
Tiếng Việ t

112

Taipei City Employment Services Office

������������������
����������������
�����
��	�����������	��

URL：http://eso.gov.taipei
服務電話：(02)2308-5230 Hoặc gọi số                    chuyển  
                    58999 điện thoại nội hạt Thành phố Đài Bắc
服務傳真：(02)2308-5359

服務地址：Tầng 8, số 101, Đại lộ Mãnh giáp , khu Vạn Hoa ,  

                   Thành phố Đài Bắc

▲

▲

Văn phòng dịch vụ việc làm Thành Phố Đài Bắc
Tầng 8, số 101, Đại lộ Mãnh giáp , khu Vạn Hoa , Thành phố Đài Bắc 
Gần cổng số 2 Ga tàu điện ngầm " Long Sơn Tự " / Cổng số 3 Nhà 
Ga Vạn Hoa (02)2308-5230 Hoặc gọi số 1999 chuyển 58999 điện 
thoại nội hạt Thành phố Đài Bắc▲

Trạm dịch vụ việc làm Mãnh Giáp
(Cung cấp tư vấn việc làm cho người lớn tuổi Tầng 3 , số 101, đại lộ 
Mãnh giáp, Khu Vạn Hoa Thành phố Đài Bắc
Gần cổng số 2 Ga tàu điện ngầm " Long Sơn Tự " / Cổng số 3 Nhà 
ga Vạn Hoa (02)2308-5230▲

Ngân hàng nhân lực Đài Bắc
phục vụ tuyển dụng cho doanh nghiệp, không cung cấp dịch vụ 
chứng nhận (tái) thất nghiệp.
Tầng 8, số 101, đại lộ Mãnh giáp, Khu Vạn Hoa , Thành phố Đài Bắc
Gần cổng số 2 Ga tàu điện ngầm " Long Sơn Tự " / Cổng số 3 Nhà 
ga Vạn Hoa (02)2338-0277 Hoặc gọi số 1999 chuyển 58999 điện 
thoại nội hạt Thành phố Đài Bắc▲

Quầy dịch vụ Vạn Hoa
( tiếp nhận dịch vụ tìm việc và tuyển dụng  thông thường ),không 
cung cấp dịch vụ  chứng nhận (tái) thất nghiệp hay tư vấn và giới 
thiệu đào tạo học nghề)
Tầng 3, số 251 , đoạn 3 đường Tây Hòa Bình, khu Vạn Hoa, Thành 
phố Đài Bắc
Gần Cổng số 1 Ga tàu điện ngầm Trạm " Long sơn tự " 
(02)2308-0236▲

Trạm dịch vụ việc làm Tây Môn
Số 81 , Đường Nga Mi , Khu Vạn Hoa, Thành phố Đài Bắc
Gần cổng số 6 ga tàu điện ngầm “Tây Môn” / tầng 1 Bãi đỗ xe Nga Mi 
(02)2381-3344

▲

Trạm dịch vụ việc làm Bắc Đầu
Tầng 5, số 30 đường Tân Thị , khu Bắc Đầu, Thành Phố Đài Bắc
Gần Ga tàu điện ngầm " Bắc Đầu " / Tòa nhà hành chính khu Bắc Đầu
(02)2898-1819

▲

Quầy dịch vụ ga tàu Đài Bắc
( Chỉ cung cấp tư vấn )
Tầng 1, số 3, đường Tây Bắc bình , khu Trung Chính, Thành Phố Đài 
Bắc Quầy Dịch vụ Việc làm khu Tây Nam
Gần ga tàu điện ngầm " Nhà ga Đài Bắc " / Ga Đài Bắc
(02)2381-1278

▲

Trung tâm phát triển nghề nghiệp thanh niên Đài Bắc
( Không cung cấp Dịch vụ chứng nhận (tái) thất nghiệp)
Tầng 2 , số 17, đoạn 1 đường Nhân ái, Khu Trung Chính, Thành Phố Đài Bắc
Gần cổng số 3 Ga tàu điện ngầm "Thiện Đạo Tự "
Hoặc cổng số 2 Ga tàu điện ngầm" Bệnh viện đại học Quốc gia Đài Loan"Văn phòng 
Phát triển Thanh niên Thành phố Đài Bắc
(02) 2395-8567 Hoặc gọi số 1999 chuyển 58567 điện thoại nội hạt Thành phố Đài Bắc▲

Trạm dịch vụ việc làm Nội Hồ
Tầng 7, số 99, đoạn 6, đường Đông dân quyền , khu Nội Hồ , Thành Phố Đài Bắc
Gần Ga tàu điện ngầm" Văn Đức " Tòa nhà hành chính khu nội hồ
(02)2790-0399▲

Quầy dịch vụ Khu Công Nghệ Phần Mềm Nam Cảng
(Dịch vụ tuyển dụng cho doanh nghiệp , Không cung cấp Dịch vụ ( Tái ) xác nhận thất 
nghiệp )
Tầng 1, Số 3, đường Viên Khu , Quận Nam Cảng , Thành Phố Đài Bắc
Gần tàu điện ngầm" Khu Công Nghệ Phần Mềm Nam Cảng "
Trung tâm Dịch vụ Chung, Tòa nhà F Khu Công Nghệ Phần Mềm Nam Cảng
(02)2652-1322

▲

Trạm dịch vụ việc làm Nam Cảng Đông Minh Thanh Ngân
(Cung cấp tư vấn dịch vụ việc làm cho người cao tuổi  )
Tầng 1 và tầng 2, số 19,Ngõ 60, đoạn 2 đường Nam Cảng , khu Nam Cảng, 
Thành Phố Đài Bắc (khu nhà  Đông Minh )
Gần Cổng số 1A Ga Tàu điện ngầm ”trạm Nam Cảng "Cổng phía bắc  trạm ga 
cao tốc Nam Cảng  (02)2740-0922

▲
Điểm dịch vụ nhân tài cao tuổi Nam Cảng Thành phố Đài Bắc

Số 18 ,ngõ 60 , đoạn 2 đường Nam Cảng , khu Nam cảng , Thành Phố Đài Bắc
Gần Cổng số 1A Ga Tàu điện ngầm " trạm Nam cảng " Cổng phía bắc nhà ga 
Nam Cảng  (02)2786-1660

▲

Trạ m d dị ch v vụ viviệ c làm Tín Ngh Nghĩa
Tạ ng 8, số  86 phố  Phúc Đứ c, phứờ ng Tín Nghĩ a, thành phố  Đài Bạ c 
Cạ  n cạ nh tàu điệ  n ngạ m "Hạ  u Sờn" xuạ t khạ u số  2/ 
Tòa nhà hành chính quạ  n Tín Nghĩ a (02)2729-3138

▲

Trạm dịch vụ việc làm Cảnh Mỹ
Tầng 2, số 393, Đoạn 6, đường Roosevelt, khu Văn Sơn , 
Thành Phố Đài Bắc
Gần cổng số 1 Ga tàu điện ngầm " Cảnh Mỹ "Tòa nhà hành 
chính khu Văn Sơn  (02)8931-5334

▲

Trạm tài nguyên quản lý hồ sơ từng trường hợp
(Cung cấp dịch vụ việc làm cho các trường hợp hoàn cảnh khó khăn )
Tầng 3, số 393, Đoạn 6, đường Roosevelt, khu Văn Sơn, Thành Phố 
Đài Bắc
Gần cổng số 1 ga tàu điện ngầm " Cảnh Mỹ " Tòa nhà hành chính 
Khu Văn Sơn  (02)2930-2696

Tuyến Bản Nam
 Tuyến Đạm Thủy 
Tuyến Văn Hồ
Tuyến Tân Điếm
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Văn phòng dịch vụ việc làm Thành Phố Đài Bắc



I. Đối tượng phục vụ và tôn chỉ phục vụ
1/ Đối tượng phục vụ: 
vợ (chồng) người nước ngoài và vợ (chồng) người Trung 
Quốc đã có Thẻ cư trú
2/ Tôn chỉ phục vụ: 
Nhằm nâng cao khả năng thích nghi cuộc sống,  đồng thời 
bảo vệ quyền lợi lao động cho người nhập cư mới tại Đài 
Loan , văn phòng dịch vụ việc làm ở Đài Loan cung cấp 
các dịch vụ giới thiệu việc làm đa dạng và miễn phí cho vợ 
(chồng) nước ngoài và vợ (chồng) Trung Quốc,  để giúp các 
bạn nhập cư mới sớm thích nghi với đại gia đình mới.

II. Nội dung phục vụ
1/Cung cấp tư vấn việc làm 1 đối 1, xóa bỏ trở ngại việc làm:
Để hỗ trợ cho bạn tìm việc thuận lợi, xóa bỏ trở ngại việc 
làm, tại Trạm Dịch vụ Việc làm Mạnh Giáp có sắp xếp 2 
chuyên viên nghiệp vụ hỗ trợ, áp dụng hình thức dịch vụ 
quản lý 1 đối 1, hỗ trợ cư dân mới quy hoạch tìm việc, tự 
kiểm tra bản thân, hồ sơ lý lịch kiểm tra sức khỏe, phỏng 
vấn mô phỏng, để xóa bỏ rào cản việc làm.
2/ Tư vấn và giới thiệu các khóa học đào tạo nghề :
Cung cấp cho bạn thông tin liên quan đến các khóa học đào 
tạo nghề và phục vụ tư vấn. Giới thiệu các khóa học đào tạo 
nghề  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 hướng dẫn việc làm và lớp hướng dẫn nhóm cho cư 
dân mới :
Trung tâm giới thiệu việc làm khi giới thiệu công việc cho 
cư dân mới, phát hiện các bạn cư dân mới thường không có 
hiểu biết nhiều  về tình hình thị trường việc làm tại Đài Loan, 
môi trường và văn hoá tại nơi làm việc , nên Trung tâm dịch 
vụ việc làm chúng tôi mở các lớp hướng dẫn, giúp đỡ các 
bạn cư dân mới sớm thích nghi với công việc ở Đài Loan.

4/ Lớp học lập nghiệp :
Đối với người có nhu cầu lập nghiệp, sẽ cung cấp khóa học 
lớp lập nghiệp 21 tiếng phong phú hoàn chỉnh và Tọa đàm 
lập nghiệp trọn gói, tư vấn lập nghiệp 1 đối 1 (1 nhân viên 
tư vấn với 1 học viên), và sắp xếp đưa bạn đến cửa hàng 
của cư dân mới đã lập nghiệp thành công để tham hỏi, và 
hàng năm tổ chức Hội chợ thành quả sẽ mời đến các những 
người lập nghiệp thành công để chia sẻ quá trình lập nghiệp 
và tiến hành giao lưu, truyền đạt kinh nghiệm, giúp bạn thực 
hiện giấc mơ lập nghiệp của mình.
5/ Xúc tiến việc làm - Hỗ trợ nhu cầu chờ việc làm của bạn:
Nhằm hỗ trợ cho người yếu thế khó khăn trong thị trường 
việc làm và khuyến khích chủ thuê tuyển dụng. Trung tâm 
giới thiệu vệc làm có cung cấp một số công cụ xúc tiến việc 
làm và phương án tài trợ khuyến khích việc làm, nếu sau khi 
thông qua đánh giá bạn phù hợp với điều kiện được hỗ trợ, 
chúng tôi sẽ áp dụng các công cụ hoặc phương án 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 lĩnh trợ cấp thất nghiệp.
7/ Nơi làm việc chuyển tiếp - Công việc tạm thời có lương 
ngắn hạn, tiến hành đào tạo nghề chức năng đơn giản :
Để giúp bạn có thể thành thạo kỹ năng làm việc, những 
công việc, sử dụng thiết bị văn phòng cũng như tăng thêm 
các mối quan hệ giao tiếp xã hội, trong thời gian làm việc,  
tiến hành đào tạo nghề chức năng đơn giản  tại nơi làm việc 
đơn giản, thiết lập lòng tin việc làm, và giới thiệu đến Cơ sở 
Chính phủ hoặc Đoàn thể phi kinh doanh lập án hợp pháp, 
tiến hành sắp xếp việc làm ngắn hạn, bồi dưỡng năng lực 
việc làm, ngoài ra trong thời gian làm việc tại đây, cung cấp 
ngày nghỉ có lương, khuyến khích bạn tích cực đầu tư vào 
thị trường việc làm.

8/ Cung cấp cơ hội học tập trên cương vị công việc :
Để hỗ trợ bạn tiến hành chuẩn bị việc làm và thích ứng 
việc làm, mở rộng chỗ trống trong Đơn vị doanh nghiệp 
hoặc đoàn thể, cung cấp cho bạn cơ hội vừa học kỹ 
năng vừa thích ứng với cương vị của mình, huấn luyện 
trực tiếp tại chức.
9/ Dịch vụ phát triển việc làm cho con cái của cư dân 
mới :
Phòng Dịch vụ Việc làm tổ chức hoạt động Phát triển 
việc làm cho con cái của cư dân mới tại Trung tâm 
Phát triển việc làm Thanh niên Đài Bắc, nhân viên tư 
vấn việc làm hỗ trợ con cái của cư dân mới khám phá 
bản thân và kiểm điểm ưu nhược điểm của mình, nhận 
biết đặc chất và năng lực cần thiết cho 5 loại việc làm, 
hỗ trợ tiến hành quy hoạch việc làm trong tương lai.
10/ Cung cấp dịch vụ trông trẻ khi tìm việc và tham gia 
lớp huấn luyện :
Để hỗ trợ các trường hợp có nhu cầu chăm sóc con 
cái khi tìm việc, tại Trạm dịch vụ việc làm Mạnh Giáp 
và Trạm dịch vụ việc làm Thanh Ngân Đông Minh - 
Nam Cảng có thiết lập phòng chơi cho nhi đồng, có 
tình nguyện viên bảo mẫu, hỗ trợ các trường hợp khi 
tìm việc hoặc tham gia lớp huấn luyện, đều có thể đưa 
con cái đến đây, giao cho bảo mẫu có chứng chỉ chăm 
sóc, giúp bạn có thể yên tâm tìm việc, yên tâm học tập, 
thuận lợi tìm việc thành công.
11/ Địa điểm và tiếp cận cộng đồng của Sở di dân Bộ 
Nội Vụ :
Thông qua chế độ này , các chuyên viên phục vụ của 
chúng tôi trực tiếp gặp gỡ tại chỗ , mang thông tin liên 
quan của từng trường hợp trở lại văn phòng để theo 
dõi và hỗ trợ tư vấn về sau , Và theo nhu cầu của từng 
trường hợp, cung cấp giúp đỡ , giới thiệu việc làm và 
hỗ trợ đồng hành.

Thông tin của các 
đon vị khác
■ Học viện phát triển năng lực

nghề nghiệp thành phố Đài Bắc
Điện thoại: (02)2872-1940

■ Đường dây phục vụ tư vấn

pháp luật chính quyền thành
phố Đài Bắc
Điện thoại: (02)2725-6168

■ Sở Xuất nhập cảnh và

di dân Bộ Nội chính
Đường dây phục vụ tư vấn pháp
luật cho hôn phối nước ngoài:
(02)2388-9393 máy lẻ 3122
Đường dây phục vụ tư vấn pháp
luật cho hôn phối Trung Quốc:
(02)2388-9393 máy lẻ 0

Giới Thiệu Sơ Lược về tài nguyên 
dịch vụ việc làm cho cư dân mới


