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Dịch vụ phục vụ trực tuyến, không lo lắng về cuộc sống  

Đài Trung gồm 29 khu ủy ban đều có “Cửa sổ tư vấn thích nghi cuộc 

sống dành cho tân dân cư”, có chuyên viên giúp đỡ giải thích cách 

thích nghi cuộc sống tại Đài, đăng ký hộ khẩu, nhập tịch, cấp chứng 

minh nhân dân và các vấn đề liên quan, hoan nghênh các bạn đến và 

liên hệ. 

Sở hộ tịch và cục dân chánh có mở lớp “Bồi dưỡng thích nghi cuộc 

sống dành cho tân cư dân”, mở  các khóa học kiến thức trong cuộc 

sống, giúp tân cư dân thuận lợi hòa nhập vào môi trường sinh sống , 

quan niệm sinh sống đúng đắn, nắm rõ quyền lợi bản thân, nhận 

thức hiểu biết văn hóa Đài Loan. 

Đơn vị tư vấn: 

◎Cục Dân Chánh – Phòng Hộ tịch thành phố Đài Trung 

   Số điện thoại: (04)22289111#29612 

◎ Danh sách Sở hộ tịch khu vực thành phố Đài Trung 

    Số điện thoại: (Như phụ lục 1) 
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Học tiếng Trung dễ dàng, nghe nói  thông thạo  

Giảng dạy phiên âm và nhận biết 

chữ (mở lớp vào tháng 3, 6, 9 hằng 

năm) 

 Sau khi tốt nghiệp chính phủ cấp cấp 

bằng tốt nghiệp. 

Đơn vị tư vấn: 

Cục giáo dục - Phòng giáo dục xã hội chính phủ thành phố Đài Trung 

(04)22289111#54504 

Lớp học cơ bản dành cho tân cư 

dân 

Trường tiểu học và trung học công 

lập kèm theo giáo trình trường dạy 

thêm chính quy 
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Đào tạo trước khi đi làm, hỗ trợ tìm việc  

Cục lao động mở  khóa dạy nghề dành cho 

người thất nghiệp, tân cư dân có thể tham 

gia miễn phí các lớp dạy nghề và được 

lãnh trợ cấp ! 

Tư vấn mở lớp: 

Cục lao động- Phòng an ninh việc làm  chính phủ thành phố Đài Trung 

(04)22289111#35615 

Tìm việc thông qua chính phủ an toàn và đáng 

tin, đồng thời lại miễn phí~ 

Phòng giới thiệu việc làm hằng tháng có các 

chuyến đi đến từng địa phương khác nhau, tổ 

chức các chương trình liên quan đến việc tuyển 

dụng mang tính khu vực , tổ chức tuyển dụng 

không định kỳ cho từng nhà máy! 

Đơn vị tư vấn: 

Phòng giới thiệu việc làm thành phố Đài Trung 

(04)22289111#36100 

“Tân cư dân nhất định 

phải có giấy phép lao 

động hoặc CMND thì mới 

có thể làm việc” 

Là không đúng đấy! 
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Giáo dục về chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sức khỏe trẻ em  

Trạm y tế các khu hướng dẫn và cung cấp các dịch vụ gồm thời kỳ trước 

khi mang thai, trước khi sanh, chăm sóc sau khi sanh đẻ, kỹ năng chăm sóc 

trẻ sơ sinh, điều tiết sinh sản, hỗ trợ tân cư dân xin trợ cấp khám thai vv . 

Đơn vị tư vấn: 

Cục y tế  - Phòng bảo vệ sức khỏe thành phố Đài Trung  

(04)25265394 

Danh sách trạm y tế thành phố Đài Trung (Như phụ lục 3) 
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Phụ nữ mang thai thuộc tân cư dân trước khi nhập tịch chưa được hưởng bảo hiểm y 

tế, được phép nộp đơn xin trợ cấp khám thai, mỗi thai được trợ cấp 10 lần. 

Vui lòng liên hệ với trạm y tế địa phương 
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Phục vụ tại khu dân cư, phúc lợi chăm sóc tốt 

Cục xã hội 

Địa điểm phục 
vụ khu vực tân 

cư dân 

 Trung tâm phục 

vụ phúc lợi gia 

đình tân cư dân 

Tân cư dân có thể truy cập các thông tin từ cục xã hội về thông tin phúc lợi xã  

 hội, hỗ trợ gia đình sinh sống tại Đài, đồng thời có thể đến các địa điểm tụ tập  

 của tân cư dân, trò chuyện cùng các chị em~ 

        
Đơn vị tư vấn: 

◎ Cục phúc lợi xã hội phụ nữ và bình đẳng giới tính chính phủ Tp Đài Trung                 

     Số điện thoại: 04-22289111#37522 

◎ Trung tâm phục vụ phúc lợi gia đình tân cư dân Tp Đài Trung   

     Số điện thoại :04-24365740  

     Địa chỉ: Số 260 đoạn 3 đường Hán Khê khu Bắc Thuần. 

◎ Trung tâm phục vụ phúc lợi gia đình tân cư dân Tp Đài Trung khu vực miền núi                   

     Số điện thoại: 04-25255995 

     Địa chỉ: Số 46 đường Minh Nghĩa khu Phong Nguyên  

◎ Trung tâm phục vụ phúc lợi gia đình tân cư dân Tp Đài Trung khu vực vùng biển      

     Số điện thoại: 04-26801947 

     Địa chỉ: Số 169 đường Thủy Nguyên Khu Đại Giáp 

◎ Trung tâm phục vụ phúc lợi gia đình tân cư dân Tp Đài Trung khu vực Đại Thuần  

     Số điện thoại: 04-24865363 

     Địa chỉ: Số 32 đường Tân Quang, khu Đại Lí 
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Hỗ trợ pháp lý chu đáo,quyền lợi được đảm bảo 

Tư vấn pháp 
luật 

Có luật sư đảm nhiệm hỗ trợ cố vấn pháp luật, giải đáp vấn đề  

thắc mắc của công chúng  

(1) Phòng tư vấn pháp luật tại lầu 10 Trung tâm tòa nhà hành  

     chính đại lộ Đài loan chính phủ Tp Đài Trung :  

     Thứ Hai ~ thứ Sáu  09:00~12:00, 14:00~17:00 

(2) Phòng bảo vệ người tiêu dùng lầu 2 Tòa nhà hành chính  

     Dương Minh chính chủ Tp Đài Trung :  

     Thứ Hai ~ thứ Sáu   14：00~17：00 

(3) Hoan nghênh tân cư dân sử dụng các hỗ trợ pháp lý tại văn 

     phòng ủy ban nhân dân 

 Đơn vị tư vấn : Cục pháp lý chính phủ Tp Đài Trung 

(04)22289111#23610 

Danh sách ủy ban nhân dân khu vực thành phố Đài Trung 

(Như phụ lục 2) 
Bảo vệ tức 

thì 
Đường dây nóng :113 

Đường dây nóng báo án:110 

Báo án bạo 
hành gia đình 

Cung cấp dịch vụ: (1) Kiểm tra vết thương (2) Nơi tạm trú khẩn 

cấp (3) Tái thiết và tư vấn tâm lý (4) Dịch vụ giới thiệu việc làm 

(5) Trợ cấp kinh tế và sinh hoạt (6) Miễn chuyển hộ khẩu con cái 

khi chuyển trường (7) Viếng thăm và gặp gỡ con cái (8) Tư vấn 

pháp luật (9) Hỗ trợ xin cấp lệnh bảo hộ (10) Tư vấn cho trẻ em 

và thanh thiếu niên chứng kiến bạo lực gia đình 

Đơn vị tư vấn: 

Trung tâm phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại tình dục 

chính phủ thành phố Đài Trung (04)22289111#38800 6 
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Thi bằng lái xe gắn máy, an toàn đường bộ 

1. Phần thi viết : 

(1) Bộ đề phần thi viết gồm 8 thứ tiếng Trung, Anh, Nhật, Việt, Indo, 

Thái,   Campuchia, Miến Điện.  Phần thi nghe có thêm tiếng Đài, 

tiếng Hakka, tổng cộng có 10 thứ tiếng để chọn. 

(2) Trang web của Bộ Giao thông Vận tải,phục vụ 24 /24 có thể tải 

các bộ đề thi thử (Trang wed: http://www.thb.gov.tw/dịch vụ sát 

hạch/Bộ đề thi viết) 

2. Tư vấn miễn phí thi bằng lái xe gắn máy: 

    Phải hẹn trước, trên 5 người mới mở lớp giảng. 

 

Đơn vị tư vấn: 

◎ Sở sát hạch khu vực Đài Trung    Số điện thoại: 04-26912011 #200   

     Số 2 đoạn 1 đường Du Viên khu Đại Đổ thành phố Đài Trung 

◎ Trạm sát hạch Tp Đài Trung   Số điện thoại: 04-22341103 #200 

     Số 77 đường Bắc Thuần khu Bắc thành phố Đài Trung 

◎ Trạm sát hạch Phong Nguyên Số điện thoại: 04-25274229 #200 

    Số 120 đường Phong Đông khu Phongg Nguyên thành phố Đài Trung 
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Mượn sách nhanh chóng tại thư viện,tưởng xa mà lại gần 

Sách tại thư viện Tp Đài Trung rất đa dạng dành cho tân cư dân 

• Cho mượn sách, tạp chí đa ngôn ngữ, sách dành cho trẻ em, truyện tranh. 

• Thưởng thức và cho mượn video âm nhạc đa quốc gia. 

• Không gian đọc sách dành cho phụ huynh và trẻ em. 

Chuyên khu dành cho đọc sách đa văn hóa  

Thư viện sách công cộng của thành phố có trang bị “Chuyên khu dành cho đọc 

sách đa văn hóa” cung cấp các loại sách tiếng Indo, Việt Nam, Thái Lan, Nhật 

Bản, Hàn Quốc và các ngôn ngữ khác , chỉ cần có thẻ mượn sách, bạn có thể 

mượn sách tại các quầy phục vụ của tất cả thư viện trên toàn khu vực. 

Tư vấn thông tin: 

Lầu 2  số 260 đoạn 3 đường Hán Khê Tây khu Bắc Thuần 

(04)24372584 

 

Đơn vị tư vấn: 

Cục văn hóa chính phủ Tp Đài Trung 

(04)22289111#25312 
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Gia đình không vấn đề, hôn nhân hạnh phúc 

Cư xử vợ chồng 

Giao tiếp cha mẹ 

và con 

Quan hệ gia đình 

Tìm hiểu trước  

hôn nhân 

Giáo dục con cái 

Thích nghi  

cuộc sống 

Điều tiết cảm xúc 

Có thể gọi điện, gặp mặt hoặc liên lạc qua email để tư vấn với trung tâm giáo dục 

gia đình, hỗ trợ giải quyết các vấn đề có liên quan đến giới tính, hôn nhân, cha mẹ 

và con cái, quan hệ trong gia đình hoặc các vấn đề tâm lý cá nhân~ 

Tư vấn điện thoại： 

“4128185 Đường dây nóng tư vấn hỗ trợ giáo dục gia đình” 

Gọi trực tiếp bằng điện thoại bàn: 412-8185 

Gọi trược tiếp bằng di động: 02-4128185。 
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Danh sách Sở hộ tịch khu vực thành phố Đài Trung 
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Danh sách ủy ban nhân dân khu vực thành phố Đài Trung 

Khu vực Số điện thoại Địa chỉ Khu vực Số điện thoại Địa chỉ 

04-22222502 

Lầu 3 số 300 đường 

Thành Công khu 

Trung  

04-26564311 
Số 66 đường Hòa Bình 

khu Ngọ Khê 

04-22151988 

Số 245 đường 

Trường Phúc khu 

Đông  

Khu Ô  Nhật 04-23368016 
Số 316 đường Tân 

Hưng khu Ô  Nhật 

04-22245200 
Số 11 đường Kim 

Tây Khu Tây  
Khu Thần Cương 04-25620841 

Số 30 đườngg Thần 

Cương khu Thần Cương  

04-22626105 
Lầu 3 số 72 đường 

Công Hạc khu Nam  
Khu Đại Đỗ 04-26991105 

Số 646 đoạn 2 đường 

Sa Điền khu Đại Đỗ 

04-22314031 
Số 301 đường Vĩnh 

Hưng khu Bắc  
Khu Đại Nhã 04-25663316 

Số 301 đoạn 2 đường 

Nhã Hoàn khu Đại Nhã 

04-22556333 

Số 386 đường Thị 

Chính Bắc 2 khu Tây 

Thuần  

Khu Hậu Lý 04-25562116 

Số 84 đườngg Công An 

phường Đôn Tây khu 

Hậu Lý 

04-24752799 

Số 679 đường Xuân 

Đông khu Nam 

Thuần  

Khu Sương Phong 04-23397128 

Số 20 đường Đại Đồng 

phường Bản Đường khu 

Sương Phong  

04-24606000 

Số 10 đoạn 3 đường 

Tùng Đức khu Bắc 

Thuần  

Khu Đàm Tử 04-25331160 
Số 239 đoạn 2 đường 

Trung Sơn khu Đàm Tử 

04-25222106 

Số 2 đường Thị 

Chánh khu Phong 

Nguyên  

Khu Long Giềng  04-26352411 

Số 247 đoạn 4 đường 

Sa Điền khu Long 

Giềng  

04-24063979 
Số 36 đường Đại Tân 

khu Đại Lí 
Khu Ngoại Phủ 04-26832216 

Số 390 đường Lục Phân 

khu Ngoại Phủ 

04-22794157 
Số 144 đường Hòa 

Bình khu Thái Bình  
Khu Hòa Bình  04-25941501 

Số 156 đoạn 3 đường 

Đông Quan phường 

Nam Thế khu Hòa Bình  

 04-26270151 

Số 101 đường Trấn 

Chánh phường Trung 

Xã khu Thanh Thủy 

Khu Thạch Cương  04-25722511 
Số 1033 đường Phong 

Thế khu Thạch Cương  

Khu Sa Lộc 04-26622101 

Số  8 đường Trấn 

Chánh phường Bắc 

Thế khu Sa Lộc  

Khu Đại An 04-26713511 
Số 356 đường Trung 

Sơn Nam khu Đại An  

Khu Đại Giáp 04-26872101 
Số 52 đường Dân 

Quyền khu Đại Giáp  
Khu Tân Xã 04-25811111 

Số 28/1 đoạn 2 đường 

Hưng  Xã phường Phục 

Thạnh khu Tân Xã  

Khu Đông Thế 04-25872106 

Số 518 đường Phong 

Thế  phường Bắc 

Hưng khu Đông Thế  
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  Tên đơn vị Điện thoại  Tên đơn vị Điện thoại  

Khu vực  

thành 

phố 

Trạm y tế khu Tây 04-22223811 
Trạm y tế  

khu Tây Thuần 
04-27027068 

Trạm y tế khu Đông 04-22834121 
Trạm y tế  

khu Nam Thuần 
04-23827640 

Trạm y tế khu Nam 04-22629735 

Trạm y tế  

khu Bắc Thuần 

- Quân Công 

04-22392638 

Trạm y tế khu Bắc 04-22359182 

Trạm y tế  

khu Bắc Thuần  

– Tứ Dân 

04-24211945 

Vùng  

núi 

Trạm y tế  

khu Phong Nguyên 
04-25261170 

Trạm y tế  

khu Đông Thế 
04-25873872 

Trạm y tế khu Hậu Lí 04-25562048 Trạm y tế khu Đại Nhã 04-25661091 

Trạm y tế khu Đàm Tử 04-25324643 Trạm y tế khu Tân Xã 04-25813514 

Trạm y tế  

khu Thần Cương 
04-25622792 Trạm y tế khu Hòa Bình 04-25942781 

Trạm y tế  

khu Thạch Cương 
04-25721887 Trạm y tế khu Lê Sơn 04-25989540 

Vùng 

biển 

Trạm y tế  

khu Đại Giáp 
04-26872153 Trạm y tế khu Ngọ Khê 04-26562809 

Trạm y tế khu Đại Đỗ 04-26992111 Trạm y tế khu Sa Lộc 04-26625040 

Trạm y tế  

khu Thanh Thủy 
04-26222639 

Trạm y tế  

khu Ngoại Phủ 
04-26833835 

Trạm y tế khu Đại An 04-26713681 
Trạm y tế  

khu Long Giềng  
04-26352228 

Đại 

Thuần 

Trạm y tế khu Đại Lí 04-24061500 
Trạm y tế  

khu Sương Phong 
04-23393022 

Trạm y tế  

khu Thái Bình 
04-23938083 Trạm y tế khu Ô  Nhật 04-23381027 

Danh sách trạm y tế  khu vực thành phố Đài Trung 
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Trung tâm giới thiệu việc làm thành phố Đài Trung 

Tên đơn vị Điện thoại/ Fax Địa chỉ Phục vụ khu vực 

TT giới thiệu việc làm  

chính phủ Đài Trung  

04-22289111 

#35650   

Lầu 1 Vân Tâm số 99 đoạn 3 Đại Lộ Đài Loan khu 

Tây Thuần Tp Đài  Trung  

Khu Bắc, khu Tây,  

khu Tây Thuần, khu Bắc 

Thuân , khu Nam Thuần 

TT giới thiệu việc làm  

Nhơn Hòa  
04-22808369 

Số 362-1 đường Nhơn Hòa khu Đông Tp Đài Trung 

(TT dịch vụ lao động ) 
Khu Đông , Tây, Trung  

TT giới thiệu việc làm  

Đại Lí 
04-24852742 

Số 32 đường Tân Quang khu Đại Lí Tp Đài Trung 

( TT phục vụ phúc lợi trẻ em và thanh thiếu niên ) 

Khu Đại Lí, khu Thái 

Bình, khi Sương Phong, 

khu Ô  Nhật, khu Nam  

TT giới thiệu việc làm  

Đông Thế  
04-25771761 

Số 518 đường Phong Thế khu Đông Thế Tp Đài 

Trung  ( Ủy ban nhân dân khu Đông Thế) 
Khu Đông Thế 

TT giới thiệu việc làm  

Đại Đỗ 
04-26982240 

Số 646 đoạn 2 đường Sa Điền khu Đại Đỗ Tp Đài 

Trung ( Ủy bản nhân dân khu Đại Đỗ) 

Khu Đại Đỗ, khu Long 

Giềng , khu Sa Lộc,  

khu Ngọ Khê 

TT giới thiệu việc làm  

Đại Giáp  
04-26801493 

Số 52 đường Dân Quyền khu Đại Giáp Tp Đài 

Trung ( Ủy ban nhân dân khu Đại Giáp) 

Khu Đại Giáp,  

khu Ngoại Phủ, khu Đại 

An, khu Thanh Thủy 

TT phát triển nghề nghiệp 

Tp Đài Trung  

04-22289111 

#36486~7 

Số 36 đường Dương Minh khu Phong Nguyên Tp 

Đài Trung  
  

TT giới thiệu việc làm 

Phong Nguyên  

(Bộ lao động) 

04-25271812 
Số 37 đường Xã Hưng khu Phong Nguyên Tp Đài 

Trung  
  

TT giới thiệu việc làm  

KCN Công Nghệ Miền 

Trung 

04-25607437 

Số 6-1 đường Trung Khoa khu Đại Nhã Tp Đài 

Trung (Lầu 1 tòa nhà Ban quản lý KCN Công  

Nghệ MiềnTrung) 

Trực thuộc KCN Công 

Nghệ Miền Trung 

TT giới thiệu việc làm  

Đàm Tử 
04-25346908 

Số 1 đườngg Kiến Quốc khu chế xuất Đài  Trung 

khu Đàm Tử Tp Đàii Trung ( Tòa nhà Ban quản lý 

khu chế xuất ) 

Khu Đàm Tử 

TT giới thiệu việc làm  

Đại Nhã  
04-25605892 

Lầu 1 số 299 đoạn 2 đường Nhã Hoàn khu Đại Nhã 

Tp Đài Trung (kế bên Ủy bản nhân dân khu Đại 

Nhã) 

Khu Đại Nhã 

TT giới thiệu việc làm  

Thần Cương 
04-25631565 

Số 2-1 đường Thần Xuyên khu Thần Cương Tp Đài 

Trung ( Văn phòng số 2 Ủy ban nhân dân khu Thần 

Cương ) 

Khu Thần Cương  

TT giới thiệu việc làm  

Hậu Lý 
04-25584691 

Số 89 đường Phúc Â m khu Hậu Lí Tp Đài Trung  

(Ủy ban hòa giải Hậu Lý) 
Khu Hậu Lý 

TT giới thiệu việc làm  

Thạch Cương  
04-25811151 

Lầu 2 số 134 đường Phong Thế khu Thạch Cương 

Tp Đài Trung (Hội phúc lợi xã hộ Thạch Cương ) 
Khu Thạch Cương  

TT giới thiệu việc làm  

Tân Xã 
04-25810882 

Số 28/1 đoạn 2 đường Hưng Xã phường Phục 

Thạnh khu T6an xã Tp Đài  Trung ( Ủy ban nhân 

dân khu Tân Xã) 

Khu Tân Xã 

TT giới thiệu việc làm   

Hòa Bình  
04-25943083 

Số 156 đoạn 3 đường Đông Quan phường Nam Thế 

khu Hòa Bình Tp Đài Trung ( tại sảnh lầu 1 Ủy ban 

nhân dân khu Hòa Bình ) 

Khu Hòa Bình 
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Cục Dân Chánh Chính Phủ Thành Phố Đài Trung  

Điện thoại: 04-22289111#29400 

Địa chỉ: Số 99 đoạn 3 Đại Lộ Đài Loan khu Tây Thuần Tp Đài Trung  


