Chính sách chăm sóc phụ đạo người nhập
cư của Thành phố Đài Bắc
Chính sách nhân khẩu số 10533833000 ngày 30. 12. 2016

1.Lời nói đầu
Mối quan hệ giao lưu giữa nước ta và các nước trên thế giới rất mật thiết,
hôn nhân giữa người dân trong nước và người nước ngoài hoặc người
Trung Quốc ngày càng gia tăng. Với mục đích hỗ trợ phối ngẫu nước
ngoài thích nghi với môi trường sống, Chính phủ thực hiện các biện pháp
phụ đạo, đồng thời nâng cao sự hiểu biết của người dân đối với văn hóa
nước mẹ đẻ của người nhập cư.
2.Những phân tích về thực trạng người nhập cư hiện nay
Khái niệm về người nhập cư bắt đầu từ cuối thập niên 1970. Hiện nay số
lượng người nhập cư tại thành phố Đài Bắc là 40.000 người, đứng thứ 3
trong các huyện thị trên cả nước. Nền tảng tình cảm của một bộ phận các
cuộc hôn nhân xuyên quốc gia tương đối mong manh, các vấn đề phát
sinh bao gồm: thiếu tính ổn định của hôn nhân, mạng lưới hỗ trợ xã hội
không đầy đủ, kinh tế khó khăn, tìm kiếm công việc không dễ dàng, thiếu
hiểu biết về sức khỏe sinh sản và điều trị y tế, bạo lực gia đình và vấn đề
giáo dục con cái trong gia đình không đầy đủ.

3.Chính sách chăm sóc phụ đạo
Thông qua các chính sách chăm sóc phụ đạo, nâng cao năng lực trong
cuộc sống cho người nhập cư, kiện toàn hệ thống chăm sóc phụ đạo, giúp
cho người nhập cư có được cuộc sống ổn định, từ đó tham gia vào công
tác phục vụ xã hội.
4.Mục tiêu
-Nâng cao năng lực cuộc sống
-Phát triển nền văn hóa đa dạng
- Kiện toàn hệ thống phụ đạo
5.Các phương án hiện có
1..Nâng cao năng lực thích nghi cuộc sống
Trọng điểm

Hạng mục

1.Phục vụ tại A. Các buổi họp định kỳ của đoàn thể phúc lợi xã hội.

Cơ quan
Cục Xã hội

địa phương
B. Các dịch vụ mang tính hỗ trợ bao gồm: thăm hỏi, phụ
đạo từ các đoàn thể, tổ chức tọa đàm, giáo dục đào tạo.
2.Hội

quán Sáng lập Hội quán người nhập cư thành phố Đài Bắc,

cho hội quán đầu tiên trên toàn quốc. Lắp đặt hệ thống mạng
người nhập cư riêng, phòng khách, khu vui chơi dành cho cha mẹ và
dành

con cái, thiết lập dịch vụ thông dịch viên tư vấn bằng
tiếng Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và tiếng Anh, cung
cấp tạp chí với nhiều loại ngôn ngữ, tổ chức các chương
trình đào tạo.

Cục Dân
chính

3.Hội trại

Hội trại trưởng thành trong cuộc sống dành cho người

Cục Dân

trưởng thành

nhập cư với các nội dung, bao gồm: ngôn ngữ, nấu ăn,

chính

trong cuộc

nghệ thuật thủ công, phong tục tập quán, chăm sóc sức Văn phòng

sống

khỏe và giáo dục sức khỏe sinh sản, giới thiệu về pháp cộng đồng
lệnh, thăm quan, tổ chức các hoạt động cho cha mẹ và

khu vực

con cái v.v.
4.Đào tạo nhận Tổ chức các lớp 『Giáo dục dành cho người trưởng
biết mặt chứ

thành』tại các trưởng tiểu học và PTCS.

Cục Giáo
dục

5. Bằng lái xe A. Đề thi ghi âm và đề thi viết với nhiều loại ngôn ngữ, hỗ trợ Phòng quản
người nhập cư thi lấy bằng lái bằng ngôn ngữ mẹ đẻ.

lý giao

B. Ngân hàng đề thi viết với nhiều loại ngôn ngữ và hệ

thông đường

thống mô phỏng làm bài thi http://tpcmv.thb.gov.tw/
6.Các đường
dây tư vấn

●Hội quán người nhập cư
Nam Cảng 2788-4911, Vạn Hoa 23701046。
●Phòng ngoại vụ của Sở cảnh sát：2381-7494。
●Tư vấn về pháp lệnh liên quan đến vấn đề cư trú tại

bộ
Cục Dân
chính
Cục Cảnh
sát

Đài Loan
Phối ngẫu Trung Quốc 2389-9983；外配 Phối ngẫu Sở Di dân
nước ngoài 2388-9393*3122；
Thích nghi với cuộc sống 2388-9393*3217
●Tư vấn về dịch vụ sức khỏe

Cục Y tế

Đường dây bảo vệ sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em：
2728-7118
Trung tâm dịch vụ sức khỏe tại 12 khu vực ：
Tùng Sơn：2767-1757
Tín Nghĩa：2723-4598
Đại An：2733-5831
Trung Sơn：2501-4616
Trung Chính：2321-5158
Đại Đồng：2585-3227
Vạn Hoa：2303-3092
Văn Sơn：2234-3501
Nam Cảng：2782-5220

Cục Giáo
dục

Nội Hồ：2791-1162

Cục Lao

Sỹ Lâm：2881-3039

động

Bắc Đầu：2826-1026
●Dịch vụ giáo dục：2725-6423
●Dịch vụ giới thiệu việc làm：

Cục Xã hội

Phối ngẫu Trung Quốc：23085231*703； Phối ngẫu
nước ngoài: 23085231*716
●Trung tâm phục vụ Gia đình người nhập cư 25580133
b. Khu vực phía Tây 23616577
c. Khu vực phía Bắc 25040399
d. Khu vực phía Nam 29312166
e. Khu vực phía Đông 26317059
7.Dịch vụ pháp A.Quầy pháp luật khu vực phía Tây tại tầng 1 tòa Chính Phòng thư
phủ thành phố, điện thoại đăng ký 27256168

luật

ký

B.Trung tâm Phục vụ Gia đình người nhập cư, Trung Cục Xã hội
tâm phòng chống bạo lực gia đình.

Cục Dân

C.Họp thảo luận của các khu vực.

chính

2..Bảo đảm quyền làm việc và nâng cao kỹ năng làm việc
Hạng mục

Trọng điểm

Cơ quan

1.Hướng

A.Dịch vụ giới thiệu việc làm: đăng ký tìm việc, giới

Cục Lao

dẫn nghề
nghiệp

thiệu việc làm, tổ chức hoạt động tuyển dụng.
B. Quản lý các hồ sơ cá nhân: tiến hành đánh giá từng
cá nhân và bố trí công việc đối với những người
nhập cư không có nhiều khả năng cạnh tranh,
đồng thời tiến hành theo dõi định kỳ.
C. Nâng cao chính sách giới thiệu việc làm:
1、Trợ cấp cho công việc tạm thời: Người nhập
cư đăng ký tìm việc tại các cơ quan giới
thiệu việc làm nhà nước. Trong vòng 14
ngày, nếu không tìm được việc làm phù hợp,
sẽ được điều đến các cơ quan nhà nước hoặc
các tổ chức phi lợi nhuận để làm thêm. Tiền

động

lương tính theo giờ là 133/ giờ, mỗi tháng
cao nhất có thể lĩnh 176 giờ tiền lương, thời
gian làm việc không quá 6 tháng.
2、Trợ cấp tuyển dụng: Chủ thuê sử dụng người
nhập cư, có thể lĩnh tiền trợ cấp từ 8.000 đến
12.000 Đài tệ/ tháng/ người, hưởng trợ cấp
nhiều nhất 12 tháng.
3、Học tập tại nơi làm việc và kế hoạch tái thích
ứng: Những trường hợp thông qua chính
sách trợ cấp các đơn vị sự nghiệp hoặc đoàn
thể, mỗi đợt dài nhất là 3 tháng; Đối với
những trường hợp khuyết tật nặng có thể kéo
dài 6 tháng, để cung cấp cơ hội thích nghi
môi trường làm việc cho người tìm việc,
giúp họ tái hòa nhập với môi trường làm
việc.
4、Biện pháp hỗ trợ việc làm ổn định cho những
đối tượng chỉ định đặc biệt hiện đang thất
nghiệp: Đăng ký hộ khẩu tại Thành phố Đài
Bắc đủ 4 tháng trở lên, phù hợp với điều
kiện là đối tượng chỉ định đặc biệt. Những
đối tượng này sẽ được các trung tâm giới
thiệu việc làm của thành phố giới thiệu công
việc, những người đóng bảo hiểm lao động
với mức tiền lương là 27.600 Đài tệ, ổn định
làm việc trong 1 tháng trở lên, mỗi tháng có
thể nhận 5.000 Đài tệ tiền trợ cấp, nhiều nhất
có thể nhận 6 tháng khoản trợ cấp này.
D.Chương trình đào tạo năng lực nghề nghiệp
.Lớp học sáng nghiệp: Giải thích những qui định
pháp luật khi làm việc tại Đài Loan, thực trạng của
thị trường việc làm, nguồn tài liệu phục vụ các
hạng mục và lưu trình đăng ký; Cung cấp cơ hội
học tập và tư vấn sáng nghiệp đối với những
người có khả năng tạo lập doanh nghiệp nhỏ.
.Thông tin về việc làm: 「Sổ tay nguồn tài liệu về
dịch vụ việc làm 」 , 「 Tài liệu tuyên truyền

quảng cáo công việc dành cho phối ngẫu nước
ngoài và Trung Quốc Đại Lục」
1.Huấn

Người nhập cư cư trú theo người thân hoặc cư trú lâu

luyện nghề dài tại Đài Loan, sau khi được xét duyệt tuyển chọn
có thể tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng
nghiệp
nghề nghiệp miễn phí.

3..Nguồn thông tin về điều trị Y tế và bảo vệ sức khỏe sinh sản
Trọng điểm

Hạng mục

Cơ quan

1. Chăm sóc A. Dịch vụ thăm hỏi
1. Trung tâm dịch vụ sức khỏe khu vực tổ chức

sức khỏe

các buổi đến thăm những gia đình mới kết
hôn hoặc mới sinh con.
2. Chỉ đạo hỗ trợ cho giáo dục y tế về kế hoạch
gia đình, kiểm tra trước khi sinh và bảo vệ
sức khỏe sinh sản.
B. Dịch vụ thông dịch:
1. Trung tâm dịch vụ sức khỏe và bệnh viện liên
hợp thành phố cung cấp 「dịch vụ thông
dịch ngôn ngữ nước ngoài về điều trị y tế 」.
2. Tài liệu bảo vệ sức khỏe y tế với nhiều loại
ngôn ngữ (tiếng Việt Nam, tiếng Indonesia,
tiếng Thái Lan, tiếng Anh).
C.Đăng ký xin trợ cấp khám thai, giáo dục y tế trước
khi sinh cho mẹ bầu đối với người nhập cư chưa
đóng bảo hiểm y tế: Nhân viên điều dưỡng cộng
đồng hướng dẫn người nhập cư kiểm tra thai sản
định kỳ trước khi sinh để tránh sinh con bị khuyết
tật.
D. Trợ cấp chẩn đoán di truyền trước khi sinh và
kiểm tra sức khỏe:
1.Kiểm tra sức khỏe trước khi sinh, nữ giới

Cục Y tế

hỗ trợ 1.595 Đài tệ, nam giới hỗ trợ 655 Đài
tệ.
2.Kiểm tra 「Hội chứng Down」ở giai
đoạn đầu thai kỳ hỗ trợ 2.200 Đài tệ, hoặc
kiểm tra ở giai đoạn giữa thai kỳ hỗ trợ
1.000 Đài tệ (phíkiểm tra), chọn 1 trong 2.
3. Nhóm phụ nữ có nguy cơ sinh con có Hội
chứng Down cao hơn được hỗ trợ 5.000 Đài
tệ (phíkiểm tra chọc dò nước ối).
4.Hỗ trợ kiểm tra sức khỏe sinh sản.
E. Đối với những người chưa tham gia bảo hiểm y tế
trước khi đăng ký hộ khẩu, hỗ trợ phí khám thai 10
lần trước khi sinh, và phí kiểm tra sàng lọc viêm cầu
khuẩn nhóm B trong tuần 35 đến tuần 38 của thai kỳ
(mức hỗ trợ dựa theo tiêu chuẩn của Sở Y tế).
2.Tuyên truyền Tài liệu tuyên truyền về AIDS với nhiều loại ngôn
về AIDS

ngữ trên trang web của Cục Y tế.

4..Bảo vệ an toàn cá nhân
Trọng điểm

Hạng mục

Cơ quan

1.Hỗ trợ trong

Đường dây nóng bảo hộ 24/ 24: 23961996*226

trường hợp khẩn

Hỗ trợ khẩn cấp cho người nhập cư khi gặp phải

cấp

bạo lực gia đình hoặc lạm dụng tình dục. Cung
cấp dịch vụ chẩn đoán, xác nhận thương tích, thu
thập bằng chứng và bố trí chỗ ở an toàn, đồng
thời phối hợp với đường dây bảo hộ 113 để xử lý
kịp thời.

2.Cung cấp dịch A.Đường
vụ đa ngôn ngữ

dây

nóng

phục

vụ

24/

24:

23961996*226,113, cung cấp dịch vụ thông dịch
tiếng Trung, tiếng Đài, tiếng Anh, tiếng
Indonesia, tiếng Việt Nam, tiếng Thái Lan và
tiếng campuchia v.v.
B.Xây dựng ngân hàng dữ liệu thông dịch viên

Cục Xã hội

và tiêu chuẩn về phí thông dịch.
•

3.Tuyên truyền

ngôn ngữ, tải các tập tin điện tử.

biện pháp phòng
tránh

Tài liệu tuyên truyền dạng gấp với nhiều loại

•

Tăng cường bảo vệ và hỗ trợ các nạn nhân.

•

Đưa nội dung vào chương trình hội trại

Cục Dân chính

trưởng thành dành cho người nhập cư.

5..Tuyên truyền nền văn hóa đa dạng
Trọng điểm

Hạng mục

1.Bình đẳng

Cơ quan

Đăng các bài liên quan đến người nhập cư trên tạp Cục Du lịch và

giữa các nhóm chí Đài Bắc và báo điện tử.

Truyền thông

dân tộc
2.Huấn

luyện Bố trí nhân viên tác nghiệp, nhân viên cảnh sát tham

Phòng huấn

tại chức

gia vào chương trình đào tạo, nâng cao nhận thức về

luyện công

những vấn đề của người nhập cư.

nhân viên chức

3.Truyền thông Đài phát thanh Đài Bắc phát sóng các chương trình: Cục Du lịch và
đại chúng

「Hội năng lượng tâm tế」,「Nước cộng hòa mơ Truyền thông
ước 」, đồng thời hợp tác cùng Cục Lao động tổ
chức chương trình 「HELLO TAIPEI」, cung cấp
những thông tin liên quan cho người nhập cư bằng
tiếng Indonesia, tiếng Thái Lan, tiếng Philippines và
tiếng Việt Nam. Chương trình được phát sóng vào lúc
20:00 – 23:00 các ngày thứ 7 và chủ nhật trên kênh
FM93.1 và AM1134.
Khuyến khích người nhập cư tham gia các hoạt động Cục Văn hóa
nghệ thuật.
Lớp dạy ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ của người nhập cư Cục Dân chính
(tiếng Việt Nam, tiếng Indonesia và tiếng Thái Lan).
A.Hoạt động giáo dục gia đình dành cho người nhập Cục Giáo dục
cư, đưa quan niệm về hôn nhân xuyên quốc gia, gia
đình đa văn hóa và bình đẳng về giới tính vào nội
dung tuyên truyền giáo dục hôn nhân gia đình.

B.Khuyến khích các đoàn thể xã hội và khu vực tổ
chức các hoạt động đa văn hóa.
4.Hoạt

động .Vận dụng các bảng quảng cáo điện tử, chương trình Các đơn vị liên

tuyên truyền

của các đài phát thanh truyền hình nhà nước và tư

quan

nhân, bảng điện tử của các trạm tàu điện ngầm, bảng
phụ đề của các kênh công cộng CH3, tạp chí Đài Bắc
v.v để tuyên truyền quảng cáo các thông tin hoạt
động.
.Chuyển những thông tin về việc tổ chức hoạt động
dành cho người nhập cư cho các phòng ban, in ấn các
tài liệu tuyên truyền.
.Khi tổ chức hội báo tại các lý hoặc các cuộc họp của
Phòng quản lý hộ tịch, phối hợp tuyên truyền các
chính sách và hoạt động.
5.Thống kê số Làm các bảng biểu thống kê liên quan đến người Phòng thống kê
liệu

nhập cư để hỗ trợ cho công tác thực hiện chính sách.

6.Sửa đổi qui

Dựa vào quyền trách nhiệm, thảo luận sửa đổi và đề Cục Dân chính

định pháp luật xuất ý kiến.

6..Kiện toàn mạng lưới xã hội
Trọng điểm

Hạng mục

Xây dựng ngân hàng tài liệu về đoàn thể phúc lợi xã hội.

1.Đoàn thể
phúc lợi xã
hội
2.Thông tin

Tổng hợp các thông tin phúc lợi dành cho người nhập cư

về phúc lợi

bằng nhiều loại ngôn ngữ

3.Nhân
thông dịch

tài Tổng hợp các thông tin bằng ngôn ngữ nước ngoài của cơ
quan nhà nước và đoàn thể xã hội, tổ chức các buổi huấn
luyện thông dịch viên.

4.Mạng lưới Phát triển các chính sách phục vụ theo từng khu vực, cung
cấp điểm phục vụ gần nhất.

Cơ quan

Cục Xã hội

xã hội
5.Lập

các A.Nếu chính sách cần những thông tin thống kê về người

danh sách

Sở Di dân

nhập cư, có thể đăng ký thông qua trang web:
https://nasoa.immigration.gov.tw/fcs/index.jsp hoặc gửi
công văn đến Cục Dân chính đề nghị cung cấp danh sách.

Cục Dân

B.Khi thực hiện các buổi thăm hỏi cá nhân, có thể yêu cầu

chính

Trạm phục vụ - Đại đội nghiệp vụ khu vực phía Bắc thuộc
Bộ Nội vụ hoặc Đội xử lý đặc biệt của thành phố Đài Bắc
hỗ trợ.

7..Nâng cao giáo dục văn hóa
Trọng điểm

Hạng mục

Cơ quan

1. Công nhận A.Những người đã có 「 Hộ chiếu Trung Hoa Dân Cục Giáo
văn bằng

Quốc」, 「Thẻ cư trú của Đài Loan」 và 「Giấy phép
xuất nhập cảnh của Đài Loan」có thể tham gia 「Cuộc
thi sát hạch trình độ học lực bậc trung học (bao gồm
người dân khuyết tật) (tổ tiểu học, tổ PTCS và tổ
PTTH)」 .
B.Trình tự thực hiện xác nhận văn bằng tốt nghiệp trình
độ PTTH trở xuống.
1.Trung Quốc Đại Lục
(1) Dựa theo 「Biện pháp kiểm duyệt và công nhận
văn bằng của Trung Quốc 」 chuyển đổi chứng
nhận học lực tương đương.
(2) Khi đến Cục Giáo dục làm thủ tục cần mang theo
văn bằng, CMND Trung Hoa Dân Quốc (hoặc hộ
khẩu), giấy tờ công chứng của Trung Quốc và các giấy
tờ chứng minh do Hiệp hội giao lưu hai bờ eo biển cấp
(bản gốc), 2 ảnh 4X6.
2.Các khu vực khác (bao gồm Hồng Kông, Ma cao)
Việc công nhận văn bằng dựa theo 「Qui chế kiểm

dục

duyệt văn bằng」và 「Biện pháp kiểm duyệt và công
nhận văn bằng của Hồng Kông và Ma Cao」. Người
làm thủ tục cần dịch văn bằng sang tiếng Trung và
đăng ký xác nhận tại Văn phòng Đài Bắc tại nước
bản địa.
C.Thực hiện chính sách
1.Tăng cường kế hoạch giáo dục dành cho người nhập cư
và con cái của họ, bồi dưỡng đội ngữ giáo viên giảng dạy
nền văn hóa đa dạng.
2.Khuyến khích người nhập cư đăng ký học các lớp
bổ túc văn hóa tại trường tiểu học và PTCS để lấy
văn bằng.
2.Các lớp giáo A.「Lớp giáo dục cơ bản cho người trưởng thành」dành
dục

cho người nhập cư.
B. Khuyến khích các trường đại học cộng đồng tổ chức
các chương trình đào tạo dành cho người nhập cư.

3.Học tập và A. Tăng cường kế hoạch giáo dục dành cho người nhập cư và
tìm hiểu về con cái của họ.
B. Đào tạo đội ngũ giáo viên cho chương trình giáo dục cho
văn hóa
người trưởng thành dành cho người nhập cư, nghiên cứu và
phát triển tài liệu tham khảo.
C. Tổ chức các hoạt động tuần văn hóa của người nhập
cư trong khuôn viên trường học.

8..Hỗ trợ giáo dục con cái
Trọng điểm

Hạng mục

Cơ quan

1. Giáo dục

A. Thông qua đoàn thể xã hội tổ chức các buổi phụ đạo Cục Xã hội

công tác làm

giáo dục công tác làm cha mẹ, tư vấn phát triển cho

cha mẹ

thanh thiếu niên, dịch vụ phúc lợi, thích nghi cuộc
sống v.v.
B. Tư vấn về dịch vụ phúc lợi xã hội, phụ đạo theo Cục Xã hội
từng trường hợp, chăm sóc sau giờ học, dịch vụ chăm
sóc thay thế, kế hoạch giáo dục trưởng thành cho cha
mẹ v.v.

C. Các buổi học tập dành cho người nhập cư, tăng Cục Giáo dục
cường giao lưu văn hóa và khuyến khích học tập suốt
đời.
2. Chăm sóc A. Công tác kiểm tra sàng lọc sự phát triển của trẻ đối
thế hệ thứ 2 với con em người nhập cư.
của
người B. Dịch vụ điều trị giáo dục sớm
nhập cư

C. Phụ đạo học tập sau giờ học.

Cục Y tế
Cục Xã hội
Cục Giáo dục

D. Ưu tiên tiếp nhận vào các trường mẫu giáo công
lập.

3. Bồi dưỡng

Thực hiện luật giáo dục gia đình, tổ chức các chương Cục Giáo dục

năng lực cho

trình giáo dục về chức năng làm cha mẹ, làm con, giới

thế hệ thứ 2

tính, hôn nhân, luân lý và quản lý v.v.

người nhập cư

9..Tăng cường tham gia công tác xã hội
Hạng mục

1. Chiêu mộ tình
nguyện viên

Trọng điểm

Cơ quan

Tổ chức các chương trình đào tạo bồi dưỡng và
chiêu mộ tình nguyện viên

A. Phụ đạo người nhập cư tham gia vào các đoàn
thể xã hội, dựa vào sở trường và sở thích của họ để
2. Công tác phục vụ
cung cấp cơ hội phục vụ xã hội.
xã hội
Các đơn vị liên
B. Tổ chức các chương trình kể chuyện, cùng đọc
quan
sách với trẻ.
3. Giao lưu văn hóa Tạo cơ hội cho người nhập cư tham gia vào các
hoạt động văn hóa.
Tăng cơ hội đối thoại giữa các cơ quan nhà nước
4. Bồi dưỡng năng
và người nhập cư, giúp cho việc lập và sử dụng
ngân sách phù hợp hơn với nhu cầu của người
lực
nhập cư.

6.Sát hạch: Đề nghị chuyển các tài liệu liên quan về quá
trình thực hiện cho Cục Dân chính tổng hợp.
7.Kinh phí: Ngân sách hàng năm của các cơ quan hoặc kinh

phí hỗ trợ các quỹ chăm sóc phụ đạo dành cho phối ngẫu
nước ngoài.
8.Phần thưởng: Thực hiện dựa theo tiêu chuẩn thưởng phạt
của các cơ quan.
9.Các việc chưa hoàn thiện, có thể sửa đổi bổ sung.

