ទីក្រុងតៃប៉ិថ្មីតៃគោលៃគោបាយក្បឹរាគោបល់ការថថ្ររាក្បជាជៃអគតោ ក្បគេសៃ៍ៃ៉ិងការអៃេៃោរម្មេិធី
2016.12.30 គោលនគោបាយចំនួនប្រជាជន គលខ 10533833000
1.អារម្ក កថា
ប្រទេសខ្ញុំនង
ិ ការផ្លាស់រតរប្រទេសអនដ
ូ
រជាតិជាញឹកញារ់
ននប្រទេសខ្ញុំនង
ិ គូ រស្វាមីភា រ ិយាអទតោវហរទវសន៍ឬសញ្ញាតិចិនដីទោកននសហគមន៍ររទេស
ទៅកនញងប្ស ុកបានទកើនទ ង
ើ
ទដើមបីជួយទលើកសទយ
ួ គូ រស្វាមីភ រ ិយាដដលជាសញ្ញាតិររទេសនឹងជួ យសប្មរខល ួនទៅនឹងររ ិស្វា
រដ្ឋាភិបាលទដើមបីអនុវតោ វ ិធានការរង្ការ

ន

ឹ អុំពវី រប
និងជុំរុញប្រជាជនទៅទលើប្រទេសននប្រភពទដើមននជនអទតោប្រទវសន៍ថ្មីការយល់ដង
ធម៍ទនេះ។
2. ការវ ិភាគស្ថានភាពថ្មីននជនអគតោប្រគវសន៍
ប្រជាជនអទតោប្រទវសន៍ថ្មចា
ី រ់តុំងពីសវតសឆ្នុំ 1970
មានចុំនួនប្រជាជនអទតោប្រទវសន៍ថ្មីមករស់ទៅទលើេឹកដីេីប្ក ុងនតរុិដល់តទពលរចចញរប
នន ទនេះមានជិត 4 មុន
៉ឺ តក់ ននប្រជាជនអទតោប្រទវសន៍ថ្មី
េូ ងទ ុំងប្រទេសដដលមានប្រជាជនទប្ចើនជាង ៣ ោកទៅកនញងប្រទេសខតោ ប្ក ុងទនេះ។
អន កដដលបានទរៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍ចុំដែកប្គឹេះផ្ល វូ ចិតោនង
ិ អារមម ែស្វ
៍ ម រតីននការឆ្ា ងដដន
គ៉ឺជាេន់ទខោយជាងទគរងអ ស់ រញ្ញារ ួមមានដូ ចជា :
ទរៀរការរ ួចសា ិរភាពេេួ លបានមិនប្គរ់ប្ោន់
រណ្ត
ោ ញោុំប្េពីសងគ មគ៉ឺេេួ លបានទដ្ឋយេន់ទខោយ ជួ រការលុំបាកខាងទសដា កិចច
ឹ និងសុខភាព
និងការង្ករមានការលុំបាក កនញងការរស់ទៅ ចុំទនេះដង
ឹ អុំពីទពេយពាបាលមិនប្គរ់ប្ោន់
ការរនោ ពូ ជនិងការយល់ដង
ឬអុំទពើហង
ិ ោកនញងប្គួ ស្វរនិងកុមារ
គ៉ឺឪពុកមាោយមិនដមនជាការេេួ លនូ វភាពង្កយប្សួ លនិងការចិញ្ចម
ឹ កូ ន។ល។
3 .គោលនគោបាយការប្រឹកាគោរល់ខវល់
ជាមួ យនឹងការផ្ោ ល់ប្រឹកោវ ិធានការទដើមបីទលើកកមព ស់ការដថ្ទ ុំសមតា ភាពនិងសុំែង់ចែ
ុំ ូ រចិ
តោ ននប្រជាជនអទតោប្រទវសន៍ថ្មី

ដដលរស់ទៅកនញងប្រព័នធដថ្ទ ុំការផ្ោ ល់ប្រឹកោដូ ទចន េះ

ជនអទតោប្រទវសន៍ថ្មរី ស់ទៅបានសុខប្សួ លរ ួច នឹងរញ្ចល
ូ ទៅកនញងទសវាសងគ ម។
1

4. គោលគៅ
័
- រទងា ន
ើ លេធ ភាពរស់ទៅទដ្ឋយទជាគជយ
- ពហុវរបធម៌ននអភិវឌ្ឍន៍
- ប្រព័នធការដែតុំននប្ក ុមប្រឹកោ

5. កម្ម វ ិធីដែលមានប្ស្ថរ់
1.. រគ្ក ន
ើ នូ វសម្ត្ា ភាពកនុ្ការសប្ម្រខល ួនគៅនឹ្រស់គៅគនេះ
គទប្មាង
ចុំែុចសុំខាន់
សរ ីរាងគ
ុំ ប្រចាុំ
ការ ិយាល័យ
1.ទសវាប្រចាុំតុំ A. ប្ក ុមសុខុមាលភាពសងគ មកិចចប្រជុជា
B.
ការផ្ោ ល់ទសវាការោុំប្េរ ួមមាន:
ការទរើកទមើល កិចចការសងគ
រន់
ការប្រឹកោទយារល់ជាប្ក ុម
ការរទប្ងៀន
ម
ការអរ់រន
ំ ិងការរែតញេះរណ្ត
ោ ល
ការ ិយាល័យ
2.អាោរអទតោ អន កប្តួ សប្តយេូ ទ ុំងប្រទេស
"េីប្ក ុងនតរុស្វ
ិ លអាោរប្រជាជនអទតោប្រទវសន៍ថ្មី"
កិចចការសុី វ ិល
ប្រទវសន៍
ដដលបានផ្ោ លត
់ ុំរន់រណ្ត
ោ ញ
រនទ រ់េេួ លទភញៀវ
និងេីកដនា ងទលងកុំស្វនោ ននប្ក ុមប្គួ ស្វរនិងកុមារ
និងការរទងា ត
ើ អន ករកដប្រជាភាស្វទវៀតណ្តម
ទហើយនិងភាស្វឥែឌទូ នសុី និងភាស្វនថ្និងភាស្វអង់ទគា ស
តមរយៈផ្ោ លន
់ ូ វកាដសតឬេសសតវដោ ីដដលផ្ោយមានភាស្វ
ជាទប្ចើន និងការផ្ោ លជ
់ ូ នវគគ សិកោជាទប្ចើន។
់ ូ វមាតិ ការ ិយាល័យ
3.ជុំរុំនូវការអភិ ប្រជាជនអទតោប្រទវសន៍ថ្មដី ដលរស់ទៅេីនជបានផ្ោ លន
ននការទបាេះជុំរំននភាស្វ
និងចមអ ិនអាហារ កិចចការសុី វ ិល
វឌ្ឍន៍ននជី វ ិតរ កា
និងទប្គឿងសិរបកមម
ស់ទៅ
ទហើយនិងការដថ្ទ ុំសុខភាពនិងការរនោ ពូ ជ
ននចារ់េុំលារ់ននការដែតុំេសសនៈកិចចខាងទប្ៅ
ននសកមម ភាពររស់អណ្តពាបាលនិងកុមារ។
ការ ិយាល័យ
4. វគគ អកខ រកមម ស្វលាទរៀនថ្ននក់រឋមសិកោ និង
ថ្ននក់បាក់ឌ្ុរននការសិកោជាតិ ននការដ្ឋក់ពាកយសុុំ
ការអរ់រំ
"សិកាខស្វលាអរ់រជា
ំ មូ លដ្ឋានសប្មារ់យវុ វ ័យ"
5.រ័ែណទរើកររ A.ននពហុភាស្វប្គរ់ប្រទេសនិងសុំែួរដដលបានសរទសរ
រនទ ីប្គរ់គង
ទដើមបីជួយប្រជាជនអទតោប្រទវសន៍ថ្មីទនេះ
ពិនិតយ
ទរើទយាងតមប្រទេសភូ មិទដើមកុំទែើត
និងការទធា ទើ តសោ ននភាស្វ
B.ពហុភាស្វប្រ ងនិងរទរៀរទធា ើទតសោ សរទសរទនេះទរើទយាង
តមប្រព័នធទធា ើទតសោ ស្វកលបង
http://tpcmv.thb.gov.tw/
ការ ិយាល័យ
6.ការសួ រទយារ ●អាោរអនោ ប្រទវសន៍ថ្មី
ខ័ែឌណ្តនកាុំង 2788-4911 ខ័ែឌវា៉ាន់ហាា 23.701.046 ។
កិចចការសុី វ ិល
ល់
●តយកដ្ឋានរូ លីសននដផ្នកប្កសួ ងការររទេស : 2381-7494 តយកដ្ឋាន
។
រូ លីស
●ប្រឹកោស្វនក់ទៅកនញងចារ់ដដលទក់េងនឹងប្រទេសចិននតវា៉ា តយកដ្ឋាន
ន់
អទតោប្រទវស
2

េូ រស័ពទដផ្នកចិនដទី ោក
2389-9983
េូ រស័ពទដផ្នកប្រជាជនអទតោប្រទវសន៍ 2388-9393 * 3122;
ទលខេូ រស័ពទដផ្នកសប្មរជី វ ិតរស់ទៅ 2388-9393 * 3217
●េីប្រឹកោទសវាដថ្ទ ុំសុខភាព
ទសវាដថ្ទ ុំសុខភាពស្តសោីនង
ិ កុមារេូ រស័ពទទលខ
:
2728-7118
មជឈមែឌលទសវាកមម ដថ្ទ ុំសុខភាពមានចុំនួន
12
សង្កាត់ :
សង្កាត់សង
៊ាុ ស្វ៊ាន：2767-1757
សង្កាត់សង
ុី អុក
ី ：2723-4598
សង្កាត់តអាន：2733-5831
សង្កាត់ជុងស្វ៊ាន：2501-4616
សង្កាត់ជុងជិន：2321-5158
សង្កាត់តថ្ុង：2585-3227
សង្កាត់វា៉ាន់ហាា：2303-3092
សង្កាត់ហាន
ិ ស្វ៊ាន：2234-3501
សង្កាត់ណ្តនកាុំង：2782-5220
សង្កាត់ែីហរ：2791-1162
៊ាូ
សង្កាត់សក
ឹ លីង：2881-3039
សង្កាត់រុិទថ្នវ：2826-1026
●ទសវាកមម អរ់រំ: 2725-6423
●ទសវាកមម ការង្ករ :
េូ រស័ពទដផ្នកចិនដទី ោ：23085231*703
េូ រស័ពទដផ្នកប្រជាជនអទតោ
ប្រទវសន៍ 23085231*716
●មជឈមែឌលទសវារុំទ រ ីប្ក ុមប្គួ ស្វរអទតោប្រទវសន៍ 25580133
b.តុំរន់េិសខាងលិច 23616577
c.តុំរន់េិសខាងទជើង 25040399
d.តុំរន់េិសខាងតប
ូ ង 29312166
e.តុំរន់េិសខាងទកើត 26317059
7.ទសវារុំទ រ ីដផ្នក
A. ស្វលាប្ក ុងទៅអោរជាន់េី1ថ្ា ិតទៅភាគខាងទកើតមាន
ចារ់
រញ្ជ រតុដផ្នកចារ់ អាចេូ រស័ពទមកកាន់ 27256168
B. មែឌលទសវាកមម ប្គួ ស្វរជនអទតោប្រទវសន៍ថ្មី
មជឈមែឌលការេរ់ស្វាត់អទុំ ពើហិងោកនញងប្គួ ស្វរ
C. ប្គរ់េត
ី ុំរន់សុំររសុំរ ួល

3

ន៍
ការ ិយាល័យ
សុខាភិបាល

ការ ិយាល័យ
ការអរ់រំ
ការ ិយាល័យ
ពលកមម
ការ ិយាល័យ
កិចចការសងគ
ម

ធិការដ្ឋាន
ទលខា
ការ ិយាល័យ
កិចចការសងគ
ម
ការ ិយាល័យ
កិចចការសុី វ ិល

2.. ធាតសិទ្ធិគែើម្បីគធវ ើការនិ្រគ្ក ន
ើ នូ វជំតញការងារ
គទប្មាង
ចុំែុចសុំខាន់
សរ ីរាងគ
ការចុេះរញ្ជ ីការង្ករ ការ ិយាល័
1.រទប្ងៀនការ A.ទសវាកមម ការង្ករ:
ការផ្សពា ផ្ោយននការង្ករសកមម ភាពទប្ជើសទរ ីសពលករទៅនឹ យពលកមម
ង្ករនិងអាជីព
ងកដនា ង។
B.ការប្គរ់ប្គងសុំែុុំទរឿង:
ការប្រកួ តប្រដជងមានភាពេន់ទខោយននជនអទតោប្រទវស
ន៍ថ្មម
ី ួ យប្តូវការការវាយតនមា នង
ិ ការដសា ងរកការង្ករ
និងទេៀងទត់តមដ្ឋន។
C. វ ិធានការទដើមបីទលើកកមព សកា
់ រង្ករ:
1.ការង្កររទណ្ត
ោ េះអាសនន ធានធនរដនា ម:ប្រជាជនអទតោប្រវ
វសន៍ថ្មីបានទៅកាន់េីភានក់ង្ករទសវារុំទ រ ីការង្ករស្វធារ
ែៈសប្មារ់ការចុេះទ្មេះរញ្ជ ច
ី ូ លទធា ើការង្ករទៅកនញងរយេះ
ទពល
14
នថ្ៃ ដដលមិនមានរកបានការង្ករដដលសមរមយបាន
នឹងប្តូវបានផ្ដ លដ
់ ុំែង
ឹ ពីេភា
ី ន ក់ង្កររដ្ឋាភិបាលឬអងគ កា
រថ្នការទធា ើការង្កររទណ្ត
ោ េះអាសនន នឹងេេួ លបានប្បាក់ចុំ
ទែញដដលបានចូ លរ ួមទៅកនញងការង្ករបាន។
ប្បាក់មួយទមាងនឹងបាន
133
យាន់ចិននតវា៉ាន់កនញងមួ យទមាង
រ ីកពទពលទវលាការង្ករប្រចាុំដខរុំទ រ ីខព ស់រុំផ្ុតកនញង 176
ទមាងទ ើងទៅ
យូរុំផ្ុតគ៉ឺទគទធា ើការប្តឹមដត
6
ដខននការកុំែត់។
2.អតា ប្រទយាជន៍ជន
ុំ ួ យឥតសុំែងការង្ករ:និទយាជកជួ លរុ
គគ លិតប្រជាជនអទតោប្រទវសន៍ថ្មី
នឹងប្ត ុវការរង់ប្បាក់ប្រចាុំដខទៅ 8,000យាន់ចិននតវា៉ាន់
ទៅ 1 មុ៉ឺន 2,000 យាន់ចន
ិ នតវា៉ាន់ ននឧរតា មភធន
មនុសសកនញងមានក់
នឹងេេួ លបានប្បាក់ឧរតា មភអតិររមាយាងយូកនញង 12
ដខ។
3.កដនា ងការង្ករនិងកមម វ ិធីដកតប្មង់សិកោ:ករែីឧរតា មភ
ធនទដ្ឋយស្វារ័នឬអងគ ការនីមួយសប្មារ់រហូ តដល់ទៅ
រីដខ
ី ទៅប្បាុំមួយដខទៅ
ពិការធៃ នធ
់ ៃ រអាចនឹងប្តូវបានពប្ងក
កនញងទោលរុំែងទដើមបីផ្ោលន
់ ូ វឱកាសសប្មារ់អនកដសា ងរ
កការង្ករទដើមបីសប្មរខល ួនទៅកដនា ងទធា កា
ើ រទដើមបីទធា ើឱយ
េុំងន់មួយ ប្ត រ់ទៅកដនា ងទធា ើការ។
4.វតថញជាក់លាក់ឧរតា មភធនការង្ករមានទសា រភាពអត់ការង្ក
រទធា ើ:
កុំែត់សញ្ញជតិនតរុយា
ិ ងទហាចណ្តស់រួនដខនិងបានជួ
រមនុសសមានក់ដដលជាក់លាក់ដដលបានកុំែត់ទោលទៅ
ទដ្ឋយទសវាការង្ករប្ក ុងនតរុិស្វានីយោនសូ មផ្ោ លអ
់ នុស្វ
សន៍ការង្ករប្បាក់ឈ្ន ួលនិងការធាតរា៉ារ់រងការង្ករ
2មុន
៉ឺ 7.600
យាន់ខាងទប្កាមឬតិចជាងទនេះរហូ តដល់ទៅមួ យការង្ក
4

2.ការរែតញេះរ
ណ្ត
ោ លវ ិជាជជីវៈ

រមានទសា រភាព ជាង 1 ដខដដលជាប្បាក់ឧរតា មភចន
ុំ ួ ន
5,000
យាន់ចិននតវា៉ាន់កនញងមនុសសមួ យមានក់
ឧរតា មភធនអតិររមាសប្មារ់រយៈទពល 6 ដខ។
D.កមម វ ិធីអភិវឌ្ឍន៍អនុគមន៍សក
ិ ោ
E.សិកាខស្វលាសោ ីពីភាពជាសហប្គិន:
ការរកដប្រភាស្វការង្ករចារ់ទៅនតវា៉ាន់ស្វានភាពននេីផ្ោរការ
ង្ករ
ធនធានទសវានិងដុំទែើរការកមម វ ិធីសមតា ភាពទដើមបីកាាយជាស
ហប្គិនខានតតូ ចការរណ្ត
ោ ក់េុន
ទដើមបីសោីការវគគ សិកោនិងការពិទប្ោេះទយារល់។
F.ការពនយល់ដែតុំដផ្នកការង្ករ:
"ទសៀវទៅនដទសវាកមម ការង្ករននធនធាន"
និង
"គូ រស្វាមីភ រ ិយាររទេសនិងសញ្ញាតិចន
ិ ដីទោក
ននការផ្សពា ផ្ោយការទោសត"។
ទៅនតវា៉ាន់ទដ្ឋយមានលុំទៅដ្ឋានអចិនស្តនដយ៍ដដលោុំប្េឬលុំទៅដ្ឋា
នថ្ម ីទនេះននជនអទតោប្រទវសន៍,
រតទរ់ពីបានេេួ លការេេួ លយកទដ្ឋយការស្វដរ់ទដ្ឋយឥតគិត
នថ្ា មុខង្ករននកមម វ ិធីអភិវឌ្ឍន៍។

3.. ធនធានគវជជស្ថស្រសោននការដថ្ទំសខ
ុ ភាពនិ្រនោ ពូជ
គទប្មាង

ចុំែុចសុំខាន់

សរ ីរាងគ

A. ចូ លទៅកាន់ទសវា:
1.
ការ ិយាល័យសុខា
1.12តុំរន់មជឈមែឌលទសវាកមម សុខភាពសប្មារ់កុមា
ដថ្ទ ុំសុខភាព
ភិបាល
រជនអទតោប្រទវសន៍ថ្មបា
ី នទរៀរការជាមួ យនិងទៅ
ទមើលទប្កាយឆ្ា ងេទនា រ ួច។
2.ដផ្នការប្គួ ស្វរមុនទពលសប្មាលពិនត
ិ យនផ្ទ ទពាេះនិង
ការដថ្ទ ុំសុខភាពរនោ ពូ ជ
ការពិនិតយសុខភាពបានការដែតុំនង
ិ ជុំនួយការ
អរ់រំសុខភាព។
B. ការផ្ោ ល់ទសវាការរកប្ស្វយ:
1.12តុំរន់មជឈមែឌលផ្ោ ល់ទសវាសុខភាពនិងមនទ ីរទព
េយពកជនទលៀនហ៉ឺរ បានផ្ោ លន
់ ូវ
"ទសវាកមម រកដប្រភាស្វររទេសនឹងដថ្រកោសុខ
ភាព " ។
2.រទចច ក វ ិេាពហុភាស្វ (អកសរទវៀតណ្តម
អកសរឥែឌទូ នសុី អកសរនថ្ និង អកសរអង់ទគា ស)
ទហើយនឹងសមាភរៈការដថ្ទ ុំសុខភាព។
C.ជនអទតោប្រទវសន៍ថ្មីមន
ិ ទពញចិតោថ្នកមម វ ិធីននការឧ
រតា មភធាតរា៉ារ់រងសុខភាពសប្មារ់ពិនត
ិ យននស្តសោីមាននផ្ទ
ទពាេះនិងការរទប្ងៀន:
គិលានុរដ្ឋាយិកាសហគមន៍ការផ្ោល់ប្រឹកោចុំែូលថ្ម ីបាន
ឆ្រ់តមដដលអាចទធា ើទៅបានទដើមបីេេួ លយកចារ់នន
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ការដថ្ទ ុំមុនសប្មាលកូ នទតេះពិការភាពពីកុំទែើតទដើមបី
ទជៀសវាងកុំទែើតររស់កុមារ។
D.ការមុនទពលសប្មាលកូ នមនទ ីទពេយនិងទធា ើការពិនត
ិ យវ ិ
និចឆយ
័ សុខភាពទដ្ឋយបានអតា ប្រទយាជន៍:
1. សុខភាពមុនមាននផ្ទ ទពាេះការឧរតា មភចទុំ ពាេះតរ ី
1.595
យន់ចន
ិ នតវា៉ាន់ពិនត
ិ យចុំទពាេះររុស វ ិញនឹងេេួ ល
បានប្បាក់ 655
យន់ចន
ិ នតវា៉ាន់នននថ្ាការប្តួ តពិនត
ិ យ។
2. "ជមៃ ៉ឺបាត់រង់ស្វមរតី" ទដើមឆ្នុំនង
ឹ ឧរតា មភចន
ុំ ួ ន
2,200 យន់ចន
ិ នតវា៉ាន់ ឬ 1,000 យន់ចន
ិ នតវា៉ាន់
កនញងការពិនត
ិ យជាជុំនួយឥតសុំែងរទណ្ត
ោ េះអាស
នន (ពិនត
ិ យទមើលនថ្ា ) ការឧរតា មភធនជុំនួស។
3.
ប្ក ុមដដលមានហានិភ័យខព ស់ននស្តសោីមាននផ្ទ ទពាេះ
អាចផ្ោ លផ្
់ លប្រទយាជន៍ដល់ 5.000
យន់ចន
ិ នតវា៉ាន់ ចុំទពាេះកនញងមួ យតក់
(នថ្ា ទធា ទើ តសោ ទចាេះេឹកទភាាេះពិនត
ិ យ) ។
4.
សូ មពិនិតយទមើលអតា ប្រទយាជន៍សុខភាពនិងការ
រនោ ពូ ជ។
E.ចូ រឱយមុនទពលដដលសមាជិកននការចុំណ្តយអុដី ថ្ទ ុំសុ
ខភាពមុនសប្មាលកូ នគ៉ឺជាការមិនទពញចិតោនង
ិ ការមា
ននផ្ទ ទពាេះ 35 សបាោហ៍ ទៅ 38 សបាោហ៍
មុនទពលមាននផ្ទទពាេះនឹងតនមា ននការរញ្ញចុំងស្តសោីមាននផ្ទ
ទពាេះ(ការជួ យឧរតា មភទដ្ឋយប្កសួ ងសុខាភិបាលលកខ ែៈវ ិ
និចឆយ
័ )
2.ការពនយល់ ការ ិយាល័យសុខាភិបាលជុំងទ៉ឺ អដស៍ទគហេុំព័រកុំដែដែ
ដែតុំដផ្នកជុំជ តុំពហុភាស្វ
មៃ ៉ឺរទអដស៍

4.. ការដថ្រកាសុវត្ា ភា
ិ ពផ្ទាល់ខល ួន
គទប្មាង
1.សុវតា ភា
ិ ពននស
ទស្តង្កគេះរតទន់

2.ពហុភាស្វររទេ
សននទសវាកមម

ចុំែុចសុំខាន់
សរ ីរាងគ
ទសវាការពារ 24 ទមាងទលខេូ រស័ពទៈ 23961996 * ការ ិយាល័យកិចច
226
ការសងគ ម
ផ្ដ ល់នូវជនរងទប្ោេះននការរំទលាភរុំពានកនញងប្គួ ស្វរ
ឬការរំទលាភផ្ល វូ ទភេការសទស្តង្កគេះរតទន់ថ្មជ
ី នអទតោ
ប្រទវសន៍គាន
ី ក
ិ ទបាសសុំអាតទវជជស្វស្តសោ
ការប្រមូ លភសតញតងនិងការដ្ឋក់ទសវាកមម និងទដ្ឋយ
មានទសវាការពារ 113 េេួ លយកភាាម។
ទសវាការពារ 24 ទមាង 23961996* 226 . 113
ផ្ោ ល់នូវភាស្វចិនកុកង៉ឺ
និង
ចិនហុកទកៀន។
ភាស្វអង់ទគា ស ឥែឌទូ នសុី
ទវៀតណ្តម នថ្
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និងភាស្វដខម រននទសវាភាស្វកមម វ ិធីរកដប្រនិងទផ្ស
ងទេៀត។ល។
3.ដែតុំអុំពីរង្ការ វ ិ A.កុំដែភាស្វពហុររទេសដែតុំននេុំព័រ
និងការទញយកអុីដមលពកស្វរ។
ធានអនុវតោ
ឹ ោុំប្េដល់កច
B.ការពប្ងង
ិ ច ការពារជនរងទប្ោេះ
C.ននជនអទតោប្រទវសន៍ថ្មីដដលមករស់ទៅកនញងការលូ
តលាស់ននវគគ សិកោ

ការ ិយាល័យកិចច
ការសុី វ ិល

5.. ការពនយល់ដែតំដនែកពហុវរបធម្៍
គទប្មាង
ចុំែុចសុំខាន់
1.ប្ក ុមសមាជិ បានរង្កាញកនញងេីប្ក ុងនតរុិជនអទតោប្រទវសន៍ថ្មី
Upaper បានទចញផ្ោយ ។
កសិេធទិ សម ើោន
2.ការរែតញេះរ
ណ្ត
ោ លការង្ករ
3.ប្រព័នធផ្សពា
ផ្ោយ

សរ ីរាងគ
និង ការ ិយាល័យជីវ
ប្រវតោ ិផ្ោយទេស
ចរែ៍

ទរៀរចុំអនកទ ការអាជីវកមម
មស្តនោីរូ លីសបានចូ លរ ួមវគគ សិកោទដើមបីទលើកកមព ស់ការយល់
ដឹងពីរញ្ញាជនអទតោប្រទវសន៍ថ្មី
េីប្ក ុងនតរុស្វ
ិ ា នីយ៍ វ ិេយ
ុ ននប្រព័នធផ្សពា ផ្ោយការផ្ោយ:
ការ ិយាល័យជីវ
"សុីងជីកែឹងទយនហ៊ាួ ច"
"មុងដស៊ាងគ៉ឺកុងហ៉ឺរគ័រ" ប្រវតោ ផ្
ិ ោយទេ
និងកនញងកិចចសហប្រតិរតោ កា
ិ រជាមួ យការ ិយាល័យការង្ករ
សចរែ៍
「
HELLO
TAIPEI
」
និងការ ិយាល័យការង្ករននភាស្វឥែឌទូ នសុី និងភាស្វនថ្
និងភាស្វហា ីលីពន
ី
និងភាស្វទវៀតណ្តម
ជារេរង្កាញដុំែឹងប្រជាជនអទតោប្រទវសន៍ថ្មីស៏លមអ ត
ិ ។
ទរៀងរាល់សបាោហ៍នថ្ៃ ទៅរ៍ និង នថ្ៃ អាេិតយទៅ 20: 00-23: 00
និងនថ្ៃ អាេិតយេី 19: 00-19: 30 ទៅទលើ FM93.1 និង
AM1134 ននការរង្កាញ
http://www.radio.gov.taipei

ទលើកេឹកចិតោជនអទតោប្រទវសន៍ថ្មច
ី ូ លរ ួមទៅកនញងប្ពឹតោិការ ការ ិយាល័យកិចច
ែ៍វរបធម៍
ការវរបធម៍
ការ ិយាល័យកិចច
ប្រជាជនអទតោប្រទវសន៍ថ្មនី នភាស្វប្រភពទដើមពីប្រទេស
ការសុី វ ិល
(ភាស្វទវៀតណ្តម
ភាស្វឥែឌទូ នសុី
និង
ភាស្វនថ្)
ថ្ននក់សិកាខស្វលា
A.ប្គួ ស្វរអទតោប្រទវសន៍នង
ិ សកមម ភាពអរ់រំថ្មី
ការ ិយាល័យការ
អាពាហ៍ពពា
ិ ហ៍ឆ្ាងដដន
អរ់រំ
ប្ក ុមប្គួ ស្វរនិងេសសនៈសមភាពដយនឌ្័រទៅកនញងការ
មតិការអរ់រទំ ប្ចើនដងអាពាហ៍ពិពាហ៍នង
ិ ប្ក ុមប្គួ ស្វរ។
B.ទលើកកមព ស់ការសងគ មសុី វ ិលឬសកមម ភាពដដលទក់េងនឹ
ងសហគមន៍ដដលបានទរៀរចុំទ ង
ើ
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A.ការទប្រើប្បាស់ផ្លទង
ុំ បាែូទអ ច
ិ ប្តូនិចទញ
អងគ ភាពដដល
4.ការពនយល់
ុ រដា នង
ិ ពកជនប្តូវបានទច
ទក់េម
ឹ
ដែតុំននកមម ការផ្ោយផ្លទល់ររស់ស្វានីយ វ ិេយ
ញ
ទវេិការទេេះទភា ើងអូ តូ មាតិចននេូ រេសសន៍
ពីធី
និងអកសរទៅពីទប្កាមរ ូរភាព
ជាស្វធារែៈកាតចុំែងទជើង
CH3
េីប្ក ុងនតរុគ
ិ ូ ររ ូរនិងសកមម ភាពផ្សពា ផ្ោយទផ្សងទេៀតទដើ
មបីជួយស្វររុំពង់រងហ ូរទប្រង។
B.ទចញននសកមម ភាពផ្សពា ផ្ោយជនអទតោប្រទវសន៍ថ្មីទៅ
ការ ិយាល័យពតស៊ាូ មតិអាជវី កមម ទក់េងនឹងការទបាេះពុមព
នីមួយ។
C.ការ ិយាល័យនឹងប្តូវបានរាយការែ៍ទៅកនញងប្គួ ស្វរនិងកិ
ចច ការននកិចចប្រជុុំ វ ិធានការតស៊ាូ មតិនិងសកមម ភាព។
ិ ិទក់េងនឹងរញ្ញាសប្មារ់ជនអទតោប្រទវ ការ ិយាល័យគិត
5.េិននន័យសា ិតិ របាយការែ៍សាត
សន៍ថ្មី ជាមូ លដ្ឋានសប្មារ់ទោលនទយាបាយមួ យ។
រញ្ច ី
ការ ិយាល័យកិចច
6.ដកដប្រននចា ទនេះទរើទយាងតមការេេួ លខុសប្តូវ
ពិនិតយនិងទធា ើ វ ិទស្វធនកមម សទុំ ែើ
ការសុី វ ិល
រ់ វ ិជជ មាន

6..ការរគ្ក ើត្គ
គទប្មាង
1.សុខមាលភា
ពសងគ មជាប្ក ុ
ម
2.អតា ប្រទយាជ
ន៍ននចុំទែេះដឹ
ង
3.ទេពទកាស
លយអន ករកដប្រ

្
ើ រណ្ត
ោ ញស្គ ម្
ចុំែុចសុំខាន់
ការរទងា ើតមូ លដ្ឋានេិននន័យប្ក ុមសុខុមាលភាពសងគ ម។

សរ ីរាងគ
ការ ិយាល័យកិចច
ការសងគ ម

រទងា ត
ើ ពហុភាស្វននពផ្លិតអតា ប្រទយាជន៍អទតោប្រទវសន៍
ឹ សុខុមាលភាព
ថ្ម ី ជួ យពប្ងង

ការរ ួមរញ្ចល
ូ ននសងគ មសុី វ ិលនិងេីភានក់ង្កររដ្ឋាភិបាលធន
ធានភាស្វររទេស
សប្មារ់ការរែតញេះរណ្ត
ោ អន ករកដប្ររុគគលិក។
4.សហគមន៍ ការអភិវឌ្ឍននវ ិធានការទសវាកនញងតុំរន់ទសវា
ដដលទៅជិតរុំផ្ត
ុ តុំដែង។
ននរណ្ត
ោ ញ
ី ួ យដដ នាយកដ្ឋានអន្នាោ
5.ការរទងា ត
ើ រ A.ជាលេធ ផ្លននទោលនទយាបាយអទតោប្រទវសន៍ថ្មម
លប្តូវការអុំពេ
ី ិននន័យលមអ ិត អាចដ្ឋក់ពាកយទសន ើសុុំ
ប្រន្េសន៍
ញ្ជ ីចុេះទ្មេះ
（ https://nasoa.immigration.gov.tw/fcs/index.jsp
）
ការ ិយាល័យកិចចកា
ឬលិខិតកិចចការសុី វ ិលទដើមបីផ្ោល់ប្រព័នធជនអទតោប្រទវស
រសុី វ ិល
ន៍ថ្មីននការចុេះរញ្ជ ីទហានកុំដែនប្គួ ស្វរ។
B.ទៅទពលដដលករែីេសសត
អាចទសន ស
ើ ុុំេភា
ី ន ក់ង្ករជាតិវរទសតតូ ចទលខកិចចការអទតោ
ប្រទវសន៍ទសវាកមម ខាងទជើងទៅកនញងស្វានីយ៍នង
ិ េីប្ក ុងនតរុិ
បានរទងា ត
ើ ទ ង
ើ ទដើមបីជួយដល់ប្ក ុមប្គួ ស្វរចិនដីទោក។
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7..ការអរ់រន
ំ ិ្វរបធម្៌គែើម្បីកាន់ដត្ប្រគសើរគ

ើ្

គទប្មាង

ចុំែុចសុំខាន់
សរ ីរាងគ
"ស្វធារែរដា លិខិតឆ្ា ងដដនចិន"
នន
1.លកខ ែៈសមប A.េេួ លបាន
"រ័ែណស្វនក់ទៅចិននតវា៉ាន់"
និង ការ ិយាល័យ
តោ ិននដផ្នកសិ
"អាជាញរែណចូ លដុំទែើរការនតវា៉ាន់" អាចចូ លរ ួមទៅកនញង ការអរ់រំ
កោ
"សញ្ញារប្តរញ្ច រ់ការសិកោទៅវ ិេាល័យទៅេីប្ក ុងនត
រុិទដ្ឋយខល ួនពងទរៀន
(រ ួមទ ុំងជនជាតិជនពិការ)
ការទធា ើទតសោ ការវាយតនមា សក
ិ ោ"
(ប្ក ុមរឋមសិកោ
ប្ក ុមអនុ វ ិេាល័យ ប្ក ុម វ ិេាល័យ) ។
B.
កុំែត់អតោ សញ្ញាតចារ់ពី វ ិេាល័យចុេះននកមម វ ិធីអរ់រំ
ស្វលាទរៀន
1. តុំរន់ចន
ិ ដីទោក
(1)ទនេះទរើទយាងតម«តុំរន់ដីទោកននលកខ ែៈសមបតោ ន
ិ ុយ
ទកា ដអ៊ារពិនត
ិ យទមើលនិងកុំែត់ វ ិធីទដើមបីអនុមត
័
"ភសតញតងដដលមានតុំនលទសម ើននការរនោ ។
(2)កាន់ វ ិញ្ញារនរប្តសិកោដីទោកអតោ សញ្ញាែរ័ែណជាតិ(ឬ
ការចុេះរញ្ជ ីប្គួ ស្វរ)
ចិនដីទោកនិង វ ិញ្ញារនរប្តភ័សតញតងមូ លនិធិទប្ជាយសមុប្េ
រតរប្បាក់
ូ
(ពកស្វរទដើម),2អុីញនិងរ ូរថ្ត,2សនា ឹកនិងការ ិយាល័យអរ់រំ
ដុំទែើរការ។
2.តុំរន់ដនេទេៀត (រ ួមទ ុំងហុងកុងនិងមាកាវ)
ទដ្ឋយដផ្អក«រេពិទស្វធអរ់រំបានរង្កាញឱយទ ើញពីចារ់
ប្តួ តពិនត
ិ យ"និង"
ហុងកុងមាកាវនិងការេេួ លស្វគល់ជាលកខ ែៈសមបតោ ិដរ៉ាការ
ប្តួ តពិនត
ិ យនុយទកា ដអ៊ារ វ ិធានការ
"នឹងប្តូវបានរកដប្រទៅជាតុំរន់ររទេសននប្រទេសចិន
បានទចេះដឹងទនេះទៅកនញងតុំរន់ទរសកកមម ទៅទប្ៅប្រទេស
បានទដ្ឋេះប្ស្វយការទផ្ទ ៀងផ្លទត់អរ់រ។ំ
C.អនុវតោ នគ
៍ ទោលនទយាបាយ:
ឹ ជនអទតោប្រទវសន៍ថ្មន
1.ការពប្ងង
ី ង
ិ ការទធា ើដផ្នការការអរ់រំ
កូ នររស់ពួកទគ ចិញ្ចម
ឹ កមម វ ិធីសក
ិ ោពហុវរបធម៍ប្គូរទប្ងៀន
2.ទដើមបីទលើកេឹកចិតោដល់ជនអទតោប្រទវសន៍ថ្មច
ី ូ លទៅកនញងប្រ
ទេសទនេះស្វលាទរៀនតូ ចមួ យដដលចូ លរ ួមរស្តងគរ់
េេួ លបានគុែវុឌ្ឍិជាផ្ល វូ ការ
ំ មូ លដ្ឋានយុវវ ័យ"
2.ការអរ់រថ្ន
ំ ន ក់ A. "សិកាខស្វលាអរ់រជា
ថ្ននក់ប្រជាជនអទតោប្រទវសន៍ថ្មី
សិកោដ៏សុំខាន់
B. ទលើកេឹកចិតោដល់ទសចកោ ដី ែតុំននការអរ់រំទៅមហាវ ិេា
ល័យសហគមន៍ជនអទតោប្រទវសន៍ថ្មី
ឹ ជនអទតោប្រទវសន៍ថ្មន
ី ិងដផ្នការអរ់ររំ រស់កុមារា
3.ការសិកោននវ A.ការពប្ងង
កុមា រ ី
របធម៌
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B.អទតោប្រទវសន៍ថ្មីប្គូរទប្ងៀនយុវវ ័យផ្ោ លន
់ ូ វការអរ់រជា
ំ មូ លដ្ឋា
ននិងសមាភរពកស្វរននអភិវឌ្ឍ
C.កមម ភាពសបាោហ៍វរបធម៌ស្វខាទដើមបីជុំរញ
ុ ការជនអទតោប្រទវស
ន៍ថ្ម។ី

8..ជំនួយចិញ្ចម្
ឹ រីបាច់កុមារាកុមា រ ី
គទប្មាង

ចុំែុចសុំខាន់

សរ ីរាងគ

1.ការអរ់រំអា A.ទយាងតមរយៈសងគ មសុី វ ិលទដើមបីទដ្ឋេះប្ស្វយមាតរិតនិ ការ ិយាល័យកិ
ិ ការប្រឹកោអុំពីអាជីពនិងកុ ចច ការសងគ ម
ណ្តពាបាលនិ ងប្គួ ស្វរការប្រឹកោការអរ់រំនង
មារនិងទកម ងជុំេង់
ងកុមារ
ននទសវាសុខុមាលភាពនិងទសវាដនេទេៀតទដើមបីសប្មរខល ួន
ទៅនឹងជី វ ិត។
ការ ិយាល័យកិ
B.ការប្រឹកោទយារល់ទសវាសុខុមាលភាពខសងគ ម
ចច ការសងគ ម
ការប្រឹកោទយារល់ រតទរ់ពីទរៀនការដថ្ទ ុំទសវាកមម សប្មាក
ការអរ់រំអាណ្តពាបាលនិងដផ្នការកុំទែើនទផ្សងទេៀត។
ការ ិយាល័យកា
C.ជនអទតោប្រទវសន៍ថ្មីការទរៀន
រអរ់រំ
ការទលើកកមព ស់ការផ្លាស់រតរវរបធម៍
ូ
នង
ិ ទលើកេឹកចិតោដល់ការ
ទរៀនសូ ប្តទពញមួ យជី វ ិត។
ុំ ភា ការ ិយាល័យសុ
2.ការដថ្រកោ A.ជនអទតោប្រទវសន៍និងកុមារាកុមា រ ីននកុមារការរញ្ញចង
ពយនោ អភិវឌ្ឍន៍ននការង្ករ
ខាភិបាល
ទកម ងជុំតន់
B.ការផ្ោ ល់ទសវាខការពាបាលនិងការសិកោ
ការ ិយាល័យស
ទប្កាយេី២
C.ទរៀនសូ ប្តរទប្ងៀនកួ រ
ហគមន៍
D.អាេិភាពការចូ លទរៀនស្វលាមទតោ យយស្វធារែៈរដា
ការ ិយាល័យកា
រអរ់រំ
សប្មារ់អាណ្តពាបាល ការ ិយាល័យកា
3.ការរែតញេះរ ការអនុវតោ ចារ់អរ់រប្ំ ក ុមប្គួ ស្វរ
ិ ហ៍
រអរ់រំ
ណ្ត
ោ លទកម ងជុំ កប្មិតកុមារាកុមា រ ី និងការរ ួមទភេ និងអាពាហ៍ពពា
តន់ទប្កាយេី ការបាត់រង់ប្ក ុមប្គួ ស្វរ
រអុំពអ
ី រ់រំ វ ិជាជជីវៈនិងការប្គរ់ប្គង។
២

9.. ការគលើកកម្ព សកា
់ រចូ លរ ួម្កនុ្ស្គ ម្
គទប្មាង

ចុំែុចសុំខាន់

1.ការទប្ជើសទរ ីសស
មាជិកសម ប្័ គចិតដ

សរ ីរាងគ

េេួ លសមាជិកសម ័ប្គចិតោការទប្ជើសទរ ីសរុគគលិកនិងវគគ
រែតញេះរណ្ត
ោ លសិកោ។
A.ការផ្ោ ល់ប្រឹកោការចូ លរ ួមររស់សហគមន៍ទនេះទរើទយា
2.ការរុំទ រ ីទសវាកនញង ងតមអន កជុំតញររស់ពួកទគផ្លប្រទយាជន៍ទដើមបីផ្ោល់ អងគ ភាពដដល
ទសវាសងគ ម។ ។
ទក់េម
ឹ
សងគ ម
B.អានទរឿងនិទេៀន ននការអានជាមួ យកុមារ។
3.ការផ្លាស់រតរដចករំ
ូ
សកមម ភាពពហុវរបធម៌ផ្ោលន
់ ូ វឱកាសសប្មារ់ប្រជាជន
ូ
អទត
ោ
ប្រទវសន៍
ថ្
ម
ច
ី
លរ
ួម។
ដលកវរបធម៌
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ការទកើនទ ង
ើ កិចចសនទ តជាមួ យរដ្ឋាភិបាលអទតោប្រទវ
4.ការចូ លរ ួមចារ
សន៍ថ្មីសប្មារ់ឱកាសថ្វ ិកានិងការទប្រើ
ណ្តធិរទតយយនិង ជាទប្ចើនទេៀតទៅកនញងរតទត់ជាមួ យនឹងតប្មូវការររស់
ការផ្ោ ល់សេ
ិ ធអ
ិ ុំណ្តច ពួ កទគ។
6.ការវាយតំលៃ:
សូ មអនុេតោ សប្ារ់ករណីសំណុន្ំ រឿងលនការន្ដ្ឋោះប្ាយរដ្ឋាភិបាៃន្យើងនិងការ ិយាៃ័យកិច្ចការ
សុី េ ិៃសរុរទ ំងអស់។
7.លលៃ ន្សវា:
សរ ីរាងគ នីមួយៗលនគន្ប្ាងលេ ិកាប្រចំឆ្នឬ
ំ មូ ៃនិធជ
ិ ំនួយឥតសំណងការផ្ោ ៃ់ប្រឹកាមូ ៃនិធិ
ន្ ើមបីថលរកាគូ រាាមីភ រ ិយាសញ្ញាតិររន្េសន្ដ្ឋោះប្ាយអំពីរញ្ញា។

8.រង្វាន់ន្ៃើកេឹកច្ិតោ:
ន្ដ្ឋយអងគ ការសោ ង់ដ្ឋរេេួ ៃរង្វាន់ន្ៃើកេឹកច្ិតោប្តូេបានអនុេតោ ន្៏ ពញន្ៃញ។

9. អន កមិនានរញ្ញាន្ពញន្ៃញ ប្តូេថកថប្រៃំដ្ឋរ់រថនែ ម។

11

