การประชุมคณะกรรมการมาตรการให้คาปรึกษาดูแลผูย้ า้ ย
ถิ่นฐานใหม่ทวี่ ่าการกรุงไทเป บันทึกการประชุม
●วันเวลา：22/12/2017 (วันศุกร์）เวลา14:00 น.
●สถานที：
่ ชั้น12 อาคารที่วา่ การกรุงไทเป
●ประธาน：หลินว่านฟา
การประชุมครั้งที่ผ่านมานาเข้าสู่กรณีควบคุม
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
และการเพิ่มเติม
【สานักงานแรงงาน】
นอกจากจัดหลักสูตรเริ่มต้นการประกอบธุรกิจแล้ว
ยังบริการให้คาปรึกษาแบบ1ต่อ1อีกด้วย
ได้ช่วยเหลือผูย้ า้ ยถิ่นฐานใหม่ได้เริ่มต้นประกอบธุรกิจ
【สานักงานกิจการพลเรือน】
ข้อมูลการเริ่มต้นทาธุรกิจบนเว็บไซต์ผูย้ า้ ยถิ่นฐานใหม่เป็ นการประกอบ
ธุรกิจร้านอาหารซึ่งเป็ นการ
ประกอบธุรกิจขนาดเล็กเป็ นหลัก
ในอนาคตจะเพิ่มเติมขยายเนื้ อหากว้างขวางขึ้ น
กรุณานาออกจาก
กรณีควบคุม
【กรมตรวจคนเข้าเมือง】
ผูย้ า้ ยถิ่นฐานใหม่มาอาศัยอยูไ่ ต้หวันในช่วงเวลาที่ไม่เหมือนกัน
เบิกได้เอกสารใบมีถิ่นพานักที่ต่างกัน
ดัง่ กล่าวทาให้ทราบถึงเวลาที่ผูย้ า้ ยถิ่นฐานใหม่มายังไต้หวัน
นาสถิตินี้มาเทียบกับ“รายงานการตรวจสอบความต้องการในชีวติ ของคู่
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สมรสชาวต่างชาติและคูส่ มรสชาวจีนแผ่นดินใหญ่ปี2013”มีสดั ส่วนที่ใ
กล้เคียงกัน ควรนามาใช้พิจารณาอ้างอิงได้
【กรรมการ คุณชินปิ่ นหลง】
ตามที่กรมตรวจคนเข้าเมืองทาข้อมูลสถิติช่วงเวลาการมาไต้หวันของผูย้ ้
ายถิ่นฐานใหม่และครั้งนี้ ได้เพิ่มสถิติโครงสร้างอายุเข้ามา
พอที่จะตัดสินได้ถึงช่วงเวลาการมาไต้หวันของผูย้ า้ ยถิ่นฐานใหม่และการ
บริการที่พวกเขามีความต้องการว่าเป็ นอย่างไร
【กรรมการ คุณเคออวีห่ ลิง】
เสนอแนะให้กรมตรวจคนเข้าเมืองนารายงานผลสรุปการตรวจสอบควา
มต้องการในชีวติ ของผูย้ า้ ยถิ่นฐานใหม่ในไต้หวันปี 2018
ให้กบั ที่วา่ การรัฐในแต่ละท้องที่และองค์กรภาคเอกชนได้ใช้
【ประธานมีมติ】
1.นาออกจากกรณีควบคุม3กรณี
สานักงานกิจการพลเรือนเพิม่ เติมขยายเนื้ อหาหน้าเว็บไซต์การเริ่มต้นปร
ะกอบธุรกิจของผูย้ า้ ยถิ่นฐานใหม่ได้อย่างต่อเนื่ อง
ตอบสนองความต้องการของผูย้ า้ ยถิ่นฐานใหม่
2.ขอให้กรมตรวจคนเข้าเมืองช่วยนาผลสรุป“รายงานการตรวจสอบควา
มต้องการในชีวติ ของผูย้ า้ ยถิ่นฐานใหม่ในไต้หวันปี 2018”ให้กบั ที่วา่ การไ
ทเปไว้ใช้พิจารณาอ้างอิง
หัวข้อรายงาน
●กรณีท1ี่
ทีมทางานมาตรการเสริมสร้างให้คาปรึกษาดูแลผูย้ า้ ยถิ่นฐานใหม่ที่
ว่าการกรุงไทเปปี 2017 สถานการณ์การประชุมครั้งที่3
ตามรายละเอียด (หน่ วยงานรายงาน ：สานักงานกิจการพลเรือน)
【คุณเคออวี่หลิง】
ขอให้กองการศึกษาอธิบายถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งศูนย์เรียนรูภ้ าษา
จีน
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ที่จะนาเสนอแนะต่อกระทรวงศึกษาธิการ
【กองการศึกษา】
สรุปรวบรวมปั ญหาในแต่ละสถานศึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับผูย้ า้ ยถิ่นฐานใหม่
รุน่ ที่2 ในเวลาที่เหมาะสมจะได้นาเสนอแนะต่อกระทรวงศึกษาธิการ
【ประธานมีมติ】 รับทราบ
●กรณีท2ี่
ข้อมูลทางสถิตทิ ี่เกี่ยวข้องกับผูย้ า้ ยถิ่นฐานใหม่กรุงไทเปและสถา
นการณ์การดาเนินงาน
ตามรายละเอียดการประชุม
【ประธานมีมติ】 รับทราบ
●กรณีท3ี่ ：
รายงานกรณีเฉพาะในแต่ละหน่วยงานที่ว่าการกรุงไทเป
ตามรายละเอียด
สานักงานกิจการพลเรือนรายงาน(ผลดาเนิ นการให้คาปรึกษาดูแลผูย้ า้
ยถิ่นฐานใหม่ปี2017)
【กรรมการ คุณเฉินชิงชุน】
1.ข้อมูลที่เป็ นทางการมีน้อยมาก
เสนอแนะให้สานักงานกิจการพลเรือนเสริมเพิม่ เติมข้อมูลผูย้ า้ ยถิ่นฐานให
ม่เข้าประชุมงบประมาณแบบมีส่วน
2.ผูย้ า้ ยถิ่นฐานใหม่ไม่เข้าใจระบบการศึกษาของไต้หวัน
ควรให้บริการแพลตฟอร์มให้คาปรึกษาสอบถามที่เกี่ยวข้องในการเลื่อนชั้
นสาหรับผูย้ า้ ยถิ่นฐานใหม่รุน่ ที่2
【กรรมการ คุณจูลี่อิง】
เสนอแนะให้กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งศูนย์เรียนรูภ้ าษาจีนกลางซึ่งเป็
นสิ่งที่มีความจาเป็ น
เวลานี้ พนักงานล่ามของสานักงานกิจการพลเรือนเข้าให้บริการในโรงเ
รียน เป้ าหมายการบริการเป็ นผูย้ า้ ยถิ่นฐานใหม่รนุ่ ที่2ระดับชั้นประถม
มัธยม ควรขยายบริการต่อไปถึงระดับมัธยมปลายหรือสูงกว่า
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และบุตรธิดาผูย้ า้ ยถิ่นฐานใหม่ที่มาไต้หวันโดยผ่านการรับเลี้ ยงบุตร
【สานักงานกิจการพลเรือน】
1.เข้าร่วมงบประมาณแบบมีส่วนร่วมขอให้หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบแ
สดงข้อมูลเพิ่มมากขึ้ น ส่วนของการรายงานประเมินผล
หลังการอภิปรายแล้วจะนามาไว้ใช้พิจารณาอ้างอิง
2.สาหรับระดับมัธยมปลาย (อาชีวศึกษา)ขึ้ นไป
และบุตรธิดาผูย้ า้ ยถิ่นฐานใหม่ที่มาไต้หวันโดยการรับเลี้ ยงบุตรให้ได้เรีย
นรูภ้ าษาจีน
หลักสาคัญขอให้ไปยังโรงเรียนประถมศึกษาใกล้เคียงที่มีช้นั เรียนการศึก
ษาผูใ้ หญ่ได้เข้าร่วมเรียนกับผูใ้ หญ่
หรือโอนย้ายไปยังองค์กรภาคเอกชนที่เหมาะสมได้ช่วยเหลือการเรียนรูภ้
าษาจีน
พนักงานล่ามสมาคมผูย้ า้ ยถิ่นฐานใหม่ยงั สามารถให้บริการที่เหมาะสมไ
ด้เช่นกัน
【กองการศึกษา】
1.2016ผูย้ า้ ยถิ่นฐานใหม่เข้าร่วมงบประมาณแบบมีส่วนร่วม
สาหรับการนาเสนอวางแผนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของผูย้ า้ ยถิ่นฐาน
ใหม่รุน่ ที่2
กองการศึกษาได้จดั ประชุมสัมมนาในเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยา
ยน ณ สมาคมผูย้ า้ ยถิ่นฐานใหม่วา่ นฮวาและหนานกัง่
ให้ช่องทางการเลื่อนชั้น การพัฒนาหลากหลาย
ลักษณะเฉพาะของโรงเรียน และให้คาปรึกษาด้านการศึกษา
อีกทั้งได้นาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจัดไว้ในเว็บไซต์พนที
ื้ ่เฉพาะผูย้ า้ ยถิ่นฐานใ
หม่ ไว้ใช้พิจารณาอ้างอิง
2.เว็บไซต์ที่ปรึกษาแนะแนวการเลื่อนชั้นของกองการศึกษา
ยังให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องการเลื่อนชั้นในไต้หวันอีกด้วย
【ประธานมีมติ】
ขอให้กองการศึกษานาข้อมูลเว็บไซต์การเลือ่ นชั้นให้กบั สานักงาน
กิจการพลเรือนเพื่อลิงค์เชื่อมกัน และให้แปลข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
●กรณีท4ี่
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ที่วา่ การกรุงไทเปจัดเตรียมปี 2017
“การประเมินผลการปฏิบตั ิงานให้บริการดูแลผูย้ า้ ยถิ่
น
ฐานใหม่ที่กระทรวงมหาดไทยดาเนิ นการ” ตามรายละเอียด
【ประธานมีมติ】
1.ในแต่ละสานักงานเขตปี 2017ได้ช่วยเหลือผูย้ า้ ยถิ่นฐานใหม่ยนื่ เรือ่
งขอกรณีไกล่เกลี่ยหรือปรึกษาสอบถามด้านกฎหมาย
และในปี 2018ให้ระบุพิเศษถึงสถานะของผูย้ า้ ยถิ่นฐานใหม่ที่ยนื่ เรื่อ
ง ให้มีการรายงานกลับทุกเดือน
2.สานักงานกิจการพลเรือนสรุปข้อมูลปี 2017ของแต่ละกรมกอง
เตรียมพร้อมวางแผนการประชุม อีกทั้งขอให้กรรมการนาเสนอข้อคิดเห็น
เรื่องที่อภิปราย
●กรณี：
แก้ไขของที่วา่ การฯ“แผนการดาเนิ นงานและนโยบายปรึกษาดูแลผูย้ ้
ายถิ่นฐานใหม่”ตามรายละเอียด
【ลงมติ】
กรุงไทเปยังคงใช้คาว่า“ผูย้ า้ ยถิ่นฐานใหม่”ต่อไปในกา
รเรียกคูส่ มรสชาวต่างชาติและคูส่ มรส
ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ กรณีแก้ไขเพิ่มเติมอื่นๆได้รบั การผ่านอนุ มตั ิ
เลิกประชุม：16:00 น.
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