Survey for parents with multi-cultural background

다문화한부모가정 설문조사
본 설문조사는 이주배경을 가진 한부모가정의 보호자들이 겪는 어려움을 확인하기 위한 설문조사입
니다. 솔직하게 작성해주시면 월드비전이 다문화가정을 위한 사업을 만들어 나가는 귀한 자료로 활용
하겠습니다.

The goal of this survey is to identify difficulties of one-parent family with multi-cultural
background. Your cooperation will be valuable asset towards World Vision doing its work better.
We thank you again for your help.

적극적인 설문 참여를 부탁드립니다.

1. General background of interviewee

1. 응답자 기본 사항

Place of residence
(City or province)

거주지역(시/군)

한국 거주 년수

나이(한국나이)
본인 출생지
자녀 수

세

□한국
□미취학

□외국

성

배우자 출생지

명 / □초등학생

명 /

□중학생
매우

2. 질문내용

Age

년

별

그렇다

□남성

□여성

□한국

□외국

명 / □고등학생
그렇다

보통

아니다

Place of birth

명

⓸ 200만원 이하

3) 배우자(자녀의 부 또는 모)로부터 경제적인 지원을 받고 있다.

5) 우리 가족은 현재 주거지의 어려움에 처해있다.
6) 나는 자녀의 진로(진학/취업)에 대해 함께 고민한다.
7) 우리 가족은 의료비에 대한 부담이 크다.
8) 급한 일이 생겼을 때 주변에 우리 가정을 도와줄 사람이
있다.
9) 나는 나의 자녀가 한국에 정착하기를 바란다.
10) 자녀를 양육하면서 가장 큰 어

Gender

□ Male

□ Female

□ Pre-school

□ Foreign

□ Korea

□ Foreign

(Number)

□ Elementary / Primary school

□ Junior-high / Middle school

(Number)

2. Questionnaires

Strong
yes

□ High school
Slight
yes

Maybe
yes or
no

(Number)
(Number)
Slight
no

Strong
no

1) I am currently working.

2) 나는 자녀양육 시 의사소통에 어려움이 있다.

4) 외부기관으로부터 경제적인 지원을 받고 있다.

Number of
children

□ Korea

years

Place of birth of
your husband
(or) wife

years old

매우
아니다

1) 현재 나는 일을 하고 있다.
1)-1 일을 통해 얻는 수입은 어느정도 인가요?
⓵ 50만원이하
⓶ 100만원이하
⓷ 150만원이하

Years of living
in Korea

⓹ 200만원 이상

1) What is your monthly income through work?
⓵ Below 500,000 Won
⓶ Below 1,000,000 Won
⓸ Below 2,000,000 Won
⓹ More than 2,000,000 Won
2) I have communication difficulties when I raise children.
3) I receive material support from my spouse (Mother or
father of my children).
4) I receive material support from welfare organizations.
5) My family is currently not stable, or is facing difficulties
with place to live.
6) Me and my child(ren) plan for future education and
career together.
7) Medical cost is a big burden for my family.
8) There are people that can help my family during
emergency.
9) I want my child to settle down in Korea.

려움과 가장 필요한 도움(경제적어

10) What was most difficult when

려움 제외)은 무엇인가요?

raising your children? In what did
you needed help the most? (Not

11) 현재 본인이 느끼는 가장 큰

counting economic difficulties)

어려움은 무엇이며,

11) What is your biggest

가장 필요한 도움은 무엇인가요?

difficulty right now? In what do
you need help the most?

⓷ Below 1,500,000 Won

多元文化单亲家庭调查

Khảo sát đa văn hóa về gia đình bố hoặc mẹ đơn thân

本次调查是为了确认有移民背景的单亲家庭的监护人所遇到的困难。如果你如实地写它，它将被用作 World
Vision 为多元文化家庭创建企业的宝贵资源。
我们邀请您积极参与调查。

Cuộc khảo sát này nhằm xác định những khó khăn mà người chăm sóc của các gia đình bố hoặc mẹ đơn
thân có nguồn gốc nhập cư phải đối mặt. Nếu anh/chị viết một cách trung thực, World Vision sẽ sử dụng
nó như một nguồn tài nguyên quý giá để tạo ra một công tác xã hội cho các gia đình đa văn hóa.
World Vision yêu cầu sự tham gia tích cực của anh/chị vào cuộc khảo sát
1. Thông tin cơ bản về người trả lời

1. 受访者基本情况
Khu dân cư
居住区（市/郡）

在韩国居住的年数

年龄（韩国年龄）

年

性别

□男

□女

配偶的出生地

□韩国

□国外

세

Thời gian cư trú

(thành phố / hạt)
Tuổi

tuổi

(Theo tuổi Hàn)
出生地
子女数量

□韩国
□学龄前

□国外
名 / □小学生

名 / □中学生

2. 提问内容

非常符合

名 / □高中生
比较符合

一般符合

Nơi sinh của mình

名
比较

完全

不符合

不符合

1)-1 您从工作中获得多少收入？
⓵50万韩元以下

□Hàn Quốc

Số lượng trẻ em

□Nước ngoài

□Chưa đi học
□Học sinh cấp 2

⓶100万韩元以下

người

3) 您从您的配偶（孩子的父亲或母亲）那里获得经济支持。
4) 正在接受外部组织的财政支持。
5) 我家目前面临住房困难。
6) 我苦恼我孩子未来的职业（升学 / 就业）。
7) 我的家人有医疗费用的经济压力。
8) 在紧急情况下，有人在附近可以帮助我们的家人。

⓸200万韩元以下

⓹超过200万韩元以上

□Hàn Quốc

/ chồng
/ □Học sinh tiểu h

□Nước ngoài
người

người /

在抚养孩子的过程中，最大的困

难和最需要的帮助（不包括经济困
难）是什么？

□Học sinh cấp 3
Rất
đúng

Đúng

1)-1 Anh/chị nhận được bao nhiêu thu nhập từ công việc của mình?
⓵ Dưới 500,000won
⓶ Dưới 1 triệu won
⓷ Dưới 1.5 triệu won
⓸ Dưới 2 triệu won
⓹ Trở lên 2 triệu won
2) Tôi gặp khó khăn về giao tiếp khi nuôi con.
3) Tôi đang nhận hỗ trợ tài chính từ vợ / chồng của mình (cha
hoặc mẹ của trẻ em).
4) Tôi đang nhận được hỗ trợ tài chính từ các cơ quan bên ngoài.
5) Gia đình tôi hiện đang gặp khó khăn về nhà ở.
6) Tôi cùng nhau nghĩ về phương hướng tương lai của con tôi (đi
học / đi làm).
7) Gia đình tôi đang phải gánh nặng về chi phí y tế.

10)

8) Tôi có người xung quanh để giúp đỡ gia đình tôi trong trường
hợp khẩn cấp.
9) Tôi muốn con tôi định cư ở Hàn Quốc.
10) Đâu là thách thức lớn nhất và sự
giúp đỡ cần thiết nhất (ngoài những khó
khăn về tài chính) trong việc nuôi dạy

11) 你现在遇到的最大困难是什么？

con cái?

你最需要什么帮助？

11) Sự khó khăn lớn nhất mà anh/chị
đang gặp phải lúc này là gì?

Anh/chị cần sự giúp đỡ nào nhất?

□Nữ

Nơi sinh của vợ

1) Hiện tại tôi đang làm việc.
⓷150万韩元以下

2) 我在抚养孩子时沟通有困难。

9) 我想让我的孩子在韩国定居。

□Nam

Giới tính

2. Nội dung câu hỏi

1) 目前，我在工作。

năm

tại Hàn Quố

người
Thông
thường

Không

R ấ t
không

ОПРОС РОДИТЕЛЕЙ МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫХ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ
Данный опрос проводится с целью выявления трудностей, возникающих у глав мультикульту
рных неполных семей в условиях смены страны проживания. WORLD VISION использует Ваши
правдивые ответы в качестве ценного материала для создания проекта поддержки мультикуль
турных семей.
1. Базовая информация участника опроса
Регион
проживания
(город/уезд)
Возраст
(по-корейски)
Место
рождения
Количество
детей

Период
проживания в
Корее

□другая страна

□мужской

Пол

лет

□Корея

лет

Место рождения
супруга(и)

□Корея

□женский
□другая страна

□дошкольного возраста
чел / □учащихся начальной школы
□учащихся средней школы
чел / □учащихся старшей школы

2. ВОПРОС

АБСО
ЛЮТН
О ДА

ДА

чел /
чел

СРЕДН
ЕЕ

НЕТ

СОВСЕ
М НЕТ

1) В настоящее время я работаю.
1)-1 Мои трудовые доходы составляют:
⓵ менее 500 тыс. вон
⓶ менее 1 млн. вон
⓷ менее 1,5 млн. вон
млн. вон
2) Я испытываю коммуникативные трудности в процессе воспитания
детей.
3) Я получаю материальную помощь от супруга (и) (отца или матери
ребенка).
4) Я получаю материальную помощь от независимой организации.
5) Наша семья сейчас испытывает жилищные трудности.
6) Я беспокоюсь о своем ребенке в плане выбора профессии
(дальнейшего обучения/трудоустройства).
7) Медицинские услуги для нашей семьи являются очень
обременительными.
8) Есть люди, которые помогут нашей семье в экстренной ситуации.
9) Я хочу, чтобы мои дети обосновались в Корее.
10) Что было самым трудным и самым н
еобходимым в процессе воспитания реб
енка (помимо материальных трудностей)?
11) Что является самой большой
трудностью в настоящее время, и какая
помощь является самой необходимой?

⓸ менее 2 млн. вон

⓹ более 2

