
Кененирээк маалымат

Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык
камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу
Жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борбору

Корея Республикасынын ишке орноштуруу жана эмгек
министрлиги менен биргеликте

2022-жылга карата Корея Республикасына ишке
орноштуруу үчүн корей тилин билүү боюнча

тестирлөөнү

жарыялайт!
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Тестке катталуунун датасы

Бишкек шаары

2022 –жылдын
12 – 13 – апрели 

Токтогул кɵчɵсү, 237 

0 312 65-02-51
0 312 64-17-64

Ош шаары

2022 –жылдын
14 – 15 – апрели

Ленин кɵчɵсү, 221 

0 3222 2-50-87



МААНИЛУУ!!!

Программага катышуунун талаптары
Кыргыз Республикасынын жарандары

ü 18 жаштан 39 жашка чейин (туулган күнү 1982-жылдын 13-апрелинен, 
~ 2004-жылдын 12-апрелине чейинки);

ü мурда соттолбогондор жана жазык жоопкерчилигине тартылбагандар;
ü мурда Корея Республикасынан депортацияланбаган;
ü Кыргыз Республикасынан чыгуу боюнча чектөөсү жок;
ü Е-9 жана Е-10 визаларынын түрлөрү боюнча Корея 
Республикасында жалпысынан 5 жылдан ашык болуу тарыхы
жоктугу; 

ü физикалык эмгекти аткарууга медициналык каршы көрсөткүчтөрү жоктор;
ü түстөр боюнча сокурдугу жок (үч негизги түстүн бирин кабыл алуу же 
алсыроо).



Каттоо үчүн керектүү документтер:

24 доллар АКШ (корей тилин билүү тести үчүн)

Мекеменин аталышы: КР ФМ борбордук казыналыгы
Банктын аталышы : ОАО РСК Банк 
Расчеттук счету:  1299005030100020
БИК: 129001
Төлөм коду: 14233100
Төлөмдүн максаты: өздүк эсеп: 4402051102002435 корей тилин
билүү тести үчүн (Жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу
борбору).

МААНИЛУУ!!!

1. Тестке катышуу үчүн $ 24 АКШ суммасындагы төлөнгөндүгү
жөнүндөгү квитанция;
2. Чет өлкөлүк паспорттун түстүү көчүрмөсү (каттоо күнүнө карата чет
өлкөлүк паспорттун жарактуулук мөөнөтү бир жылдан кем эмес);
3. 2 ак фондо 3,5х4,5 см., түстүү сүрөттөр (акыркы 3 айда тартылган);
4. Белгиленген формадагы толтурулган анкета.



Тесттин графигинин жарыяланган күнү
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АПРЕЛЬ
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Тестирлөөнү өткөрүүнүн болжолдуу мезгили

10
МАЙ

27
МАЙ

Маанилүү!!!

Тестирлөөнү өткөрүү мезгили, тестирлөөгө катталган жарандардын
санына жараша өзгөрүшү мүмкүн

~



Тесттин жыйынтыгы жөнүндө кулактандыруу
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Көңүл бургула!!!
Covid -19 кырдаалын эске алуу менен тестирлөө процесси

жөнөкөйлөштүрүлдү
I-этап. EPS-TOPIK тестин өткөргөндөн кийин.

II-этап.Жөнөкөйлөтүлгөн кошумча көндүмдөр боюнча тест жүргүзүлөт.
II-этап жөнөкөйлөтүлгөн процедура:

Ø Физикалык тест гана (бой, салмак,
түс боюнча сокурлугу жөнүндө);

Ø Өткөрүү мезгили EPS-TOPIK (I-этап.) жана жөнөкөйлөтүлгөн кошумча көндүмдөрдү
текшерүү (II-этап.) тестирлөөнү өткөрүүнүн болжолдуу мезгилине ылайык.



Көңүл бургула!!!
COVID-19 кырдаалын эске алуу менен тестирлөө процесси

жөнөкөйлөштүрүлдү.
Skills-Test – Корея Республикасында уюштурулган ишке орноштуруу

программасынын милдеттүү этабы.
Тесттин биринчи этабынан өткөндөр үчүн Skills-Test-ке өзүнчө катталуу болбойт. 

Skills-Test жазып жатканда түс
боюнча сокурдук (үч негизги түстүн бирин
жоготуу же алсыратуу сезими) аныкталган
адамдар Корея Республикасында уюшулган ишке
орноштуруу программасынан четтетилет.
Жарандар корей тилин билүү тестине катышуучу
катары каттоодо атайын каражаттардын
(полихроматтык таблицалардын) жардамы
менен өздөрүн түс боюнча сокурлугунун бар-
жогун алдын ала текшере алышат.


