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Văn phòng dịch vụ việc làm 
thành phố Đài Bắc

整體設計為捷克藝術家庫普卡的抽象藝術風格呈現方式

，並嵌入越南蜆港及建築意象，凸顯本摺頁之語系。

主視覺設計說明:
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臺北市就業服務處

● Tuyến Đạm Thủy Tín Nghĩa

● Tuyến Bản Nam

● Tuyến Tân Điếm

● Tuyến Văn Hồ

Trạm dịch vụ việc làm Mãnh Giáp

信義就業服務站

Tầng 8 số 101 đại lộ Mãnh Giáp, khu Vạn Hoa, 
thành phố Đài Bắc
02-2308-5230 hoặc gọi số 1999 chuyển 58999 
gần cửa số 2 ga tàu điện ngầm「Long Sơn Tự」

Trạm dịch vụ việc làm Bắc Đầu

Tầng 5, số 30, đường Tân Thị, khu Bắc 
Đầu, thành phố Đài Bắc
02-2898-1819
gần ga tàu điện ngầm「Bắc Đầu」
tòa nhà hành chính khu Bắc Đầu

Tầng 3 số 101 đại lộ Mãnh Giáp, khu Vạn Hoa, 
thành phố Đài Bắc
02-2308-5231 
gần cửa số 2 ga tàu điện ngầm「Long Sơn Tự」

Tầng 8 số 101, đại lộ Mãnh Giáp, khu Vạn Hoa,
thành phố Đài Bắc 
02-2338-0277 hoặc gọi số 1999 chuyển 58988
gần cửa số 2 ga tàu điện ngầm「Long Sơn Tự」

dịch vụ tìm việc và tuyển dụng thông thường, 
không (tái) xác nhận thất nghiệp hay tư vấn và 
giới thiệu đào tạo nghề nghiệp
Tầng 3, số 251, đoạn 3, đường Tây Hòa Bình, 
khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc
02-2308-0236 
gần cửa số 1 ga tàu điện ngầm「Long Sơn Tự」

Quầy dịch vụ việc làm V

Ngân hàng nhân lực Đài Bắc

Trung tâm dịch vụ việc làm Nội Hồ

Tầng 7, số 99, đoạn 6, đường đông 
Dân Quyền, khu Nội Hồ, thành phố Đài 
Bắc 
02-2898-1819
 tòa nhà hành chính khu Nội Hồ

Số 19 ngõ 60 đoạn 2 lộ Nam cảng , khu 
Nam cảng , thành phố Đài Bắc
Gần ga tàu điện 「Trạm Nam cảng」 
02-2740-0922

Quầy dịch vụ khu công nghệ 
phần mềm Nam Cảng

Phục vụ tuyển dụng cho doanh nghiệp, 
không phục vụ tìm việc làm, (tái) xác 
nhận thất nghiệp
Tầng 1, số 3, đường Viên Khu, khu Nam 
Cảng, thành phố Đài Bắc
02-2652-1322
gần ga tàu điện ngầm「 Khu phần mềm 
Nam Cảng 」
Trung tâm dịch vụ liên hợp, tòa nhà F 
khu phần mềm Nam Cảng 

Quầy dịch vụ việc làm nhà ga Đài Bắc

chỉ cung cấp tư vấn
Tầng 1, số 3, đường Tây Bắc Bình, thành 
phố Đài Bắc Quầy dịch vụ việc làm khu Tây 
Nam
02-2381-1278 
gần ga tàu điện ngầm「ga Đài Bắc」
ga Đài Bắc

Trạm dịch vụ việc làm Tín Nghĩa

Tầng 11, số 15, đoạn 5, đường Tín Nghĩa, 
khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc
02-2729-3138
gần cổng số 1 ga tàu điện ngầm 「Tượng Sơn」
tòa nhà hành chính khu Tín Nghĩa

Không cung cấp dịch vụ (tái) xác nhận thất nghiệp
Tầng 1 và  2 số 17, đoạn 1, đường Nhân Ái, khu Trung 
Chính, thành phố Đài Bắc
02-2395-8567 hoặc gọi 1999 chuyển 58567 điện 
thoại nội hạt thành phố Đài Bắc
Gần cửa số 3 ga tàu điện ngầm 「Thiện Đạo Tự」/ 
cửa số 2 ga tàu điện ngầm
「Bệnh viện đại học quốc gia Đài Loan」

Trung tâm phát triển nghề 
nghiệp thanh niên Đài Bắc

Trạm dịch vụ việc làm Cảnh Mỹ 

Trạm dịch vụ việc làm Tây Môn

Số 81, đường Nga Mi, khu Vạn Hoa, thành phố  Đài Bắc
02-2381-3344
gần cổng số 6 ga tàu điện ngầm「Tây Môn」
tầng 1 bãi đỗ xe Nga Mi

Tầng 2, số 393, đoạn 6, đường Roosevelt, 
khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc
02-8931-5334 
gần cổng số 1 ga tàu điệ n ngầm 「Cảnh Mỹ」

Tầng 3, số 393, đoạn 6, đường Roosevelt, khu 
Văn Sơn, thành phố Đài Bắc
02-2930-2696
gần cổng số 1 ga tàu điệ n ngầm 「Cảnh Mỹ」
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Bệnh viện đại 
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Cảnh Mỹ

Tượng 
Sơn

Nam Cảng Trạm phục vụ việc 
làm Đông minh thanh ngân



I. Đối tượng phục vụ và tôn chỉ 
phục vụ
1.  Đối tượng phục vụ
Hôn phối nước ngoài và hôn phối Trung Quốc đã có 
Thẻ cư trú

2.  Tôn chỉ phục vụ
Nhằm nâng cao khả năng thích nghi cuộc sống của 
Di dân mới tại Đài Loan, đồng thời bảo vệ quyền lợi 
lao động cho cộng đồng hôn phối nước ngoài, văn 
phòng chúng tôi cung cấp các dịch vụ giới thiệu việc 
làm đa dạng và miễn phí cho hôn phối nước ngoài và 
hôn phối Trung Quốc, mong các bạn Di dân mới sớm 
thích nghi với môi trường mới.

II. Nội dung phục vụ
1. Phục vụ quản lý từng trường hợp và 
dịch vụ tìm việc làm
Tại “Trạm dịch vụ việc làm Mãnh Giáp” chúng tôi có 
2 nhân viên chuyên trách hướng dẫn các nghiệp vụ 
việc làm cho Di dân mới. Cung cấp mô hình phục vụ 
quản lý từng trường hợp mang tính chuyên nghiệp, 
hướng dẫn bạn tìm việc, làm việc và tiếp tục theo dõi 
tình hình việc làm của bạn cho tới khi ổn định nơi 
làm việc. Ngoài ra còn phục vụ cho các bạn 
hôn phối nước ngoài và hôn phối Trung Quốc chủ 

động đến xin việc tại các Trung tâm giới thiệu việc làm.
Thông tin phục vụ của “Trạm dịch vụ việc làm Mãnh Giáp”
Nhân viên chuyên phục vụ cho hôn phối nước ngoài 
02-23085231 máy lẻ 703
Nhân viên chuyên phục vụ cho hôn phối Trung Quốc 
02-23085231 máy lẻ 712

2.  Tư vấn và giới thiệu các khóa học đào 
tạo nghề nghiệp
Cung cấp cho bạn thông tin liên quan đến các khóa 
học đào tạo nghề nghiệp và phục 
vụ tư vấn. Giới thiệu các khóa học đào tạo nghề 
nghiệp thích hợp để bạn tham gia 
và trợ cấp toàn bộ chi phí đào tạo, giúp cho bạn trao 
dồi thêm một kỹ năng làm việc.

3. Lớp hội thảo về công ăn việc  làm cho 
di dân mới
Trung tâm giới thiệu việc làm chúng tôi khi giới thiệu 
công việc cho Di dân mới,  phát hiện các bạn Di dân 
mới có những tình hình như không hiểu biết về thị 
trường việc làm tại Đài Loan, môi trường và văn hoá 
tại nơi làm việc không rõ, nên Trung tâm dịch vụ việc 
làm chúng tôi  mở các lớp học, hội thảo việc làm cho 
Di dân mới, giúp  các bạn sớm được thích nghi với 
công việc tại Đài Loan.

4.  Lớp hội thảo về khởi nghiệp
Nếu bạn chọn cho mình một con đường khởi 
nghiệp,Trung tâm giới thiệu việc làm sẽ quy hoạch 
lớp  tập khởi nghiệp và tọa đàm liên quan để hướng 
dẫn cho bạn những kiến thức và kỹ năng quản lý kinh 
doanh. Cung cấp phục vụ tư vấn khởi nghiệp cho 
từng người một, giúp bạn hoàn thành ước mơ khởi 
nghiệp của mình .

5.Công cụ xúc tiến việc làm va trợ cấp 
tiền thưởng khi tìm được việc làm

Nhằm hỗ trợ cho người yếu thế khó tìm việc làm và 
khuyến khích chủ thuê tuyển dụng. Chính phủ thiết 
lập một số phương án xúc tiến việc làm và trợ cấp 
tiền thưởng khi tìm được việc làm, nếu bạn được 
đánh giá phù hợp với điều kiện được hỗ trợ, chúng 
tôi sẽ áp dụng các phương pháp giúp bạn nâng cao cơ 
hội tìm việc làm.

6. Xác nhận thất nghiệp và tái  xác nhận

Nếu bạn là người thất nghiệp không phải do tự 
nguyện, nhằm bảo đảm cuộc sống cơ bản trong thời 
gian thất nghiệp, bạn có thể đến các trạm phục vụ 
việc làm của chúng tôi để làm đơn xác nhận trợ cấp 
thất nghiệp. Chúng tôi sẽ tiến hành xác nhận việc thất 
nghiệp và tái xác nhận, để hỗ trợ bạn được lãnh trợ 
cấp thất nghiệp.

◆ Học viện phát triển năng l c
ngh  nghiệp th nh ph  Đ i Bắc

◆ Đường dây ph c v  tư vấn 
pháp lu t chính quy n th nh 
ph  Đ i Bắc

◆    S  Xuất nh p cảnh v  
di dân B  N i chính

Điệ : (02)28721940

Điện tho i : (02)27256168

Đường dây phục vụ tư vấn pháp 
luật cho hôn phối Trung Quốc:
 (02)23899983 máy lẻ 0

Đường dây phục vụ tư vấn pháp 
luật cho hôn phối nước ngoài: 
(02)23889393 máy lẻ 3122

Bảy trung tâm phục vụ chính
Tôi có thể giúp bạn tìm việc làm, an toàn và đáng tin cậy

Giới Thiệu Sơ Lược Về Thông Tin Dịch Vụ Việc Làm Dành Cho Hôn Phối Nước Ngoài


