perpindahan tempat kerja pada
agen jika perusahaan tutup atau bangkrut, adanya
tunggakan gaji lebih 3bulan, tidak bisa melanjutkan
kerja tanpa kesalahan pelaut asing.
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부당해고
해고와 업체 이전

● 船主不能随便解雇船员。但是如果有恰当的理由，

船主可以解雇船员。 那时应该解雇30天以前，船主
告诉船员。 如果没告诉的话，老板给船员30天以上
的工资。 老板随便解雇船员的话，船员申请救济船
员劳动委员会。
● 如果公司倒闭，拖欠了3个月以上的工资，其他不

是船员的原因不能继续工作的话， 船员可以向管理
公司要求调船。

● Ông chủ tàu không được sa thải thuyền viên vô lý.
Nhưng khi chủ tàu có những lý do chính đẳng để sa thải
thuyền viên thì phải báo cho thuyền viên biết qua văn
bản trong thời gian dưới 30 ngày. Còn khi không báo
cho thuyền viên thì chủ tàu phải trả tiền lương của hơn
30 ngày. Khi chủ tàu sa thải hoặc trừng phạt vô lý thì
thuyền viên có thể yêu cầu cứu trợ ở Ủy Ban Lao Động
Thuyền Viên.
● Khi có những trường hợp sau như công ty đóng cửa
hoặc bị phá sản, khi thuyền viên nước ngoài bị nợ lương
hơn 3 tháng và không chịu làm việc tiếp vì trách nhiệm
nào đó không phải là của thuyền viên nước ngoài thì
thuyền viên nước ngoài có thể yêu cầu về việc
chuyển nơi làm việc khác cho công ty liên quan.
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fiajd fhdacl wdh;kh úiska ;u is;e`.s mßÈ
kdúlhskaf.a /lshdj wysñ l< fkdyelsh. kuq;a hï
ie<lsh hq;= fya;=jla u; kdúlfhl= /lshdfjka bj;a
lsÍfï§ Èk 30lg m%:u fiajlhdg ta ms<sn`oj oekqï Èh
hq;= w;r fkdoekajQfha kï Èk 30lg jvd jeä jegqmla
fiajd fhdacl wdh;kh úiskf
a iajlhdfj; ,nd Èh hq;h
= .
fiajd fhdacl wdh;kh úiska hï ie<lsh hq;= fya;=jla
fkdue;s j kdúlfhl= /ls h dfjka bj;a ls Í fï§ fyda
hï o`vqjula kshu lsÍfï§ kdúlhd úiska kdúlY%ñl
fldñiu fj; meñKs<s l< yelsh.
fia j ia : dk jid oeóu fyda nxfldf,d;a ùfï§ fia j d
fhdacl wdh;kh úiska úfoaY kdúl Y%ñlhska i`oyd udi
3lg jvd jeä ld,hla jegqma ,ndfkdfok wjia:djka
j,§ iy kdúl Y%ñlhskf
a .a j`.lSfuka f;dr lreKq j,§
l<uKdlrK wdh;kh fj; fiajia:dkh udre lr fok
f,i b,a,d isáh yelsh.
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● 신분증을 돌려주지 않아요.

●

여권과 외국인등록증은 본인이 가지고 있어야 합니다.
고용주나 수협, 또는 관리업체가 선원의 여권과 외국인등록
증을 갖고 있는 것은 <출입국관리법> 위반의 소지가 있습니
다. 고용주나 수협, 또는 관리업체가 본인의 여권이나 외국
인등록증을 갖고 있다면 반환을 요구하는 것이 적절합니다.
만일 요구했는데도 돌려주지 않을 때에는 경찰이나 해양항
만청, 출입국관리사무소에 신고할 수 있습니다.
※ 선주가 외국인선원의 신분증을 가지고 있으면서 돌려
주지 않아 해양항만청에 진정한 결과, 해양항만청에
서 "신분증을 돌려주도록 선주에게 지시"하여
돌려받게 되었습니다.

● Tidak memberikan kartu tanda pribadi.
Paspor dan K.T.P W.N.A harus disimpan masing-masing.
Pengusaha dan koperasi perikanan, atau agen yang
menyimpan paspor dan K.T.P W.N.A pelaut melanggar
<undang-undang pengawasan imigrasi>. Jika pengusaha
dan koperasi perikanan, atau agen menyimpan paspor dan
K.T.P W.N.A mintalah kembali. Setelah meminta, kalau
tidak dikembalikan bisa melapor pada kantor polisi atau
kementerian kelautan, kantor imigrasi.
※ <Kasus> Pelaut asing mengajukan tuntutan pada
kantor kementerian kelautan karena pengusaha
menyimpan kartu tanda pribadinya dan tidak
dikembalikan, kementerian kelautan memerintahi
pengusaha mengembalikan benda tersebut
jadinya dikembalikan.
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● 不归还身份证
护照和外国人登录证该自己本人来保管。雇主，水协
或管理公司来保管船员的护照，外国人登录证是违反
<出入境管理法>。若雇主，水协或管理公司保管护照
和外国人登录证的话，该要求返还。还是不还给你的
话，申告向海洋巷弯厅，地区警察 或者出入竟管理
事务所。
※ 船主拿着外国船员的身份证不还给船员的话，海洋

巷弯厅判决 "船主应该把身份证还给船员"

● Không nhận được chứng minh thư.
Thuyền viên nước ngoài phải mang chứng minh thư và hộ
chiếu của bản thân mình. Chủ tàu hoặc công ty Suhyup hoặc
công ty quản lý giữ gìn hộ chiếu và chứng minh thư của thuyền
viên sẽ là một dạng vi phạm trong <Luật Quản Lý Xuất Nhập
Cảnh>. Nếu chủ tàu hoặc công ty Suhyup hoặc công ty quản
lý giữ gìn hộ chiếu hay chứng minh thư nước ngoài thì thuyền
viên hãy yêu cầu trả lại nó cho họ. Sau khi yêu cầu trả lại nhưng
vẫn không nhận được thì hãy khai báo thất lạc tại Đồn Cảnh Sát
hoặc Sở Cảng Hải Dương, Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh.
※ Chủ tàu đã cầm chứng minh thư của thuyền viên nước
ngoài mà đã không trả lại cho mình. Cho nên tường trình
qua Sở Cảnh Hải Dương và cuối cùng có được kết quả tốt
như Sở Cảng Hải Dương "Ra lệnh chủ tàu phải trả
lại chứng minh thư cho thuyền viên".
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외국

mqo.
a , yeÿkqï m; kej; Ndr §fuka je,lS isákak.
úfoaY .uka n,m;%h iy úfoaYl
s mqo.
a , ,shdmÈxÑ yeÿkqï m;%h
;ud ,`. ;nd .; hq;=h. fiajd fhdacl wdh;kh fyda ëjr
ix.ï fukau l<uKdlrK wdh;kh kdúl Y%ñlhskaf.a
úfoaY .uka n,m;%h iy úfoaYl
s mqo.
a , ,shdmÈxÑ yeÿkqï m;%h
tu wdh;k i;=j we;akï
a th wd.uk ú.uk kS;s W,a,x.kh
lsÍula neúka tajd kej; ,ndfok f,i b,a,d isàu iqÿiqh.
hï fyhlska tajd kej; ,ndfkdfokafka kï fmd,Sih
s fj;
fyda ëjr wêldßh fj;, wd.uk ú.uk fomd¾;fïka;=j
fj; meñKs<s l< hq;h
= .
※f
 iajia:dkh úiska úfoaY kdúl Y%ñlhskaf.a úfoaYsl
mq o a . , ,s h dmÈxÑ yeÿkq ï m;% h wdh;kh ,`. ;nd
.ksñka kdúl Y%ñlhd fj; kej; ,ndfkd§u ksid
ëjr wêldßfha ;SrKhg wkqj ëjr wêldßh úiska
fiajd fhdacl wdh;kh fj; kdúl Y%ñlhskf
a .a úfoaYl
s
mqoa., ,shdmÈxÑ yeÿkqï m;%h kej; kdúl Y%ñlhd
fj; ,ndfok f,i ksfhda. lr úfoaY kdúl Y%ñlhd
úiska th kej; ,nd .;a wjia:d we;.
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● 일방적으로 폭행을 당했어요.
<근로기준법>은 사용자가 사고의 발생이나 그 밖의 어떠한
이유로도 노동자에게 폭행하지 못하도록 하고 있습니다. 이
는 외국인선원에게도 마찬가지입니다. 만약 일방적인 폭행을
당했다면 증거 사진과 목격자 진술을 확보하고 최대한 빨리
병원에 가서 치료를 받고, 진단서를 발급 받아야 합니다. 증
거와 병원 진단서를 가지고 해양경찰서에 가서 직접 신고하거
나 도움을 받을 수 있는 기관이나 단체에 연락하면 됩니다.
※ 외국인선원에 대한 폭행 등 인권침해가 발생하면
가해자는 형사처벌과 징계를 받게 되며, 해당 업체는
1년 동안 외국인선원을 고용하지 못합니다.

● Jika terjadi kekerasan.
<Undang-undang kerja dasar> dengan alasan apapun,
pengusaha tidak dibenarkan melakukan kekerasan
terhadap pekerja termasuk pelaut asing. Jika dipukul
harus mengumpulkan foto sebagai bukti dan pergi ke
rumah sakit secepatnya untuk diobati, dan mendapatkan
surat dokter. Dengan membawa bukti dan surat dokter
pergi melapor pada kantor polisi kelautan atau organisasi
yang dapat memberi bantuan.
※ Jika pengusaha melanggar hak asasi pelaut asing
termasuk pemukulan akan dihukum, dan perusahaan
bersangkutan tidak bisa mempekerjakan pelaut
asing selama 1tahun.
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● 暴行的问题
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<劳动标准法>根据，不能允许老板暴行船员。也包括
外国船员。如一方挨打，你首先确保证据照片和目击
者的陈述。然后马上去医院要求诊断书
你拿着证据照片和医院诊断书，去海洋警察。或者找
人权组织。
※ 外国人船员暴行等发生了侵害人权的话，加害者受到

刑事处罚，该当船主一年以内不能雇佣外国人船员。

※

● Bị đánh đập một cách đơn phương.
Đã được ghi rõ trong <Luật Tiêu Chuẩn Lao Động>, bất cứ người
sử dụng nào không được đánh đập người lao động và không nên
phát sinh ra những sự cố. Và mục trên này cũng áp dụng cho
thuyền viên nước ngoài. Nếu bị đánh đập một cách đơn phương
thì phải đảm bảo ảnh chụp chứng cứ và lời làm chứng của người
chứng kiến. Và thuyền viên phải được điều trị ở bệnh viện một
cách nhanh chóng và cấp giấy chẩn đoán sau. Khi sẵn sàng
những tài liệu chẳng hạn như vật làm chứng và giấy chẩn đoán
thì thuyền viên mang theo nó và khai báo tại Sở Cảnh Sát Hải
Dương hoặc liên lạc với cơ quan và tập đoàn để được giúp đỡ
※ Khi xảy ra việc xâm hại nhân quyền như bạo lực đối với
thuyền viên nước ngoài thì người gây hại bị phạt hình sự và
kỷ luật. Còn công ty liên quan đến việc trên không
được tuyển dụng thuyền viên nước ngoài trong
vòng 1 năm.
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talmd¾Yslj myr lEulg ,lajj
q fyd;a.
lïlre kS;s m%ldrj Y%ñlhd w;ska hï wk;=rla is`ÿùu
fyda fjk;a fudkhï fyda fya;=jla ksid Y%ñlhdg myr§u
is`ÿlsÍu ;ykï l%shdjls. fuh úfoaY kdúlhka i`oydo
n,mdkq ,nh . hï fyhls k a ta l md¾Ys l j myr lEulg
,lajqj fyd;a idlaIs f,ig PdhdrEm iy weiska ÿgq idlaIs
we;akï th ;yjqre lr yels blaukska frday,a .;ù m%Óldr
f.k ffjoH jd¾:dj ,nd .; hq;=h. idlaIs iy ffjoH
jd¾:dj iu`. id.r fmd,S i s h fj; ;ud úis k a u f.dia
meñKs<s lsÍu fyda Wmldr .; yels fjk;a wdh;khla
weu;Su is`ÿl< yelsh.
※ú
 foaY kdúl Y%ñlhka yg myr§ï udkj ysñlï W,a,x.
kh ls Í ula jk neúka tjeks wjia : djl§ myrÿka
;eke;a;d wmrdO lrefjl= f,i kï lr o`vqjï kshujk
w;r wod, wdh;kh fj; wjqreÿ 1 l ld,hla úfoaY
kdúl Y%ñlhka fiajfha fhoùuo wysñjkq we;.
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기관 및 단체 안내

<사단법인 제주외국인평화공동체>
제주에 거주하는 외국인근로자 및 이주자를 위한 교육, 상담, 의료지원, 국제협

력 사업 등의 활동으로 그들의 권익 보호와 복지 향상을 도모함으로써 제주 사회
의 적응을 돕고 지원하는 단체입니다.
∘주소 : 제주시 중앙로 56, 3층

∘연락처 : 745-1141

∘홈페이지 : www.jejupeace.net

∘이메일 : jejupeace15@naver.com

<제주이주민센터>
도내에 거주하는 외국인근로자(미등록체류자 포함), 결혼이민자, 유학생 등 이주민들을

위한 교육, 상담, 의료지원, 국제협력 사업등의 활동으로 이주민의 권익 보호와 복지향상
을 도모하고자 활동하고 있는 단체입니다.

∘주소 : 제주시 중앙로 56, 3층

∘연락처 : 751-1141

∘홈페이지 : www.jejumc.net

∘이메일 : fwcj1141@daum.net
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Lembaga dan Organisasi
<Yayasan Komunitas Perdamaian Warga Negara Asing Jeju>
Yayasan

Komunitas

Perdamaian

Warga

Negara

Asing

Jeju

adalah

yayasan yang melindungi hak dan kepentingan pekerja asing serta

meningkatkan

kesejahteraan

mereka

dengan

memberikan

pelatihan,

konseling, bantuan media, serta proyek kerja sama internasional untuk
para pekerja asing dan migran. Program tersebut diadakan supaya
mereka dapat beradaptasi dengan kehidupan masyarakat Jeju.

∘Aalamat : Lantai 3, Jungang-ro 56, Jeju-si ∘Nomor Kontrak : 745-1141
∘E-mail :jejupeace15@naver.com

∘Website : www.jejupeace.net

<Pusat Migran Jeju>
Pusat

Migran

Jeju

adalah

lembaga

yang

bergerak

untuk

meningkatkan

perlindungan hak dan kesejahteraan migran dengan mengadakan kegiatan

seperti pelatihan, konseling, bantuan medis, proyek kerja sama internasional.
Program-program tersebut ditujukan untuk para pekerja asing, migran yang
disebabkan karena perkawinan, dan murid luar negeri yang tinggal di Jeju.

∘Aalamat : Lantai 3, Jungang-ro 56, Jeju-si ∘Nomor Kontrak : 745-1141

∘E-mail : fwcj1141@daum.net

∘Website : www.jejupeace.net
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机构及团体 指南
<社团法人济州外国人和平共同体>
为居住在济州岛的外国劳动者及移居民提供教育,咨询,医疗支援,国际合作项目等活动,以保护
他们的权力及福利待遇,帮助他们适应济州社会的团体.
∘地址 : 济州市 中央路 56, 3层
∘网址 : www.jejupeace.net

∘电话 : 745-1141
∘邮箱 : jmpc1004@naver.com

<济州移居民服务中心>
为保护移居民的权力,提高移居民的福利待遇而活动的团体.为居住在济州岛的外国劳动者(包括未登录
滞留者),结婚移民者,留学生等移居民提供教育,咨询,医疗支援,国际合作项目等活动.

∘地址 : 济州市 中央路 56, 3层
∘网址 : www.jejumc.net

∘电话 : 751-1141
∘邮箱 : fwcj1141@daum.net

giới thiệu cơ quan và tổ chức
<hiệp hội ) Cộng đồng hòa bình nước ngoài Jeju>
Dành cho người lao động nước ngoài và người nhập cư sống tại jeju giáo dục, tư vấn, hỗ trợ y tế,

hợp tác quốc tế hoạt động kinh doanh Bảo vệ quyền lợi và cải thiện phúc lợi của họ là tổ chức hỗ trợ
Giúp thích nghi với xã hội Jeju

∘địa chỉ : Jeju-si Jungang-ro 56, tầng3
∘trang chủ : www.jejumwc.kr

∘số điện thoại : 712-1141
∘E-mail : jmwc1004@naver.com

<Trung tâm di cư Jeju>
Trung tâm hỗ trợ về các lĩnh vực giáo dục, tư vấn, hỗ trợ y tế, hợp tác quốc tế hoạt động kinh

doanh Bảo vệ quyền lợi và cải thiện phúc lợi của họ là tổ chức hỗ trợ Giúp thích nghi với xã hội Jeju
Dành cho tất cả người lao động nước ngoài sống trong thành phố(Bao gồm cả những người lưu trú
(bất hợp pháp), người nhập cư kết hôn, du học sinh khác
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∘địa chỉ : Jeju-si Jungang-ro 56, tầng3
∘trang chủ : www.jejumwc.kr

∘số điện thoại : 712-1141
∘E-mail : jmwc1004@naver.com

为保护移居民的权力,提高移居民的福利待遇而活动的团体.为居住在济州岛的外国劳动者(包括未登录
滞留者),结婚移民者,留学生等移居民提供教育,咨询,医疗支援,国际合作项目等活动.
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∘地址 : 济州市 中央路 56, 3层
∘网址 : www.jejumc.net

∘电话 : 751-1141
∘邮箱 : fwcj1141@daum.net

giới thiệu cơ quan và tổ chức
<hiệp hội ) Cộng đồng hòa bình nước ngoài Jeju>
Dành cho người lao động nước ngoài và người nhập cư sống tại jeju giáo dục, tư vấn, hỗ trợ y tế,

hợp tác quốc tế hoạt động kinh doanh Bảo vệ quyền lợi và cải thiện phúc lợi của họ là tổ chức hỗ trợ
Giúp thích nghi với xã hội Jeju

∘địa chỉ : Jeju-si Jungang-ro 56, tầng3
∘trang chủ : www.jejumwc.kr

∘số điện thoại : 712-1141
∘E-mail : jmwc1004@naver.com

<Trung tâm di cư Jeju>
Trung tâm hỗ trợ về các lĩnh vực giáo dục, tư vấn, hỗ trợ y tế, hợp tác quốc tế hoạt động kinh

doanh Bảo vệ quyền lợi và cải thiện phúc lợi của họ là tổ chức hỗ trợ Giúp thích nghi với xã hội Jeju
Dành cho tất cả người lao động nước ngoài sống trong thành phố(Bao gồm cả những người lưu trú
(bất hợp pháp), người nhập cư kết hôn, du học sinh khác

∘địa chỉ : Jeju-si Jungang-ro 56, tầng3
∘trang chủ : www.jejumwc.kr

∘số điện thoại : 712-1141
∘E-mail : jmwc1004@naver.com
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성폭력 신고하세요 性暴力 请举报 Report Sexual Violence
hãy tố cáo bạo lực tình dục
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□ 찾아오시는 길
▶ 주소 : 제주시 중앙로 56, 3층(우리은행 3층)
▶ TEL. 064)712-1141 Fax. 064)711-0243 센터폰 010-3368-1141
▶ E-mail jmwc1004@naver.com
▶ 업무시간 : 월요일~토요일 09:00~18:00 ▶휴무일 : 공휴일, 일요일

来访路线
▶ 地 址：济州市 中央路 56号, 3层（友利银行 3层）
▶ 电 话 064)712-1141 传 真 064)711-0243 手 机 010-3368-1141
▶ E-mail jmwc1004@naver.com

hướng dẫn đường đến
▶ địa chỉ : (Số 56 Tầng 3 Đường trung tâm Thành phố Jeju.)
(Tầng 3 Ngân hàng Woori)
▶ TEL. 064)712-1141 Fax. 064)711-0243 số điện thoại 010-3368-1141
▶ E-mail jmwc1004@naver.com

LOKASI
▶ Alamat : (Lt.3 Gedung Bank Woori) Tantai 3, Jungang-ro 56, Jeju-si
▶ Tel. 064)712-1141 Fax. 064)711-0243 H·P 010-3368-1141
▶ E-mail jmwc1004@naver.com
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