




序言

　　臺灣是多元文化的移民社會，截至 108年 11月底為止，

我國婚姻移民之人口已逾 55萬人，主要以大陸地區及越南、

印尼、泰國、柬埔寨、緬甸及菲律賓等東南亞國家為主。

　　為使新住民在來臺前，可以初步了解我國國情、文化風

俗、移民法令及相關福利等，本署整合跨部會移民輔導及培力

資訊，將新住民的服務從「入境後」延伸到「入境前」。因此，

規劃編製多語「新住民入國前輔導手冊及宣導影片」，期能透

過本手冊及影片，解說目前臺灣的移民輔導及培力的相關資

訊，並提供我國駐外館、處辦理新住民入國前服務之使用。

　　本手冊內容包括認識臺灣篇、生活輔導篇、身分權益篇等

三大單元，並有中、英、越、印、泰、柬、緬等 7種語版，以

中文及外文相互對照方式呈現，便利新住民及國人家屬共同參

閱，增進彼此互動。而影片則搭配手冊的三大單元，以微電影

融入生活情境的拍攝手法呈現新住民來臺生活的點滴，讓即將

來臺的新住民能更加深入了解臺灣，知曉彼此文化之間差異及

社會制度的不同，以增進其來臺的生活適應。 

　　在此手冊及影片出版發行之際，本署非常感謝所有提供相

關資訊的部會及地方政府，以及本次萬分辛勞參與編輯及審查

的所有委員！未來本署也將朝向推動提昇大眾多元文化知能素

養，營造友善國際移民生活環境而持續努力深耕！

內政部移民署署長

អា�ម្កថា

តៃវ៉ាន់គឺជាសង្គមជនអន ដ្ោ ប្រនេសន៍មួយដែលមានេ្រ្បធម៌ចបម រុះ។ មកទល់នឹងចុងដែេចិ្ឆិកាឆ្នាំ 108 ជន 
អន ដ្ោ ប្រនេសន៍ដែលន�ៀ្រកា�មកតៃវ៉ាន់មានចំនួននលើសពើ55មឺុន្ក់ ដែលជាចម្បងមកពើចឆិនែើនោក 

នឆិងនេៀៃណាម ឥណ្ឌូ ននសុើ តៃ កមុ្ជា ភឌូមា នឆិងហ្ើលើពើន។

មុននពលមកែល់តៃវ៉ាន់ នែើម្បើជួយឲ្យប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើអាចដសង្យល់ពើ ស្ថា នភាពប្រនទស 
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នទៀៃ ទើស្នា ក់កា�នយើងែំុ្បានន�ៀ្រន�ៀងពៃ៌មានសដោើពើកា�ដណ្ំ នឆិង្រណដោុ ុះ្រណាដោ លប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើ 
នោយលាៃសន្ធងឹនសវកមស្បមា្់រប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើពើ “នបកាយឆ្លងដែន” មក “មុនឆ្លងដែន”។ ែឌូនចនាុះ 
នយើងែំុ្បានន�ៀ្រចំន�ៀ្រន�ៀង “នសៀេនៅ នឆិងដែសេេែីឌូអឌូ្សេព្្សាយកា�ដណ្ំមុនមកតៃវ៉ាន់សបមា្់រប្រជាជនចំ 
ណឌូ លបស រកៃ្ើ” នោយសង្ឹមថានសៀេនៅ នឆិងេែីឌូអឌូ អាចជួយ្រកបស្យអំពើពៃ៌មានតនកា�ដណ្ំ នឆិងកា� 
្រណដោុ ុះ្រណាដោ លប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើ�្រស់តៃវ៉ាន់ បពមទំាង ដ្ោល់ជាកា�នប្រើបបាស់តននសវកមមុ្នឆ្លងដែន 
សបមា្់រប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើនៅតាមស្ថា ្័រន នឆិងកា�យិាល័យតៃវ៉ាន់ប្រចំា្រ�នទស។។

ែ្លមឹស្�តននសៀេនៅននុះដចកជា៣ដ្នាកធំៗ �មួមាន ជំពឌូកស្្គ ល់តៃវ៉ាន់ ជំពឌូកដណ្ំតនកា��ស់នៅ 
នឆិងជំពឌូកអនដោសញ្ញា ណនឆិងសឆិទ្ធ ដែលមានជា៧ភាស្�មួមាន ចឆិន អង់នគ្លស នេៀៃណាម ឥណ្ឌូ ននសុើ តៃ ដែ�្ 
នឆិងភឌូមា។ ែ្លមឹស្�ទំាងននុះនឹង្រង្ហា ញន�ើងជា ភាស្ចឆិន នឆិងភាស្្រ�នទស�មួោនា  នែើម្បើ្ ដោល់ភាពង្យបសរួល
កនាងុកា�អាននឆិងសកមភ្ាព�មួោនា �វងប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើនឆិងបគរួស្�ដែលជាពល�ែ្ឋតៃវ៉ាន់។ 
ចំដណកឯដែសេេនីែអឌូេញិ បាន�មួ្សំេនឌូេជំពឌូកទំាង៣�្រស់នសៀេនៅ ៃៃជាភាពយនដោខ្នា ៃៃឌូច នោយ្រញ្ឌូលនឌូេ 
សកមភ្ាព�ស់នៅជាក់ដសដោង នែើម្បើ្រង្ហា ញពើែ្លមឹស្�លំអឆិៃតនជើេភាព�ស់នៅ�្រស់ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើនៅ
តៃវ៉ាន់ ជួយឲ្យប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើដែលន�ៀ្រនឹងមកតៃវ៉ាន់អាចយល់កាន់ដៃចបាស់ពើតៃវ៉ាន់ នឆិងស្្គ ល់ពើ 
ភាពែុសោនា តនេ្រ្បធម៌នឆិង្រទោ្ឋ នសង្គម នែើម្បើជបម រញកា�សបម្រែ្លនួនៅតៃវ៉ាន់�្រស់ពួកនគ។
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យា៉ា ងបជាលនបរៅ ចំនពាុះបគ្់របកសួងនឆិង�ោ្ឋ ភឆិបាលៃំ្រន់ ដែលបាន ដ្ោល់នឌូេពៃ៌មានពាក់ព័ន្ធ នឆិងចំនពាុះសមា 
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ចបម រុះ�្រស់មហាជន កនាងុនោល្ំរណង្រនងកើៃមជ្ឈោ្ឋ ន�ស់នៅសបមា្់រប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើែ៏នពានពញនៅ
នោយភាពរាក់ទាក់!

ទើស្នា ក់កា�អន ដ្ោ ប្រនេសន៍ បកសួងមហាត ទ្
ប្រធាន
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　　臺灣，氣候溫和、地形

豐富、生機蓬勃，自古以來

就是原住民溫暖的家，也是

歷代移墾者寄予厚望的寶島

天堂。

　　時至今日，自由民主的

臺灣仍持續在經濟、科技方

面穩健成長，並邁向國際全

球銜接發展。而臺灣的族群

結構也隨著時間累進逐步轉

變，統計至 108年 11月底

為止，我國總人口數已超過

2300餘萬人（註 1），其中，與國人結婚而來臺的新住民人

口已逾 55萬人（註 2），並屬原籍中國大陸者最多，其次為

越南、印尼、菲律賓、泰國等。有了這些新血注入，寶島臺灣

也呈現出更多元的風貌及文化。

　　透過內政部移民署（以下簡稱移民署）這本「新住民入國

前輔導手冊」的介紹，新住民朋友們可以更深入認識臺灣、適

應臺灣在地生活。

　　（本手冊所稱之新住民，係指臺灣地區人民之配偶為外國

人、無國籍人、大陸地區人民及香港、澳門居民。）

台灣原聲童聲合唱團在玉山頂上高歌。

បករមសំន�ងនែើមសំនលងកុមា�តនតៃវ៉ាន់នបចៀងនៅនលើកំពឌូលភនាំអុឆិ
圖片提供／台灣原聲教育協會

តៃវ៉ាន់ មានធាៃុអាកាសកក់ន ដ្ោ  សណា្ឋ នែើែ៏សម្បឌូ�ដ្រ្រ នពានពញនៅនោយភាព�ស់�នេកី 

ដែលតំាងពើ្ យមកគឺជាទើជបមកែ៏កក់ន ដ្ោ �្រស់ជនជាៃឆិនែើម នឆិងជាឋានសួោ៌ដែលអនាកអន ដ្ោ ប្រនេ

សន៍បគ្់រជំ្ន់បានពឹងជាកដោើសង្មឹ។

មកទល់្រចុ្្រ្បននា តៃវ៉ានដែលមាននស�ភីាព នឆិងប្រជានធ្រនៃយ្យ កំពុង្រនដោអភឆិេឌ្ឍនៅកាន់ទឆិ
សនៅនសែ្ឋកឆិច្ នឆិង្រនច្កេទិយាប្រក្រនោយច�ភីាព នឆិងនបាុះជំហាននៅកាន់អនដោ�ជាៃឆិ។ �ច្  

សម័្ន្ធតនប្រជាជនតៃវ៉ាន់បានផ្្ល ស់្រដោឌូ�្រនដោឆិចមដោងនៅតាមលំហឌូ�តននពលនេលា។ មកបៃឹមចុងេចិ្ឆិកា 

ឆ្នាំ 108 ចំនួនប្រជាជនតៃវ៉ាន់ស�្ុរមាននបចើនជាង23លាន្ក់ (សមា្គ ល់1) កនាងុនៅប្រជាជនចំ 

ណឌូ លបស រកៃ្ើមាននលើសពើ55មឺុន្ក់ (សមា្គ ល់2) ដែលមានប្រជាជនសញ្ជា ៃឆិនែើមចឆិននបចើនជាង

នគ ្រ ទ្ ្់រមកនេៀៃណាម ឥណ្ឌូ ននសុើ ហ្ើលើពើន នឆិងតៃ។ នោយមានកា�្រញជាឌូលឈាមបសស់ៃ្ើទំាង

ននុះ បាននធ្ើឲ្យនកាុះតៃវ៉ាន់មានេ្រ្បធម៌កាន់ដៃសម្ប�ួដ្រ្រ។

តាម�យៈកា�ពឆិព៌�្ “នសៀេនៅដណ្ំប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើមុនចឌូលតៃវ៉ាន់” �្រស់ទើ
ស្នា ក់កា�អន ដ្ោ ប្រនេសន៍តនបកសួងមហាត ទ្ននុះ (ខ្ងនបកាមនៅកាៃ់ថា ទើសនាក់ាកា�អន ដ្ោ ប្រនេសន៍) 

ននុះ ្រង្រ្ឌូនប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើទំាងឡាយនឹងកាៃ់ដៃយល់ចបាស់ពើតៃវ៉ាន់ នឆិងអាចសបម្រ  

ែ្លនួកនាងុកា��ស់នៅនៅទើននុះកាន់ដៃនលឿន។

(ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើ កនាងុនសៀេនៅននុះសំនៅនៅនលើ តែគឌូន�ៀ្រកា��្រស់ពល�ែ្ឋតៃវ៉ាន់ 

ដែលជាជន្រ�នទស ជនោ្នសញ្ជា ៃឆិ ជនសញ្ជា ៃឆិចឆិនែើនោក នឆិងពល�ែ្ឋហងុកុងនឆិងមា៉ា កាេ។)
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地理位置
　　有關地理位置、城市介紹等資料，來自總統府、行政院、

交通部觀光局及地方政府（註 3至註 5），重點摘要如下：

　　臺灣，位於亞洲大陸東部，約當琉球與菲律賓群島之間，

西隔臺灣海峽與中國大陸相望。臺灣正好就處於東北亞與東南

亞交會處，居亞洲太平洋沿岸最重要的經貿、運輸、軍事等要

衝。面積約 3萬 6千平方公里，其中七成地形屬山域，全島

山勢高峻，山脈多呈「北北東—南南西」走向，平原窄且主要

集中於西南沿海，地形海拔變化差異大，此外地震頻繁，溫泉

與火山眾多。

臺灣
Taiwan

臺灣在哪裡

ទីតំាងភូមិសាសស្ដ

ទាក់ទងនឹងឯកស្�អំពើទើតំាងភឌូមឆិស្បសដោ នឆិងទើបក រង បានមកពើេមិានប្រធា្ធឆិ្រៃើ បពឹទ្ធសភា 

មនទើ�នទសច�ណ៍តនបកសួងចរាច�ណ៍ នឆិង�ោ្ឋ ភឆិបាលៃំ្រន់ (សមា្គ ល់3 ែល់ សមា្គ ល់5)។ 

ចំណុចសំខ្ន់មានែឌូចខ្ងនបកាមននុះ៖

តៃវ៉ាន់មានទើតំាងសថាឆិៃនៅភាគខ្ងនកើៃតនទ្ើ្រអាសុើ នៅកណាដោ លប្រជំុនកាុះ�កីឌូយឌូ 

នឆិងប្រជំុនកាុះហ្ើលើពើន ខ្ងនកើៃជា្់រឈឌូងសមុបទតៃវ៉ាន់ទល់នឹងប្រនទសចឆិន។ តៃវ៉ាន់ក៏សថាឆិៃនៅចំណុ

ចប្រសព្�វងអាសុើឥស្ន នឆិងអាសុើអានគនាយ៍ ដែលជាទើតំាងែ៏សំខ្ន់តនលំនឹងពាណឆិ ជជាកម ្

កា�ែឹកជញជាឌូន នឆិងនយាធា តនៃំ្រន់អាសុើបា៉ា សុើហ្ឆិច។ មានត ទ្បកលាប្រមាណ3មឺុន6ពាន់គើ�ឌូដម៉ាបៃកាន� ៉ា 

កនាងុន្ុះ៧ភាគគឺជាៃំ្រន់ភនាំ ដែលទឌូទំាងនកាុះមានស្ថា នភាពភនាែ្ំស់បសលឹម ជួ�ភនាលំាៃសន្ធងឹនៅកាន់ទឆិ
សខ្ងនជើងនឆិងឥស្ន នឆិងទឆិសខ្ងៃ្បឌូងនឆិងនឆិ�ៃើ មានវលទំ្្រចនងៀ្ៃ ដែលប្រមឌូល ដ្ោុនំៅៃំ្រន់សុ

មបទភាគនឆិ�ៃើ នឆិងមានភាគែុសោនា ខ្្លំ ង�វងកម្ស់នើេ ៉ាឌូទឹកសុមបទតនសណា្ឋ នែើនើមួយៗ នប្ ពើននុះ 

មាន�ញជាយួែើញឹកញា្់រ នឆិងមាននបជាុះទឹកន ដ្ោ នឆិងភនានំភ្លើងនបចើន។

តតវា៉ាន់សៅឯណា
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城市介紹
　　我國目前有 6個直轄市、13個縣及 3個省轄市，而全國

的鄉、鎮、市、區則共有 368個。

　　6個直轄市分別為臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺

南市、高雄市；13個縣分別為新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南

投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、

澎湖縣、金門縣、連江縣；3個省轄市分別為基隆市、新竹市

及嘉義市。

　　我國包括臺灣本島及附屬島嶼，其中臺灣本島約占總面積

98%。附屬島嶼中，較重要者有蘭嶼、綠島、琉球嶼、釣魚臺

列嶼與龜山島。

臺灣行政區圖 

អំពីទីស្ រុង

តៃវ៉ាន់មានទើបក រងចំនួន6 បស រកចំនួន13 នឆិងបក រងចំនួន3 នឆិង ឃំុ សង្ក ៃ់ បក រង ែណ្ទឌូទំាង្រ្

�នទសមានស�្ុរចំនួន368។

ទើបក រងចំនួន6�មួមាន បក រងតៃ្ុរឆិក បក រងសុើន្ុរឆិក បក រងថាេយាន បក រងតៃចុង នឆិងបក រងកាេសុង។ 

បស រកចំនួន13�មួមាន បស រកសុើនជឌូ បស រកមុើេលើ បស រកចាងហ្ា បស រកណានៃឌូេ បស រកអុើនលើន 

បស រកជាអុើ បស រកភើងៃុង បស រកអុើឡាន បស រកហនួលៀន បស រកតៃៃុង បស រក្ឹងហ៊ឌូ បស រកជើនមឆិន 

នឆិងបស រកនលៀននជៀង។ បក រងចំនួន3�មួមាន បក រងជើ�ុង បក រងសុើនជឌូ នឆិងបក រងជាអុើ។

តៃវ៉ាន់រា្់រ្រញ្ឌូលនកាុះតៃវ៉ាន់ នឆិងប្រជំុនកាុះចំណុុះទំាងឡាយ កនាងុន្ុះនកាុះតៃវ៉ាន់ផ្ទ ល់មានទំ

ហំ98%តនទំហំស�្ុរ។ កនាងុចំនណាមប្រជំុនកាុះចំណុុះ នកាុះដែលសំខ្ន់�មួមាន នកាុះឡានអុើ 

នកាុះលើ នកាុះ�កីឌូយឌូ នកាុះទើេអុើ នឆិងនកាុះគួយស្ន។

� ឌូ្រៃំ្រន់�ែ្ឋបាលតៃវ៉ាន់
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直轄市

•  臺北市：為我國首都，經濟建設開發進步，交通運輸完備，

常有大型國際會議及活動展覽，吸引許多外國人在此就學、

考察、經商及停留，成為族群融合的多元社會。

•  新北市：擁有山林、海洋、溪谷、水岸、溫泉的自然美景，

以及農莊、茶園的田園風光，還有百年來先民在臺北盆地開

墾的軌跡，也是全國市民及新住民人口最多的城市。

•  桃園市：擁有多元的文化，北橫豐富的山水景觀，以及桃園

國際機場，成就此市為觀光城市。

•  臺中市：地處臺灣西半部的樞紐位置，氣候宜人，擁有豐富

人文資源、歷史文化、自然景觀、獨特產業、遊樂設施。並

具備多元的美食、購物、休閒活動及旅遊服務，還有精彩的

文化展演活動。

國立中正紀念堂 新北市淡水漁人碼頭 桃園大溪橋 臺中歌劇院 

បក រុង
•  បក រងតៃ្ុរឆិក៖ មាននសែ្ឋកឆិច្�កីចនបមើន នឆិងប្រព័ន្ធចរាច�ណ៍នឆិងែឹកជញជាឌូនបគ្់រសព្ ដៃងដៃមានបបា

�ព្ធកឆិច្ប្រជំុថានា ក់អនដោ�ជាៃឆិខ្នា ៃធំ នឆិងសកមភ្ាពែតទនទៀៃ នឆិងបានទាក់ទាញជន្រ�នទសជានបចើនម

កសឆិកសា អនងកៃ នធ្ើពាណឆិ ជក្ម ្នឆិងស្នា ក់នៅ កា្ល យជាសង្គមេ្រ្បធម៌ចបម រុះ�្រស់បគ្់រជនជាៃឆិ។

•  បក រងសុើន្ុរឆិក៖ មាននទសភាពធមជ្ាៃឆិតាមៃំ្រន់ភនាំ តបពនឈើ សុមបទ បជលងភនាំ នឆិងបជំាសមុបទ 

នឆិងនទសភាពតាមដបសចមាក � នឆិងចមាក �ដៃ។ នប្ ពើននុះ នៅមានសនាឆិៃស្នា មកា�បៃរួសបតាយៃំ្រន់អា

ងទំ្្រតៃ្ុរឆិក�្រស់មនុសសេជំ្ន់្ុររាណ នឆិងជាទើបក រងដែលមានប្រជាជន នឆិងប្រជាជនចំណឌូ លស្

�កុៃ្ើ�ស់នៅនបចើនជាងនគប្រចំាប្រនទស។

•  បក រងថាេយាន៖ មានេ្រ្បធម៌នបចើនសម្បឌូ�ដ្រ្រ នទសភាពែ៏បសស់ស្្ៃតន្ុរឆិកហឹង 

នឆិងអាកាសយានោ្ឋ នថាេយាន បាននធ្ើឲ្យបក រងថាេយានកា្ល យជាទើបក រងនទសច�ណ៍ធំមួយ។

•  បក រងតៃចុង៖ សថាឆិៃនៅចំណុចសំខ្ន់តនភាគខ្ងលឆិច�្រស់តៃវ៉ាន់ មានធាៃុអាកាសលប្្រនសើ 

មានធនធានប្រតពណើ  េ្រ្បធម៌ប្រេៃដោឆិស្បសដោ នទសភាពធមជ្ាៃឆិ េស័ិយពឆិនសស នឆិងនហោ្ឋ �ច្ស

ម័្ន្ធកំស្នដោែ៏សម្បឌូ�ដ្រ្រ។ នប្ ពើននុះ មានកមេ្ធិើពឆិព៌�េ្រ្បធម៌ែ៏អស្្�្យ មហាឌូ្រចបម រុះដ្រ្រ អើវ៉ាន់ 

នឆិងនសវកមន្ទសច�ណ៍កំស្នដោ។

អាោ��ំលឹកអនុសសាេ�ីយ៍ចុងចឹង កំពង់ដ្មនុសសេបៃើតាន់សុ៊យ បករងសុើន្ុរឆិក ស្្នតាសុើថាេយាន មនហាបសពតៃចុង
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•  臺南市：是臺灣最早開發、最具歷史的百年古都，處處可見

古蹟、人文薈萃，近年更結合文青風潮，吸引許多店家在此

生根，成為最具文藝氣息的古城。

•  高雄市：是「山、海、河港、人文、古蹟」的城市，持續推廣

觀光、文化與科技等綠色產業，因受海洋氣候調節，全年陽光

普照、氣候宜人，並有豐富的歷史人文、山海資源。

　　除了上述6個直轄市之外，臺灣其它各縣市，則依北、中、

南、東、離島地區分別介紹如下：

北部地區

　　包括臺北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣

及新竹市。基隆市位於臺灣北端，基隆港港灣深入市區、水面

寬闊，為北臺灣門戶。宜蘭縣三面背山、一面向海，孕育出獨

特的世外桃源，特色是油綠的田園遍布及溫泉民宿等著稱。新

竹縣市是典型的客家地區，隨著上世紀經濟起飛，新竹縣與新

竹市的發展，從農業轉型導入高科技園區，帶動國家科技發

展，也形成多元融合的文化及產業特色。

•  បក រងតៃណាន៖ គឺជាទើបក រង្ុររាណដែលបានបៃរួសបតាយែំ្រឌូងនគនៅតៃវ៉ាន់ មានៃំ្រន់្ុររាណ  

នឆិង្រណដោុំ ប្រតពណើ េ្រ្បធម៌បគ្់រទើកដន្លង។ ្រចុ្្រ្បននានោយបាន�មួ្រញ្ឌូលេ្រ្បធម៌យុេេយ័ ក៏បាន 

ទាក់ទាញៃឌូ្រហាងៃឌូចៗជានបចើនមកនបាុះទើតំាងនៅទើននុះ នធ្ើឲ្យទើននុះកា្ល យជាទើបក រង្ុររាណប្រ 

ក្រនៅនោយែនងហាើមសឆិល្បៈ។

•  បក រងកាេសុង៖ គឺទើបក រងតន “ភនាំ សមុបទ ទនន្ល ប្រតពណើ េ្រ្បធម៌ នឆិងៃំ្រន់្ុររាណ” 

នឆិងបាន្រនដោជបម រញេស័ិយនទសច�ណ៍ េ្រ្បធម៌ នឆិង្រនច្កេទិយា។ នោយស្�ទទួលឥទ្ធឆិពលធាៃុ

អាកាសសមុបទ នធ្ើឲ្យមានពន្លបឺពុះអាទឆិៃ្យនពញមួយឆ្នាំ  មានធាៃុអាកាសលប្្រនសើ នឆិងមានធ

នធានប្រតពណើ ប្រេៃដោឆិស្បសដោនឆិងភនាសំមុបទែ៏សម្បឌូ�ដ្រ្រ។

នប្ ពើបក រងទំាង6ខ្ងនលើ បស រកបក រងែតទ�្រស់តៃវ៉ាន់ នឹងបៃរូេបានន�ៀ្ររា្់រនៅតាមៃំ្រន់ខ្

ងនជើង កណាដោ ល ខ្ងៃ្បឌូង ខ្ងនកើៃ នឆិងៃំ្រន់នប្ នកាុះ ែឌូចខ្ងនបកាម៖

តំ្ន់ខាងសជើង
�មួមានបក រងតៃ្ុរឆិក បក រងសុើន្ុរឆិក បក រងជើ�ុង បស រកអុើឡាន បក រងថាេយាន បស រកសុើនជឌូ 

នឆិងបក រងសុើនជឌូ។ បក រងជើ�ុងសថាឆិៃនៅចុងភាគខ្ងនជើងតនតៃវ៉ាន់ កំពង់ជើ�ុងចឌូលនបរៅមកកនាងុទើប្រ

ជំុជន ្រ�និេណទឹកធំទឌូលាយ គឺជាទើលំនៅតនតៃវ៉ាន់ខ្ងនជើង។ បស រកអុើឡានមានមុែ៣ទល់ភនាំ 

នឆិងមុែ១ទល់សមុបទ ្រនងកើៃឲ្យនៅជាទើពឆិនសសនប្ ពើពឆិភពនលាក ដែលលក្ខណៈពឆិនសសគឺដបស

ចមាក �ែ៏នែៀេបសង្ៃ់ នឆិងទើសំណាក់នបជាុះទឹកន ដ្ោ ។ បក រងនឆិងបស រកសុើនជឌូ 

គឺជាៃំ្រន់ជនជាៃឆិហាក់កា នោយនសែ្ឋកឆិច្កាលពើសៃេៃសេមុែ�កីចនបមើនខ្្លំ ង 

បស រកសុើនជឌូនឆិងបក រងសុើនជឌូ បានផ្្ល ស់្រដោឌូ�ពើេស័័យកសឆិកមម្កេស័ិយ្រនច្កេទិយា នហើយែឹក្ំកា�

អភឆិេឌ្ឍេស័ិយ្រនច្កេទិយា�្រស់ប្រនទស នឆិងក៏្រងក�បានជាេ្រ្បធម៌ចបម រុះែ៏ពឆិនសស។

宜蘭蘭陽博物館 
ស្�ៈមនទើ�ឡានយា៉ា ង អុើឡាន

高雄港口 
កំពង់ដ្កាេសុង

臺南赤崁樓 
អាោ�ឆឺឈានតៃណាន
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中部地區

　　包括苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣及雲林線。苗栗縣

以農業產業為主，也是臺灣西部十分適合旅遊及渡假的旅遊勝

地。彰化縣幅員完整，地勢平坦開闊，土地肥沃、物產豐饒，

為臺灣開拓較早之地區。南投縣位居臺灣本島中央，境內有多

座三千公尺以上的高山，也有最美湖泊「日月潭」點綴其中，

交織山水奇景。而以農業立縣的雲林縣，則有著自然純樸的農

村風光與得天獨厚的農產物品。

南部地區

　　包括嘉義縣、嘉義市、臺南市、高雄市及屏東縣。嘉義縣

是臺灣唯一擁有三大國家風景區的縣市，包含山丘、平原、海

景等不同的景致。嘉義市人文薈萃，是歷史淵源的城市，臺灣

最珍貴的「交趾陶」工藝發源於此，是充滿熱情與藝術的文化

藝術之都。屏東地處臺灣最南端，輪廓狹長、四季如春，有「臺

灣南洋」之稱，境內有聞名海內外的墾丁國家公園、大鵬灣國

家風景區及「海上觀光樂園」小琉球等景點。

តំ្ន់កណាដា ល
ៃំ្រន់កណាដោ ល�មួមាន បស រកមុើេលើ បក រងតៃចុង បស រកចាងហ្ា បស រកណានៃឌូេ 

នឆិងបស រកអុើនលើន។ បស រកមុើេលើមានេស័ិយកសឆិកមជ្ាចម្បង នឆិងជាៃំ្រន់ែ៏ស្កសមសបមា្់រនទស

ច�ណ៍នឆិងសបមាកកំស្នដោតនៃំ្រន់ភាគខ្ងលឆិចតៃវ៉ាន់។ បស រកចាងហ្ាមានត ទ្បកលាបគ្់របជ រង 

នបជាយ សណា្ឋ នែើទំ្្រនឆិងលាៃសន្ធងឹ ែើមានជើជាៃឆិ សម្បឌូ�ដ� ៉ា គឺជាៃំ្រន់មួយកនាងុចំនណាមៃំ្រន់

អភឆិេឌ្ឍែំ្រឌូងនគ�្រស់តៃវ៉ាន់។ បស រកណានៃឌូេសថាឆិៃនៅចំកណាដោ លនកាុះតៃវ៉ាន់ ដែលមានភនាកំម្ស់នលើ
សពើ៣ពាន់ដម៉ាបៃជានបចើន នឆិងមាន្ឹរងសឌូ�យិាចន្ ទ ែ៏ស្្ៃប្រណឆិ ៃ។បស រកអុើនលើនគឺជាបស រកកសឆិក

ម ្មាននទសភាពបស រកដបសែ៏ស្មញញាបសស់ស្្ៃ នឆិង្លកសឆិកមធ្មជ្ាៃឆិែ៏េនិសស។

តំ្ន់ខាងត្ូង
ៃំ្រន់ខ្ងៃ្បឌូង�មួមាន បក រងតៃណាន បក រងកាេសុង បស រកភើងៃុង បក រងជាអុើ នឆិងបស រកជាអុើ។ 

បស រកជាអុើ គឺជាបស រកបក រងដៃមួយគៃ់ដែលមានៃំ្រន់នទសភាពធំចំនួន៣�្រស់តៃវ៉ាន់ �មួមានភនាំ 

វលទំ្្រ នឆិងសមុបទ។ បក រងជាអុើ គឺជាទើបក រងេ្រ្បធម៌ នឆិងជា្រណដោុំ ប្រតពណើ  នហើយ “ស្ឌូនដចេជឺ” 

ែ៏មានៃតម្ល�្រស់តៃវ៉ាន់មានប្រភពនៅទើននុះ 

ដែលននុះជាបក រងេ្រ្បធម៌នឆិងសឆិល្បៈ។ 

បស រកភើងៃុង សថាឆិៃនៅចុងខ្ងៃ្បឌូង្ំរ្ុៃតន

តៃវ៉ាន់ មានរាងដេងអ ្្ល យ 

�ែឌូេទំាង្ួរនបសស់្ំរបពង នឆិងមាននឈ្ាុះជា 

“អាសុើអានគនាយ៍�្រស់តៃវ៉ាន់” ដែលកនាងុបស រក

មានសួនចបា�ជាៃឆិែឆិនទើង 

ៃំ្រន់នទសភាពជាៃឆិឈឌូងតា្ឹង នឆិងនទស

ច�ណ៍�កីឌូយឌូៃឌូចែ៏ល្បើលបាយទឌូទំាងស្កល

នលាក។

南投日月潭 
្ឹរងសឌូ�ិយាចន្្ទណានៃឌូេ

屏東海之女神

នទពធើតាសមុបទភើងៃុង

嘉義阿里山風景區 
ៃំ្រន់នទសភាពភនាំអាលើ ជាអុើ
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東部地區

　　包含花蓮縣及臺東縣，東臨浩瀚太平洋，西倚中央山脈，

擁有臨山面海的優越地理位置，並孕育出豐富的生態資源，加

上純樸善良的在地居民和悠久的農業文化，被譽為臺灣的「後

花園」。

離島地區

　　臺灣重要的離島地區包含澎湖縣、金門縣、連江縣三個縣

市，以及鄰近的蘭嶼、綠島、小琉球等重要島嶼，可謂得天獨

厚，使其周邊擁有許多特殊地形的美麗離島，並且各具特色。

花蓮太魯閣長春祠 臺東三仙台 金門毋忘在莒 澎湖雙心石滬 

តំ្ន់ខាងសកើត
ៃំ្រន់ខ្ងនកើៃ�មួមាន បស រកហនួលៀន នឆិងបស រកតៃៃុង ដែលទឆិសខ្ងនកើៃជា្់រសមុបទបា៉ា សុើ

ហ្ឆិច ខ្ងលឆិចជា្់រជួ�ភនាកំណាដោ ល ដែលជាទើតំាងែ៏េនិសសមួយ បពមទំាងបាន្រនងកើៃបានធនធាន

នអកឌូ�ឌូសុើែ៏សម្បឌូ�ដ្រ្រ ្រឌូក�មួជាមួយប្រជាជនែ៏ស្លឌូៃ្រឌូៃ នឆិងេ្រ្បធម៌ែ៏យឌូអដងង្តនកសឆិកម ្

បៃរូេបាននគ ដ្ោល់នឈ្ាុះជា “សួនចបា�ខ្ងនបកាយ” �្រស់តៃវ៉ាន់។

តំ្ន់សបរៅសកាះ
ៃំ្រន់នប្ នកាុះសំខ្ន់�្រស់តៃវ៉ាន់�មួមាន បស រក្ឹងហ៊ឌូ បស រកជើនមឆិន បស រកនលៀននជៀង នឆិង 

នកាុះឡាន នកាុះលើ នឆិងនកាុះ�កីឌូយឌូៃឌូច។ តៃវ៉ាន់មានសណា្ឋ នេនិសសពើធមជ្ាៃឆិ ្រ�និេណប្រជំុនៅនោ

យនកាុះែ៏បសស់ស្្ៃដែលមានសណា្ឋ នពឆិនសស ។ៗ

ឆ្ងឈុនសឺ សំណាក់តៃលឌូ ហួនលៀន ឆ្ងឈុនសឺ សំណាក់ស្នស៊្នតៃៃុង ៃ្មឆិននភ្លចប្រភពជើនមឆិន ន្រុះែឌូង២្ឹងហ៊ឌូ
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氣候
　　「冬季寒冷、夏季炎熱、雨量多」為臺灣氣候的三大特色。

由於北迴歸線橫跨本島中南部，使得臺灣正好介於熱帶與亞熱

帶之間，北迴歸線以北為副熱帶季風氣候，以南則為熱帶季風

氣候。以年平均溫度而言，約在攝氏 20至 25度之間，即使

在最冷的 2月，也多在攝氏 10度左右，而最熱時氣溫可超過

攝氏 35度以上，因此臺灣可說是四季分明的寶島。

　　降雨方面，北部全年有雨，南部則集中在夏季降雨。5至

9月是臺灣主要雨季，7至 9月則是颱風季，經常有颱風侵襲，

平均來說每年有 3到 4個颱風；10月至隔年 4月，北部雖受

鋒面影響仍有降雨，但雨量偏少，中南部則是明顯乾季。

寒流和梅雨是臺灣常見的自然現象：

　 •  寒流：又稱冷氣團，常在冬季時南下抵達臺灣地區，造成

寒冷的天氣。受寒流影響時，平地常出現攝氏 10度以下

低溫，易使農漁、養殖業遭受寒害及霜害；也容易引發感

冒、咳嗽、氣喘，甚至呼吸系統及心血管等疾病。

　 •  梅雨：臺灣地區的梅雨季為 5、6月，是春夏交替之際。

由於冷、暖空氣交會，此時常有鋒面停滯於臺灣上空，造

成連續多天下雨的天氣，甚至出現豪大雨，致使坍方、落

石、土石流及淹水等災害發生（註 6）。

臺灣四季

ធាតុអាកាស
តៃវ៉ាន់មានលក្ខែណ្ធាៃុអាកាស្រើធំៗ �មួមាន បៃជាក់ខ្្លំ ងនៅ�ែឌូេ�ង្� ន ដ្ោ ខ្្លំ ងនៅ�ែឌូេន ដ្ោ  

នឆិងធា្ល ក់នភ្លៀងនបចើន។ នោយស្�ដែសេបៃរូពឆិចខ្ងនជើង�ៃ់កាៃ់ភាគកណាដោ លខ្ងៃ្បឌូងតននកាុះ នធ្ើឲ្យតៃវ៉ាន់ 
សថាឆិៃនៅចន ្្ល ុះៃំ្រន់បៃរូពឆិច នឆិងៃំ្រន់កឌូនបៃរូពឆិច។ ខ្ងនជើងដែសេបៃរូពឆិចខ្ងនជើង គឺធាៃុអាកាសែ្យល់មឌូ 
សុងៃំ្រន់បៃរូពឆិច�ង នឆិងខ្ងៃ្បឌូង គឺធាៃុអាកាសែ្យល់មឌូសុងៃំ្រន់បៃរូពឆិច។ 
សើៃុណហា ភាពជាមធ្យមប្រចំាឆ្នាំ  នៅចន ្្ល ុះប្រមាណ 20 នៅ 25 អងសា� នទាុះ្រើជានៅកនាងុដែកុម្ភៈដែលជា
ដែបៃជាក់ជាងនគ ក៏សើៃុណហា ភាពនៅដក្ប�10អងសា� ចំដណកឯដែន ដ្ោ ជាងនគ 
មានសើៃុណហា ភាពនលើលពើ35អងសា� ែឌូនចានា ុះតៃវ៉ាន់អាចនឆិយាយបានថា គឺជានកាុះដែលមាន�ែឌូេទំាង៤ 
ចបាស់លាស់។

ចំដណកកា�ធា្ល ក់នភ្លៀង ភាគខ្ងនជើងមាននភ្លៀងនពញមួយឆ្នាំ  នឆិងភាគខ្ងៃ្បឌូងមាននភ្លៀង្�ែឌូេន ដ្ោ
។ ពើដែឧសភាែល់ដែកញ្ញា  គឺជា�ែឌូេនភ្លៀងចម្បង�្រស់តៃវ៉ាន់។ ដែកកកោែល់ដែកញ្ញា  គឺជាដែែ្យល់ព្យុុះ 
ដៃងមានែ្យល់ព្យុុះរាៃៃបាៃ ។ ជាមធ្យមន�ៀងរាល់ឆ្នាំ មានែ្យល់ព្យុុះចំនួន៣នៅ៤មករាៃៃយាៃ។ 
ដែៃុលាែល់ដែនមស្ នទាុះ្រើមានឥទឆិ្ធពលពើបសទា្់រអាកាសខ្ងមុែ ក៏នៅមាននភ្លៀងធា្ល ក់ដែ� 
នទាុះមានចំនួនៃឆិចកដោើ ចំដណកឯភាគខ្ងៃ្បឌូងេញិ គឺជា�ែឌូេបបំាងជាក់ដសដោង។ 

រលក្្យល់បតជាក់ និងស ល្ៀងវសសា គឺជាបាតុ្ូតធម្មជាតិទូសៅរ្ស់តតវា៉ាន់៖
•  �លកែ្យល់បៃជាក់៖ ែំុែ្យល់បៃជាក់ ឬ�លកែ្យល់បៃជាក់ ដៃងនធ្ើចល្ពើទឆិសខ្ងៃ្បឌូងមកតៃវ៉ាន់្�

ែឌូេបៃជាក់ ្រណាដោ លឲ្យអាកាសធាៃុបៃជាក់ខ្្លំ ង។ នោយទទួលឥទឆិ្ធពល�លកែ្យល់បៃជាក់ ដៃង្ំឲ្យ
សើៃុណហា ភាពចុុះទា្រជាង10អងសា� ្រណាដោ លឲ្យេស័ិយននស្ទ នឆិងេស័ិយចឆិញ្មឹោំែុុះទទួល�ងនបោុះ។ 
មយា៉ាងេញិនទៀៃ ក៏្រណាដោ លឲ្យង្យនឹងនកើៃជមងៃឺផ្ដោ សស្យ កក្ ហឺៃ នឆិងជមងៃឺប្រព័ន្ធែនងហាើម 
នឆិងជមងៃសឺតសឈាមជានែើម។

•  នភ្លៀងេសសា៖ នភ្លៀងេសសានៅតៃវ៉ាន់ ចា្់រពើដែឧសភាែល់ដែមឆិៃុ្ គឺជានេលាចន ្្ល ុះ�ែឌូេផ្ក �កី 
នឆិង�ែឌូេន ដ្ោ ។ នោយស្�ែ្យល់បៃជាក់ នឆិងែ្យល់ន ដ្ោ ជួ្រោនា  ដៃង្រនងកើៃឲ្យមានបសទា្់រអាកាសខ្ងមុែ
នៅខ្ងនលើអាកាសតៃវ៉ាន់ ្ំឲ្យមាននភ្លៀងធា្ល ក់ជា្់រៗោនា នបចើនតៃងៃ នឆិងនពលែ្លុះមាននភ្លៀងធំធា្ល ក់នជាកជំា 
្រណាដោ លឲ្យនបោុះធមជ្ាៃឆិែឌូចជា បស រៃែើ ធា្ល ក់ែំុៃ ្បាក់ែើ នឆិងទឹកជំនន់ជានែើម (សមា្គ ល់6)។

រដូវទំាង៤សៅតតវា៉ាន់

ជំពូកស្គា ល់តៃវ៉ាន់
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特色

季
節

春
•  每年 3至 5月，此季節溫度變化稍
大。

•  受到北方鋒面的影響，有著綿綿細
雨的「春雨」天氣型態。

夏
•  每年 6至 8月高溫炎熱。
•  時有颱風侵襲及西南季風驟雨，其
中大臺北盆地因「都市熱島效應」

影響，最高溫常可達 35℃以上。

秋
•  每年 9至 11月，晴朗涼爽，也是
臺灣最穩定、最舒適的季節。

•  僅偶有颱風，白天溫暖、入夜涼爽，
可說是國內旅遊旺季。

冬
•  每年 12月至隔年 2月。
•  東北季風影響，易出現寒冷乾燥氣
候，甚至產生乾旱。

•  臺灣冬天平地不常下雪，偶爾寒流
來襲，僅少數高山可見降雪。

 
ល ្្ខណៈពិសសស

រដូវផ្កា រកី
•  រ�ៀងរាល់ខែមិនាដល់ខែឧសភា ក្នុង�ដូវរេះសីតនុណ្ហ ភាពផ្លា ស់បូ្�ខ្លាំ ង
•  ទទួល�ងឥទ្ិពលសសទាប់អាកាសខ្ងមនុែភាគខ្ងរ�ីង 

មាេលក្ខណៈអាកាសធាតនុ “រ ល្ាៀងេិទាឃ�ដូវ” ខដលជារ ល្ាៀង�លឹម។

រដូវសរៅដា
• រ�ៀងរាល់ខែមិថនុនាដល់ខែសីហា អាកាសធាតនុរ្្ខែង
•  ខតងមាេែ្យល់ព្យនុះរាតតបាត េិងរ ល្ាៀងមូសនុងេិ�តី េិងរពលរនាះ 

សីតនុណ្ហ ភាពរៅអាងទំនាបតតបនុិក អាចឈាេរលីសពី35អងសា� 
រោយសា�ឥទ្ិពលករ្្ទីសក រុង។

រដូវសលរឹកស�ើបជ រុះ
•  រ�ៀងរាល់ខែកញ្ញា ដល់ខែវចិ្ឆកា រមឃសសលះ សតជាក់សសរួល 

គឺជា�ដូវខដលមាេរសថេ�ភាព េិងផ្សនុែភាព។
•  រពលែលាះមាេែ្យល់ព្យនុះ រពលតថងៃកក់រ្្ រពលយប់សតជាក់សសរួល 

គឺជា�ដូវរទសច�ណ៍សបចំាសបរទស។
 

រដូវរងារ
•  រ�ៀងរាល់ខែធូ្ដល់ខែកនុមៈ្ឆំ្្បនាទា ប់
•  ឥទ្ិពលមូសនុងឥសាេងាយរកីតមាេធាតនុអាកាសសតជាក់ខ្លាំ ងរែីយសងៃួត 

េិងអាចរកីតមាេភាព�ងីសងៃួត 
•  តតវ៉ាេ់មិេងាយធាលា ក់សពិលរពល�ដូវ�ងា� 

រោយរពលែលាះមាេ�លកែ្យល់សតជាក់ រៅរលី្ំ្ែ្ពស់ភាគតិចខដលមាេ
ធាលា ក់សពិល។

តា
រាង

៖ 
រដូ

វ 
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自然災害
　 •  地震：我國位處環太平洋地

震帶上，地震活動頻繁，經

常有地震發生。由於臺灣西

部地區人口密集，如果發生

淺層地震，則很可能造成嚴

重災害。據統計，臺灣地區

平均一年發生近 35,000次有

感及無感地震，目前發生次

數最多的年份在民國 88年，主要就是受到 921集集大地

震的影響，帶來重大損失。

　•  颱風：颱風是熱帶海洋上產生的強烈低氣壓，據統計，平

均一年約 3到 4個颱風侵襲臺灣，期間常造成強風、豪雨、

淹水、山崩、坍方、土石流、暴潮、海水倒灌等災害。然而，

颱風也是臺灣的重要水資源之一，假使沒有颱風帶來雨

量，將可能導致缺水現象，到冬季就容易發生乾旱，因此

各大河川普遍修築水壩，以在雨季蓄水兼發電，旱季提供

民生用水（同註 6）。

　　此外，中央政府平時均會要求各地方政府及全民進行防救

災之演練，以降低相關災害帶來的損失，並確保人民安全。

សសរោះធម្មជាតិ

•  �ញជាយួែើ៖ តៃវ៉ាន់សថាឆិៃនៅនលើដែសេបកវ៉ាៃ់�ញជាយួែើបា៉ា សុើហ្ឆិក 

មាន�ញជាយួែើញឹកញា្់រ។ នោយភាគខ្ងលឆិចតៃវ៉ាន់មានប្រ

ជាជនកុុះក� ប្រសឆិនន្រើនកើៃមាន�ញជាយួែើបៃទា្់ររាក់ នឹង្រ

ណាដោ លឲ្យនកើៃជានបោុះថានា ក់ធងៃន់ធងៃ�។ នយាងនៅតាមសថាឆិៃឆិ ជាន�ៀ

ងរាល់ឆ្នាំ តៃវ៉ាន់នកើៃមាន�ញជាយួែើពឆិៃបបាកែ 

នឆិងមឆិនពឆិៃបបាកែ ចំនួន35,000ែង។ មកទល់នឹង្រចុ្្រ្បននា 

ឆ្នាំ ដែលនកើៃមានចំនួន�ញជាយួែើដែលនបចើនជាងនគ 

គឺឆ្នាំ 98តៃវ៉ាន់ នោយស្�ទទួល�ងឥទ្ធឆិពលតន្រណដោុំ �ញជាយួែើ

ធំ921 ដែលបាន្រងកឲ្យមានកា�ខ្ៃ្រង់ធងៃន់ធងៃ�។

•  ែ្យល់ព្យុុះ៖ ែ្យល់ព្យុុះ គឺជាសម្ាធែ្យល់ទា្រដែលនកើៃន�ើងនៅនលើសមុបទៃំ្រន់បៃរូពឆិច។ 

នយាងតាមសថាឆិៃឆិ ជាងន�ៀងរាល់ឆ្នាំ មានែ្យល់ព្យុុះចំនួន៣នៅ៤មករាៃៃបាៃតៃវ៉ាន់។ 

កនាងុនពលែ្យល់ព្យុុះរាៃៃបាៃ ដៃង្រងកឲ្យមានែ្យល់ខ្្លំ ង នភ្លៀងធំ លឆិចទឹក បាក់ភនាំ បស រៃែើ បាក់ែើ 

ជំន្�ទឹកសមុបទខ្្លំ ងកា្ល  នឆិងទឹកសមុបទន�ើងខ្្លំ ង។ ្រ៉ាដុនដោែ្យល់ព្យុុះ គឺជាធនធានទឹកសមខ្ន់ 

មួយ�្រស់តៃវ៉ាន់ ប្រសឆិនន្រើកោ្នទឹកនភ្លៀងដែលមកនោយែ្យល់ព្យុុះ 

ន្ុះនឹង្រណាដោ លឲ្យែ្ុះខ្ៃទឹក នពលែល់ដែ�ង្�នឹងង្យនកើៃមាននបោុះរំាងសងៃៃួ។ 

នហៃុែឌូចននុះ នៅបគ្់រ្ឹរងទនន្លដៃងស្ងសង់ទំន្់រទឹក នែើម្បើ�កសាទឹក នឆិង្រនងកើៃអគ្គឆិសនើ ដ្ោល់ជា

ទឹកសបមា្់រនប្រើបបាស់ែល់ប្រជាជន្ដែបបំាង (សមា្គ ល់6)។

នប្ ពើននុះ �ោ្ឋ ភឆិបាលកណាដោ លដៃងៃបមរូេឲ្យអាជ្ាធ�បគ្់រៃំ្រន់នធ្ើកា�ហ្កឹហ្នឺកា�្រង្ក �នឆិង

សនន្ង្្គ ុះនបោុះធមជ្ាៃឆិ នែើម្បើ្រ ទ្ ្រកា�ខ្ៃ្រង់ដែល្រងក�មកពើនបោុះទំាងន្ុះ បពមទំាងធា្ថាប្រ

ជាពល�ែ្ឋមានសុេៃដោឆិភាព។

地震災害 
នបោុះ�ញជាួយែើ

颱風災害   
នបោុះែ្យល់ព្យុុះ
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食
　　臺灣飲食文化以米食為主、麵食為輔，而獨特的本土料理

更是值得一再品嚐。近年來由於工商業發展快速以及全球化影

響，臺灣除了原本傳統中式飲食外，也大量融入了世界各地的

飲食文化，如美式漢堡、義式披薩、日本生魚片、德國豬腳、

瑞士乳酪以及多元酸辣的東南亞飲食等，包羅萬象。

　　說到臺灣的飲食文化，臺灣人對吃的創意也充分發揮在火

鍋料理上。因其具有方便又快速且多樣化的特色，可以滿足一

鍋多吃的慾望。至於火鍋種類，從小型的個人小火鍋，到臺式

麻辣鍋、日式涮涮鍋、韓式豆腐鍋、石頭火鍋，以及以食材為

主題的薑母鴨、羊肉爐、燒酒雞、沙鍋魚頭等，可謂各式各樣、

琳瑯滿目，甚至還有火烤兩吃的特色餐飲。

樂活臺灣

មូ្បអាហារ

េ្រ្បធម៌មហាឌូ្រអាហា�តៃវ៉ាន់ យកអងក�ជាចម្បង នឆិងយកមើជា�ង ចំដណកឯមហាឌូ្រអាហា�ែ៏ពឆិនស

សប្រចំាៃំ្រន់ នធ្ើឲ្យអនាកបគ្់រោនា ចឌូលចឆិៃ្ត។ ្រ៉ាុ្ ្ នឆ្នាំ ៃ្ើៗ ននុះ នោយស្�ឧសសាហកមម្ានកា��កី 

ចនបមើននលឿន នឆិងឥទ្ធឆិពលតនសកលភាេ ឌូនើយកម ្េ្រ្បធម៌មហាឌូ្រអាហា��្រស់តៃវ៉ាន់នប្ ពើមហាឌូ្រចឆិនដ្រ្រ 

ប្រតពណើ  ក៏បានលាយ្រញ្ឌូលនឌូេេ្រ្បធម៌មហាឌូ្រអាហា�មកពើទឌូទំាងសកលនលាក �មួមាន 

្ឺ៊រហ្ដឺ្រ្រអានម�កិ ភើហសាដ្រ្រអុើតាលើ បៃើនៅដ្រ្រជ្រ៉ានុ នជើងបជរូងអាលឺម៉ាង់ ឈើសស្ើសនឆិងអាហា�

ជឌូ�ហឆិល�្រស់អាសុើអានគនយ៍ជានែើម។

នឆិយាយែល់េ្រ្បធម៌មហាឌូ្រអាហា�តៃវ៉ាន់ កំដណតចនាកា�ញំុា�្រស់តៃវ៉ាន់ក៏បានសដមដោងឲ្យនឃើញ

នៅនលើមហាឌូ្រសុ៊្រដែ�។ ចំនពាុះជនជាៃឆិតៃវ៉ាន់ សុ៊្រមានភាពង្យបសរួល នឆិងសម្បឌូ�ដ្រ្រ នោយ្ំរ នព

ញនឌូេកា�ញំុាអ្ើៗ បគ្់រយា៉ា ងនៅកនាងុឆ្

្ំដៃមួយ។ 

ចំដណកឯប្រនភទតនសុ៊្រ 

មាននបចើនដ្រ្រនបចើនយា៉ា ង 

ពើសុ៊្រឆ្នាំ ងៃឌូចធមត្ា 

នៅសុ៊្រហឆិលតៃវ៉ាន់ សុ៊្រជ្រ៉ានុ 

សុ៊្រនៅហ៊ឌូកឌូន� ៉ា នឆិងសុ៊្រែំុៃ។្ 

នប្ ពើននុះ នៅមានមហាឌូ្រដែលោក់ 

នឈ្ាុះនៅតាមនបគឿង ែឌូចជា ទាែ្ើ 

ចន្ង្ក នពដព មាន់បស្ែុៃ 

នឆិងឆ្នាំ ងកបាលបៃើ... 

នបចើនសព្នបចើនយា៉ា ង 

នហើយក៏មានសុ៊្រស្ច់អំាង្ងដែ�។

中式早餐
អាហា�នពលបពឹកដ្រ្រចឆិន

西式早餐
អាហា�នពលបពឹកដ្រ្រអឺ�៉ា្ុរ
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 日常飲食：早餐、午餐、晚餐

　 •  早餐：臺灣人的早餐類型，除西式外，還依居住地而有所

不同，衍生出各地特色早餐。如：米漿、豆漿、燒餅油條

等；或臺中炒麵配熱湯、彰化爌肉飯；北港油飯、滷肉飯

配麵線糊；嘉義雞肉飯配味噌湯；臺南虱目魚皮湯加肉燥

飯、清燙牛肉湯；鳳山清蒸肉圓等。

　 •  午餐：臺灣的午餐選擇也多，除臺式小吃外，還有簡餐和

自助餐，亦有日式料理、義大利麵、泰式或越式餐點等異

國美食，可多元選擇。

　 •  晚餐：中式的晚餐十分豐富，選擇也更加多元，另也提供

各國精緻餐廳、臺式熱炒店等多元選項，任君挑選。

特色小吃

　　臺灣為多元文化之社會，而「特色小吃」最能體現在地文

化與飲食樣貌：

珍珠奶茶
是臺灣最具代表性的飲品之一，多年來，

已由臺灣流行至東亞、歐洲、美國甚至中

東等地區。

ខតគនុ�៖ រ្ស�្ជ ពិរសសមួយសបចំាតតវ៉ាេ់ រោយជារសចីេឆំ្្មករេះ 
បាេរពញេិយមរៅអាសនុីបូព៌ា  អឺ� ៉ានុប អារម�កិ េិងម�្ឈមបូព៌ា ។

雞排 國民美食之首，是臺灣最普遍的小吃。 មាេ់បំពង ម្ហូបអាហា�ទី១�បស់សបជា�េ 
ជាអាហា�សសមេ់ទូរៅជាងរគរៅតតវ៉ាេ់។

 មូ្្ប្ចំាត ង្ៃ៖ អាហារសពលបពរឹក អាហារត ង្ៃបតង់ អាហារសពលយ្់
•   អាហា�នពលបពឹក៖ អាហា�នពលបពឹក�្រស់ប្រជាជនតៃវ៉ាន់ នប្ ពើអាហា�ដ្រ្រអឺ� ៉ា្ុរ នៅមានអា

ហា�ដែលែុសោនា នៅតាមៃំ្រន់�ស់នៅ ែឌូចជា ទឹកអងក� ទឹកសដណដោ ក នឆិងឆ្េតែ្ជានែើម... 

ឬឆ្មើជាមួយសុ៊្រន ដ្ោ នៅតៃចុង, បាយស្ច់បជរូកែចាងហ្ា, បាយខ្្ល ញ់្ុរឆិកកាង 

្រ្រ�បាយស្ច់ែជាមួយមើ , បាយស្ច់មាន់ជាមួយសុ៊្រជាអុើ, សុ៊្រដស្បកបៃើជាមួយបាយឆ្

ស្ច់តៃណាន សុ៊្រនោ, នំបា៉ា េស្ច់ចំហយុហ្ងឹស្ន។

•  អាហា�តៃងៃបៃង់៖ ជនបមើសអាហា�តៃងៃបៃង់�្រស់តៃវ៉ាន់ក៏នបចើនដែ� នប្ ពើអាហា�ដ្រ្រតៃវ៉ាន់  នៅ

មានអាហា�ង្យបសរួលនឆិងអាហា�្៊រឌូនហ ្នហើយក៏មានជនបមើសមហាឌូ្រជ្រ៉ានុ មើអុើតាលើ 

នឆិងមហាឌូ្រដ្រ្រតៃនឆិងនេៀៃណាមជានែើម។

•  អាហា�នពលយ្់រ៖ អាហា�នពលយ្់រដ្រ្រចឆិនសម្បឌូ�ដ្រ្រណាស់ 

នហើយក៏មានជនបមើសនបចើនដែ� នោយមាននភាជនើយោ្ឋ នបគ្់រប្រនទស 

នឆិងអាហា�ោ្ឋ នដ្រ្រតៃវ៉ាន់ ដែល ដ្ោល់ជនបមើសមហាឌូ្រអាហា�នបចើនប្រនភទ។

អាហារសបមន់ពិសសស
តៃវ៉ាន់គឺជាសង្គមេ្រ្បធម៌ចបម រុះ មហាឌូ្រគឺជាមនធយាបាយល្ំ្រ្ុៃកនាងុកា�្រង្ហា ញពើដ្រ្រ្រទទំាង 

ឡាយតនអាហា�េ្រ្បធម៌ននុះ៖ 
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刨冰
臺灣熱銷的芒果冰，被美國 CNN和
旅遊雜誌評選為世界最好吃的甜點之一！

ទឹកកកឈូស
ទឹកកកសាវា យខដលលក់ោច់រៅតតវ៉ាេ់ សតរូវបាេ
CNN�បស់អារម�កិ េិងទសសាវដី្រទសច�ណ៍ 
វយតតមលាជាបខងអែមខដលឆ្ងៃ ញ់ជាងរគមួយរៅរលីពិ្ពរោក!

滷肉飯
白飯上面淋上一層滷肉及醬汁，好吃不

油膩，為臺灣街頭到處可見的平價美食。
បាយសាច់ែ រៅរលីបាយស ររាយសាច់ែមួយជាេ់ ឆ្ងៃ ញ់េិងមិេសតោេ់ 

ជាអាហា�តតមលាធម្មតារៅសគប់ផលាូវតតវ៉ាេ់។

牛肉麵 是臺灣最受歡迎的國民美食之一。 មីសាច់រោ គឺជាអាហា�សបជា�េមួយ�បស់តតវ៉ាេ់។

蚵仔煎
外層粉漿高溫油煎，內有雞蛋和蚵仔，

外皮呈現焦酥口感。
អយសទាទ័�រចៀេ សម្បកជារមសៅរចៀេរសបង ខ្ងក្នុងមាេពងមាេ់េិងអយសទាទ័� 

មាេភាពសសរួយរខ្ញោ ក។

大腸蚵仔
麵線

麵線是臺灣人生活中常見的食物，

搭配大腸、蚵仔，風味絕佳。
មីអយសទាទ័�រព

រវៀេធំ៖ មី គឺជាម្ហូបទូរៅក្នុង�ីវភាពសបជា�េតតវ៉ាេ់  រោយកា�
ផ្ំោ្�វងរពះរវៀេធំេិងអយសទាទ័� 
រធវាីឲ្យអាហា�រពរពញរៅរោយឱជា�ស។

鳳梨酥 國外旅客訪臺時最受歡迎的伴手禮之一。 េំម្ាស់ កាដូខដលទទួលបាេសាវា គមេ៍ខ្លាំ ងកាលា មួយពីសំណាក់រទសច�
ប�រទស។

臭豆腐 其獨特的風味，成為臺灣在地特色小吃。 រៅែូ៊សអែនុយ
�សជាតិពិរសស�បស់វ 
បាេកាលា យជាអាហា�សសមេ់ពិរសស�បស់តតវ៉ាេ់។

小籠包
以「體小、餡多、汁多、味鮮、皮薄、

形美」著稱。
កូេេំបា៉ា វ ល្ីបលបាយរោយ “តូច ស្លូរសចីេ ទឹករសចីេ សសស់ 

សម្បករស្ីង េិង�បូរាងសសស់សាអែ ត”។
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水果王國

　　臺灣水果種類多、品質極優，號稱「水果王國」，一年四

季都有不同水果可供選擇。最具代表性的包括：西瓜、桃子、

蓮霧、枇杷、李子、芒果、葡萄、龍眼、百香果、水蜜桃、蘋

果、柳橙、葡萄柚、柚子、草莓、金柑、香蕉、番茄、鳳梨、

木瓜、番石榴（芭樂）等，深獲民眾與觀光客的喜愛。

អាណាចបកខ ល្ស�ើ
តៃវ៉ាន់មានដ ្្លនឈើនបចើនប្រនភទ គុណភាពែ្ស់ ដែលមាននក�្ដិ្៍ មជា “អាណាចបកដ ្្លនឈើ”។ 

�ែឌូេទំាង៤ មានដ ្្លនឈើជានបចើនប្រនភទអាចនបជើសន�សី ដែលេនិសសជាងនគ�មួមាន ដ ្្លឪ�កឹ 

ដ ្្លដ្រ៉ាស ដ ្្លជម្ឌូ� ដ ្្លភើផ្ ដ ្្លបពរូន ដ ្្លស្្យ ដ ្្លទំពំាងបាយជឌូ ដ ្្លនមៀន ដ ្្លបា៉ា ស្យងុ ដ ្្លនស� ីដ ្្លនបា៉ា ម 

ដ ្្លបករូច ដ ្្លបករូចៃ្លងុទំពំាងបាយជឌូ ដ ្្លបករូចៃ្លងុ ដ ្្លបសទ�្ឺ៊រ� ីដ ្្លជើនកាន ដ ្្លនចក ដ ្្លន្រ៉ាងនបា៉ា ុះ ដ ្្លមានា ស់ 

ដ ្្លលហាងុ នឆិងដ ្្លបៃដ្រកជានែើម។ ដ ្្លនឈើទំាងននុះទទួលបានកា�បសលាញ់ចឌូលចឆិៃ្តពើសំណាក់ប្រជា 

ពល�ែ្ឋ នឆិងជននទសច�។
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衣
　　臺灣因有北迴歸線通過，北半部屬於亞熱帶氣候，南半部

則屬於熱帶氣候。春天和冬天時的氣溫變化較大，夏天和秋天

時會有颱風來襲，因此衣著需隨四季變化更替穿搭。  

 

春
រដូវផ្កា រកី

夏
រដូវសរៅដា

3月∼ 5月
ខែមិនា ដល់ ខែឧសភា

6月∼ 8月
ខែមិថនុនា ដល់ ខែសីហា

晴 天 時， 氣 溫 可 能 接 近

30℃，但有時也會突然變
冷，下降到接近 10℃左右。
រពលរមឃសសលះ 
សីតនុណ្ហ ភាពអាចរ�ងីដល់30អងសា� ប៉ានុ
ខេ្រពលែលាះក៏អាចខសបសតជាក់ភាលា មៗ 
សីតនុណ្ហ ភាពធាលា ក់ខក្ប�10អងសា�។

白天氣溫經常飆升到 35℃
以上，非常炎熱。

រពលតថងៃសីតនុណ្ហ ភាពរ�ងីដល់រលី
35អងសា� រ្្ខ្លាំ ង។

季節

�ដូវ

月份

ខែ

溫度

សីតនុណ្ហ ភាព 

服裝

សំរលៀកបំពក់

សំសលៀ្បំពា្់

នោយស្�តៃវ៉ាន់មានដែសេបៃរូពឆិចខ្ងនជើង�ៃ់កាៃ់ ភាគខ្ងនជើងគឺជាៃំ្រន់បៃរូពឆិច�ង 

នឆិងភាគខ្ងៃ្បឌូងជាៃំ្រន់បៃរូពឆិច។ �ែឌូេន ដ្ោ  នឆិង�ែឌូេស្លកឹនឈើបជ រុះ ជួនមានែ្យល់ព្យុុះ �ែឌូេផ្ក �កី 

នឆិង�ែឌូេ�ង្� មានសើៃុណហា ភាពែុសោនា ខ្្លំ ង ែឌូចននុះ កា�នស្លៀកពាក់ែុសោនា នៅតាម�ែឌូេកាល។

秋
រដូវសលរឹកស�ើបជ រុ 

冬
រដូវរងារ 

9月∼ 11月
ខែកញ្ញា  ដល់ ខែវចិ្ឆកា

12月∼隔年 2月
ខែធូ្ ដល់ ខែកនុម្

白 天 溫 度 有 時 將 超 過

30℃，但是晚上也可能會
低於 20度，溫差較大。
រពលតថងៃសីតនុណ្ហ ភាព�ួេអាចរ�ងីរលី
សពី30អងសា� ប៉ានុខេ្រពលយប់អាចធាលា
ក់រសកាម20អងសា�។

屬溼冷型態，寒流來襲時，

甚至會下降到 10℃以下。
មាេលក្ខែណ្ឌ �ងា�រែីយរសីម 
រពល�លកែ្យល់សតជាក់មកដល់ 
�ួេកាលសីតនុណ្ហ ភាពធាលា ក់រសកាម
10អងសា�។

x
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住
　　隨著都市化發展，臺灣目前從市區到鄉間有著各式各樣的

屋宅型態，簡單分類如下：

　 •  公寓：公寓為 4到 5層樓、沒有電梯的集合住宅，通常

屋齡落在 20至 40年之間。

　 •  華廈：一般定義華廈為 10層樓以下，並擁有電梯的集合

住宅。大部分華廈比較少公共設施，也因此公設比例大多

介於 13∼ 25%，基本上應皆設有地下停車場。

　 •  大樓：一般定義大樓為超過 10層樓，並擁有電梯的集合

住宅。大部分還配有中庭花園、地下停車場、警衛管理室、

健身房、游泳池等多樣公共設施。

　 •  透天厝：為獨棟式建築，常見為3層樓透天和4層樓透天。

透天厝多半散置於臺灣中南部、郊區或鄉鎮，大都市由於

地小人稠，這類建築物並不多見。

　 •  三合院：臺灣鄉鎮常見的傳統住屋，壁面採紅磚牆，屋頂

灰黑或暗褐色，呈現閩南建築特色。

大樓 三合院

ការសានា ្់សៅ

េេិឌ្ឍនតាមកា�អភឆិេឌ្ឍន៍�្រស់ទើបក រង �ច្្រទសំណង់�្រស់តៃវ៉ាន់មាននបចើនដ្រ្រពើទើបក រងនៅ

ជន្រទ ដែលដ្រងដចកង្យៗែឌូចខ្ងនបកាម៖

•  អាផ្ៃមឆិន៖ អាផ្ៃមឆិនមាន៤ជាន់នៅ៥ជាន់ ជាលំនៅ�មួោ្នជនណដោើ �យនដោ។ ្រចុ្្រ្បននាអាយុ   

កាលតនអាផ្ៃមឆិនភាគនបចើនសថាឆិៃនៅចន ្្ល ុះ20ឆ្នាំ នៅ៤០ឆ្នាំ ។

•  អាោ�តៃវ៉ាន់៖ ជាលំនៅោ្ឋ ន�មួដែលមានជនណដោើ �យនដោ នឆិងមាននបកាមចំនួន១០ជាន់។ 

អាោ�តៃវ៉ាន់ភាគនបចើន មាននហោ្ឋ �ច្សម័្ន្ធស្ធា�ណៈៃឆិច នហៃុែឌូចននុះ អបតាតននហោ្ឋ �ច

្សម័្ន្ធសថាឆិៃនៅពើ 13-25% ្រ៉ាដុនដោជាមឌូលោ្ឋ នគ្រ្បើមានចំណៃឡាននបកាមែើ។

•  អាោ�ធំ៖ ជាលំនៅោ្ឋ ន�មួដែលមាននលើសពើ10ជាន់ បពមទំាងមានជនណដោើ �យនដោ។ ភាគនបចើន  

មាននហោ្ឋ �ច្សម័្ន្ធស្ធា�ណៈនបចើនប្រនភទ �មួមានសួនផ្ក  ចំណៃនបកាមែើ 

កា�យិាល័យសនដោឆិសុែ ្រនទ្់រហាៃ់បបាណ នឆិងអាងដហលទឹក។

•  េឡីាកឌូនកាៃ់៖ ជាសំណង់នទាល ភាគនបចើនមាន៣ជាន់ នឆិង៤ជាន់។ �ឡីាកឌូនកាៃ់ភាគនបចើនមាន

ទើតំាងនៅតៃវ៉ាន់ភាគកណាដោ លខ្ងៃ្បឌូង ជាយបក រង នឆិងឃំុសង្ក ៃ់ ្រ៉ាដុនដោសំណង់ដ្រ្រននុះមឆិនមាន

នបចើននទនៅកនាងុទើបក រង នោយស្�មនុសសេនបចើនចនងៀ្ៃ។

•  ្ ទុះ៣ែនាង៖ ទ្ុះប្រតពណើ �្រស់តៃវ៉ាន់ ជញ្ជាំ ងឥែ្ឋបកហម នឆិងែំ្រឌូលន្ ្ ប្រន្ុះ ្រនងកើៃបានជាសំ

ណង់ពឆិនសស�្រស់ជនជាៃឆិមើនណាន។

អាោ�ធំ ្ទុះ៣ែនាង
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行
　　臺灣交通無論是對內或是對外聯繫，皆相當便利。以下為

臺灣重要的大眾運輸交通網絡介紹：

1.  航空：搭乘飛機快速又便利，搭乘前請務必先向航空公司預

訂機位，各大旅行社亦受理代訂機位及購票事宜。前往機場

報到時，請務必攜帶身分證明文件（國人出示護照或身分證；

外籍人士出示護照）以辦理登機手續。

 (1)  國際航線方面，目前計有臺灣桃園國際機場、臺北 (松山 ) 

國際機場、臺中國際機場及高雄國際機場等，提供國際

航線服務。

 (2)  目前我國國際機場均設有「入出國自動查驗

通關系統 e-Gate」之服務，歡迎多加利用，

相關事項請查閱 https://www.immigration.

gov.tw/5382/5385/7445/7889/。

航空飛機

e-Gate

ការសធវីដំសណីរ

ចរាច�ណ៍តៃវ៉ាន់ទំាងកនាងុបស រកនឆិងក្

នៅបស រក សុទ្ធដៃមានភាពង្យបសរួល។

ខ្ងនបកាមននុះគឺជាកា�ដណ្ំតនចរាច�

ណ៍ស្ធា�ណៈ៖

1.  អេកាស៖

  ជឆិុះយនដោនហាុះនលឿននហើយង្យបសរួល 

មុននពលនចញែំនណើ �បៃរូេទឌូ�ស័ពទនៅ

កក់កដន្លងជាមុន នប្ ពើននុះ បគ្់របក រម

ហ៊នុនទសច�ណ៍ក៏មានទទួលកក់នឆិង

ទឆិញសំ្ុរបៃយនដោនហាុះដែ�។មុននពល

នៅចុុះនឈ្ាុះនៅអាកាសយានោ្ឋ ន ៃ្

� ឌូេយកតាមែ្លនួឯកស្�្រញ្ជា ក់ពើអៃដោ
សញ្ញា ណ(ប្រជាពល�ែ្ឋនប្រើអៃដោសញ្ញា
ណ្័រណ្ណ ឬលឆិែឆិៃឆ្លងដែន 

ជន្រ�នទសនប្រើលឆិែឆិៃឆ្លងដែន) នែើម្បើនធ្ើកា�ចុុះនឈ្ាុះន�ើងយនដោនហាុះ។

 (1)  ទាក់ទងនឹងដែសេនហាុះនហើ�្រ�នទស ្រចុ្្រ្បននាមានអាកាសយានោ្ឋ នអនដោ�ជាៃឆិថាេយាន 

អាកាសយានោ្ឋ នអនដោ�ជាៃឆិតៃ្ុរឆិក (សុងស្ន) អាកាសយានោ្ឋ នអនដោ�ជាៃឆិតៃចុង 

នឆិងអាកាសយានោ្ឋ នអនដោ�ជាៃឆិកាេសុង ដែល ដ្ោល់កា�នហាុះនហើ�អនដោ�ជាៃឆិ។

 (2)  ្រចុ្្រ្បននាអាកាសយានោ្ឋ នតៃវ៉ាន់ មាន្ំរពាក់នសវកម ្ “e-Gate ប្រព័ន្ធបៃរួៃពឆិនឆិៃ្យឆ្លង

ដែនស្យ័ប្រេៃដោឆិ”  សឌូមស្្គមន៍កា�នប្រើបបាស់។ ពៃ៌មានពាក់ព័ន្ធសឌូមទំ្ក់ទំនង 

https://www.immigrationgov./5382/5385/7445/7889/。

យនដោនហាុះអេកាស

蘭嶼航空站

綠島航空站

臺東航空站

花蓮航空站

嘉義航空站

臺南航空站

高雄國際航空站

七美航空站

望安航空站

馬公航空站
臺中航空站

金門航空站

南竿航空站

北竿航空站 臺北國際航空站

 航空站分佈圖（註 5）
� ឌូ្រទើតំាងអាកាសយានោ្ឋន (សមា្គល់5)
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 (3)  國內定期航線方面，目前計有 4家航空公司往返臺灣主

要城市與離島之間交通，其中，高雄、臺北松山、花蓮、

澎湖、臺南、臺東、金門、臺中、嘉義、北竿、南竿、

望安、七美、綠島及蘭嶼等機場均提供國內航線服務。

2.  公車：行駛於市區內，多屬短程搭乘，各縣市皆有市區公車

服務，票價因行駛距離而異，是臺灣民眾常用的大眾運輸交

通工具。

3.  客運：指往來於各城市間的長途客運，票價通常較搭乘飛機

或是火車便宜。

4.  捷運：臺北、新北、桃園、臺中及高雄均有大眾捷運設施

 (1)  臺北捷運：密集的

班車搭配接駁公車

系統，形成了都會

便捷交通網絡，帶

給民眾前所未有之

便利性。臺北捷運

已通車路線有文湖

線、淡水信義線、

松山新店線、中和

新蘆線及板南線等

5條，十分便捷。
公車
�នក�ង

臺北捷運

�ៃនភ្លើងនលឿនតៃ្ុរឆិក

 (3)  ដ្នាកដែសេនហាុះនហើ�កនាងុបស រក មានបក រមហុ៊នអាកាសច�ចំនួន៤ 

ដែលមានកា�នហាុះនហើ��វងទើបក រងធំៗ នឆិងប្រជំុនកាុះចំណុុះ ្រចុ្្រ្បននាអាកាសយានោ្ឋ ន  

ដែល ដ្ោល់នសវកមន្ហាុះនហើ�កនាងុបស រក�មួមានអាកាសយានោ្ឋ ន កាេសុង 

តៃ្ុរឆិកសុងស្ន ហនួលៀន ្ឹងហ៊ឌូ តៃណាន តៃៃុង ជើនមឆិន តៃចុង ជាអុើ ្ុរឆិកកាន 

ណានកាន ហ្ាងអាន ឈើមុើ នកាុះលើ នឆិង នកាុះឡាន។

2.  ឡានបក រង៖ ជាមនធយាបាយនធ្ើែំនណើ �ដែលប្រជាពល�ែ្ឋតៃវ៉ាន់នឆិយម នធ្ើែំនណើ �កនាងុទើបក រង ដែល

ភាគនបចើនជាចរាច�ណ៍ចង្ងៃ យែ្លើៗ ។ នៅបគ្់របក រងបស រកសុទ្ធមាននសវកមឡ្ានបក រង ចំដណកឯ 

ៃតម្លសំ្ុរបៃែុសោនា នៅតាមចង្ងៃ យនធ្ើែំនណើ �។

3.  ឡានឈនាលួ៖ នធ្ើែំនណើ ��វងទើបក រងទំាងឡាយ ដែលតៃ្លសំ្ុរបៃនថាកជាងជឆិុះយនដោនហាុះ 

ឬជឆិុះ�ៃនភ្លើង។

4.  �ៃនភ្លើងនលឿន៖ នៅតៃ្ុរឆិក សុើន្ុរឆិក ថាេយាន តៃចុង នឆិងកាេសុង 

សុទ្ធដៃមានប្រព័ន្ធ�ៃនភ្លើងនលឿន។

 (1)  �ៃនភ្លើងនលឿនតៃ្ុរឆិក៖ 

ដែសេ�ៃនភ្លើងែ៏មមា�ញឹក 

ៃភាជា ្់រជាមួយនឹងដែសេឡានបក រង ្រនងកើៃ

បានជាប្រព័ន្ធចរាច�ណ៍ែ៏ង្យបសរួល 

ដ្ោល់ឲ្យប្រជាពល�ែ្ឋនឌូេភាគង្យបសរួ
លកនាងុកា�នធ្ើែំនណើ �។  ដែសេ�ៃនភ្លើងនលឿ

នតៃ្ុរឆិកដែលនធ្ើែំនណើ �បាន�មួមាន 

ដែសេេ ុនិហ៊ឌូ ដែសេតាសុ៊យជាអុើ 

ដែសេសុងស្នសុើននទៀន 

ដែសេចុងហឺសុើនលឌូ នឆិងដែសេបា៉ា នណាន។
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 •  票價、票務介紹

 ◎  「單程票」票價依各站距離遠近而定，目前是新臺幣 20

元至新臺幣 65元不等。此外，由服務臺出售之「一日

票」，票價為新臺幣 150元，在有效期間內可不限次數

搭乘，每次搭乘限一人使用。

 ◎  悠遊卡及一卡通，是一張整合捷運系統、公車、停車場、

特約機構等付費方式的多功能電子票證，具有方便攜帶、

安全及無須找零之優點，並可於捷運站或便利商店加值。

臺北捷運圖

  • ៃតម្លសំ្ុរបៃ នឆិងនសវកម្

 ◎ “សំ្ុរបៃមួយនជើង” នយាងនៅតាមចមាងៃ យតនកា�នធ្ើែំនណើ � ដែល្រចុ្្រ្បននាមានៃតម្លចា្់រពើ 

TWD20 នៅ TWD65។ ចំដណកឯ “សំ្ុរបៃនពញមួយតៃងៃ” 

លក់នោយទឌូ្រនបមើនសវកម ្មានៃតម្ល TWD150 ដែលនៅកនាងុកំ�ុងនពលមានប្រសឆិទ្ធឆិភាព

អាចនធ្ើែំនណើ �នៅមកនោយមឆិនគឆិៃពើចំនួនែង មដោងនប្រើបានដៃមានា ក់។

 ◎  EASYCARD នឆិង iPASS គឺជាកាៃនអ�ឆិបៃរូនឆិចមានមុែង្�នបចើន អាច្រង់តៃ្ល 

�ៃនភ្លើងនលឿន ឡានបក រង ចំណៃឡាន នឆិងស្ថា ្័រនពឆិនសស ដែលវមានលក្ខណៈង្យបសរួ
លកនាងុកា�យកតាមែ្លនួ មានសុេៃថាឆិភាព នឆិងមឆិនចំាបាច់អា្់រលុយ។ 

កាៃននុះអាច្រញ្ឌូលលុយបាននៅតាមចំណៃ�ៃនភ្លើងនលឿន នឆិងហាងទំនឆិញង្យបសរួល។

� ឌូ្រ�ៃនភ្លើងនលឿនតៃ្ុរឆិក
一卡通

 iPASS

悠遊卡

EASYCARD
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 (2)  桃園機場捷運：桃園機場捷運是亞洲第四條機場捷運，

主要服務桃園國際機場之聯外交通，自臺北車站經桃園

國際機場至中壢車站，橫跨臺北市、新北市及桃園市三

市，於 106年 3月 2日正式營運，提供國內外旅客更完

善且便捷的交通旅遊服務。

 •  票價、票務介紹

 ◎  「單程票」票價依各站距離遠

近而定，目前是新臺幣 30元

至新臺幣 160元不等。臺北

車站至桃園國際機場單程票

價約為新臺幣 160元左右。

桃園國際機場捷運圖

 (2)  �ៃនភ្លើងនលឿនអាកាសយានោ្ឋ នថាេយាន៖ គឺជាចំណៃ�ៃនភ្លើងនលឿន�្រស់អាកាសយានោ្ឋ
នទើ៤នៅទឌូទំាងអាសុើ នោយនសវកមច្ម្បងគឺៃភាជា ្់រ�វងចរាច�ណ៍អាកាសយានោ្ឋ ន 

នឆិងចរាច�ណ៍ខ្ងនប្ ។ ពើចំណៃតៃ្ុរឆិក ឆ្លងកាៃ់អាកាសយានោ្ឋ នអនដោ�ជាៃឆិថាេយាន 

នៅែល់ចំណៃចុងលើ នោយឆ្លងកាៃ់បក រងតៃ្ុរឆិក បក រងសុើន្ុរឆិក នឆិងបក រងថាេយាន 

ដែលបានកស្ងន�ើងនៅតៃងៃទើ2 ដែមឆ្ិ  ឆ្នាំ 106 បាន ដ្ោល់នសវកមច្រាច�ណ៍កាន់ដៃប្រនសើ� 

នឆិងកាន់ដៃង្យបសរួលនៅែល់នទសច�ជាៃឆិនឆិងអនដោ�ជាៃឆិ។

  • ៃតម្លសំ្ុរបៃ នឆិងនសវកម ្

 ◎  “សំ្ុរបៃមួយនជើង” នយាងនៅតាមចមាងៃ យតនកា�នធ្ើែំនណើ � ដែល្រចុ្្រ្បននាមានៃតម្លចា្់រពើ 

TWD30 នៅ TWD160។ ពើចំណៃតៃ្ុរឆិក នៅែល់ចំណៃអាកាសយានោ្ឋ នអនដោ�ជាៃឆិថា

េយាន សំ្ុរបៃមួយនជើងមានៃតម្លប្រមាណ TWD160។

桃園機場捷運
ស្ថានើយ៍�ៃនភ្លើងនលឿនអាកាសយានោ្ឋនអនដោ�ជាៃឆិថាេយាន

� ឌូ្រស្ថានើយ៍�ៃនភ្លើងនលឿនអាកាសយានោ្ឋនអនដោ�ជាៃឆិថាេយាន

01
Part

ជំពូកស្គា ល់តៃវ៉ាន់認識臺灣篇

ជំពូកស្គា ល់តៃវ៉ាន់內政部移民署    新住民入國前輔導手冊 46 47ស�ៀវសៅណែនំា�ម្រាប់ម្បជាជនចំែូលម្� រុកថ្មីមុនមកតៃវ៉ាន់   ទីស្នា ក់ការអន ដ្ោ ប្រនេសន៍បកសួងមហាផ ទ្ៃ 



霧峰

新烏日

松竹
車站

臺中

大慶
車站

沙鹿

臺中港

烏日

五權

精武

太原

頭家厝

潭子

栗林

豐原

BA1
BA2

BA3
B1

B2

B3

B4
B5 B6 B7

B8
B9

B10
B11
B12
B13

B14 B15

G9-1
G9-2

G11

G8a G8 G6 G5

烏
日
九
德

九
張
犁

南屯

豐樂公園

大慶

文心森林公園
水安

臺中市政府

櫻
花
文
心

文
華
高
中

中
清
文
心

崇
德
文
心

四
維
國
小
松
竹 舊社

北屯總站

台
中
高
鐵

臺中國際機場臺中港

彰化縣

苗栗縣

大甲

后里

臺中短中期路網圖

捷運綠線

捷運藍線

土地開發基地

建設中

綜合規劃中

可行性研究中
山海環線

捷運綠延

機場捷運

屯區捷運

捷運藍延

 (3)  臺中捷運：臺中捷運路網範圍預計涵蓋臺中市及彰化縣，

路線包括綠線、藍線、機場捷運、屯區捷運等，其中綠

線將延伸至彰化、大坑，預計於 109年底通車。

臺中捷運試運圖

� ឌូ្រភាពស្កន្រើក  �ៃនភ្លើងនលឿនតៃចុង

 (3)  �ៃនភ្លើងនលឿនតៃចុង៖ មានប្រព័ន្ធដែសេនធ្ើែំនណើ �ទឌូទំាងបក រងតៃចុង នឆិងបស រកចាងហ្ា �មួមាន 

ដែសេត្រៃង ដែសេនែៀេ ដែសេ�ៃនភ្លើងនលឿនអាកាសយានោ្ឋ ន នឆិងដែសេ�ៃនភ្លើងនលឿនែណ្ទុន។ 

នប្ ពើននុះ នៅមានដែសេត្រៃងលាៃសន្ធងឹែល់ ចាងហ្ា នឆិង តាែឹង ដែលកនាងុន្ុះដែសេ�ៃ 

នភ្លើងនលឿនត្រៃងបៃរូេបានោក់ឲ្យនប្រើបបាស់នៅចុងឆ្នាំ 109។

01
Part

ជំពូកស្គា ល់តៃវ៉ាន់認識臺灣篇

ជំពូកស្គា ល់តៃវ៉ាន់內政部移民署    新住民入國前輔導手冊 48 49ស�ៀវសៅណែនំា�ម្រាប់ម្បជាជនចំែូលម្� រុកថ្មីមុនមកតៃវ៉ាន់   ទីស្នា ក់ការអន ដ្ោ ប្រនេសន៍បកសួងមហាផ ទ្ៃ 



 (4)  高雄捷運：高雄捷運目前有紅、橘兩線及輕軌，亦串連

台灣高鐵、臺鐵及高雄國際機場，提供市民及遊客便利

的運輸網絡和旅遊觀光。

 •  票價、票務介紹

 ◎  「單程票」票價依各站距離遠近目前是新臺幣 20元至新

臺幣 65元不等。而由服務臺出售之「一日票」，票價是

新臺幣 150元，在有效期間內可不限次數搭乘，每次搭

乘限一人使用。另有二日票等可以提供選購。

 (4)  �ៃនភ្លើងនលឿនកាេសុង៖ ្រចុ្្រ្បននាមានដែសេបកហម ដែសេទឹកបករូច នឆិងដែសេ�ៃនភ្លើងបស្ល។ 

�ៃនភ្លើងនលឿនកាេសុង�ៃ់កាៃ់ �ៃនភ្លើងនលឿនតៃវ៉ាន់ �ៃនភ្លើងតៃវ៉ាន់ 

នឆិងអាកាសយានោ្ឋ នកាេសុង នោយ ដ្ោល់ឲ្យប្រជាពល�ែ្ឋ នឆិងនទសច� នឌូេប្រព័ន្ធនធ្ើែំនណើ � 

នឆិងនទសច�ណ៍ែ៏ង្យបសរួល។

  • ៃតម្លសំ្ុរបៃ នឆិងប្រនភទសំ្ុរបៃ

 ◎ “សំ្ុរបៃមួយនជើង”នយាងនៅតាមចមាងៃ យតន

កា�នធ្ើ ែំនណើ � ដែល្រចុ្្រ្បននាមានៃតម្លចា្់រពើ 

TWD20 នៅTWD65។ចំដណកឯ“សំ្ុរបៃ

នពញមួយតៃងៃ”លក់នោយទឌូ្រនបមើនសវកម ្មាន

ៃតម្លTWD150ដែលនៅកនាងុកំ�ុងនពលមានប្រ

សឆិទ្ធឆិភាពអាចនធ្ើែំនណើ �នៅមកនោយមឆិនគឆិៃពើ
ចំនួនែង មដោងនប្រើបានដៃមានា ក់។ នប្ ពើននុះនៅមា

នសំ្ុរបៃពើ�តៃង្ៃ ងដែ�សបមា្់រជាជនបមើស។
高雄捷運

�ៃនភ្លើងនលឿនកាេសុង
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Zuoying (THSR) 
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台鐵
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高雄捷運圖
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台灣高鐵

5.  台灣高速鐵路：臺灣大眾交通運輸已發展至高速鐵路，拉近

城市間的距離，使臺北至高雄成為一日生活圈。由北至南包

含 12個車站：南港、臺北、板橋、桃園、新竹、苗栗、臺中、

彰化、雲林、嘉義、臺南、左營。

6.  臺灣鐵路：臺灣環島鐵路網的各線火車，緊密地連繫著本島

各大小城市，為乘客提供安全舒適的列車服務。客運火車依

其等級，分為區間車、復興號、莒光號及自強號數種，遊客

可依遊覽時間、經濟能力或搭乘目的加以選擇。連續假日期

間，欲搭乘火車的遊客最好能提前預訂車票，以免影響行程。

7.  海運：基隆、臺中、高雄及花蓮為客輪主要停靠之國際港。

臺灣與各離島及金門、澎湖和連江縣間之交通，以飛機為

主，客輪為輔。

臺灣鐵路

5.  �ៃនភ្លើង ្្លឌូេដែកនលឿនតៃវ៉ាន់៖ ចរាច�ណ៍ស្ធា�ណៈតៃវ៉ាន់បាន�កីចនបមើនែល់ ្្លឌូេដែកនល្បឿន
នលឿន បាន្រញជាឆិៃចមាងៃ យ�វងទើបក រងនឆិងទើបក រង នធ្ើឲ្យតៃ្ុរឆិក នឆិងកាេសុង 
កា្ល យនៅជាៃំ្រន់�ស់នៅកនាងុមួយតៃងៃ។ ពើនជើងនៅៃ្បឌូងមានចំណៃចំនួន12៖ ណានកាង តៃ្ុរឆិក 
បា៉ា ននឈៀេ ថាេយាន សុើនជឌូ មុើេលើ តៃចុង ចាងហ្ា អុើនលើន ជាអុើ តៃណាន នឆិងជួអុើង។

6.  ្ ្លឌូេដែកតៃវ៉ាន់៖ បគ្់រដែសេ�ៃនភ្លើងដែលនធ្ើែំនណើ �ជំុេញិនកាុះតៃវ៉ាន់ នោយៃភាជា ្់របគ្់រទើបក រងធំៃឌូច 
ដ្ោល់នឌូេនសវកមង្្យបសរួលកនាងុកា�នធ្ើែំនណើ �នៅែល់អនាកែំនណើ �។ 

�ៃនភ្លើងដ្រកដចកនៅតាមកបមឆិៃ �មួមាន �ៃនភ្លើងកនាងុែណ្ �ៃនភ្លើងហ្ឌូសុើង �ៃនភ្លើងអុើងគួង 
នឆិង�ៃនភ្លើងជឺឈាង។ នភ្លៀេនទសច�ណ៍អាចនធ្ើកា�នបជើសន�សីបាននយាងនៅតាមនពលនេលា 
សមៃថាភាពនសែ្ឋកឆិច្ នឆិងនោលនៅនធ្ើែំនណើ �។ កនាងុកំ�ុងនពលេសិសេមកាល ប្រសឆិនន្រើនភ្ៀេនទ
សច�ចង់នធ្ើែំនណើ �តាម ្្លឌូេដែក គ្រ្បើកក់ទុកជាមុន នែើម្បើនជៀសវង្រ៉ាុះពាល់ែល់កា�នធ្ើែំនណើ �។

7.  នធ្ើែំនណើ �តាមសមុបទ៖ ជើង�ុង តៃចុង កាេសុង នឆិងហនួលៀន គឺជាកំពង់ដ្អនដោ�ជាៃឆិដែលមាន
កាបា៉ា ល់នទសច�ឈ្់រចៃ។ មនធយាបាយនធ្ើែំនណើ ��វងតៃវ៉ាន់ ជាមួយនកាុះ្្ នឆិង ជើនមឆិន 
នឆិងមា៉ា ជឌូ ជាចម្បងគឺ យនដោនហាុះ ្រ ទ្ ្់រគឺ កាបា៉ា ល់នទសច�។

�ៃនភ្លើង្្លឌូេដែកនល្បឿននលឿនតៃវ៉ាន់�ៃនភ្លើង្្លឌូេដែកតៃវ៉ាន់
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8. 日常交通工具

 (1)  公共自行車：使用電子無人自動化管理系統，提供自行

車（甲地租乙地還）的租賃服務，同時達到環保與節能

之目的，打造全新的通勤文化。臺灣公共自行車目前分

布縣市及通用名稱如下： 

臺北市、新北市、桃園市、

新竹市、苗栗縣、彰化縣
YouBike

臺中市 iBike

臺南市 T-Bike

高雄市 CityBike

屏東縣 Pbike

金門縣 KBike

 (2)  機車：又稱摩托車，因騎乘、停放方便，是臺灣最重要的代

步工具之一。

 (3)  計程車：臺灣計程車除了 APP預約

之多元化服務車款以外，車身一律

漆為黃色，並懸掛白底紅字車牌、

車頂置放「TAXI」或「出租汽車」

燈箱。臺灣絕大多數計程車以里程

數計費，另有延滯計時、夜間加成、

春節運價等的例外計費方式。

臺灣公共自行車分佈縣市 各地通用名稱

臺
灣
計

程
車

  ឡានតាក់សុើតៃវ៉ាន់

8. មនធយាបាយនធ្ើែំនណើ �ប្រចំាតៃងៃ

 (1)  នទាចបកយានស្ធា�ណៈ៖ នប្រើបបាស់ប្រព័ន្ធបគ្់របគងនអ�ឆិច  
បៃរូនឆិចស្យ័ប្រេៃដោឆិ ដ្ោល់នឌូេនសវកមក្ម្ើនទាចបកយាន 
(ែ្ើនៅកដន្លងក សងេញិនៅកដន្លងែ) នោយកនាងុនពលដៃមួយអាច
ជួយកា�ពា�្រ�សិ្ថា ន ្រនងកើៃបានជាេ្រ្បធម៌ចរាច�ណ៍ៃ្ើមួយម។ នទា

ចបកយាននៅតៃវ៉ាន់នៅបគ្់របក រងបស រកមានែឌូចខ្ងនបកាម៖

សក រុងតតបនុិក សក រុងសនុីេបនុិក សក រុងថាវយាេ
សក រុង�ូបនុិក សស រុកមនុីវលី សស រុកចាងហាវា YouBike

សក រុងតតចនុង iBike

សក រុងតតណាេ T-Bike

សក រុងកាវសនុង CityBike

សស រុក្ីងតនុង Pbike

សស រុក�ីេមិេ KBike

 (2)  ម៉ាឌូៃឌូ៖ នោយស្�ង្យបសរួលកនាងុកា�ជឆិុះ នឆិងចៃ ម៉ាឌូៃឌូគឺជាឧ្រក�ណ៍នធ្ើែំនណើ �សំខ្ន់ជាង

នគមួយ�្រស់តៃវ៉ាន់។

 (3)   នប្ ពើមា៉ា ក់ឡានដែលអាចកក់បានតាម APP ឡានតាក់សុើតៃវ៉ាន់នៅមានពណ៌នលឿង ្ំរ

ពាក់នៅនោយស្្ល កនលែពណ៌សអកសេ�ពណ៌បកហម នៅនលើែំ្រឌូលឡានមានស្្ល ក 

“TAXI”(ឡានតាក់សុើ) ឬ “ឡានជួល”។ 

ឡានតាក់សុើភាគនបចើននៅតៃវ៉ាន់គឆិៃតៃ្លនៅតាមចមាងៃ យ នប្ ពើននុះនៅគឆិៃតាមៃតម្្ល ្លឌូេកក

សទុះ ៃតម្លនពលយ្់រ នឆិងៃតម្លនពល្ុរណ្យចឌូលឆ្នាំ ជានែើម។

ទីតំាងតេរទាចសកយាេសាធា�ណៈតតវ៉ាេ់តាមសក រុងសស រុក រឈា្ម ះតាមសគប់តំបេ់

臺北市公共自行車
នទាចបកយានស្ធា�ណៈបករងតៃ្ុរឆិក
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育樂／夜市文化
育樂

　　在臺灣，休假日除了週休二日之外，還有國定假日，民眾

可擁有充分休閒時間。

　　臺灣旅遊資源豐富，例如富有盛名的日月潭、阿里山的小

火車以及雲海日出、溪頭綠林、花蓮海岸等自然景觀。另外，

九份、鹿港、大甲、大溪等小鎮老街風光，近年來也受到遊客

們喜愛。臺灣重要旅遊資訊，請至交通部觀光局 https://www.

taiwan.net.tw/查詢，資源豐富，可多加利用。

1. 臺灣地區熱門景點：

 (1) 文教科學類

 •  北部地區：國立故宮博物院、國立中正紀念堂、國立歷史

博物館、國立國父紀念館、國家兩廳院、國立臺灣博物

館、國立臺灣科學教育館、國立臺灣藝術教育館、國家人

權博物館、國立海洋科技博物館、國立傳統藝術中心。

្មសាន្ដ/និងវប្បធម៌ផ្សាររាសតី

កមសានដា
នៅតៃវ៉ាន់ តៃងៃឈ្់រសបមាកនប្ ពើតៃងៃចុងសប្ដោ ហ៍ នៅមានតៃងៃឈ្់រសបមាកជាៃឆិ ជួ

យឲ្យប្រជាពល�ែ្ឋមាននពលបគ្់របោន់នែើម្បើលំដហកាយ។

នៅតៃវ៉ាន់មានធនធាននទសច�ណ៍្រ្រឌូ� ែឌូចជា ្ឹរងសឌូ�យិាចន្ ទ ែ៏ល្បើលបាញ 

កឌូន�ៃនភ្លើងនៅភនាអំាលើ នឆិង តៃងៃ�ុះនៅអុើនហាយ តបពត្រៃងនៅសុើៃឌូេ 

នឆនា�សមុបទនៅហួនលៀនជានែើម។ នប្ ពើននុះ នទសភាពនៅតាម ្្លឌូេ្ុររាណតាមបស រកែឌូចជា 

ជើេហ្ឆិន លឌូកាង តាជា នឆិងតាសុើ ទទួលបានកា�នពញនឆិយមពើសំណាក់នទសច�កនាងុនពល

ៃ្ើៗ ននុះ។ ពៃ៌មាននទសច�ណ៍សំខ្ន់�្រស់តៃវ៉ាន់ អាចចឌូលនៅកាន់នគហទំព័� 

មនទើ�នទសច�ណ៍តនបកសួងចរាច�ណ៍ https://www.taiwan.net.tw/ 

ដែលអាចនប្រើ បបាស់បាននៅតាមៃបមរូេកា�។

1. កដន្លងនទសច�ណ៍នពញនឆិយមនៅតៃវ៉ាន់៖

 (1) ប្រនភទអ្់រ� ំនឆិងេទិយាស្បសដោ

  •  ៃំ្រន់ខ្ងនជើង៖ ស្�ៈមនទើវំងជាៃឆិ ស្លអនុសសាេ�យ៍ីចុងចឹងជាៃឆិ 

ស្�ៈមនទើ�ប្រេៃិដោឆិស្បសដោជាៃឆិ ស្លអនុសសាេ�យ៍ី្រឆិតាជាៃឆិ 

ស្លមនហាបសពពើ�ជាៃឆិ ស្�ៈមនទើ�ជាៃឆិតៃវ៉ាន់ ស្លអ្់រ�េំទិយាស្បសដោជាៃឆិតៃវ៉ាន់  

ស្លកើឡាោ្ឋ ននឆិងសឆិល្បៈជាៃឆិតៃវ៉ាន់ ស្�ៈមនទើ�សឆិទ្ធឆិមនុសសេជាៃឆិ 

ស្�ៈមនទើ�េទិយាស្បសដោសមុបទជាៃឆិ នឆិង មជ្ឈមណ្លសឆិល្បៈប្រតពណើ ជាៃឆិ។
國立故宮博物院
ស្�ៈមនទើ�វំងជាៃឆិ
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 •  中部地區：國立自然科學博物館、國立臺灣美術館、臺

中國家歌劇院、國立臺灣工藝研究發展中心。

 •  南部地區：國立故宮博物院南部院區、國立臺灣文學館、

國立臺灣歷史博物館、國立科學工藝博物館、衛武營國

家藝術文化中心、國立海洋生物博物館、國立臺灣史前

博物館南科考古館。

 •  東部、離島地區：國立臺灣史前文化博物館（同註 5）。

  •  ៃំ្រន់កណាដោ ល៖ ស្�ៈមនទើ�េទិយាស្បសដោធមជ្ាៃឆិជាៃឆិ ស្លសឆិល្បៈជាៃឆិតៃវ៉ាន់ 

មនហាបសពជាៃឆិតៃវ៉ាន់ មជ្ឈមណ្លបស្េបជាេនឆិងអភឆិេឌ្ឍសឆិ្រ្បកមជ្ាៃឆិតៃវ៉ាន់។

  •  ៃំ្រន់ខ្ងៃ្បឌូង៖ ស្�ៈមនទើ�ខ្ងៃ្បឌូងតនស្�ៈមនទើ�វំងជាៃឆិ ស្លអកសេ�ស្បសដោជាៃឆិតៃវ៉ាន់ 

ស្�ៈមនទើ�ប្រេៃិដោឆិស្បសដោជាៃឆិតៃវ៉ាន់ ស្�ៈមនទើ�េទិយាស្បសដោនឆិងសឆិ្រ្បកមជ្ាៃឆិ មជ្ឈមណ្លេ្រ្ប

ធម៌សឆិល្បៈជាៃឆិតហអ៊្ឌូអុើង ស្�ៈមនទើ�សៃ្សមុបទជាៃឆិ នឆិងស្�ៈមនទើ�្ុររាណេទិយាេទិយាស្បសដោ 

ខ្ងៃ្បឌូងតនស្�ៈមនទើ�្ុរន�ប្រេៃដោឆិជាៃឆិតៃវ៉ាន់។

  •  ៃំ្រន់ខ្ងនកើៃ នឆិងៃំ្រន់ប្រជំុនកាុះ៖ ស្�ៈមនទើ�េ្រ្បធម៌មុនបគឹុះសករាជជាៃឆិតៃវ៉ាន់ 

(សមា្គ ល់5)។

國立臺灣文學館 
ស្លអកសេ�ស្បសដោជាៃឆិតៃវ៉ាន់

國立自然科學博物館

ស្�ៈមនទើ�េទិយាស្បសដោធមជ្ាៃឆិជាៃឆិ
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陽明山國家公園 雪霸國家公園

 (2)  9座國家公園及 1座國家自然公園

   臺灣自然觀光資源相當豐富，共設置了 9座國家公園及

1座國家自然公園，除了擁有美麗景色之外，更蘊涵著

多元生態。

 •  陽明山國家公園：位於大屯火山群之核心地區，以獨特

的火山地質與地形景觀著稱。

 •  雪霸國家公園：獨特地形地質景觀，珍稀保育動植物，

擁有國寶「臺灣櫻花鉤吻鮭」、先民遺址及原住民（泰

雅族與賽夏族）人文史蹟。

 •  太魯閣國家公園：含括大理岩峽谷景觀、高山地形、豐

富的動植物生態及史前遺址與太魯閣族人文史蹟。

 •  玉山國家公園：「臺灣第一高峰」玉山主峰分布於此，

其囊括了豐富多樣的高山生態景觀、原住民文化及八通

關古道等人文古蹟。

(2) សួនចបា�ជាៃឆិ9កដន្លង នឆិងសួនចបា�ធមជ្ាៃឆិជាៃឆិ១កដន្លង

 តៃវ៉ាន់មានធនធាននទសភាពធមជ្ាៃឆិចបម រុះ នោយ្រនងកើៃនឌូេសួនចបា�ជាៃឆិ9កដន្លង 

នឆិងសួនចបា�ធមជ្ាៃឆិជាៃឆិ1កដន្លង នប្ ពើនទសភាពែ៏បសស់ស្្ៃ 

នៅមាននអកឌូ�ឌូសុើែ៏សម្បឌូ�ដ្រ្រ។

•    សួនចបា�ជាៃឆិភនាយំា៉ា ងមើង៖ សថាឆិៃនៅៃំ្រន់សនាឌូលតនប្រជំុភនានំភ្លើងតាទុន ល្បើលបាយនោយ 

សណា្ឋ នែើនឆិងប្រនភទែើភនានំភ្លើង។

•      សួនចបា�ជាៃឆិនសៀបា៉ា ក់៖ មាននទសភាពតនសណា្ឋ នែើនឆិងភឌូគព្ភស្បសដោែ៏េនិសស  

នឆិងសៃ្�កុ្ខជាៃឆិែ៏មានៃតម្ល មាននឌូេបៃើសម្បៃដោឆិជាៃឆិ “បៃើស្ម៉ាឌូតៃវ៉ាន់” 

នឆិងៃំ្រន់�ស់នៅ្ុររាណ�្រស់្ុរព្្ុរ�ស នឆិងស្្ល កស្នា មប្រ េៃដោឆិស្បសដោ�្រស់ជនជាៃឆិនែើម 

(ជនជាៃឆិតៃយា៉ា  នឆិងតសនសៀ)។

•     សួនចបា�ជាៃឆិតៃលឌូកឺ៖ មាននទសភាពតនបជលងៃម្ា៉ា ្រសណា្ឋ នែើែ្ស់ នឆិងនអកឌូ�ឌូសុើសៃ្នឆិងព្

ត�នឈើែ៏សម្បឌូ�ដ្រ្រ នឆិង ៃំ្រន់�ស់នៅ្ុររាណសម័យកាល្ុរន�ប្រេៃដោឆិនឆិងស្្ល កស្នា មប្រេៃឆិដោស្បសដោ�

្រស់ជនជាៃឆិតៃលឌូកឺ។

•     សួនចបា�ជាៃឆិភនាអុំើស្ន៖ កំពឌូលភនានំមអុើស្នតន “ភនាែ្ំស់ទើ១តនតៃវ៉ាន់” សថាឆិៃនៅទើននុះ 

មាននអកឌូ�ឌូសុើភនាសំម្បឌូ�ដ្រ្រ េ្រ្បធម៌ជនជាៃឆិនែើម នឆិង ្្លឌូេ្ុររាណតនដែនបា៉ា ៃុង។

សួនចបា�ជាៃឆិភនាំហា៉ា ងមើង សួនចបា�ជាៃឆិនសៀបា៉ា ក់
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 •  墾丁國家公園：可見隆起高位珊瑚礁地形與珊瑚生態系、

熱帶動植物生態、過境候鳥棲息地、先民文化遺跡。

 •  金門國家公園：以歷史文化、戰役史蹟與豐富的候鳥資

源著名。

 •  東沙環礁國家公園：具生物多樣性高的海草床、珊瑚礁潟湖

生態系及完整獨特的珊瑚環礁地形，蘊藏豐富而多元的海洋

文史資源。

 •  台江國家公園：先民橫渡黑水溝（臺灣海峽）來臺墾拓

的歷史文化，豐沛、多樣性的國際級濕地自然生態、古

航道，含漁、鹽傳統產業，候（水）鳥及紅樹林等豐沛

珍貴野生動植物資源。

 •  澎湖南方四島國家公園：特殊的玄武岩地質景觀具有成

為世界遺產的普世價值，同時擁有珍貴珊瑚礁生態系、

獨特「菜宅」人文地景與移民歷史等多樣化的資源

 •  壽山國家自然公園：位於高雄市西南方，是都會區難得

的自然寶庫，擁有獨特之隆起高位珊瑚礁石灰岩生態、

珍貴之史前貝塚遺跡、鳳山縣舊城、打狗英國領事館官

邸等人文歷史古蹟及臺灣獼猴等豐富自然資源。

2. 各縣市特色景點：

  臺灣四面環海，景緻優美，全省各地有其在地特色。各縣市

旅遊服務中心資訊（請掃描下列QRcode或參考附表一）。

各地方政府旅遊服務中心

•    សួនចបា�ជាៃឆិែឆិនទើង៖ 
អាចនមើលនឃើញសណា្ឋ នែើផ្ក ៃែ្្ស់ 
នឆិងប្រព័ន្ធនអកឌូ�ឌូសុើផ្ក ៃ ្ប្រព័ន្ធនអកឌូ�ឌូសុើសៃ្�កុ្ខជាៃឆិៃំ 
្រន់បៃរូពឆិច ជំ�ក្រកសេើចំណាកទើ នឆិងៃំ្រន់េ្រ្បធម៌្ុរព្្ុរ�ស។

•    សួនចបា�ជាៃឆិជើនមឆិន៖ ល្បើលបាយនោយប្រេៃិដោស្បសដោ 
េ្រ្បធម៌ ៃំ្រន់ប្រេៃដោឆិស្បសដោសន្ង្្គ ម 
នឆិងធនធាន្រកសេើចំណាកទើ។

•    សួនចបា�ជាៃឆិអាៃឌូលៃុងស្៖មានដបគស្រាយសមុបទដែល
មានលក្ខណៈជើេស្បសដោចបម រុះ ប្រព័ន្ធនអកឌូ�ឌូសុើតន្ឹរងឡាងួន (Lagoon) ផ្ក ៃ ្

នឆិងសណា្ឋ នអាៃឌូលនពញនលញែ៏េនិសស លាក់ទុកនឌូេធនធាននឆិងេ្រ្បធម៌សមុបទែ៏សម្បឌូ�ដ្រ្រ។

•   សួនចបា�ជាៃឆិតៃជាង៖ េ្រ្បធម៌ប្រេៃដោឆិស្បសដោតន្ុរព្្ុរ�សឆ្លងកាៃ់ស្នា មនភា្ល ុះន្ ្  
(ឈឌូងសមុបទតៃវ៉ាន់) មកបៃរួសបតាយតៃវ៉ាន់ នអកឌូ�ឌូសុើធមជ្ាៃឆិតនៃំ្រន់ែើនសើមថានា ក់អនដោ�ជាៃឆិែ៏
សម្បឌូ�ដ្រ្រ ្្លឌូេចរាច�ណ៍្ុររាណ នឆិង�មួមានេស័ិយននស្ទនឆិងសឆិ្រ្បកមប្្រតពណើ  �មួជាមួយ 
ធនធានសៃ្�កុ្ខជាៃឆិតពបែ៏មានៃតម្ល ែឌូចជា្រកសេើចំណាកទើ នឆិង តបពបកហម ជានែើម។

•   សួនចបា�ជាៃឆិណានហ្ាងសឺុតាេ្ឹងហ៊ឌូ៖ នទសភាពភឌូគព្ភស្បសដោតនៃប្ាសលែ៏េនិសស ដែលមា
នៃតម្លកា្ល យនៅជានក�្ដិ៍ម�កៃដោពឆិភពនលាក បពមទំាងមានប្រព័ន្ធនអកឌូ�ឌូសុើផ្ក ៃែ៏្មានៃតម្ល 
ៃំ្រន់េ្រ្បធម៌ទំននៀមទំលា្់រ “ឆ្យចាយ” ពឆិនសស នឆិងសម្បឌូ�នៅនោយធនធានប្រេៃិដោស្បសដោ
តនកា�នធ្ើអន ដ្ោ ប្រនេសន៍។

•    សួនចបា�ធមជ្ាៃឆិជាៃឆិភនាសំឌូេស្ន៖ សថាឆិៃនៅភាគឥស្នតនកាេសុង គឺជាឃ្្លំ ងធមជ្ាៃឆិដែលកំ�
នៅកនាងុទើបក រង ដែលមាននអកឌូ�ឌូសុើៃកំ្នបា�តនសណា្ឋ នែើផ្ក ៃែ្្ស់ 
ៃំ្រន់គំន�សំ្រកសម័យ្ុរន�ប្រេៃដោឆិ ទើបក រងចាស់បស រកហ្ងឹស្ន អាោ�កុងសុ៊លអង់នគ្លសវយដឆក 
នឆិងធនធានធមជ្ាៃឆិែឌូចជា ស្្តៃវ៉ាន់ ជានែើម។

2. កដន្លងនទសច�េនិសសតនបក រងបស រក៖

 តៃវ៉ាន់ហ៊ុព័ំទ្ធនៅនោយសមុបទ មានសភាពបសស់ស្្ៃ នៅបគ្់រៃំ្រន់មានលក្ខណៈពឆិនសស 

នឆិងនទសភាពន�ៀងែ្លនួ។ ពៃ៌មានមជ្ឈមណ្លនសវកមន្ទសច�ណ៍បគ្់របក រងសុបក (សឌូមដសកនQR-

code ឬនយាងតាមតារាង1)។

មជ្ឈមណ្លនសវកម្នទសច�ណ៍តន�ោ្ឋភឆិបាលបគ្់រៃំ្រន់

台江國家公園

សួនចបា�ជាៃឆិតៃជាង
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夜市文化

　　臺灣每個著名的夜市都有不同的特色與風味小吃，是臺灣

非常特殊的文化。透過地方小吃，遊客可以更認識地方特產、

文化與人文典故，為旅程增加不少豐富色彩，以下是目前臺灣

各地具代表性的觀光夜市（同註 5）。

1. 著名夜市景點：

 •  北臺灣夜市：基隆廟口夜市、士林夜市、饒河街夜市、

華西街夜市、臨江街觀光夜市、寧夏觀光夜市。

 •  中臺灣夜市：臺中市逢甲夜市。

 •  南臺灣夜市：嘉義市文化路夜市、臺南市花園夜市、高雄

市六合觀光夜市、高雄市瑞豐夜市、屏東夜市。

 •  東臺灣夜市：宜蘭縣羅東夜市、花蓮縣東大門夜市。

2.  營業時間：約為下午５點至隔夜凌晨１點。

3.  營業內容：夜市不但供應美食小吃，也提供各式各樣的貨品，

還有一些娛樂遊戲等。

基隆廟口夜市 高雄六合夜市臺中逢甲夜市臺北士林夜市

វ្្ធម៌្សាររាបតើ

នៅបគ្់រ្សា�រាបៃើនៅតៃវ៉ាន់ មានលក្ខណៈពឆិនសស នឆិងអាហា�សបមន់ែុសៗោនា  

គឺជាេ្រ្បធម៌ពឆិនសសមួយ�្រស់តៃវ៉ាន់។ តាម�យៈអាហា�សបមន់ៃំ្រន់ នភ្ៀេនទសច�ស្្គ ល់កាន់ដៃ 

ចបាស់ពើអាហា�េនិសសប្រចំាៃំ្រន់ េ្រ្បធម៌ នឆិងទំននៀមទំលា្់រ ដែលអាចជួយឲ្យែំនណើ �កមសានដោកាន់ដៃ

សម្បឌូ�ដ្រ្រ។ ខ្ងនបកាមននុះគឺជា្សា�រាបៃើនទសច�ណ៍ចម្បងប្រចំាៃំ្រន់តនទឌូទំាងតៃវ៉ាន់ (សមា្គ ល់5)។

1.   កដន្លងនទសច�ណ៍្សា�រាបៃើល្បើ៖ ខ្ងនជើង កណាដោ ល ៃ្បឌូង នឆិងនកើៃ

  •  ្ សា�រាបៃើតៃវ៉ាន់ខ្ងនជើង៖ ្សា�រាបៃើមុើេែឌូេនៅជើ�ុង ្សា�រាបៃើសឺុលើន ្សា�រាបៃើ្ ្លឌូេនៅហឺ 

្សា�រាបៃើ្ ្លឌូេហសុួើ ្សា�រាបៃើនទសច�ណ៍ ្្លឌូេលើនជាង នឆិង្សា�រាបៃើនទសច�ណ៍នើងនសៀ។

  •  ្ សា�រាបៃើតៃវ៉ាន់កណាដោ ល៖ ្សា�រាបៃើហ្ងឹជា នៅបក រងតៃចុង។

  •  ្ សា�រាបៃើតៃវ៉ាន់ខ្ងៃ្បឌូង៖ ្សា�រាបៃើ្ ្លឌូេេនិហបួក រងជាអុើ ្សា�រាបៃើហយួានបក រងតៃណាន ្សា�   

រាបៃើនទសច�ណ៍លើេហឺបក រងកាេសុង នឆិង្សា�រាបៃើ�យួហ្ងឹបក រងកាេសុង។

  •  ្ សា�រាបៃើតៃវ៉ាន់ខ្ងនកើៃ៖ ្សា�រាបៃើ�ៃុងបស រកអុើឡាន នឆិង្សា�រាបៃើៃុងតាមឆិនបស រកហនួលៀន។

2. នមា៉ា ងអាជើេកម៖្ ប្រដហលនមា៉ា ង5លាងៃ ច ែល់នមា៉ា ង1នទៀ្រភ្ល។ឺ

3.  អាជើេកម៖្ ្សា�រាបៃើមឆិនបៃឹមដៃ ដ្ោល់នឌូេអាហា�សបមន់ែ៏ឈងៃយុឆ្ងៃ ញ់ ក៏ ដ្ោល់នឌូេទំនឆិញបគ្់រមុែបគ្់រ 

ប្រនភទ នឆិងមានដល្បងកមសានដោដៃមនទៀៃ្ង។

្សា�រាបៃើមុើេែឌូេជើ�ុង ្សា�រាបៃើហ្ឹងជាតៃចុង្សា�រាបៃើសឺុលើនតៃ្ុរឆិក ្សា�រាបៃើលើេហឺកាេសុង
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節慶
　　在臺灣的節慶中，以農曆新年為最重要，與清明節、端午

節和中秋節，列為四大節慶，另外如元宵節及中元節，也是臺

灣居民重要的節日。每逢這些節日，全家人多會聚集在一起過

節，充分展現臺灣人重視家庭關係的傳統文化特色。各節日的

慶祝內容及習俗介紹如下：

農曆新年

日期：農曆十二月卅日為除夕，正月初一為春節的開始

　　春節，即農曆新年，是一年之歲首。春節氣氛以農曆正月

初一到初五（約在國曆 2月期間）最為濃厚，民間俗稱「過

年」，含有辭舊迎新之意，被視為一年中最重要的節慶。

年前會先進行大掃除、採辦年貨，除夕吃團圓飯、發壓歲錢、

守歲、貼春聯、拜神、祭祖、放鞭炮，初一後則可能會開始走

春與親友相互拜年祝

福等，這些都是春節

常見的習俗。

　　而在農曆 12月

最後一日之除夕夜，

全家會一起「圍爐」

吃年夜飯，有幾樣菜

是必吃的，如「長年

菜」、「菜頭」、

「魚」、「鳳梨」。

節慶與信仰

ទិវាបុណ្យ

នៅកនាងុទឆិវ្ុរណ្យទំាងអស់នៅតៃវ៉ាន់ ្ុរណ្យចឌូលឆ្នាំ ៃ្ើមានស្�ៈសំខ្ន់ជាងនគ 

នប្ ពើននុះនៅមាន្ុរណ្យនឆងនម៉ាង ្ុរណ្យទឌូក្គ នឆិង្ុរណ្យដសនបពុះដែ 

ទំាងននុះគឺជាទឆិវ្ុរណ្យ៤ធំ�្រស់តៃវ៉ាន់។ នប្ ពើននុះ ្ុរណ្យដសននំអុើ 

នឆិង្ុរណ្យដសនកបាលទឹក ក៏ជាទឆិវ្ុរណ្យសំខ្ន់�្រស់តៃវ៉ាន់ដែ�។ 

ន�ៀងរាល់ទឆិវ្ុរណ្យទំាងននុះ មនុសសេកនាងុបគរួស្�ទំាងមឌូលដៃងឆ្លងទឆិវជាមួយោនា  នោយ្រង្ហា ញ

ឲ្យនឃើញនឌូេេ្រ្បធម៌ែ៏ពឆិនសស�្រស់ជនជាៃឆិតៃវ៉ាន់ដែលយកបគរួស្�ជាសំខ្ន់។ 

បគ្់រកា�បបា�ព្ធ នឆិងទំននៀមទំលា្់រតនទឆិវ្ុរណ្យនើមួយៗ មានែឌូចខ្ងនបកាម៖

្ុណ្យចូលឆ្នាំ ្្មើ
កាល្រ�និចទ្៖ តៃងៃទើ30 ដែ12 ច័នទគៃឆិ គឺជាតៃងៃឆ្លងឆ្នាំ  តៃងៃទើ1 ដែ1 គឺជាកា�ចា្់រន ដ្ោើមតន្ុរណ្យ

ចឌូលឆ្នាំ ៃ្ើ។ 

្ុរណ្យចឌូលឆ្នាំ ៃ្ើ គឺតៃងៃនែើមតនឆ្នាំ ៃ្ើ។ ្រ�យិាកាស�្រស់្ុរណ្យចឌូលឆ្នាំ ៃ្ើមានចា្់រពើតៃងៃទើ១ 

ែល់តៃងៃទើ5 ដែ1 តនច័នទគៃឆិ(ប្រមាណដែកុម្ភៈតនប្រៃឆិទឆិនជាៃឆិ) ដែលទំននៀមទំលា្់រនៅថា 

“ចឌូលឆ្នាំ ” មានន័យថាលាឆ្នាំ ចាស់ ស្្គមន៍ឆ្នាំ ៃ្ើ បៃរូេបានចាៃ់ទុកជាទឆិវសំខ្ន់ជាងនគប្រ

ចំាឆ្នាំ ។ មុននពលចឌូលឆ្នាំ  នគដៃងនធ្ើកា�នបាសជឌូៃ ទឆិញឥវ៉ាន់ចឌូលឆ្នាំ  ញំុាបាយជួ្រជំុតៃងៃឆ្លងឆ្នាំ  

ឲ្យអំាងបា៉ា េ ្រឆិទពាក្យនស្្ល កចឌូលឆ្នាំ  ដសននទេតា ដសនែឌូនតា ែុៃផ្េនឆិងនៅសួ�សុែទុក្ខ  

ញាៃឆិមឆិៃដោទំាងឡាយនែើម្បើអ្រអ�ឆ្នាំ ៃ្ើ។ ទំាងននុះគឺជាទំននៀមទំលា្់រតន្ុរណ្យចឌូលឆ្នាំ ៃ្ើ។

តៃងៃចុងនបកាយតនដែ12 ច័នទគៃឆិ សមាជឆិកបគរួស្�ញំុាបាយជំុោនា  “នៅជំុេញិ�កន ដ្ោ ”។ 

មានមុែមហាឌូ្រចំាបាច់មួយចំនួនែឌូចជា “តសន្ែៀេ” “តសន្កាដោ ្រ” “បៃើ” នឆិង “ដ ្្លនស�”ី។

ទិវា្ុណ្យ និងជំសនឿ

除夕夜團圓飯
អាហា�ជួ្រជំុយ្់រឆ្លងឆ្នាំ
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元宵節

日期：農曆正月十五日

　　元宵節，一般稱為「小過年」，

在眾多節慶中，元宵節熱鬧的程度僅

次於農曆春節，屬十分重要的大型傳統

文化節慶。元宵節是農曆新年的第一個月

圓之夜，約在國曆 2月期間，為祭月、賞月的

日子，也象徵著春天到來，更是傳統新春定義的最後一天，民

眾會熱衷參與賞花燈、提燈籠、猜燈謎等活動。節慶食物是湯

圓，取其圓形有「團圓完滿」之意。

　　 此外，全國各地張燈結綵熱鬧地辦

理燈會及慶祝元宵節的系列活

動，包括臺灣燈會、平溪天

燈、臺東炸寒單、臺南鹽

水蜂炮等及各地廟宇傳

統慶祝儀式，已成為最

受國際觀光客喜愛的臺

灣節慶。

新
北
平
溪
天

燈
 ចង ក ងគ មភ ងស  

臺南鹽水蜂炮  ក  ជ � ញទ កអ ្រ ល

្ុណ្យខសននំអុើ
កាល្រ�នចទ្៖ តៃងៃទើ15 ដែ1 ច័នទគៃឆិ

្ុរណ្យដសននំអុើ ដៃងបៃរូេបាននគនៅថា 

“្ុរណ្យចឌូលឆ្នាំ ៃ្ើៃឌូច”។ នៅកនាងុទឆិវ្ុរណ្យទំាងអស់ ភាគអ៊ឌូអ�តន្ុរណ្យដសននំអុើ 

ឋឆិៃនៅ្រ ទ្ ្់រ្ុរណ្យចឌូលឆ្នាំ ៃ្ើ គឺជាទឆិវ្ុរណ្យប្រតពណើ ខ្នា ៃធំដែលសំខ្ន់ជាងនគមួយ�្រស់តៃវ៉ា

ន់។ ្ុរណ្យដសននំអុើ គឺជាយ្់រតៃងៃបពុះច័នទនពញេង់ទើ១តនដែទើ1 ច័នទគៃឆិ ដែលប្រមាណកនាងុកំ�ុងដែ

កុម្ភៈតនប្រៃឆិទឆិនជាៃឆិគឺជាតៃងៃដែលដសនបពុះដែ នឆិងគយគន់បពុះដែ នហើយវក៏្រញ្ជា ក់ថា 

�ែឌូេផ្ក �កីនឹងមកែល់ នឆិងជាតៃងៃចុងនបកាយដែលកំណៃ់នោយ្ុរណ្យចឌូលឆ្នាំ ប្រតពណើ ។ 

កា�គយគន់ចនងកៀងនោមផ្ក  ្រនង្ក ុះចនងកៀងនោម នឆិងទាយប្រស្នា ចនងកៀងនោម គឺជាកមេ្ធិើដែលប្រ

ជាពល�ែ្ឋចឌូលចឆិៃ្ត។ អាហា�តនទឆិវ្ុរណ្យននុះគឺ នំអុើ។ នំអុើមានរាងមឌូល ដែលតាងឲ្យកា�ជួ្រជំុោនា  

្ំឲ្យកា�ញំុានំអុើកា្ល យនៅជាទំននៀមទំលា្់រប្រតពណើ ។

នៅនពញត ទ្ប្រនទសមានបបា�ព្ធពឆិធើចនងកៀងនោម នឆិងពឆិធើែ

តទនទៀៃនែើម្បើអ្រអ�្ុរណ្យដសននំអុើ �មួមាន 

ពឆិធើចនងកៀងនោមតៃវ៉ាន់ ចនងកៀងនោម ើ្ងសុើ 

ពឆិធើែុៃផ្េអនាកតាតៃៃុង ពឆិធើែុៃកំាបជរួចទឹកអំ្រឆិលតៃណាន 

នឆិងពឆិធើដសនប្រតពណើ នៅតាមេហិា�។ ទឆិវននុះកា្ល យជាទឆិវដែ

លទទួលបានកា�ចឌូលចឆិៃ្តពើសំណាក់នភ្ៀេនទស 

ច�ណ៍អនដោ�ជាៃឆិ។
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清明節

日期：農曆「清明」

　　二十四節氣中，訂「清明」日為「民族掃墓節」，約在國

曆四月四日、四月五日其中一天，在這一天掃墓、祭祖，象徵

家族興旺、子孫綿延，傳達慎終追遠的精神，也是臺灣重要的

風俗之一。

　　民間清明節掃墓可分成兩種儀式，即「陪墓」和「掛紙」。

「陪墓」也就是「掃墓」，又叫墓祭、

祭掃或上墳，意即修墓與祭拜。「掛

紙」在臺灣的習俗中稱為「壓墓

紙」，掛紙時，先要將生長在祖先

墳墓上的野草整理清除，再用小石

頭或磚塊將墓紙壓在墳上。墓紙分

為白色、紅色、黃色的古仔紙以及

五色紙（紅黃藍白黑）兩類，現在

則多用五色紙，其用意是蓋厝瓦或

表示子孫已祭拜過。

　　臺灣由於地小人稠，現代社會

多以納骨塔或是樹葬替代土葬；而

掃墓方式已經較以前簡化，並大多

以鮮花水果為祭品。清明節常見祭

品有紅龜粿、草仔粿、米糕、發粿、

菜頭、韭菜。

常見的清明節祭品

្ុណ្យស�ងសមេង
កាល្រ�និចទ្៖ចនទគៃឆិ “ឈឆិងមើង”

នៅកនាងុពាក្យពន្លបឺពុះអាទឆិៃ្យតម្ភ្ួរន បានកំណៃ់ “ឈឆិងមើង” ជា “ពឆិធើនបាសសំអាៃ្នាឌូ�ជាៃឆិ”

ដែលមានមួយតៃងៃកនាងុតៃងៃទើ ៤ ឬទើ ៥ ដែនមស្តនប្រៃឆិទឆិនជាៃឆិសបមា្់រដសននបពងនឆិងនបាសសំអាៃ

្នាឌូ� ជានឆិមឆិៃ្តសញ្ញា តនភាព�ងុន�ឿងបគរួស្�នឆិងកា�ៃំណ�កឌូននៅ នែើម្បើ្រង្ហា ញស្្�ៃើតនកា�នោ�ពសម្

រា្់រែឌូនតា នហើយវក៏ជាទំននៀមទមា្ល ្់រែ៏សំខ្ន់មួយនៅតៃវ៉ាន់្ងដែ�។

ជាទឌូនៅកា�ដសន្នាឌូ�តន្ុរណ្យនឆងនម៉ាងដចកជាពើ� គឺ “កំែ�្នាឌូ�” នឆិង “ព្យ�ួបកោស”។ 

“កំែ�្នាឌូ�” ជា “កា�ដសន្នាឌូ�” ដែលកនាងុន្ុះមានកា�ជួសជុល នឆិងដសន្រន់បសន់។ “ព្យ�ួបកោស” 

នៅកនាងុទំននៀមទំលា្់រ�្រស់តៃវ៉ាន់បៃរូេបាននគនៅថា “បកោសសងកៃ់្នាឌូ�”។ នៅនពលព្យ�ួបកោស    

បៃរូេជំ�ុះឲ្យស្្ៃនឌូេន្្ដែលែុុះនៅនលើ្ នាឌូ� �ចួយកែុុះៃ ្ឬកឌូនែុុះឥែ្ឋមកសងកៃ់បកោស្នាឌូ�នៅនលើ្ ្

នឌូ�។ បកោស្នាឌូ�មានពណ៌ស ពណ៌បកហម ពណ៌នលឿង ឬបកោស៥ពណ៌ (បកហម នលឿង នែៀេ 

ស នឆិងន្ ្ ) ្រចុ្្រ្បននានគនឆិយមនប្រើបកោស៥ពណ៌ ដែលវមានអៃថាន័យថា បានប្រក់នក្បឿងឥែ្ឋ 

ឬ្រញ្ជា ក់ថាកឌូននៅបានមកដសន�ចួ។

នោយស្�តៃវ៉ាន់ៃឌូចនងៀ្ៃនហើយមនុសសេនបចើន ្រចុ្្រ្បននានគភាគនបចើននប្រើនចបៃែើ ឬនែើមនឈើ 

ជំនួសកា�្រញ្ុុះសពកនាងុែើ។ ចំដណកឯ�ន្រៀ្រដសន្នាឌូ�ក៏ដប្រកា្ល យកាន់ដៃង្យបសរួល 

នោយភាគនបចើនយកផ្ក  នឆិងដ ្្លនឈើ នធ្ើជាសំដណន។ សំដណនទឌូនៅ�្រស់្ុរណ្យនឆងនម៉ាងមាន 

នំអនណដោើ កបកហម នំនឆ្ចាយ នំអងក� នំហ្ាកួ ដសន្កាដោ ្រ នឆិងស្លកឹកឆ្យ។

សំដណនទឌូនៅ
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端午節「吃粽子」為普遍習俗之一端午節「划龍舟」

端午節

日期：農曆五月五日

　　端午節約在國曆 6月期間，最普遍的習俗為「划龍舟」和

「吃粽子」。時至今日，划龍舟已是一項遍及海內外的觀光活

動，每年全臺北、中、南各地均有大型龍舟競賽，近年還擴大

舉辦國際邀請賽，盼同國外朋友共襄盛舉。粽子的形狀及口味

變化豐富，依其做法和口味的不同，可區分為臺式粽、客家粽

及地方風味粽。

　　除此之外，另有各種習俗在民間廣為流傳，如在門上懸掛

艾草，藉以避趕蚊蟲；佩帶香包及飲雄黃酒等以保平安，飲午

時水、沐午時水、午時立蛋等。

្ុណ្យទូកនាគ
កាល្រ�និចទ្៖ តៃងៃទើ5 ដែ5 ច័នទគៃឆិ

្ុរណ្យទឌូក្គ     ប្រមាណបបា�ព្ធនធ្ើន�ើងកនាងុកំ�ុងដែមឆិៃុ្ មានទំននៀមទំលា្់រ 

“ប្រណំាងទឌូក្គ” នឆិង “ទទួលទាននំចំាង”។ មកទល់នឹង្រចុ្្រ្បននា កា�ប្រណំាងទឌូក្គ គឺជាកម្
េធិើនទសច�ណ៍មួយដែលមាននៅកនាងុប្រនទសនឆិងនប្ ប្រនទស។ នៅទឌូទំាងតៃ្ុរឆិក តៃចុង 

នឆិងតៃណាន ដៃងមានកា�ប្រណំាងទឌូក្គខ្នា ៃធំជាន�ៀងរាល់ឆ្នាំ  ៃ្ើៗ ននុះដៃមទំាងបានបបា�ព្ធនធ្ើកា

�ប្រណំាងទឌូក្គអនដោ�ជាៃឆិ នោយបាននធ្ើកា�អនញជាើញមឆិៃដោអនដោ�ជាៃឆិទំាងឡាយចឌូល�មួអ្រអ�ស្ទ�

តៃងៃទឆិវ�មួោនា ។ � ឌូ្ររាង នឆិង�សជាៃឆិ�្រស់នំចំាងសម្បឌូ�ដ្រ្រណាស់ �សជាៃឆិែុសោនា នៅតាម�ន្រៀ្រនធ្ើ 

ដែលដ្រងដចកជា នំចំាងដ្រ្រតៃវ៉ាន់ នំដចកដ្រ្រហាក់កានឆិងនំចំាងដ្រ្រៃំ្រន់។

នប្ ពើននុះ នៅមានទំននៀមទំលា្់របគ្់រប្រនភទ ែឌូចជា ព្យ�ួន្្អាយនៅនលើទ្ា� 

នែើម្បើនែញសៃ្ល្ឆិៃ �មួជាមួយកញ្់្រនបគឿងបកអឌូ្រ នឆិង្ឹកបស្នលឿង នែើម្បើសំុសុែស្របាយ។ 

្ឹងទឹកនពលតៃងៃបៃង់ ងឌូៃទឹកនពលតៃងៃបៃង់ នឆិង្រញ្ឈ�សុ៊ៃនពលតៃងៃបៃង់។

“ប្រណំាងទឌូក្គ” តនទឆិវ្ុរណ្យទឌូក្គ “ទទួលទាននំចំាង” តនទឆិវ្ុរណ្យទឌូក្គ គឺជាទំននៀមទំលា្់រប្រតពណើ មួយ
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臺灣中元節有普渡祭拜的習俗

中元節

日期：農曆七月十五日

　　農曆 7月俗稱「鬼

月」，在傳統習俗中，

從農曆 7月 1日凌晨

起地府鬼門開，到農曆

7月 29日鬼門關的這

段期間，民間為祈求消

災解厄、諸事順利平

安，各地均舉辦大大小

小的祭典，尤以 7月

15日中元節這一天達

到祭典的最高潮。

　　臺灣中元節有「普渡」的習俗，主要祭拜俗稱「好兄弟」

的孤魂野鬼，並祭祀祖先，通常會準備雞鴨魚肉等牲品，各地

則舉辦搶孤和放水燈等活動。

　　「搶孤」是中元節重大的慶典之一，臺灣目前在宜蘭縣頭

城鎮及屏東縣恆春鎮兩地仍有舉辦，其中又以頭城搶孤規模最

大。早年在閩粵先民入墾宜蘭的過程中，許多人受到天災、人

禍、疾病而命喪異域，因恐祭祀無人、魂魄無所歸依，便於每

年中元普渡時舉行搶孤儀式，悼念先人。

្ុណ្យខសនកបាលទរឹក
កាល្រ�និចទ្៖ តៃងៃទើ15 ដែ7 ច័នទគៃឆិ

ដែ7 តនច័នទគៃឆិ ទំននៀមទំលា្់រនៅថា “ដែនខ្្ច” នបពាុះនៅកនាងុទំននៀមទំលា្់រប្រតពណើ  

ចា្់រពើតៃងៃទើ1 ដែ7 នពលនទៀ្រភ្លឺ ទ្ា�ឋាន�កនឹងន្រើក �ហឌូៃែល់តៃងៃទើ29 ដែ7 នទើ្រទ្ា�ឋាន�ក្រឆិទេញិ។ 

នែើម្បើ្រន់បសន់សំុ្ុៃនបោុះភ័យ ឲ្យបានសុែស្របាយ ប្រជារាបសដោនៅបគ្់រៃំ្រន់ដៃបបា�ព្ធនធ្ើពឆិធើៃឌូចធំ 

ជាពឆិនសសនៅតៃងៃទើ15 ដែ7 ដែលជា្ុរណ្យដសនកបាលទឹកននុះ ពឆិធើទំាងន្ុះបៃរូេបាននធ្ើែល់កំពឌូល។

នៅតៃវ៉ាន់ កនាងុនពល្ុរណ្យដសនកបាលទឹកមានទំននៀមទំលា្់រ្រន់បសន់ 

ជាពឆិនសសដសន្រន់បសន់ែល់បពលឹងនខ្្ចអា្ថា “្រង្រ្ឌូនល”្បពមទំាងដសន្រន់បសន់ជើែឌូនជើ

តា ដែលជាទឌូនៅដៃងមានន�ៀ្រចំសំដណនជាស្ច់មាន់ ទា នឆិងបៃើ នហើយនៅបគ្់រទើកដន្លងមានបបា�ព្ធ
នធ្ើពឆិធើែនណដោើ មសំដណន នឆិង្រដណដោ ៃប្រទើ្រ។

ពឆិធើែនណដោើ មសំដណន គឺជាពឆិធើសំខ្ន់មួយតន្ុរណ្យដសនកបាលទឹក។ ្រចុ្្រ្បននាសង្ក ៃ់ៃឌូេឆឹង

តនបស រកអុើឡាន នឆិងសង្ក ៃ់ហឹងឈុន តនបស រកភើងៃុង នៅដៃមាននគបបា�ព្ធនធ្ើ ដែលកនាងុន្ុះ 

ពឆិធើែនណដោើ មសំដណននៅសង្ក ៃ់ៃឌូេឆឹង មានបទង់បទាយធំជាងនគ នឆិងភាពអ៊ឌូអ�ខ្្លំ ងជាងនគ។ 

ពើ្ុររាណ នពលជនជាៃឆិមើននយមកបៃរួសបតាយអុើឡាន មានមនុសសេជានបចើនទទួល�ងនឌូេនបោុះធមជ្ាៃឆិ 

នបោុះមនុសសេ នឆិងជមងៃឺ នហើយបៃរូេស្្ល ្់រនៅកដន្លងទើតទ នោយនហៃុខ្្ល ចដបកងោ្នមនុសសេមកដសននប្រ

នឲ្យ បពលឹងនខ្្ចោ្នទើអាបស័យ នទើ្រនគបបា�ព្ធនធ្ើពឆិធើែនណដោើ មសំដណនននុះន�ើងតនកនាងុកា�្រន់បសន់

�្រស់្ុរណ្យដសនកបាលទឹក នែើម្បើ�លឹំកែល់្ុរព្្ុរ�ស។ 

តៃវ៉ាន់មានទំននៀមទំលា្់រ្រន់បសន់នសននប្រននៅកនាុងទឆិវ្ុរណ្យដសលកបាលទឹក
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中秋節

日期：農曆八月十五日

　　中秋節的活動大都與月亮有關，如拜月、吃月餅等，都是

從月亮衍生而來。此外，還有「吃柚子」的習俗，取「柚」與

「佑」諧音，代表受月亮護佑之意。

　　至於「烤肉」，則是近年來臺灣中秋節興起的活動，在月

光下與家人、朋友齊聚一堂享用烤肉盛宴，可以聯繫感情，也

是闔家團圓的機會。

臺灣中秋節有「吃柚子」及「月餅」的習俗

្ុណ្យខសនបពះខ្ 
កាល្រ�និចទ្៖ តៃងៃទើ15 ដែ8 ច័នទគៃឆិ

ពឆិធើ្ ្នៅកនាងុទឆិវ្ុរណ្យដសនបពុះដែ ដៃងមានទំ្ក់ទំនងជាមួយបពុះច័នទ �មួមាន 

សំពុះបពុះដែ នឆិងទទួលទាននំនលាកដែជានែើម សុទ្ធដៃមានប្រភពមកពើបពុះច័នទ។ នប្ ពើននុះ 

នៅមានទំននៀមទំលា្់រ “ទទួលទានបករូចៃ្លងុ” នបពាុះបករូចៃ្លងុនៅកនាងុភាស្ចឆិន 

មានកា�្រនញញ្សនម្លងែឌូចពាក្យ “ដៃ�កសា” មានន័យថាទទួលបានកា�ដៃ�កសាពើបពុះច័នទ។

ចំដណកឯ “អំាងស្ច់” គឺជាកមេ្ធិើដែលនទើ្រនឹងនធ្ើន�ើង្នពលៃ្ើៗ ននុះនៅតៃវ៉ាន់ 

នោយនៅនបកាមពន្លបឺពុះច័នទ បគរួស្� ស្ច់ញាៃឆិ នឆិងមឆិៃដោភ័កដោឆិមកប្រជំុោនា អំាងស្ច់ 

ភាជា ្់រទំ្ក់ទំនងមន្សនញៃ្្ ននុះនហើយគឺជាឱកាសជួ្រជំុោនា កនាងុបគរួស្�។

តៃវ៉ាន់មានទំននៀមទំលា្់រ “ទទួលទានបករូចៃ្លុង” នឆិង “នំនលាកដែ” នៅកនាុងទឆិវ្ុរណ្យដសនបពុះដែ
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信仰
　　臺灣宗教信仰多元而平等，各宗教受《中華民國憲法》保

障，人民擁有宗教信仰自由。此外，臺灣傳教環境也很開放，

政府奉行「政教分離」原則，宗教與政治勢力互不干涉。又因

臺灣為移民社會，除固有的傳統信仰如道教、佛教、一貫道及

民間信仰外，西方世界常見的宗教如天主教、基督教及伊斯蘭

教等，在臺灣也擁有不少信眾。

民間信仰

　　臺灣民間信仰基本上為多神信仰，融合儒、釋、道三教，

隨著閩粵移民，由中國華南地區傳播來臺、落地生根，逐漸產

生本土佛道混合的民間信仰風格。其中以王爺和媽祖為臺灣最

盛行的兩大民間信仰。又根據內政部宗教統計資料顯示，臺灣

民間信仰的寺廟約 8,000座，主祀神明包括媽祖、王爺、觀音

佛祖、土地公、玉皇上帝、關聖帝君及保生大帝等。

臺北保安宮 高雄佛光山

ជំសនឿ

ជំននឿស្ស្នៅតៃវ៉ាន់ មានចបម រុះោនា  នឆិងមានសមភាពោនា ។ បគ្់រស្ស្ទំាងអស់ 

ទទួលបានកា�កា�ពា�ពើ “ចបា្់រ�ែ្ឋធមនុ្ញញាតៃវ៉ាន់” ប្រជាជនមាននស�ភីាពកនាងុកា�នបជើសន�សីជំននឿ�

្រស់ែ្លនួ។ នប្ ពើននុះ ្រ�សិ្ថា នតនកា�្សេព្្សាយស្ស្នៅតៃវ៉ាន់ក៏មាននស�ភីាពដែ�។ �ោ្ឋ ភឆិបា

លនោ�ពនឌូេមឌូលោ្ឋ នតនននយាបាយ នឆិងស្ស្ោច់នោយដ�កពើោនា  នោយអំណាចស្ស្ 

នឆិងអំណាចននយាបាយ មឆិនពាក់ព័ន្ធោនា ។ មយា៉ាងនោយស្�តៃវ៉ាន់គឺជាសង្គមជនអន ដ្ោ ប្រនេសន៍ 

នប្ ពើស្ស្ដែលមានបស្្់រែឌូចជា ស្ស្តាេ ស្ស្បពុះពុទ្ធ ស្ស្អុើគួន 

នឆិងជំននឿ�្រស់ប្រជារាបសដោ ក៏មានអនាកនោ�ពស្ស្�្រស់ពឆិភពនលាកខ្ងលឆិចដែ� ែឌូចជា 

ស្ស្កាៃឌូលឆិក ស្ស្នយស៊ឌូ នឆិងស្ស្អុើស្្ល មជានែើម។

ជំសនឿកនាុងសងគាម
ននឿកនាងុសង្គមនៅតៃវ៉ាន់ភាគនបចើនជាជំននឿនទេៈនបចើនអង្គ។ជំននឿលាយោនា តនលទ្ធឆិស្ស្យឌូ 

ស្ស្សឺុ នឆិងស្ស្តាេ បាន្សេព្្សាយ នឆិងចាក់ឬសនៅតៃវ៉ាន់តាម�យៈកា�មកែល់តនជន

អន ដ្ោ ប្រនេសន៍មើននយ នហើយក៏្រនងកើៃបានជាជំននឿលាយលំោនា �វងតាេនឆិងបពុះពុទ្ធ។ កនាងុន្ុះ 

ហ្ាងនយ នឆិង មា៉ា ជឌូ គឺជាជំននឿកនាងុសង្គម២ធំជាងនគ�្រស់តៃវ៉ាន់។ នយាងនៅតាមទឆិននាន័យសថាឆិៃឆិជំ

ននឿស្ស្�្រស់បកសួងមហាត ទ្បាន្រង្ហា ញថា េហិា��្រស់ជំននឿកនាងុសង្គមនៅតៃវ៉ាន់មានប្រ 

មាណ8000ែនាង ដែលនទេៈសំខ្ន់�មួមាន មា៉ា ជឌូ ហ្ាងនយ បពុះដម៉ាគួនអុើន ម្ាស់ែើ បពុះឥនទ 

នសដោចគួនអុើ នឆិងនសដោចបា៉ា េសឹុង ។

េិមាន�កសាសុែតៃ្ុរឆិក ភនាំពន្លឺបពុះពុទ្ធកាេសុង
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佛教

　　臺灣佛教主要派別為淨土宗及禪宗；而就佛教團體來看，

則以慈濟、佛光山、法鼓山以及中台禪寺等四大團體較為著名，

近年亦有多元文化的發展，辦理各類社會福利活動（註 7）。

道教

　　臺灣民眾多將民間信仰與道教混合，因此多以地域性香火

廟宇為主體，除濟貧賑災外，也常透

過廟會慶典活動，對社會發揮一定的

影響力。近年來，亦積極投入社會教

化及社會醫療等工作（同註 7）。

天主教、基督教

　　基督教於 17世紀中期傳入臺

灣，至 19世紀開始擴大傳教的規模。

天主教與基督教傳教士在 19世紀為

臺灣引進西式醫療、新式教育、社會

福利事業等，是臺灣社會走向現代化

的重要推手之一。目前臺灣的天主教

與基督教仍持續投入公益慈善事業，

除了創辦多所學校以外，也致力興建

醫療機構、庇護與關懷兒童及婦女，

以及從事災難之救助，為社會帶來愛

心與溫暖（同註 7）。
天主教堂

ពុទ្ធស្សនា
លទ្ធឆិតនពុទ្ធស្ស្តៃវ៉ាន់ �មួមាន លទ្ធឆិជើងធឌូ នឆិងលទ្ធឆិស្ន់។ 

ន្រើដ្រកដចកតាមអង្គភាព �មួមាន ឆឺជើ ភនាហំ្ឌូគួង ភនាហ្ំាគួ នឆិងេៃដោស្ន់ចុងតៃ នហើយ្រចុ្្រ្បននាក៏

មានកា�េេិឌ្ឍន៍េ្រ្បធម៌ចបម រុះ   ដែលបានបបា�ព្ធនធ្ើកមេ្ធិើសុែុមាលភាពសង្គមបគ្់រប្រនភទ 

(សមា្គ ល់7)។

ស្សនាតាវ
ប្រជាជនតៃវ៉ាន់យកជំននឿកនាងុសង្គមមកលាយលំជាមួយស្ស្តាេ ែឌូនចានា ុះដៃងយកេិ

ហា�ៃំ្រន់នធ្ើជាអង្គភាព នប្ ពើជួយភាពបកើបកនឆិងជួយនបោុះន្សេងៗ ក៏ដៃងដៃ ដ្ោល់ឥទ្ធឆិពលមក

នលើសង្គមតាម�យៈពឆិធើ្ុរណ្យតាមេហិា�ដែ�។ ៃ្ើៗ ននុះ ក៏បាននផ្ដោ ៃមកនលើកា�ង្�អ្់រ�សំង្គម 

នឆិងសុខ្ភឆិបាលសង្គម។ (សមា្គ ល់7)។

ស្សនាកាតូលិក និងស្សនាសយសូ៊
ស្ស្នយស៊ឌូបាន្សេព្្សាយមកតៃវ៉ាន់កនាងុពាក់កណាដោ លសៃេៃសេទើ17 

មកែល់សៃេៃសេទើ19 បានពបងើកនឌូេបទង់បទាយតនកា�្សេព្្សាយ។ នៅសៃេៃសេទើ19 

្រព្ជឆិៃស្ស្កាៃឌូលឆិក នឆិងស្ស្នយស៊ឌូ បាន្ំចឌូលនឌូេកា�ពយាបាលដ្រ្រអឺ� ៉ា្ុរ 

កា�អ្់រ�ដំ្រ្រទំននើ្រ នឆិងកា�ង្�សុែុមាលភាពសង្គមជានែើម ដែលជាកតាដោ ជបម រញសំខ្ន់មួយ

កនាងុកា�កា�េេិឌ្ឍមកសង្គមទំននើ្រ�្រស់តៃវ៉ាន់។ ្រចុ្្រ្បននា ស្ស្កាៃឌូលឆិក 

នឆិងស្ស្នយស៊ឌូ បាន្រនដោនផ្ដោ ៃនៅនលើកា�ង្�ស្រ្ប�ុសធម៌ 

នោយបានស្ងសង់ស្លាន�ៀន ស្ងសង់ស្ថា ្័រនសុខ្ភឆិបាល 

ោំពា�នឆិងយកចឆិៃ្តទុកោក់នៅនលើកុមា�នឆិងបសដោើ នឆិងជួយសនន្ង្្គ ុះ នបោុះទុ�ភឆិកសេទំាងឡាយ ដែ

លទំាងននុះបាន ដ្ោល់នឌូេកា�យកចឆិៃ្តទុកោក់ នឆិងភាពកក់ន ដ្ោ មកកនាងុសង្គម (សមា្គ ល់7)។

េិហា�កាៃឌូលឆិក
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伊斯蘭教

　　臺灣民眾通常稱伊斯蘭教為「回教」，並將其信徒「穆斯

林」稱為「回教徒」。臺灣目前的回教徒，主要是由國民政府

於民國 38年遷臺的穆斯林及其後代所組成，和大部分臺灣的

新住民一樣，回教徒也集中於六大都會區。基於伊斯蘭教「五

功」等基本規範，各國穆斯林之間並無太大差異，所以印尼籍

或其他外籍之穆斯林，都可和臺灣回教徒於各地清真寺一起做

禮拜與從事節日慶祝活動（註 8）。

　　總體而言，我國宗教信仰自由，不僅為信徒提供安頓身心

的力量，更透過辦理社會公益事務而提高人民福祉，發揮穩定

社會之功能。

清真寺

ស្សនាអុើស្ល ម
ប្រជាជនតៃវ៉ាន់ដៃងនៅស្ស្អុើស្្ល មថា “ស្ស្ហយួ” បពមទំាងនៅអនាកជំននឿដែល

ជាជនជាៃឆិម៊ឌូស្ល៊ើមថា “អនាកស្ស្ហយួ”។ ស្ស្អុើស្្ល មនៅតៃវ៉ាន់្រចុ្្រ្បននា ្រនងកើៃមកពើជន

ជាៃឆិម៊ឌូស្ល៊ើមនឆិងជំ្ន់នបកាយ�្រស់ពួកនគដែលបានផ្្ល ស់ទើមកតៃវ៉ាន់្ឆ្នាំ 38តាម�ោ្ឋ ភឆិបាលគួមើង 

ដែលពួកនគែឌូចោនា នៅនឹងប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើតៃវ៉ាន់ នហើយអនាកជំននឿស្ស្អុើស្្ល មក៏ប្រមឌូល

ដ្ោុោំនា នៅៃំ្រន់ទើបក រងធំទំាង6។ នោយស្�ចបា្់រទំាង5�្រស់ស្ស្អុើស្្ល ម 

្ំឲ្យជនជាៃឆិម៊ឌូស្ល៊ើមនៅបគ្់រប្រនទសោ្នភាពែុសោនា ខ្្លំ ងន�ើយ ែឌូនចានា ុះនហើយនទើ្រជនជាៃឆិម៊ឌូស្ល៊ើម

សញ្ជា ៃឆិឥណ្ឌូ ននសុើ នឆិងសញ្ជា ៃឆិែតទ អាចប្រជំុោនា ្ួរងសួង នឆិងបបា�ព្ធនធ្ើពឆិធើ្ ្នៅតាមបគ្់រេ ិ

ហា�អុើស្្ល មនៅតៃវ៉ាន់ជាមួយោនា បាន (សមា្គ ល់8)។

ជា�មួមក ជំននឿស្ស្�្រស់តៃវ៉ាន់មានភាពនស�បីាន ដ្ោល់ឲ្យអនាកប្រៃឆិ្រៃដោឆិស្ស្នឌូេកមា្លំ
ងកាយចឆិៃ្ត នឆិងបានជួយនលើកៃនមកើនសុែុមាលភាព�្រស់ ប្រជាពល�ែ្ឋកនាងុសង្គមតាម�យៈកា�ង្�

ស្រ្ប�ុសធម៌ទំាងឡាយ បាន្រនញញ្នឌូេមុែង្�ដែលនធ្ើឲ្យសង្គមមាននសថា�ភាព។

េិហា�អុើស្្លម
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　　臺灣以農立國，農畜產業為經濟發展之本源，為維護此一安

全穩定之生產環境，請務必於出入國境時，配合相關檢疫措施，

共同防範重大疫病蟲害入侵、傳播及蔓延，以維持優質生活環境

及我國農畜產業安全。

請勿攜帶肉類產品或動植物產品入境臺灣

　　倘有攜帶動植物及其產品，入境時應主動申請檢疫；新住民

自過去曾發生非洲豬瘟的國家（地區）違規攜帶豬肉類產品入境

（如肉鬆、香腸、生鮮豬肉、臘肉、燕皮等），目前第 1次違

規者裁處新臺幣 20萬元，第 2次再違規者則裁處 100萬元罰鍰。

 為避免國外重大疫病及有害生物傳入臺灣，我國採取之
動植物檢疫措施如下：

　 1.  動物檢疫物不得以郵遞寄送輸入；其以郵遞寄送輸入者，

應予退運、沒入或銷毀。旅客或服務於車、船、航空器人

員，攜帶動物檢疫物應依動物傳染病防治條例及其相關規

定辦理。

　 2.  另採海空運、郵寄或旅客攜帶方式輸入植物檢疫物（含鮮

果實、種子等植物產品），輸入人、收件人須依植

物防疫檢疫法及其相關規定辦理。

　 3.  詳細資訊請至行政院農業委員會動植物防

疫檢疫局全球資訊網查閱（請至 www.

baphiq.gov.tw或掃描右方QRcode）。

入境臺灣時，請務必配合相關檢疫

នពលឆ្លងដែន សឌូមចំាបាច់សហកា�ជាមួយកា�បៃរួៃពឆិនឆិៃ្យ្្

入境注意事項

តៃវ៉ាន់ជាប្រនទសពឹងពាក់នលើកសឆិកម។្ េស័ិយកសឆិកមន្ឆិងចឆិញ្មឹសៃ្ 
គឺជាប្រភពតនកា�អភឆិេឌ្ឍនសែ្ឋកឆិច្ ែឌូនចនាុះនែើម្បើោំពា�្រ�សិ្ថា នតនកា�្លឆិៃននុះឲ្យមាននសថា�ភាពនឆិងសុេ
ៃថាឆិភាព នពលឆ្លងដែនចឌូលកនាងុប្រនទស សឌូមចំាបាច់សហកា�ជាមួយេធិានកា�បៃរួៃពឆិនឆិៃ្យជមងៃឺដែលពា
ក់ព័ន្ធ នែើម្បើ�មួោនា ្រង្ក �កា�រាៃៃបាៃតនជមងៃឺ នឆិងសៃ្ល្ឆិៃចតបង ជួយបទបទង់គុណភាពតន្រ�សិ្ថា ន�ស់
នៅ នឆិង សុេៃថាឆិភាពតនេស័ិយកសឆិកមន្ឆិងចឆិញ្មឹសៃ្។

 សូមកំុនំាយក្លិត្លស្ច់ និង្លិត្លសត្វនិងរកុ្ខជាតិ 
ចូលមកតតវា៉ាន់

ប្រសឆិនន្រើមាន្ំចឌូលសៃ្ �កុ្ខជាៃឆិ នឆិង្លឆិៃ្លពាក់ព័ន្ធ នពលឆ្លងដែនគ្រ្បើនសនាើសំុនធ្ើកា�ពឆិ
នឆិៃ្យនោយស្ប័គចឆិៃដោ។ ប្រជានជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើដែលបាននៅប្រនទស (ៃំ្រន់) ដែលមានរាៃៃបាៃ
ជមងៃឺបជរូកអាបហ្ឆិច នហើយបាន្ំចឌូលែុសចបា្់រនឌូេ្លឆិៃ្លស្ច់ែឌូចជា ស្ច់ផ្ៃ់ ស្ច់បកក 
ស្ច់បជរូកបសស់ ស្ច់បជរូកនងៀៃ នឆិងសម្បកោេជានែើម នឹងបៃរូេបានផ្កពឆិន័យនលើកទើ1ជាបបាក់ 

TWD20មឺុន នលើកទើ2ជាបបាក់ TWD1លាន។

 សដើម ើ្សជៀសវាងជមងៃឺកាចស្ហាវ និងសត្វចតបងសៅសបរៅប្សទសចូល
មកតតវា៉ាន់ សគបានចាត់សចញជាវធិានការកនាុងការពិនិត្យដូចខាងក្
សរាម៖

 1.  សៃ្មឆិនបៃរូេ្ ំ ចឌូលនោយន្្ើ�តាមតប្រសណើ យ៍។ ប្រសឆិនន្រើន្្ើ�តាមតប្រសណើ យ៍ 
បៃរូេន្្ើ�បៃល្់រនៅេញិ ែកហឌូៃ ឬកនមទចនចាល។ នភ្ៀេនទសច�ណ៍ 
ឬ្ុរគ្គលដែលមនប្រើកា�ង្�នៅនលើ�ៃយនដោ កាបា៉ា ល់ នឆិងយនដោនហាុះ ដែល្ំចឌូលសៃ្ 
បៃរូេនធ្ើកា�បៃរួៃពឆិនឆិៃ្យនៅតាម មាបតា្រង្ក �ជមងៃឺរាៃៃបាៃសៃ្ នឆិងចបា្់រដែលពាក់ព័ន្ធ។

 2.  �កុ្ខជាៃឆិដែលនធ្ើកា�ន្្ើ�តាមសមុបទ អាកាស ឬតប្រសណើ យ៍ ឬ្ំចឌូលនោយនភ្ៀេនទសច�ណ៍    
(�មួមាន្លឆិៃ្លបោ្់រធញញាជាៃឆិបសស់ នឆិងបគ្់រ�កុ្ខជាៃឆិបសស់) អនាក្ំចឌូល ឬអនាកទទួល 
បៃរូេអនុេៃដោកា�ពឆិនឆិៃ្យនៅតាម ចបា្់រ្រង្ក �ពឆិនឆិៃ្យ�កុ្ខជាៃឆិ នឆិងចបា្់រន្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធ។

 3.  ពៃ៌មានលំអឆិៃសឌូមចឌូលនៅកាន់នគហទំព័� ពៃ៌មានស្កលតនមនទើ�បៃរួៃពឆិនឆិៃ្
យសៃ្នឆិង�កុ្ខជាៃឆិ តនគណៈកមក្ា�េស័ិយកសឆិកម ្តនបពឹទ្ធសភា (www.

baphiq.gov.tw)។

ប្ការបតរូវប្ រុងប្យ័តនាសពល�លងខដន01
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ជំពូកខណនំាតនការរស់សៅ



　　結婚不僅是兩人的結合，也是兩個家族的

交結，甚至更是兩種文化的相互適應。婚姻

生活過程需要瞭解彼此，尤其跨文化的相互

包容、尊重更是不易，如何智慧地化解相處

問題，也就成了維繫婚姻的重要關鍵。

家庭經營
家庭價值

　　想要擁有幸福婚姻，就需要了解彼此的價值觀，並養成良好

溝通方式、妥善財務管理、適當家務分工等習慣，家人間也應彼

此體貼、尊重各自原生國（地）特殊的社會文化與生活模式。

　　飄洋過海來臺的新住民，除需學習用心經營婚姻生活外，

雙方更需要多加溝通，以適應全新的居住環境；而在兩人關係

之中，「語言」是決定能否溝通的重要因素， 也是維繫異國

婚姻的關鍵－在溝通時，要掌握「耐心聽、慢慢說、適時暫停」

之原則，有時候站在對方立場想一想，或許兩個人就能找到共

同解決的方法。

生活輔導與資源 

អាពាហ៍ពឆិពាហ៍មឆិនដមនបៃឹមដៃជាកា��្ួរ�មួោនា �្រស់មនុសសេពើ�្ក់ន្ុះនទ 

គឺជាកា��្ួរ�មួោនា តនបគរួស្�ពើ� នឆិងជាកា�សបម្រសបមរួលោនា នៅេញិនៅមកតនេ្រ្បធម៌ពើ�។ 

កនាងុជើេៃិអាពាហ៍ពឆិពាហ៍ ចំាបាច់បៃរូេដសង្យល់ចឆិៃ្តោនា  ជាពឆិនសសកា�ដសង្យល់ 

នឆិងនោ�ពេ្រ្បធម៌�្រស់តែគឌូមា្ខ ងនទៀៃ។ កា�នចុះនោុះបស្យ្រញ្ហា កនាងុនពលនៅជាមួយោនា  គឺ

ជាគន្លុឹះសំខ្ន់តនកា�ដៃ�កសាជើេៃិអាពាហ៍ពឆិពាហ៍។ 

ដំសណីរការស្រួសារ

តតមលបគរួស្រ
ប្រសឆិនចង់បានអាពាហ៍ពឆិពាហ៍ដែលមានសុភមង្គល បៃរូេយល់ចបាស់នៅេញិនៅមកនឌូេ 

ៃតម្ល �ន្រៀ្រទំ្ក់ទំនង កា�បគ្់របគងហឆិ�ញញាេៃថាុ នឆិងកា�ដ្រងដចកកឆិច្កា�ង្� ទ្ុះ។ សមាជឆិកបគរួ
ស្�បៃរូេនចុះយកចឆិៃ្តទុកោក់ោនា  នចុះនោ�ពេ្រ្បធម៌ សង្គម នឆិង�ន្រៀ្រ�ស់នៅ�្រស់ោនា ។

ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើដែលឆ្លងមហាស្គ�មកតៃវ៉ាន់ នប្ ពើយកចឆិៃ្តទុកោក់ន�ៀនពើ
�ន្រៀ្រែំនណើ �កា�អាពាហ៍ពឆិពាហ៍ ភាគើទំាងពើ�បៃរូេនចុះទំ្ក់ទំនងោនា ឲ្យបាននបចើន 

នែើម្បើសបម្រជាមួយ មជ្ឈោ្ឋ នៃ្ើតនកា��ស់នៅ។ នៅកនាងុទំ្ក់ទំនង�្រស់មនុសសេពើ�្ក់ 

“ភាស្” គឺជាកតាដោ សំខ្ន់ដែលកំណៃ់កា�ទំ្ក់ទំនង នហើយក៏ជាគន្លុឹះសំខ្ន់កនាងុកា�ដៃ�ក្

ស្ចំណងអាពាហ៍ពឆិពាហ៍ប្រនទសទើតទ។ កនាងុដ្នាកទំ្ក់ទំនងលប្្រនសើ 

បៃរូេចា្់រឲ្យបាននឌូេមឌូលោ្ឋ នតន “អៃ់ធៃ់្ស្ដោ ្់រ នឆិយាយមួយៗ 

នឆិងផ្្កកនាងុនពលដែលស្កសម”។ នពលែ្លុះបៃរូេគឆិៃពឆិចា�ណានោយឈនៅនលើជំហ��្រស់

តែគឌូ មា្ខ ងនទៀៃ ន្ុះមនុសសេទំាងពើ�្ក់នឹងដសង្�កនឃើញពើេធិើនោុះបស្យ្រញ្ហា ។

ជំពូកខណនំាតនការរស់សៅ និងធនធាន

ជំពូកណែនំានៃការរស់នៅ
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新住民分享

1.  馮燕妮女士：態度贏得自我成長及

貴人的提拔

  　　我是馮燕妮，來自印尼。在

民國 97年 7月第一次到臺灣旅

遊，當時就認識了我先生，同年

年底，我再度來到臺灣於國立成

功大學語言中心學習華語。旅遊

和學習中文是完全不同的心態，

從一點一滴的課堂精進，到勇敢找臺灣人練習溝通，是個充

滿挑戰的過程。而我也從這個經驗感受到「學習解決問題」

帶來的成就感，因為「自我成長」是令人感到快樂的行為。

  　　我和當時的男朋友，也就是現在的先生，透過互相鼓

勵、彼此自我成長，而感情升溫。每當我遇到難題他總是陪

我討論各種解決的辦法，也更堅定我們的感情。我的公婆一

路看著我們的努力與成長而感到放心，我的公公常常跟別人

介紹「我媳婦是印尼人，她很認真參與政府辦理的各種學習

活動，讓自己更快適應在臺灣的生活」。因此，我由衷相信

「態度會贏得貴人的提拔」，我目前已成為新住民語文課程

的母語師資指導老師，也是新住民發展基金會的委員，正在

就讀博士班。期許我可以為更多人付出，「從手心向上變成

手心向下」，運用自我成長的經驗協助他人。

ការខចករំខលករ្ស់ប្ជាជនចំណូលបស រុក ្្មើ
1.  អនាក្ង ហ្ងឹ យាននើ៖ អាក្រ្បកឆិ�យិាអាច�កជ័យជំនុះកនាងុកា�អភឆិេឌ្ឍែ្លនួឯង 

នឆិងកា�នលើកៃនមកើនពើអនាកែតទ

  ្ងែំុ្នឈ្ាុះ ហ្ងឹ យាននើ មកពើឥណ្ឌូ ននសុើ។ នៅដែកកកោ ឆ្នាំ 97តៃវ៉ាន់ 

នពលមកតៃវ៉ាន់ជានលើកទើមួយ ក៏ស្្គ ល់ស្្មើ�្រស់ែំុ្។ នៅចុងឆ្នាំ 97ែំុ្បានមកតៃវ៉ាន់មដោងនទៀៃ 

មក សឆិកសាភាស្ចឆិននៅមជ្ឈមណ្លភាស្តនស្កលេទិយាល័យជាៃឆិឆឹងកុង។ នទសច�ណ៍ 

នឆិងកា�សឆិកសាភាស្ចឆិន គឺបៃរូេនប្រើចឆិៃ្តន្សេងោនា  ចា្់រពើន�ៀន្រនដោឆិចមដោងនៅកនាងុថានា ក់ �ហឌូៃែល់មា

នភាពកា្ល ហាននធ្ើកា�ទំ្ក់ទំនងភាស្ចឆិនជាមួយជនជាៃឆិតៃវ៉ាន់ វគឺជាកា�ជំនុះមួយ។ 

តាម�យៈ្រទពឆិនស្ធន៍ ែំុ្មានអា�មណ៍្ថា“ន�ៀននោុះបស្យ្រញ្ហា ”្ ំ ឲ្យនយើងមានេញិាណជ័

យជំនុះ នបពាុះ “កា�អភឆិេឌ្ឍែ្លនួឯង” គឺជាសកមភ្ាពដែល ដ្ោល់នឌូេកដោើស្របាយ�កីរាយែល់មនុ

សសេ។

  ែំុ្ នឆិងមឆិៃដោប្រ រសែំុ្នពលន្ុះ ោៃ់ក៏ជាស្្មើែំុ្សព្តៃងៃ 

មានកា��កីចនបមើនមន្សនញៃ្្ ក៏ នោយស្�កា�នលើកទឹកចឆិៃ្តោនា នៅេញិនៅមកកនាងុកា�អ

ភឆិេឌ្ឍែ្លនួឯង។ រាល់នពលែំុ្ជួ្រប្រទុះ្រញ្ហា     

ោៃ់ដៃងដៃកំែ�ែំុ្ពឆិភាកសាពើមនធយាបាយនោុះបស្យទំាងឡាយ នហើយក៏នធ្ើឲ្យនយើងទំាងពើ�កា

ន់ដៃជាក់ ចបាស់ពើមន្សនញៃ្្�្រស់នយើង។ ឪពុកមាដោ យនកក្�្រស់ែំុ្ 

មានកា�ទុកចឆិៃ្តនៅនពលដែលោៃ់បាននឃើញកា�ែឆិៃែំប្ឹរងដប្រង នឆិងកា�អភឆិេឌ្ឍ�្រស់ពួកនយើ
ងតំាងពើនែើមមក។ ឪពុកនកក្�្រស់ែំុ្ដៃងដៃដណ្ំនៅកាន់អនាកែតទថា “កឌូនប្រស្�បសើែំុ្គឺជា

ជនជាៃឆិឥណ្ឌូ ននសុើ 

្ងបានយកចឆិៃ្តទុកោក់ចឌូល�មួសឆិកសារាល់កមេ្ធិើដែលនធ្ើន�ើងនោយ�ោ្ឋ ភឆិបាល នែើម្បើឲ្យែ្លនួ

ឯងសបម្រែ្លនួបានលប្្រនសើនៅតៃវ៉ាន់”។ “អាក្រ្បកឆិ�យិាអាចឲ្យអនាកែតទជួយនលើកៃនមកើន” 

្រចុ្្រ្បននាែំុ្បានកា្ល យជាបគរូ្រង្កឹ�្រស់បគរូភាស្ជាៃឆិតនកមេ្ធិើសឆិកសាភាស្ប្រជាជនចំណឌូ លបស រ
កៃ្ើ នឆិងជាសមាជឆិកគណៈកមក្ា�មឌូលនឆិធឆិអភឆិេឌ្ឍប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើ 

នហើយកំពុងន�ៀនថានា ក់្រណ្ឆិ ៃ នោយសង្មឹថា ែំុ្អាចលុះ្រង់ឲ្យមនុសសេកាន់ដៃនបចើន 

“ពើបាៃតែផ្ងៃ  នៅបាៃតែផ្ក ្់រ” នឆិងជួយអនាកែតទនោយ្រទពឆិនស្ធន៍អភឆិេឌ្ឍផ្ទ ល់ែ្លនួ។
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2.  嚴沛瀅女士：因文化理解而學習包容

  　　23年前，跨國姻緣使我第一次

離開「有如母親一般的」越南的懷

抱，只攜帶簡單行李一路來到臺北

的家。剛到臺灣時，什麼都不習慣，

氣候、食物、語言等都要克服，文

化差距曾經讓我常常出糗。

  　　想當年，我第一次回越南娘

家，特地選了一雙繡花鞋要帶回臺

灣送給婆婆。我開心地拿「鞋子」

出來，雙手遞給婆婆，本來婆婆不接受，但她沒有生我的氣，

反而馬上從零錢包裡掏出「1元」並告訴我：「在臺灣有這

個習俗，不可以隨便送鞋子給別人，這當作買的」。原來，

每個國家的風俗民情不同，在臺灣，送鞋子象徵叫人「走路」

的意思。

  　　我想，人生包括家庭及工作，都不可能十全十美，只要

踏實地適應生活，就能看見幸福。我在臺灣曾經擔任廣播電

臺的主持人，也是新住民母語教師及服務站的志工，這些幸

福不可能憑空而來，需要努力經營創造。如果每位新住民準

備前來臺灣，都有機會接觸入國前法令宣導及家庭教育或多

元文化相關講座，那真的可以減少許多不必要的誤會，人際

關係也就更能圓滿融和。

2. អនាក្ង យាន តភអុើង៖ ន�ៀនអធយាបស័យតាម�យៈកា�ដសង្យល់អំពើេ្រ្បធម៌

  23ឆ្នាំ មុន អាពាហ៍ពឆិពាហ៍ឆ្លងប្រនទស ្ំឲ្យែំុ្ចាកនចញពើប្រនទសនេៀៃណាមដែល

នប្រៀ្រែឌូច “�ងង់្តែ�្រស់មាដោ យែំុ្” ជានលើកទើមួយ នោយយកដៃវ៉ាលើធមត្ាមក ទ្ុះនៅតៃ្ុរឆិ
ក។ មកែល់តៃវ៉ាន់ែំ្រឌូង អ្ើក៏ែំុ្មឆិនទមា្ល ្់រដែ� ទំាងអាកាសធាៃុ អាហា� នឆិងភាស្ 

សុទ្ធដៃទាមទា�ឲ្យែំុ្ជំនុះ។ ភាគែុសោនា តនេ្រ្បធម៌ដៃងនធ្ើឲ្យែំុ្ខ្្ស់នគ។

  នឹកែល់កាលន្ុះ នពលែំុ្បៃល្់រនៅលំនៅោ្ឋ ននៅ “នេៀៃណាម” 

េញិជានលើកទើមួយ ែំុ្បាននបជើសន�សីយកដស្បកនជើងបា៉ា ក់នៅជឌូនមាដោ យនកក្នពលបៃល្់រ

នៅេញិ។ ែំុ្យក “ដស្បកនជើង” នចញមកនោយស្របាយ�កីរាយ 

ជឌូននៅមាដោ យនកក្នោយតែពើ�។ នែើមន�ើយមាដោ យនកក្មឆិនទទួលយកន�ើយ ្រ៉ាដុនដោោៃ់មឆិនបា

នែឹងនឹងែំុ្ន្ុះនទ ោៃ់ដ្រ�ជាយកលុយ “1នយន” ពើកា្រឌូ្រលុយមកឲ្យែំុ្ 

នហើយបបា្់រែំុ្ថា “នៅកនាងុទំននៀមទំលា្់រតៃវ៉ាន់ នគមឆិនទឆិញដស្បកនជើងជឌូនអនាកែតទន ដ្ោសផ្ដោ
សន្ុះនទ ននុះចាៃ់ទុកថាទឆិញ”។ តាមពឆិៃនៅ ទំននៀមទំលា្់រប្រតពណើ នៅបគ្់រប្រនទសមឆិន

ែឌូចោនា ន្ុះនទ កា�ជឌូនដស្បកនជើងមានន័យថា “ឲ្យមនុសសេនែើ�នចញ”។

  ែំុ្គឆិៃថា កនាងុជើេៃិ �មួទំាងបគរួស្� នឆិងកា�ង្� សុទ្ធដៃមឆិនអាចលប្គ្់រែ្់របានន�ើយ 

ឲ្យដៃនយើង�ស់នៅនោយជាក់ដសដោង  ន្ុះនយើងនឹងអាចនមើលនឃើញសុភមង្គល។ នៅតៃវ៉ា

ន់ែំុ្ធា្ល ្់រនធ្ើជាពឆិធើក�នៅស្ថា នើយ៍េទិ្យ ុនឆិងជាបគរូ្រនបងៀនភាស្នែើមកំនណើ ៃប្រជាជនចំណឌូ
លបស រកៃ្ើ នឆិងជា្ុរគ្គលឆិកស្ប័គចឆិៃ្តនៅកា�យិាល័យនសវកម។្ ្រ៉ាដុនដោសុភមង្គលមឆិនអាចទ

ទួលបាននោយទនទន្ុះន�ើយ វបៃរូេកា�នយើងែឆិៃែំ្រនងកើៃន�ើង ប្រសឆិនន្រើប្រជាជនចំណឌូ
លបស រកៃប្គ្់រ� ឌូ្រដែលនបៃៀម មកតៃវ៉ាន់ មុនចឌូលប្រនទស សុទ្ធដៃមានឱកាសចឌូល�មួកា�្្

សព្្សាយអំពើចបា្់រ នឆិងកា�អ្់រ�បំគរួស្� ឬសឆិកា្ខ ស្លាអំពើេ្រ្បធម៌ចបម រុះ 

ន្ុះនឹងអាចកាៃ់្រនថាយកា�យល់បចលំជា នបចើន ែឌូនចនាុះទំ្ក់ទំនងជាមួយនឹង្ក់ែតទនឹង

កាន់ដៃ�លឌូន នឆិងប្រនសើន�ើង។

ជំពូកណែនំានៃការរស់នៅ
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親職教養
　　從結婚、懷孕、新生兒的誕生、兒童及青少年的照護等，

都是擁有婚姻關係的兩人，在養育子女方面必須學習的功課。

彼此應先討論有孩子後的生活規劃，包括金錢、時間、教養和

資源等運用，提供良好環境，有助子女日後健全的身心發展。

 教養子女方法

　　教養孩子時最重要的教養態度包括：

1.  照顧與教養子女是兩個人的事，因此，「共親職」是教養的

第一步，雙方須達成共識了解「在教養的路上，你跟我一樣

重要」。

2.  父母教養態度及標準要一致，會用言語或行動支持另一半的

教養態度及行為，並且要以身作則。

3.  願意與另一半一起討論教養方式及策略，正視教養上的衝

突，並願意透過討論找到教養的解決策略。

4.  教養的過程難免遭遇挫折或不知所措，父母要多參加各級學

校或家庭教育推展單位所舉辦的親職教育活動，抑或運用親

職教育網站，不斷增進教養子女的知能。

ការអប់រំស្រួសារ

ចា្់រពើមនុសសេពើ�្ក់ន�ៀ្រកា�ជាមួយោនា  មានគភ៌ ្ុរបៃធើតាចា្់រកំនណើ ៃ  នឆិងកា�ចឆិញ្មឹ្រើ 

បាច់្ុរបៃធើតាជានែើម សុទ្ធដៃជានមន�ៀនដែលមនុសសេពើ�្ក់ដែលមានចំណងអាពាហ៍ពឆិពាហ៍បៃរូេ 

ន�ៀនសឌូបៃ នែើម្បើចឆិញ្មឹ្រើបាច់្ុរបៃធើតា។ អនាកទំាងពើ�បៃរូេពឆិភាកសាជាមុនពើគនបមាងជើេៃិនបកាយមាន

កឌូន �មួមាន បបាក់កាស នពលនេលា អ្់រ� ំនឆិងកា�នប្រើបបាស់ធនធាន 

ដែល ដ្ោល់នឌូេមជ្ឈោ្ឋ ននពញនលញ ជួយែល់កា�អភឆិេឌ្ឍ ្្លឌូេកាយចឆិៃ្ត�្រស់្ុរបៃធើតា។

 វធិើអ្់រំ្ុបតធើតា
អាក្រ្បកឆិ�យិាអ្់រ�ដំែលបៃរូេនប្រើនពលអ្់រ�កំឌូន�មួមាន៖

1.  កា�នមើលដៃ នឆិងអ្់រ�កំឌូន គឺជាកា�ង្�មនុសសេពើ�្ក់ ែឌូនចនាុះ “កា�ង្�បគរួស្��មួោនា ” 

គឺជាជំហានទើ១តនកា�អ្់រ� ំអនាកទំាងពើ�បៃរូេយល់ចបាស់ែឌូចោនា ៖ “នៅនលើ្ ្លឌូេតនកា�អ្់រ� ំអនាកនឹង

ែំុ្មានស្�ៈសំខ្ន់ែឌូចោនា !”។

2.  អាក្រ្បកឆិ�យិា នឆិង្រទោ្ឋ នតនកា�អ្់រ��ំ្រស់មាតា្រើតា បៃរូេែឌូចោនា  នចុះនប្រើបបាស់ភាស្ 

នឆិងសកមភ្ាព នៅោំបទអាក្រ្បកឆិ�យិា នឆិងសកមភ្ាពអ្់រ��ំ្រស់តែគឌូមា្ខ ងនទៀៃ 

បពមទំាងយកែ្លនួនធ្ើជាគំ� ឌូ។

3.  ស្ប័គចឆិៃ្តពឆិភាកសាអំពើេធិើ នឆិងមនធយាបាយអ្់រ�ជំាមួយតែគឌូ ប្រឈមមុែជាមួយនឹងេវិទដែលនកើៃ

ន�ើងពើកា�អ្់រ� ំបពមទំាងស្ប័គចឆិៃ្តដសង្�កមនធយាបាយនោុះបស្យកា�អ្់រ�តំាម�យៈកា�ពឆិ 

ភាកសា។

4.  នៅកនាងុកា�អ្់រ� ំដៃងជួ្រប្រទុះភាព្ររាជ័យ ឬោ្នមនធយាបាយ ឪពុកមាដោ យបៃរូេសុ្ះដសង្ចឌូល�មួ

កនាងុកមេ្ធិើអ្់រ�បំគរួស្�ដែលនធ្ើន�ើងនោយស្លាបគ្់រកបមឆិៃ ឬស្ថា ្័រននឆិងអង្គភាពជបម រញកា� 

អ្់រ�បំគរួស្� ឬនប្រើបបាស់នគហទំព័�អ្់រ�បំគរួស្� នែើម្បើ្រនងកើនជំ្ញ នឆិងចំនណុះែឹងកនាងុកា�អ្់រ�ំ
្ុរបៃធើតា។

ជំពូកណែនំានៃការរស់នៅ

02
Part

內政部移民署    新住民入國前輔導手冊 94 95

ជំពូកណែនំានៃការរស់នៅ生活輔導篇

ស�ៀវសៅណែនំា�ម្រាប់ម្បជាជនចំែូលម្� រុកថ្មីមុនមកតៃវ៉ាន់   ទីស្នា ក់ការអននាដោ ប្រនេសៃ៍បកសួងមហាន ទ្ៃ 



親子共學

　　「教育」是臺灣培育優秀人才最重要的管道，孩童約在 6

歲時進入國民小學、12歲時進入國民中學學習，這個階段屬

於「義務教育」，由國家負擔學費，提供學童最好的教育資源。

後期中等教育分為高級中學和高級職業學校，而大專階段的教

育亦非常普遍，目前臺灣共有一百多所大專院校，為臺灣培育

各類優秀人才。

　　從孩子進入學校學習開始，父母就必須和學校及老師保持

緊密的聯繫，我們稱為「親師互動」。因為孩子的可塑性很強，

學校教育對於孩子的影響很大，因此良好密切的「親師互動」

可以幫助孩子順利的適應學校生活。

　　新住民在家可以用家鄉的語言講故事書、繪本，或是教唱

家鄉的兒歌及民謠給子女聽，並教導小孩家鄉話，使其認識父

母原屬國家的文化，以拉近親子之間的距離，更可擴展孩子的

國際視野。

　　在各縣市，新住民可以

帶孩子到居住地設置的圖書

館總館及各分館，利用公有

資源與孩子共學，這些地方

不僅有許多實用的良書，還

有視聽資料、電子書等，多

可免費提供外借。

ការសិកសារមួគ្នា បគរួស្រ
“កា�អ្់រ�”ំ គឺជាមនធយាបាយសំខ្ន់ជាងនគកនាងុកា�្រណដោុ ុះ្រណាដោ លធនធានមនុសសេនឆនាើម

នៅតៃវ៉ាន់។ កុមា�ចឌូលន�ៀនថានា ក់្រឋមសឆិកសានៅអាយុ6ឆ្នា  ថានា ក់មធ្យមសឆិកសានៅអាយុ12ឆ្នាំ ។ 

ែំណាក់កាលននុះគឺជាែំណាក់កាល“កាៃព្កឆិច្កា�អ្់រ�”ំនោយតៃ្លសឆិកសាបៃរូេបានរា៉ា្់រ�ង

នោយ ជាៃឆិ នែើម្បើ្ ដោល់ឲ្យកុមា�នឌូេធនធានអ្់រ�ែ៏ំលជ្ាងនគ។ កនាងុកា�អ្់រ�មំធ្យមសឆិកសា្នព

លនបកាយ ដចកជាមធ្យមសឆិកសាជាន់ែ្ស់ នឆិងស្លាេជិាជា ជើេៈជាន់ែ្ស់។ 

កា�អ្់រ�ឧំៃដោមសឆិកសាក៏ជាទឆិែ្ឋភាពទឌូនៅដែ� នោយ្រចុ្្រ្បននាតៃវ៉ាន់មានស្លានឆិងេទិយា

ស្ថា នថានា ក់ ឧៃដោមសឆិកសាចំនួននលើសពើ100ស្លា នែើម្បើ្រណដោុ ុះ្រណាដោ លធនធានមនុសសេនឆនាើមគ្

�្់រប្រនភទ។

ចា្់រន ដ្ោើមពើកុមា�ចឌូលន�ៀនែំ្រឌូង ឪពុកមាដោ យបៃរូេ�កសាទំ្ក់ទំនងជឆិៃសនាឆិៃជាមួយស្លា

ន�ៀន នឆិងបគរូ្រនបងៀន ដែលនយើងនៅថា“កឆិច្សហកា�មាតា្រឆិតានឆិងបគរូ”នបពាុះសកាដោ នុពល�្រ

ស់កុមា� ខ្្លំ ងកា្ល  កា�អ្់រ��ំ្រស់ស្លាមានឥទ្ធឆិពលខ្្លំ ងនៅនលើពួកនគ ែឌូនចនាុះ“កឆិច្សហកា�

មាៃ្រឆិតានឆិងបគរូ”ែ៏ជឆិៃសនាឆិៃ អាចជួយឲ្យកុមា�សបម្រែ្លនួកនាងុជើេៃិសឆិកសាបាននោយ�លឌូន។

នៅ ទ្ុះ ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើអាចនឆិទាននសៀេនៅន�ឿងនោយភាស្បស រកកំនណើ ៃ 

ឬសឌូបៃនមសឌូបៃនឆិងនបចៀងចនបមៀងបស រកកំនណើ ៃឲ្យ្ុរបៃធើតាស្ដោ ្់រនែើម្បើ្រនបងៀនភាស្កំនណើ ៃ

នៅពួកនគ  ឲ្យពួកនគស្្គ ល់េ្រ្បធម៌កំនណើ ៃនែើម�្រស់ឪពុកមាដោ យ នោយវអាយជួយ្រង្ខឆិៃគ

មា្ល ៃ�វងឪពុកមាដោ យនឆិងកឌូនឲ្យកាន់ដៃជឆិៃជាងមុន ្រណដោុ ុះ្រណាដោ លមន្សនញៃ្្បគរួស្� 

បពមទំាងពបងើកចក្ខេុ ិស័យអនដោ�ជាៃឆិ�្រស់ពួកនគ។

នៅបគ្់របក រងបស រក អនាកអាច្ំ្ុរបៃធើតានៅ្រណា្ណ ល័យ នឆិងស្ខ្ទំាងឡាយ 

ដែលមានទើតំាងនៅជឆិនកដន្លង�ស់នៅ នោយនប្រើបបាស់ធនធានស្ធា�ណៈនែើម្បើសឆិកសា�មួោនា
ជា មួយ្ុរបៃធើតា។ មានកដន្លងែ្លុះ មានទំាងនសៀេនៅល្ៗ  នឆិងមានឯកស្�ជាសនម្លង 

នឆិងនសៀេនៅនអ�ឆិចបៃរូនឆិច ដែល ដ្ោល់ឲ្យឥៃគឆិៃតៃ្ល។
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全國家庭教育諮詢專線 

　　為提供民眾家庭教育諮詢與服務，臺灣設有412-8185（手

機加02）家庭教育諮詢專線，由各縣（市）家庭教育中心接聽，

就夫妻相處、子女教養、親子溝通等家庭事項提供諮詢與支持

（註 9）。

　　專線服務時間說明如下：

1.  週一至週五：上午 9:00∼ 12:00，下午 2:00∼ 5:00，晚間

6:00∼ 9:00。

2.  週六：上午 9:00∼ 12:00，下午 2:00∼ 5:00。

3.   國定假日未提供服務。

　　•  各直轄市、縣（市）政府教育局（處）家庭教育中心通

訊資料（附表二）

ខ្សែទូរស័ព្ទប រ្ឹកសាការអ្់រំបគរួស្រទូទំាងប្សទស
នែើម្បើ្ ដោល់កា�ប្ឹរកសា នឆិងនសវកមក្ា�អ្់រ�បំគរួស្�នៅែល់មហាជន ដែសេទឌូ�ស័ពទប្ឹរកសាកា�អ្់រ

�បំគរួស្� 412-8185 (ទឌូ�ស័ពទតែ្រឌូក02) បៃរូេបាន្រនងកើៃន�ើង នោយមានមជ្ឈមណ្លកា�អ្់រ�បំគរួ
ស្�នៅបគ្់របស រក (បក រង) ទទួលនលើក ដ្ោល់នឌូេកា�ប្ឹរកសា នឆិងកា�ោំបទនៅែល់្រញ្ហា បគរួស្�ទាក់ 

ទងនឹង កា��ស់នៅជាមួយោនា �វង្រដោើប្រពន្ធ កា�អ្់រ�្ុំរបៃធើតា នឆិងកា�ទំ្ក់ទំនងបគរួស្� 

(សមា្គ ល់9)។

នមា៉ា ងនសវកម�្្រស់ដែសេទឌូ�ស័ពទមានែឌូចខ្ងនបកាម៖

1.  តៃងៃចនទែល់សុបក៖ នពលបពឹក 09:00-12:00, នពល�នសៀល 14:00-17:00, នពលយ្់រ 

18:00-21:00។

2.  តៃងៃន្�៖៍ នពលបពឹក 09:00-12:00, នពល�នសៀល 14:00-17:00។

3.  តៃងៃឈ្់រសបមាកជាៃឆិមឆិន្រនបមើនសវកមន្�ើយ។

•  ឯកស្�ទំ្ក់ទំនងមជ្ឈមណ្លអ្់រ�បំគរួស្� តនមនទើ�អ្់រ� ំតន�ោ្ឋ ភឆិបាលបគ្់របក រងបស រក 

(តារាង2)
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新住民家庭服務中心及相關機構團體
新住民家庭服務中心服務內容

1.  服務對象：新住民及其家庭。

2.  服務項目：個案管理、個人支持服務、家庭支持服務、社會

支持服務。

3.  全國各地之新住民家庭服務中心（附表三）及新住民培力發

展資訊網（註 10）。

新住民學習中心

　　教育部因應新住民人口增加之趨勢，在各地設置了「新住

民學習中心」，結合學校與社區特色，提供新住民及其家庭於

社區內參與多元文化學習活動之機會，共規劃語文學習、人文

鄉土、家庭教育、法令常識、多元培力及政策宣導等六大類型

課程（附表四）。

新住民發展基金簡介
　　為持續落實照顧新住民，行政院在內政部設置了「新住民

發展基金」，補助辦理「新住民社會安全網絡服務計畫」、「新

住民家庭學習成長及子女托育、多元文化推廣及相關宣導計

畫」、「家庭服務中心計畫」及「新住民創新服務、人才培力

及活化產業社區計畫」（註 10及註 11）。

មជ្ឈមណ្ឌ លស្រួសារសបជាជនចំណូលសស រ្ុ ថ្មី  
និងសាថា បព័នអង្គភាពដដលពា្់ពព័ន្ធ 

 សសវាកម្មតនមជ្ឈមណ្ឌ លសសវាកម្មបគរួស្រប្ជាជនចំណូលបស រុក ្្មើ
1. អនាកទទួលនសវកម៖្ ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើ នឆិងបគរួស្�។

2.  ប្រនភទនសវកម៖្ កា�បគ្់របគងសំណំុន�ឿង្ុរគ្គល ដ្ោល់នសវកមោំ្បទ្ុរគ្គល 

ដ្ោល់នសវកមោំ្បទបគរួស្� នឆិង ដ្ោល់នសវកមោំ្បទសង្គម។

3.  មជ្ឈមណ្លនសវកមប្គរួស្�ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើទឌូទំាងប្រនទស (តារាង3) នឆិង នគហទំព័�ពៃ៌
មានកា�្រណដោុ ុះ្រណាដោ លេជិាជា ជើេៈនឆិងកា�អភឆិេឌ្ឍន៍ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើ (សមា្គ ល់10)។

មជ្ឈមណ្ឌ លសិកសាប្ជាជនចំណូលបស រុក ្្មើ
នែើម្បើនឆ្លើយៃ្រនៅនឹងនឆ្ិ នា កា�នកើនន�ើងតនចំនួនប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើ បកសួងអ្់រ�បំាន្រនងកើៃ 

“មជ្ឈមណ្លសឆិកសាប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើ” ន�ើង នោយ�មួ្រញជាឌូលនឌូេលក្ខណៈពឆិនសសតនស្លាជា
មួយនឹងសហគមន៍ ដ្ោល់ឲ្យប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើ នឆិងបគរួស្� នឌូេឱកាសកនាងុកា�ចឌូល�មួកមេ្ធិើសឆិកសាេ
្រ្បធម៌ចបម រុះដែលនធ្ើន�ើងកនាងុសហគមន៍�្រស់ែ្លនួ។    មជ្ឈមណ្លសឆិកសាប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើបាន
ន�ៀ្រចំគនបមាងកមេ្ធិើសឆិកសាធំៗចំនួន៦ �មួមាន ភាស្ ទំននៀ្រទំលា្់រនឆិងមនុសសេ កា�អ្់រ�បំគរួស្� 
ចំនណុះែឹងចបា្់រ កា�្រណដោុ ុះ្រណាដោ លចបម រុះ នឆិងកា�្សេព្្សាយនោលននយាបាយ (តារាង4)។

មូលនិធិអភិវឌ្ឍសបជាជនចំណូលសស រ្ុ ថ្មី
នែើម្បើ្រនដោអនុេៃដោកា�ដៃទំាប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើ បកសួងមហាត ទ្តនបពឹទ្ធសភា បាន្រនងកើៃ 

“មឌូលនឆិធឆិអភឆិេឌ្ឍប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើ” ន�ើង នែើម្បើ្ ដោល់ជំនួយ្រនងកើៃ “ដ្នកា�នសវកម ្
្រណាដោ ញសុេៃថាឆិភាពសង្គមប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ”្ “ដ្នកា�កា�សឆិកសានែើម្បើអភឆិេឌ្ឍ នឆិងកា�អ្់រ
�្ុំរបៃធើតាប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើ នឆិង កា�ជបម រញេ្រ្បធម៌ចបម រុះ នឆិងកា�្សេព្្សាយពាក់ព័ន្ធ” 
“ដ្នកា�មជ្ឈមណ្លនសវកមប្្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើ” នឆិង “ដ្នកា�នសវកមត្ចនាប្រឌឆិៃប្រជា
ជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើ កា�្រណដោុ ុះ្រណាដោ លធនធានមនុសសេ នឆិងកា�ែំនណើ �កា�េស័ិយន្សេងៗកនាងុសហ
គមន៍” (សមា្គ ល់10 នឆិង សមា្គ ល់11)។
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　　「語言隔閡」為新住民剛到臺灣時面臨的最大挑戰，必須

透過學習，才能夠讓自己認識新的環境、適應不同的風土民

情。各縣市政府、學校、新住民學習中心、民間團體都有提供

多元的進修管道，藉由豐富的課程內容以及教師、同鄉間的彼

此交流，讓新住民更快適應臺灣生活（同註 10）。

語文學習：國中、小學提供之免費義務教育

　　為了推動終身學習、提高全民教育程度，政府設置了國中

及國小的補校，提供失學者及新住民學習中文的機會。補校課

程內容相當多元，包含中文識字、電腦、數學、自然、音樂、

美術等，畢業後即可取得本國教育學歷畢業證書。各縣市補校

聯絡資訊可至政府資料開放平臺，查詢國中小補校名錄或向各

縣市政府教育局（處）洽詢。

1.  國小補校：無入學資格限制，惟須年滿 12歲，由學校予以

編級測驗或憑成人

基本教育班結業證

書等證明文件入學。

2.  國中補校：入學須

年滿 15歲，並具有

國民小學畢業、或

經自學進修學力鑑

定考試及格或具有

同等學力資格者。

教育及語文學習

ឧ្រសគ្គភាស្គឺជាឧ្រសគ្គធំជាងនគចំនពាុះប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើដែលនទើ្រមកែល់តៃ 

វ៉ាន់។ តាម�យៈកា�សឆិកសា អាច្ំឲ្យែ្លនួស្្គ ល់មជ្ឈោ្ឋ នៃ្ើ នឆិងសបម្រែ្លនួនៅកនាងុទំននៀមទំលា្់រប្រ

តពណើ ែតទ។ នៅតាម�ោ្ឋ ភឆិបាលបគ្់របក រងបស រក ស្លា មជ្ឈមណ្លសឆិកសាប្រជាជនចំណឌូ លបស រក

ៃ្ើ នឆិងអង្គភាពសង្គម សុទ្ធដៃមាន ដ្ោល់នឌូេមនធយាបាយសឆិកសា នោយជួយពនន្លឿនកា�សបម្រែ្លនួនៅ

នឹងកា��ស់នៅតៃវ៉ាន់ តាម�យៈកមេ្ធិើសឆិកសា បគរូ្រនបងៀន នឆិងកា�ទំ្ក់ទំនងជាមួយមឆិៃដោ�មួបស រក 

(សមា្គ ល់10)។

 ការសិកសាភាស្៖ ការអ្់រំកាតព្វកិច្ចឥតគិតត ល្ 
ខដល ដ្ាល់សោយ្ឋមសិកសា និងមធ្យមសិកសា

នែើម្បើជបម រញកា�សឆិកសាមួយជើេៃិ នលើកកម្ស់កា�អ្់រ��ំ្រស់ប្រជាពល�ែ្ឋ �ោ្ឋ ភឆិបាលបាន 

្រនងកើៃស្លាន�ៀន្ំរ្រ៉ានតនមធ្យមសឆិកសា នឆិង្រឋមសឆិកសា ដ្ោល់ឱកាសសឆិកសាែល់អនាកបាៃ់្រង់កា� 

សឆិកសា នឆិងប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើ។ កមេ្ធិើសឆិកសាតនស្លា្ំរ្រ៉ានមាននបចើនចបម រុះ ែឌូចជា 

ស្្គ ល់អកសេ�ចឆិន កំុព្យឌូទ័� គណឆិ ៃេទិយា ធមជ្ាៃឆិ ៃន្នដោើ នឆិងសឆិល្បៈជានែើម នហើយនបកាយ្រញ្់្រកា�  

សឆិកសានឹងទទួលបានសញ្ញា ្័របៃថានា ក់អ្់រ�ជំាៃឆិ។ ពៃ៌មានស្លា្ំរ្រ៉ានបគ្់របក រងបស រក អាច�កនឃើញ

នៅតាមកដន្លងឯកស្�ស្ធា�ណៈ�្រស់�ោ្ឋ ភឆិបាល �ចួនធ្ើកា�ដសង្�កនឈ្ាុះតនស្លា្ំរ្រ៉ានថានា ក់ 

្រឋមសឆិកសា នឆិងមធ្យមសឆិកសា ឬ ស្កសួ�នៅកាន់មនទើ�អ្់រ�តំន�ោ្ឋ ភឆិបាលបគ្់របក រងបស រក។

1.  ស្លា្ំរ្រ៉ាន្រឋមសឆិកសា៖ ោ្នកា�កំណៃ់សឆិទ្ធចឌូលន�ៀន ដៃបៃរូេមានអាយុបគ្់រ12ឆ្នាំ  បៃរូេប្រលង 

កបមឆិៃនោយកា�ន�ៀ្រចំ�្រស់ស្លា ឬសំអាងនលើេញិ្ញា ្រន្័របៃថានា ក់អ្់រ�មំឌូលោ្ឋ នមនុសសេនពញេយ័ 

នែើម្បើចឌូលន�ៀន។

2.  ស្លា្ំរ្រ៉ានមធ្យមសឆិកសា៖ អនាកចឌូលន�ៀនបៃរូេមានអាយុបគ្់រ15ឆ្នាំ  

បពមទំាងមានសញ្ញា ្័របៃ្រឋមសឆិកសា ឬ ជា្់រកា�ប្រលងសមៃថាភាពស្យ័សឆិកសា ឬអនាកមាន     

សមៃថា ភាពសឆិកសានស្ើកបមឆិៃ។

ការអ្់រំ និងការសិកសាភាស្
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學歷認證與鑑定

• 學歷認證

  　　即日起，若新住民及其子女以國外學歷申請就讀臺灣國

民中、小學，經學校要求辦理驗證時，可持國外畢業證書與

成績單，至臺灣居住地之地方政府辦理認證手續。

 注意事項：

 ◎  本服務目前提供大陸地區以外新住民及其子女就學用途

之國外國民中、小學學歷採認。

 ◎  已通過駐外館處驗證之學歷文件，可逕洽鄰近學校申請

就讀。

 ◎  詳細辦法請聯繫居住所在地之地方政府。

• 自學進修學力鑑定考試

  　　為提供失學國民及新住民取得國民中、小學同等學力，

各縣市政府辦理「自學進修國民中、小學畢業程度學力鑑定

考試」，約於每年 3月舉行，報名則在 1月底或 2月初左右。

考試通過者發給同等學力鑑定考試通過證書，部分科目及格

者發給科目及格證明書。相關資訊請至新住民培力發展資訊

網「自學進修學力鑑定考試」查詢或洽戶籍所在地之縣市政

府教育局（處）社會教育科（同註 10）。

ការ្ញ្ជា ក់ និងវនិិច្័យប្វតដាិសកសា
• កា�្រញ្ជា ក់ប្រេៃដោឆិសឆិកសា

  ចា្់រពើតៃងៃននុះៃនៅ ប្រសឆិនន្រើប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើ នឆិង្ុរបៃធើតាដែលមានសញ្ញា ្័របៃ្រ�

នទស មកនសនាើសំុចឌូលន�ៀនស្លា្រឋមសឆិកសា នឆិងមធ្យមសឆិកសានៅតៃវ៉ាន បៃរូេនៅនធ្ើកា�្រញ្ជា ក់តាម

ៃបមរូេកា��្រស់ស្លា។ អាចយកសញ្ញា ្័របៃ នឆិងបពឹៃដោកា�ណ៍សឆិកសា្រ�នទស នៅនធ្ើកា�្រញ្ជា ក់នៅ�

ោ្ឋ ភឆិបាលៃំ្រន់តនកដន្លងស្នា ក់នៅ។

    ប្រកា�ប្រ រងប្រយ័ៃនា៖

 ◎  ្រចុ្្រ្បននានសវកមន្នុះ ដ្ោល់ជឌូនកា�្រញ្ជា ក់ប្រេៃដោឆិសឆិកសា�្រស់ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើ នឆិង្ុរបៃធើ
តានប្ ពើប្រនទសចឆិនដៃ្រ៉ានុណា្ណ ុះ។

 ◎  ឯកស្�តនប្រេៃដោឆិសឆិកសាដែលទទួលបានកា�្រញ្ជា ក់ពើកុងសុ៊លប្រចំា្រ�នទស�ចួ  

អាចនសនាើសំុចឌូលន�ៀននៅស្លាដែលនៅជឆិៃ។

 ◎  ពៃ៌មានលំអឆិៃ សឌូមទំ្ក់ទំនងនៅកាន់�ោ្ឋ ភឆិបាលៃំ្រន់�ស់នៅ�្រស់អនាក។

• កា�ប្រលងសមៃថាភាពស្យ័សឆិកសា

  នែើម្បើជួយឲ្យអនាកបាៃ់្រង់កា�សឆិកសា នឆិងប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើ ទទួលបានសមៃថាភាព 

សឆិកសានស្ើនឹង្រឋមសឆិកសា នឆិងមធ្យមសឆិកសា �ោ្ឋ ភឆិបាលបគ្់របក រងបស រកបានន�ៀ្រចំ    កា�ប្រលង 

សមៃថាភាពកបមឆិៃ្រឋមសឆិកសានឆិងមធ្យមសឆិកសាជាៃឆិតនស្យ័សឆិកសា ដែលនធ្ើន�ើងប្រដហលនៅន�ៀង 

រាល់ដែមឆ្ិ ប្រចំាឆ្នាំ  នឆិងចុុះនឈ្ាុះប្រដហលនៅដែមករា ឬដែកុម្ភៈ។ អនាកប្រលងជា្់រនឹងទទួលបាន 

សញ្ញា ្័របៃជា្់រកា�ប្រលងសមៃថាភាពនសើក្បមឆិៃ ចំដណកអនាកដែលជា្់រតាមមុែេទិយា នឆិងទទួលបាន

េញិ្ញា ្រន្័របៃ្រញ្ជា ក់កា�ប្រលងជា្់រនៅតាមមុែេទិយាទំាងន្ុះ។ ពៃ៌មានទាក់ទងសឌូមចឌូលនៅកាន់

នគហទំព័� “កា�ប្រលងសមៃថាភាពស្យ័សឆិកសា” នែើម្បើស្កសួ� ឬទាក់ទងនៅកាន់ ដ្នាកអ្់រ�សំង្គម 

តនមនទើ� (កា�យិាល័យ) អ្់រ�បំក រងបស រកដែលែ្លនួនៅ(សមា្គ ល់10)។
學歷認證

កា�្រញ្ជាក់ប្រេៃដោឆិសឆិកសា
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終身學習資源
　　活到老學到老，學習是不分年齡、國籍的，透過各種多元

進修管道，除了提升教育程度外，更能夠讓初來乍到的新住民

盡早認識不同的文化差異並且順利適應臺灣生活。

　　以下提供新住民多元學習的管道供參考：

成人基本教育研習班

　　為培養失學國民和新住民具備聽、說、讀、寫、算的中文

能力及增進語文溝通能力，各縣市辦理成人基本教育班，並依

學習程度分成初、中、高級班。

1.  課程內容：包含教導注音符號及識字（每年約 3至 9月陸續

開課），修滿 72小時頒以結業證書。

ធនធានសិ្សាមួយជីវតិ
�ស់ែល់ចាស់ ន�ៀនែល់ចាស់។ កា�សឆិកសាមឆិនដ្រងដចកអាយុ នឆិងសញ្ជា ៃឆិន�ើយ។ 

តាម�យៈមនធយាបាយសឆិកសាទំាងឡាយ នបកាពើជួយ្រនងកើនកបមឆិៃេ្រ្បធម៌ ក៏អាចជួយឲ្យប្រជាជនចំ
ណឌូ លបស រកៃ្ើដែលនទើ្រមកែល់ អាចស្្គ ល់ពើភាពែុសោនា តនេ្រ្បធម៌កាន់ដៃនលឿន បពមទំាងអាច
សបម្រែ្លនួនឹងកា��ស់នៅតៃវ៉ាន់កាន់ដៃ�លឌូន។

ខ្ងនបកាមននុះគឺជាមនធយាបាយសឆិកសាចបម រុះសបមា្់រប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើ 
សបមា្់រជាលំនយាង៖

ថ្នា ក់អ្់រំមូលោឋា នមនុសសែសពញវយ័ 
នែើម្បើ្រណដោុ ុះ្រណាដោ លប្រជាពល�ែ្ឋដែលបាៃ់្រង់កា�សឆិកសា នឆិងប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើ   

ដែលមានសមៃថាភាពភាស្ចឆិនកនាងុកា�ស្ដោ ្់រ នឆិយាយ អាន សនស� នឆិងគណ្ 
បពមទំាងជបម រញសមៃថាភាពភាស្ជាៃឆិ បគ្់របក រងបស រកបានន�ៀ្រចំន�ើងនឌូេថានា ក់អ្់រ�មំឌូលោ្ឋ នមនុសសេ
នពញេយ័ នហើយដ្រងដចកនៅតាមកបមឆិៃជា ថានា ក់កបមឆិៃទា្រ ថានា ក់កបមឆិៃកណាដោ ល 
នឆិងថានា ក់កបមឆិៃែ្ស់។

1.  កា�សឆិកសា៖ ្រនបងៀនសញ្ញា សនម្លង នឆិងអកសេ� (ន្រើក្រនបងៀនរាល់ប្រមាណដែមឆ្ិ  ែល់ដែកញ្ញា )។ 

ន�ៀនបគ្់រ72នមា៉ា ងនឹងទទួលបានេញិ្ញា ្រន្័របៃ្រញ្ជា ក់កា�សឆិកសា។

新住民生活適應輔導班
ថានាក់ដណ្ំសបម្រកា��ស់នៅសបមា្់រប្រជាជនចំណឌូ លបសរកៃ្ើ

西點烘焙課程

កម្េិធើសឆិកសាែុៃនំអឺ�៉ា្ុរ
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2.  辦理單位：相關開課資訊請洽各縣市政府教育局（處）。

3.  招生對象：年滿 15歲以上，不識中文或未具國民小學畢業

程度之國民、新住民與大陸配偶。

4.  授課教材：由教育部編輯的「成人基本識字教材」第一冊至第

六冊，及其中印、中越、中泰、中柬及中菲（英）雙語對照版，

提供各成人基本教育研習班選擇上課使用，方便無法就讀成

人基本教育研習班之民眾下載自學使用。詳情請至新住民培

力發展資訊網「成人基本識字教材」查詢（同註 10）。

　　以下提供新住民多元學習的管道供參考：

新住民生活適應輔導班

　　為幫忙新住民更快融入生活環境，移民署補助各縣市政府

開辦相關課程內容，歡迎新住民多

加參與。

1.  課程包括：語言學習、居留與定

居、生活適應、地方民俗風情、

就業、衛生、教育、子女教養、

基本權益、人身安全。

2.  辦理單位：各縣市民政局（處）

或各縣市社會局（處）。

3.  參加條件：和國人辦妥結婚登記

的新住民都可免費參加。

2.  ស្ថា ្័រនទទួលន�ៀ្រចំ៖ ពៃ៌មានទាក់ទងនឹងថានា ក់ន�ៀន សឌូមទំ្ក់ទំនងមនទើ� (កា�យិាល័យ) អ្់រ�តំន 
�ោ្ឋ ភឆិបាលបគ្់របក រងបស រក។

3.  សឆិសសេ៖ មានអាយុនស្ើ ឬនលើសពើ15ឆ្នាំ  មឆិននចុះអកសេ�ចឆិន ឬប្រជាពល�ែ្ឋ ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើ 
នឆិងតែគឌូន�ៀ្រកា�អាណឆិ កជនចឆិន ដែលមឆិនទាន់មានកបមឆិៃសឆិកសាថានា ក់្រឋម។

4.  នសៀេនៅសឆិកសា៖ “នសៀេនៅអកសេ�មឌូលោ្ឋ នសបមា្់រមនុសសេនពញេយ័” ភាគទើ១ ែល់ ភាគទើ៦ 
ជាមួយនឹងកំដណពើ�ភាស្ មាន ចឆិន-ឥណ្ឌូ ននសុើ ចឆិន-នេៀៃណាម ចឆិន-តៃ ចឆិន-ដែ�្ នឆិង ចឆិន-
ហ្ើលើពើន (អង់នគ្លស) ដែលន�ៀ្រន�ៀងនោយបកសួងអ្់រ�។ំ នប្រើបបាស់នៅកនាងុថានា ក់សឆិកសាកា�អ្់រ�មំឌូល
ោ្ឋ នសបមា្់រមនុសសេនពញេយ័ នឆិង ដ្ោល់ភាគង្យបសរួលកនាងុកា�ទាញយកសបមា្់រស្យ័សឆិកសាចំ
នពាុះ្ុរគ្គលដែលមឆិនអាចមកសឆិកសាកនាងុថានា ក់ន�ៀន។ ពៃ៌មានលំអឆិៃសឌូមស្កសួ�នៅកាន់ “នសៀេនៅ
អកសេ�មឌូលោ្ឋ នសបមា្់រមនុសសេនពញេយ័” នៅនលើនគហទំព័�ពៃ៌មាន្រណដោុ ុះ្រណាដោ លនឆិងអភឆិេឌ្ឍប្រ
ជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើ (សមា្គ ល់10)។

ខ្ងនបកាមននុះគឺជាមនធយាបាយសឆិកសាចបម រុះសបមា្់រប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើ 
សបមា្់រជាលំនយាង៖

ថ្នា ក់ខណនំាសបម្ការរស់សៅសបមា្់ប្ជាជនចំណូលបស រុក ្្មើ
នែើម្បើជួយឲ្យប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើសបម្រែ្លនួនឹងមជ្ឈោ្ឋ ន�ស់នៅឲ្យបាននលឿន ទើស្នា ក់កា�

អន ដ្ោ ប្រនេសនបានឧ្រៃថាម្ភែល់បគ្់របក រងបស រកឲ្យន�ៀ្រចំកមេ្ធិើសឆិកសាដែលពាក់ព័ន្ធ សឌូមស្្គមន៍ប្រជា
ជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើមកចឌូល�មួ។

1.  កា�សឆិកសា៖ ភាស្ កា�ស្នា ក់នៅនឆិង�ស់នៅ កា�សបម្រកា��ស់នៅ 

ទំននៀមទំលា្់រប្រតពណើ តាមៃំ្រន់ កា�ង្� សុខ្ភឆិបាល កា�អ្់រ� ំកា�អ្់រ�្ុំរបៃធើតា សឆិទ្ធមឌូលោ្ឋ ន 

នឆិង សុេៃថាឆិភាពផ្ទ ល់ែ្លនួ។

2.  ស្ថា ្័រនន�ៀ្រចំ៖ មនទើ� (កា�យិាល័យ) កឆិច្កា�សុើេលិ ឬ មនទើ� (កា�យិាល័យ) សង្គមកឆិច្ 

នៅបគ្់របក រងបស រក។

3.  លក្ខែ័ណ្កនាងុកា�ចឌូល�មួ៖ ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើដែលបានចុុះ្រញជាើអាពាហ៍ពឆិពាហ៍ជាមួយប្រ

ជាពល�ែ្ឋតៃវ៉ាន់ អាចចឌូល�មួនោយឥៃគឆិៃតៃ្ល។
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ស�ៀវសៅណែនំា�ម្រាប់ម្បជាជនចំែូលម្� រុកថ្មីមុនមកតៃវ៉ាន់   ទីស្នា ក់ការអននាដោ ប្រនេសៃ៍បកសួងមហាន ទ្ៃ 



　　身邊有錢想要存起來，可以選擇銀行或郵局。一般的存簿

儲金，機構普遍、全省通儲、存提方便，還可以申領金融 IC卡，

可在各地自動櫃員機提款、轉帳。

如何開戶：銀行／郵局

　　為了方便薪資所得和公司營收的管理，各營業機構普遍都

透過「銀行或郵局帳戶」來發放薪資，因此民眾必須在銀行或

郵局開立自己的帳戶，以進行薪資轉帳。

　　新住民到臺灣以後，可以到銀行或郵局開立一個自己的帳

戶，建議存簿應該跟印章分開放置，密碼盡量避免設為個人生

日或身分證號碼，並應只有自己知道，以免遭人盜領。

金融資訊

កនាងុែ្លនួមានលុយចង់សនសំេ អាចនបជើសន�សីធ្ោ� ឬតប្រសណើ យ៍។ 

ជាទឌូនៅសនសំេកនាងុគណនើបបាក់សនសំេ នបពាុះមានស្ថា ្័រននបចើន នមា៉ា ងនសវកមដ្េង 

អាចសនសំេបាននៅបគ្់រកដន្លង នឆិងែកបបាក់ង្យបសរួល ដៃមទំាងនសនាើសំុនធ្ើកាៃICហឆិ�ញញាេៃថាុ 

ដែលអាចែកបបាក់ នឆិងន ទ្�បបាក់ នៅតាមមា៉ា សុើនធ្ោ�ស្យ័ប្រេៃដោឆិ។

ស ើ្កគណនើយេ ងដូចមដាេសច៖ ធនាគ្រ / តប្សណើ យ៍
នែើម្បើ្ ដោល់ភាពង្យបសរួលែល់កា�ទទួលបបាក់ដែ នឆិងកា�បគ្់របគងបបាក់អាជើេកម�្្រស់ក្

�មុហុ៊ន ស្ថា ្័រនអាជើេកមទំ្ាងឡាយសុទ្ធដៃន្រើកបបាក់ដែនៅតាម “គណនើធ្ោ� 

ឬគណនើតប្រសណើ យ៍” ែឌូនចនាុះនហើយមហាជនបៃរូេមកន្រើកគណនើ�្រស់ែ្លនួនៅតាមធ្ោ� 

ឬតប្រសណើ ន៍ នែើម្បើនធ្ើកា�ន ទ្�បបាក់ដែ។

នបកាយនពលប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើមកែល់តៃវ៉ាន់អាចនៅន្រើកគណនើ�្រស់ែ្លនួនៅតា

មធ្ោ� ឬតប្រសណើ យ៍។ ែំ្រឌ្ូ ្ ន�្រស់នយើងគឺបៃរូេោក់នសៀេនៅសនសំេ នឆិងបតា ឲ្យោច់ពើោនា  

ចំដណកឯនលែសមាងៃ ៃ់គ្រ្បើនជៀសវងនប្រើតៃងៃកំនណើ ៃ ឬនលែអៃដោសញ្ញា ណ្័រណ្ណ�្រស់ែ្លនួឯង 

នហើយែឹងដៃែ្លនួមានា ក់គៃ់ នែើម្បើនជៀសវងអនាកែតទលួចគណនើ។

ពត៌មានហិរញ្ញវតុ្

銀行 ធនាគា�

ជំពូកណែនំានៃការរស់នៅ

02
Part

內政部移民署    新住民入國前輔導手冊 110 111

ជំពូកណែនំានៃការរស់នៅ生活輔導篇
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　　金融機構開戶所需證件和辦理手續如下：

銀行

1. 攜帶文件：

 (1)  雙重身分證明文件。

  A.  持國民身分證或居留證者，應提供其他具辨識力之身

分證明文件（如健保卡、護照、駕照、學生證等）。

  B.  未持有居留證之外國自然人及無戶籍國民，應提供合

法入境簽證（或戳記）之（外國）護照，或僑務委員

會核發之華僑身分證明書，及中華民國統一證號基本

資料表。

 (2) 印章 。

 (3) 開戶金額。

2. 手續：

  　　申請銀行開戶時，可

直接向服務臺詢問，同時

出示相關證件，服務人員

會協助完成開戶手續。

3.  各金融銀行機構開戶相關

規定依各金融銀行機構規

定辦理。

銀行開戶流程圖

服務臺

提款機 ់

櫃   臺

櫃   臺

櫃   臺

櫃   臺

•填寫開戶資料

•照片存證  

•辦理金融卡 

•取得存摺和金融卡 

•出示證件 
•存入金額 

•更改密碼 
•妥善保管存摺卡片

្រភាពែំនណើ �កា�ន្រើកគណនើធ្ោ

 ៃុនសវកម្ �្ំរនពញឯកស្�ន្រើកគណនើ

 ៃុនសវកម្ 

 ៃុនសវកម្ 

 ៃុនសវកម្ �កា�នសនាើសំុកាៃហឆិ�ញញាេៃថាុ

 ៃុនសវកម្ �ទទួលបាននសៀ�នៅគណនើនឆិងហឆិ�ញញាេៃថាុ

 មា៉ា សុើនន្រើកបបាក់ 

 �្រង្ហាញឯកស្�
�ចំនួនបបាក់្រញ្ឌូល

                    �្រដោឌូ�នលែសំង្ៃ់

�ដៃ�កសាកាៃគណនើនអាយបានបៃឹមបៃរូេ

�� ឌូ្រៃៃជាភស្តុតាង

ឯកស្� នឆិងសំណំុដ្រ្រ្រទតនកា�ន្រើកគណនើនៅបគឹុះស្ថា នហ�ញិញាេៃថាុ មានែឌូចខ្ងនបកាម៖

ធនាគ្រ
1. ឯកស្�៖

 (1) ឯកស្�្រញ្ជា ក់អៃដោសញ្ញា ណនទ្

   A. ្ុរគ្គលដែលមានអៃដោសញ្ញា ណ្័រណ្ណ ឬលឆិែឆិៃស្នា ក់នៅ គ្រ្បើ្ ដោល់នឌូេឯកស្�្រញ្ជា ក់អៃដោ  
សញ្ញា ណែតទនទៀៃដែលង្យបសរួលកនាងុកា�សមា្គ ល់ (ែឌូចជា កាៃធា្រា៉ា្់រ�ងសុែភាព 
លឆិែឆិៃឆ្លងដែន ្័រណ្ណន្រើក្រ� នឆិង្័រណ្ណសឆិសសេជានែើម)។

   B. មនុសសេធមជ្ាៃឆិ្រ�នទសដែលោ្នលឆិែឆិៃស្នា ក់នៅ នឆិងប្រជាពល�ែ្ឋោ្នសញ្ជា ៃឆិ 
គ្រ្បើ្ ដោល់នឌូេលឆិែឆិៃឆ្លងដែន (្រ�នទស) ដែលមានទឆិោ្ឋ កា�ឆ្លងដែនបស្រចបា្់រ ឬលឆិែឆិៃអៃដោស
ញ្ញា ណអាណឆិ កជនចឆិនដែលនចញនោ
យគណៈកមក្ា�កឆិច្កា�អាណឆិ កជនចឆិន 
នឆិងតារាងឯកស្�មឌូលោ្ឋ នតនអៃដោនលែ
�មួតៃវ៉ាន់។

 (2) បតា

 (3) ទឹកបបាក់ន្រើកគណនើ

2. សំណំុដ្រ្រ្រទ៖

  នពលនសនាើសំុន្រើកគណនើនៅធ្ោ� 
អាចសួ�នោយផ្ទ ល់នៅកាន់ៃុនសវកម ្
នោយ្រង្ហា ញនឌូេលឆិែឆិៃពាក់ព័ន្ធ ន្ុះ្ុរគ្គលឆិក្រ
នបមើនសវកមនឹ្ងជួយអនាក្ំរនពញសំណំុដ្រ្រ្រទ
ន្រើកគណនើ។

3.  កា�កំណៃ់ន្រើកគណនើ�្រស់បគឹុះស្ថា នធ្ោ� 
បៃរូេនធ្ើន�ើងនៅតាមកា�កំណៃ់�្រស់ធ្ោ�នើ
មួយ ។ៗ

ជំពូកណែនំានៃការរស់នៅ

02
Part

內政部移民署    新住民入國前輔導手冊 112 113

ជំពូកណែនំានៃការរស់នៅ生活輔導篇

ស�ៀវសៅណែនំា�ម្រាប់ម្បជាជនចំែូលម្� រុកថ្មីមុនមកតៃវ៉ាន់   ទីស្នា ក់ការអននាដោ ប្រនេសៃ៍បកសួងមហាន ទ្ៃ 



郵局

1.  攜帶文件：

 (1)  「護照」及「中華民國統一

證號基本資料表」，或「居

留證」及第二身分證件（如

健保卡、戶口名簿、戶籍謄本、

護照等）。

 (2)  印章。

 (3)  開戶金額（新臺幣 10元以上）。

 (4)  本人親自辦理。

2.  申辦手續：填寫「郵政存簿儲金立帳申請書」、「CRS稅

務居住者身分自我證明表格」（如具外國稅籍編號者，請先

確認及備妥）、開戶約定書及存款單，連同上述憑辦證件，

至任一郵局辦理。

3.  注意事項：未具中、英文溝通能力者，得由第三人偕同辦理，

該第三人應提示國民身分證，並留存影本。

金融卡辦理及使用須知
領取、啟用及作廢方式

　　存款人如領取金融卡、密碼函及辦理啟用登錄手續者，應

親持身分證明文件及原留印鑑至（原）存款行或依雙方約定方

式辦理。

郵
局

 តប្រ

សណើ យ៍

តប្សណើ យ៍
1. ឯកស្�៖

 (1)  “លឆិែឆិៃឆ្លងដែន” នឆិង “តារាងឯកស្�មឌូលោ្ឋ នតនអៃដោនលែ�មួតៃវ៉ាន់” ឬ 

“លឆិែឆិៃស្នា ក់នៅ” នឆិងលឆិែឆិៃអៃដោសញ្ញា ណទើ២ (ែឌូចជា កាៃធា្រា៉ា្់រ�ងសុែភាព 

្រញជាើបគរួស្� ្រញជាើបគរួស្�ចម្លង នឆិងលឆិែឆិៃឆ្លងដែនជានែើម)។

 (2) បតា។

 (3) ទឹកបបាក់ន្រើគណនើ (ចា្់រពើ TWD10 ន�ើងនៅ)។

 (4) មកនធ្ើសំណំុដ្រ្រ្រទនោយែ្លនួឯង។

2. កា�នសនាើសំុនធ្ើសំណំុដ្រ្រ្រទ៖ ្ំរនពញ “លឆិែឆិៃនសនាើសំុន្រើកគណនើបបាក់សនសំេតប្រសណើ ន៍” “តារាង

ស្យ័្រញ្ជា ក់អៃដោសញ្ញា ណជនស្នា ក់នៅតនកឆិច្កា�ពន្ធោ�CRS” លឆិែឆិៃបពមនបពៀងន្រើកគណនើ 

នឆិងតារាងបបាក់សនសំេ �មួជាមួយនឹងឯកស្�ខ្ងនលើ �ចួយកនៅនធ្ើនៅតប្រសណើ យ៍ណាមួយ។

3.  ប្រកា�ប្រ រងប្រយ័ៃនា៖ ្ុរគ្គលដែលោ្នសមៃថាភាពនឆិយាយភាស្ចឆិន នឆិងអង់នគ្លស 

បៃរូេមានជនទើ៣ជួយនធ្ើជាមួយ នហើយជនទើ៣ននុះបៃរូេ្រង្ហា ញនឌូេអៃដោសញ្ញា ណ្័រណ្ណ 

បពមទំាង�កសាទុកចបា្់រចម្លង។

សបការសតរូវដឹងអំពី ការសសនាីសំុ និងការសសបីសរាស់ននកាតហិរញ្ញវតថាុ
រស្ៀ្ទទួល សប ើ្ បបាស់ និង្ិទលុ្សចាល

អនាកសនសំេបបាក់ប្រសឆិនន្រើកទទួលបានកាៃហឆិ�ញញាេៃថាុ លឆិែឆិៃនលែសមាងៃ ៃ់ 

នឆិងបាននធ្ើកា�នសនាើសំុនប្រើបបាស់ បៃរូេយកឯកស្�្រញ្ជា ក់អៃដោសញ្ញា ណ នឆិងបតានែើម 

នៅកាន់ធ្ោ� (នែើម) ដែលែ្លនួោក់សនសំេបបាក់ ឬនធ្ើតាម�ន្រៀ្រដែលបានបពមនបពៀងោនា �ចួ។
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提款及轉帳金額之限制

　　使用金融卡提款及轉帳金額之限制，依存款行之規定辦理。

金融卡遺失或被竊盜

　　存款人應妥善保管金融卡，如有遺失或被竊盜等情形時，

應即依約定方式向存款行辦理掛失手續，並記得向警察局報案

查詢。

信用卡申請
申請信用卡

　　申請人之年齡須年滿 20歲（未超過 70歲），為完全行

為能力人且具有獨立穩定之經濟來源與充

分之還款能力。申請時須檢附護照、

居留證文件及所得或財力等可證

明還款能力之相關資料，例如：

報稅資料、扣繳憑單、近二

個月薪資單、近二個月薪資

轉帳（含內頁及封面）等影

本。另，銀行將視狀況要求

申請人提供財力或其他證明文

件或提供保證人，並保留最後核

准與否之權利（註 12）。

ការកំណត់ទរឹកបបាក់តនការដកបបាក់ និងស ្្ទរបបាក់
កា�កំណៃ់ទឹកបបាក់តនកា�ែកបបាក់ នឆិងន ទ្�បបាក់កនាងុនពលនប្រើបបាស់កាៃហឆិ�ញញាេៃថាុ បៃរូេនធ្ើ

ន�ើងនៅតាមចបា្់រ�្រស់បគឹុះស្ថា ននើមួយ ។ៗ

ការបាត់្ង់ ឬបតរូវលួចបាត់ តនកាតហិរញ្ញវតុ្
អនាកោក់បបាក់បៃរូេ�កសាកាៃហឆិ�ញញាេៃថាឲុ្យបានបៃឹមបៃរូេ ប្រសឆិនមានក�ណើ បាៃ់្រង់ 

ឬបៃរូេបានលួចនកើៃន�ើង បៃរូេនធ្ើសំណំុដ្រ្រ្រទ្រឆិៃកាៃនៅតាម�ន្រៀ្រដែលបានបពមនបពៀងោនា  បពម

ទំាង្រដោឹងនៅកាន់្រ៉ាសុដោិ៍្រ៉ាឌូលើស។

ការសសនាីសំុកាតឥណទាន

សសនាើសំុកាតឥណទាន
អនាកនសនាើសំុបៃរូេមានអាយុនលើសពើ20ឆ្នាំ  (នបកាម70ឆ្នាំ ) ដែលជាមនុសសេមានសមៃថាភាពនធ្ើ 

សកមភ្ាពនពញនលញ បពមទំាងមានប្រភពចំណឌូ លនៃ� នឆិងមានសមៃថាភាពសងបគ្់របោន់។ 

នពលនសនាើសំុបៃរូេភាជា ្់រជាមួយ លឆិែឆិៃឆ្លងដែន នឆិងលឆិែឆិៃស្នា ក់នៅ �មួជាមួយឯកស្�ចំណឌូ លដែល

អាច្រញ្ជា ក់ថាមានសៃមថាភាពសង ែឌូចជា៖ ចបា្់រចម្លងតន ឯកស្�ប្រកាសពន្ធ ្រង្ក ន់តែ្រង់ពន្ធ 

ប្រកាសបបាក់ដែ២ដែចុងនបកាយ នឆិង កា�ន ទ្�បបាក់ដែ២ដែចុងនបកាយ (ទំព័�ខ្ងកនាងុ នឆិងបក្រ)។ 

នប្ ពើននុះ កនាងុក�ណើ ចំាបាច់ ធ្ោ�អាចៃបមរូេឲ្យអនាកនសនាើសំុប្រគល់ឯកស្�ហឆិ�ញញាេៃថាុ 

ឬឯកស្�ពាក់ព័ន្ធែតទនទៀៃ ឬអនាកធា្ បពមទំាង�កសាសឆិទ្ធកនាងុកា�សនបមច (សមា្គ ល់12)។
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國際匯兌須知及洗錢防制法規範
　　外國人應攜帶護照或外僑居留證，至銀行辦理國際匯兌。

各外匯指定銀行得依該銀行所揭示之收費標準酌收結購或結售

外幣之手續費及郵電費。新住民如有匯款需要，應透過政府核

可立案之外匯銀行或合格代辦外籍移工薪資結匯管道辦理，不

要使用地下匯兌管道，否則會涉及洗錢防制法的刑事責任。

　　不論是有人提供免費之打工機會、並給付豐富酬勞，內容

是到指定 ATM提領現金；或是有人表示因貿易買賣，涉及大

額款項收付，但因該國外匯管制限額，要求你在臺灣之銀行開

外幣帳戶（或借用現成之銀行帳戶），以協助收受款項並依指

示轉匯至他國指定帳戶，並給予一定比例之報酬作為答謝，以

上這些都可能是詐騙手法，也會導致觸犯洗錢防制法第 14條

洗錢罪或第 15條特殊洗錢罪之刑事責任。

សបការសតរូវដឹងននការសផ្ទេរសរា្់និងប្ដូរសរា្់អន្ដរជាតិ និង 
ចបាប់បង្កា រការសម្អា តសរា្់

ជន្រ�នទសបៃរូេភាជា ្់រនៅជាមួយលឆិែឆិៃឆ្លងដែន នឆិងលឆិែឆិៃស្នា ក់នៅ នពលនៅនធ្ើកា�ន ទ្�បបាក់ 

ឬ្រដោឌូ�បបាក់នៅធ្ោ�។ បគ្់រធ្ោ�្រដោឌូ�បបាក់ទំាងអស់ បៃរូេគឆិៃកំត�នសវកម្្រដោឌូ�បបាក់ នឆិងកំត�ស្�

នអ�ឆិចបៃរូនឆិចនៅតាមសដោង់ោកំត�ដែលែ្លនួបានប្រកាស។ ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើប្រសឆិនន្រើមាន

ៃបមរូេកា�ន ទ្�បបាក់ គ្រ្បើនៅប្រៃឆិ្រៃដោឆិនៅធ្ោ�្រដោឌូ�បបាក់ដែល�ោ្ឋ ភឆិបាលបានអនុញ្ញា ៃដោឆិ ឬកដន្លង្រដោឌូ�

នឆិងន ទ្�បបាក់ដែពលក�្រ�នទសបស្រចបា្់រ មឆិនបៃរូេនៅនធ្ើនៅកដន្លងន ទ្�នឆិង្រដោឌូ�បបាក់នបកាមែើន�ើយ 

នបពាុះនឹងជា្់រនចាទបពហទ្ណ្្រទកា�សម្ាៃបបាក់។

ប្រសឆិនន្រើមាន្ុរគ្គល ដ្ោល់ឥៃគឆិៃតៃ្លនឌូេឱកាសកា�ង្� បពមទំាង ដ្ោល់នឌូេបបាក់ឈនាលួនបចើន 

សន្ធកឹស ្្ធ ្់រ នោយៃបមរូេឲ្យនៅែកបបាក់នៅមា៉ា សុើនATMជាក់លាក់មួយ ឬ មាន្ុរគ្គល្រញ្ជា
ក់ថាែ្លនួបៃរូេទទួលបបាក់ទឹកបបាក់ធំបានមកពើកា�នធ្ើពាណឆិ ជជាកម ្្រ៉ាដុនដោបៃរូេ�ៃឹ្រនដោងឹនោយនោលន

នយាបាយ� ឌូ្រឆិយេៃថា្ុរ�នទសពើ�ោ្ឋ ភឆិបាល 

នហៃុននុះៃបមរូេឲ្យអនាកនៅន្រើកគណនើនៅ 

ធ្ោ�តៃវ៉ាន់ណាមួយ 

ឬែ្ើនប្រើគណនើធ្ោ��្រស់អនាក 

ឲ្យជួយទទួលបបាក់ជំនួស �មួ្រង្្គ ្់រឲ្យន ទ្� 

បបាក់ន្ុះនៅកាន់គណនើជាក់លាក់នៅ 

្រ�នទសណាមួយ នោយសនយាថានឹងជឌូ
នជាសុគន់កនាងុអបតាមួយចាៃ់ទុកជាកា

�អ�គុណ ក�ណើ ទំាងននុះនឹងនធ្ើឲ្យអនាក�ំ
នលាភចបា្់រ្រង្ក �កា�សម្ាៃបបាក់ប្រកា

�ទើ14 នទាសសម្ាៃបបាក់ ឬប្រកា�ទើ15 

នទាសសម្ាៃបបាក់ពឆិនសស។
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納稅：個人綜合所得稅的申報
個人綜合所得稅的申報

　　新住民在臺無住所且於一課稅年度內居留未滿 183天者，

其所得稅由扣繳義務人就源扣繳，免辦理結算申報；如有非屬

扣繳範圍之所得，應依規定稅率申報納稅。如其一配偶屬中華

民國境內居住之個人時，亦可選擇與配偶合併辦理結算申報。

　　新住民在臺有住所並經常居住，或無住所但於一課稅年度

內居留滿 183天者，均應辦理綜合所得稅結算申報，在結婚

或離婚當年度，可選擇與配偶分開或合併申報；婚姻關係存續

之其他年度，兩人都應該合併辦理綜合所得稅結算申報，並得

自行選擇以配偶為納稅義務人。申報時直接在納稅義務人戶籍

所在地（或居留地所轄）國稅局申報即可。

　　提醒您，只要在臺灣賺取所得，就需和我國國民一樣，負

起納稅的義務。

ការបង់ពន្ធ៖ ការសបកាសពន្ធសលីសរា្់ចំណូលទូសៅបុ ្្គល

ការប្កាសពន្ធសលើបបាក់ចំណូលទូសៅ្ុគគាល
ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើដែលោ្នលំនៅោ្ឋ ននៅតៃវ៉ាន់ នឆិងស្នា ក់នៅមឆិននលើសពើ183តៃងៃ 

កនាងុឆ្នាំ ពន្ធថានា ក់ទើមួយ ពន្ធនលើបបាក់ចំណឌូ ល�្រស់ពួកនគបៃរូេកាៃ់ទុកពើប្រភពនោយអនាកកាៃព្កឆិច្កា

ៃ់ទុក នោយមឆិនចា្់រនធ្ើកា�ប្រកាស្រឆិទ្រញជាើ។ ប្រសឆិនន្រើមានចំណឌូ លនប្ ពើពន្ធកាៃ់ទុក បៃរូេនធ្ើកា�  

ប្រកាសពន្ធនៅតាមអបតាពន្ធដែលចបា្់រកំណៃ់។ ប្រសឆិនន្រើតែគឌូន�ៀ្រកា��្រស់ពួកនគស្នា ក់នៅកនាងុ

តៃវ៉ាន់ ក៏អាចនសនាើសំុប្រកាសពន្ធជាមួយបានដែ។

ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើដែលមានលំនៅោ្ឋ ននៅតៃវ៉ាន់ នឆិងស្នា ក់នៅតៃវ៉ាន់ញាក់ញា្់រ 

ឬោ្នលំនៅោ្ឋ ន ្រ៉ាដុនដោស្នា ក់នៅនពញ183តៃងៃកនាងុឆ្នាំ ពន្ធថានា ក់ទើមួយ បៃរូេនធ្ើកា�ប្រកាស្រឆិទ្រញជាើពន្ធ 

បបាក់ចំណឌូ លទឌូនៅ។ នៅកនាងុឆ្នាំ ន�ៀ្រអាពាហ៍ពឆិពាហ៍ ឬដលងលុះ អាចនសនាើសំុប្រកាសពន្ធជាមួយ 

ឬោច់នោយដ�កពើតែគឌូ។ ឆ្នាំ ន្សេងនទៀៃដែល្រនដោមានចំណងអាពាហ៍ពឆិពាហ៍ អនាកទំាងពើ�បៃរូេនធ្ើ 

កា�ប្រកាសពន្ធ�មួោនា  នឆិងបៃរូេនបជើសន�សីតែគឌូជាអនាកកាៃព្កឆិច្ពន្ធនោយស្យ័ភាព។ 

នពលប្រកាសពន្ធ បៃរូេនៅប្រកាសនៅមនទើ�ពន្ធោ�ជាៃឆិ ដែលសថាឆិៃនៅៃំ្រន់ចុុះកនាងុ្រញជាើស្នា ក់នៅ 

(ឬកដន្លងស្នា ក់នៅ) �្រស់អនាកកាៃព្កឆិច្ពន្ធ។

ជាកា��លឹំក ឲ្យដៃទទួលបានបបាក់ចំណឌូ លពើតៃវ៉ាន់ នលាកអនាកបៃរូេមានកាៃព្កឆិច្្រង់ពន្ធែឌូច

ពល�ែ្ឋតៃវ៉ាន់ែតទនទៀៃដែ�។  
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1. 視在臺居留天數，分成結算申報與就源扣繳兩種課稅方式：

 (1)  居住者：新住民當年度居住已滿 183天同國人報稅，如

有國內居住者配偶，兩人雙方所得須合併申報。

 (2)  非居住者：新住民當年度居住未滿 183天可選擇就源扣

繳，免辦理申報；或與國內居住者配偶合併申報。

  •  申報期間：每年 5月 1日至 5月 31日。 

  •  申報方式：可利用人工填寫、二維條碼或網際網路等

三種方式辦理。

2. 擁有婚姻關係兩人當年度新婚、離婚或分居申報方式：

  　　婚姻關係兩人所得計算稅額方式共有三種，分別為兩人

所得全部合併申報、薪資分開計稅合併申報、全部所得分開

計稅合併申報。

  　　各申報單位的所得結構與可減免的項目和金額不同，需

要經過試算後，決定採用何種計算方式。建議利用網路申

報，系統將會自動以最有利方式計算應納稅額。

 婚姻關係兩人各婚姻狀況報稅方式：

 (1) 正常婚姻關係：兩人應「合併」申報。

 (2) 當年度新婚、離婚：可以選擇「合併」或「分開」申報。

1.  កំណៃ់នៅតាមចំនួនតៃងៃដែលស្នា ក់នៅតៃវ៉ាន់ ដចកជាថានា ក់ពន្ធពើ�ប្រនភទ គឺកា�ប្រកាស្រឆិទ្រញជាើ 
នឆិងកាៃ់ទុកពើប្រភព៖

 (1)  ជនស្នា ក់នៅ៖ ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើដែលស្នា ក់នៅបគ្់រ183តៃងៃកនាងុឆ្នាំ ពន្ធ បៃរូេប្រកាសពន្ធ
ែឌូចប្រជាជនតៃវ៉ាន់ដែ� ប្រសឆិនន្រើមានតែគឌូន�ៀ្រកា��ស់នៅតៃវ៉ាន់ បៃរូេប្រកាសពន្ធទំាងពើ�្ក់
ជាមួយោនា ។

 (2)  មឆិនដមនជនស្នា ក់នៅ៖ ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើដែលស្នា ក់នៅមឆិនបគ្់រ183តៃងៃកនាងុឆ្នាំ ពន្ធ 
អាចនបជើសន�សីកា�កាៃ់ទុកពើប្រភព នោយមឆិនចំាបាច់នធ្ើកា�ប្រកាស ឬប្រកាសពន្ធជាមួយ
តែគឌូន�ៀ្រកា�ដែល�ស់នៅតៃវ៉ាន់។

  •   នពលនេលាប្រកាស៖ ន�ៀងរាល់ឆ្នាំ ពើតៃងៃទើ1 ដែឧសភា ែល់ តៃងៃទើ31 ដែឧសភា។

  •   �ន្រៀ្រប្រកាស៖ អាចប្រកាសនោយ្ំរនពញតារាងនោយតែ នសកនQR CODE 

ឬប្រកាសតាមអុើធឺនណៃ។

2.  �ន្រៀ្រប្រកាសពន្ធ កនាងុឆ្នាំ ពន្ធដែល្ុរគ្គលពើ�� ឌូ្រមានទំ្ក់ទំនងអាពាហ៍ពឆិពាហ៍ន្ុះ 
នទើ្រន�ៀ្រកា�ៃ្ើនថ្ាង ដលងលុះ ឬដ្រកោនា ៖ 

  ្ុរគ្គលពើ�� ឌូ្រមានទំ្ក់ទំនងអាពាហ៍ពឆិពាហ៍ អាចគណ្ទឹកបបាក់ពន្ធបានតាម៣�ន្រៀ្រ៖ 
ប្រកាសពន្ធបបាក់ចំណឌូ ល�មួោនា  គណ្ទឹកបបាក់ពន្ធនៅតាមបបាក់ដែន�ៀងែ្លនួ�ចួប្រកាសជាមួយ
ោនា  ប្រ កាសពន្ធបបាក់ចំណឌូ លនោយដ�កពើោនា ។

  សម័្ន្ធតនពន្ធបបាក់ចំណឌូ ល នឆិងប្រនភទពន្ធនឆិងទឹកបបាក់ដែលអាចអនុនបោុះ 

�្រស់ស្ថា ្័រននើមួយៗមឆិនែឌូចោនា ន�ើយ ចំាបាច់បៃរូេស្កគណ្�ចួ 

នទើ្រសនបមចចឆិៃ្តនបជើសន�សី�ន្រៀ្រ គណ្ជានបកាយ។ គួ�ដៃនធ្ើកា�ប្រកាសពន្ធតាមអុើធឺនណៃ ព្

នរាុះប្រព័ន្ធនឹងគណ្ទឹកបបាក់ពន្ធតាមេធិើក៏លជ្ាងនគ។

  �ន្រៀ្រប្រកាសពន្ធ្ុរគ្គលពើ�� ឌូ្រមានទំ្ក់ទំនងអាពាហ៍ពឆិពាហ៍នៅតាមស្ថា នភាពអាពាហ៍ពឆិពាហ៍៖

 (1) ទំ្ក់ទំនងប្របកៃើ៖ អនាកទំាងពើ�គ្រ្បើប្រកាសពន្ធ “�មួោនា ”។

 (2)  ន�ៀ្រកា�ៃ្ើនថ្ាង ឬដលងលុះកនាងុឆ្នាំ ពន្ធ៖ អាចនបជើសន�សីប្រកាសពន្ធ “�មួោនា ” ឬ 

“ោច់នោយដ�ក”។
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 (3) 分居：符合下列情形之一，可「分開」申報。

  •  不同居達6個月以上，改用分別財產制且經法院裁定者。

  •   不繼續共同生活達 6個月以上，未成年子女權利義務

之行使經法院裁定者。

  •  取得通常保護令者於通常保護令有效期間或取得通常

保護令前已取得暫時或緊急保護令者。

3.  如對報稅流程不熟悉，可選擇臨櫃申報，現場服務人員將會

提供協助；而選擇網路申報則可減少臨櫃等待時間，省時又

便利。

 (1)  臨櫃申報：擁有婚姻關係兩人一方為新住民者，可自行

選擇當外僑納稅義務人，向居留證所載地址之國稅局辦

理申報；或以國人配偶為納稅義務人，向國人配偶戶籍

所在地之國稅局辦理申報。

  •  應攜帶文件：身分證或居留證與所得相關證明文件。

（如護照、戶口名簿、扣繳憑單、因在中華民國境內

提供勞務而取自境外所得之證明、扶養親屬等相關證

明文件）

  •  國稅局提供外語諮詢服務，由現場服務人員向外語服

務單位通話，以三方通話方式提供協助（註 13）。

 (3)  ដ្រកោនា ៖ ស្ថា ភាពដែលបស្រនៅនឹងស្ថា នភាពខ្ងនបកាម អាចប្រកាស “ោច់នោយដ�ក”។

  •   ដ្រកោនា នលើសពើ6ដែ ដកមកនប្រើប្រព័ន្ធហឆិ�ញញាេៃថានុ�ៀងែ្លនួនឆិងបៃរូេបានកាៃ់កដោើនោយៃុលា
កា�។

  •   ដ្រកោនា នលើសពើ6ដែ សឆិទ្ធកនាងុកា�ចឆិញ្មឹកឌូនបៃរូេបានៃុលាកា�កាៃ់កដោើ�ចួ។

  •   ្ុរគ្គលទទួលបានែើកាកា�ពា�ទឌូនៅ ដែលឋឆិៃកនាងុសុពុលភាពកា�ពា� ឬ មុននពលទទួល
បានែើកាកា�ពា�ទឌូនៅធា្ល ្់រទទួលបានែើកាកា�ពា�្រនណាដោ ុះអាសននាឬែើកាកា�ពា�អាសននា។

3.  ប្រសឆិនន្រើកមឆិនចបាស់ពើ�ន្រៀ្រប្រកាសពន្ធ អាចនធ្ើកា�ប្រកាសផ្ទ ល់នៅកា�យិាល័យ ្ុរគ្គលឆិក្រម្
ន�នីសវកមនឹ្ង ដ្ោល់ជំនួយ ចំដណកឯកា�ប្រកាសតាមអុើនធឺនណៃអាចចំនណញនពលដែលនៅ�ង់
ចំានៅកនាងុកា�យិាល័យ ដែលវមានភាពង្យបសរួលជាង។

 (1)  ប្រកាសពន្ធផ្ទ ល់នៅកា�យិាល័យ៖ ្ុរគ្គលពើ�� ឌូ្រដែលមានទំ្ក់ទំនងអាពាហ៍ពឆិពាហ៍ ដែល  
កនាងុន្ុះមានមានា ក់ជាប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើអាចនបជើសន�សីជាអនាកកាៃព្កឆិច្ពន្ធអាណឆិ កជ
នចឆិន នហើយប្រកាសនៅមនទើ�ពន្ធោ�ជាៃឆិនៅតាមអាស័យោ្ឋ នកនាងុ្រញជាើស្នា ក់នៅ ឬ នធ្ើជាអនា
កកាៃព្កឆិច្ពន្ធតែគឌូន�ៀ្រកា��្រស់ពល�ែ្ឋតៃវ៉ាន់  ដែលអាចនសនាើសំុប្រកាសបាននៅមនទើ�ពន្ធ
ោ�ដែលសថាឆិៃនៅកដន្លងស្នា ក់នៅ។

  •   ឯកស្�ដែលបៃរូេយកភាជា ្់រ៖ អៃដោសញ្ញា ណ្័រណ្ណ ឬលឆិែឆិៃស្នា ក់នៅ នឆិងឯកស្�ពាក់ព័ន្ធ 
នឹងបបាក់ចំណឌូ ល។ (ែឌូចជា លឆិែឆិៃឆ្លងដែន ្រញជាើបគរួស្� ្រង្ក ន់តែកាៃ់ទុក 

ឯកស្�្រញ្ជា ក់ បបាក់ចំណឌូ លពើ្រ�នទសនោយ ដ្ោល់ពលកមន្ៅកនាងុប្រនទសតៃវ៉ាន់ 

នឆិងឯកស្�ជនកនាងុ្រនទកុ។)

  •   មនទើ�ពន្ធោ�ជាៃឆិមាន ដ្ោល់នសវកមប្្ឹរកសាភាស្្រ�នទសនធ្ើន�ើងនោយ្ុរគ្គលឆិកនៅទើកន្
ដលង ទឌូ�ស័ពទនៅកាន់ស្ថា ្័រននសវកមភ្ាស្្រ�នទស ដែលននុះជាកា� ដ្ោល់ជំនួយតាមកា�
ទំ្ក់ទំនង្រើភាគើ (សមា្គ ល់13)។
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  •  各區國稅局聯絡方式如下：

 臺北國稅局

 臺北市萬華區中華路 1段 2號  （02）2311-3711

 北區國稅局

 桃園市桃園區三元街 156號  （03）339-6789

 中區國稅局

 臺中市西區民生路 168號  （04）2305-1111

 南區國稅局

 臺南市北區富北街 7號 6-17樓  （06）222-3111

 高雄國稅局

 高雄市苓雅區廣州一街 148號  （07）725-6600

 (2)  網路申報：以自然人憑證、金融憑證、健保卡＋密碼、

戶號＋身分證字號（或居留證統一證號＋護照號碼 /居留

證號 /許可證號）為通行碼等四種方式，另外需至財政部

或各區國稅局下載綜所稅電子結算

申報軟體或使用線上版報稅軟體完

成申報。

機關名稱

地址 電話

機關名稱

地址 電話

機關名稱

地址 電話

機關名稱

地址 電話

機關名稱

地址 電話

  • �ន្រៀ្រទំ្ក់ទំនងមនទើ�ពន្ធោ�ជាៃឆិនៅបគ្់រៃំ្រន់៖

មេទាី�ពេ្ោ�ជាតិតតបនុិក

ផទាះរលែ2 កំណាត់ទី1 ផលាូវចនុងែួ ែណ្ឌ វ៉ាេ់ែួ សក រុងតតបនុិក (02)2311-3711

មេទាី�ពេ្ោ�ជាតិតំបេ់ខ្ងរ�ីង

ផទាះរលែ156 ផលាូវសាេយាេ ែណ្ឌ ថាវយាេ សក រុងថាវយាេ (03) 339-6789

មេទាី�ពេ្ោ�ជាតិតំបេ់កណ្ាល

ផទាះរលែ168 ផលាូវមីេសនុឹង ែណ្ឌ សនុី សក រុងតតចនុង (04) 2305-1111

មេទាី�ពេ្ោ�ជាតិតំបេ់ខ្ងត្ូបង

ជាេ់ទី 6-17 ផទាះរលែ7 ផលាូវែវាូបនុិក ែណ្ឌ បនុិក សក រុងតតណាេ (06) 222-3111

មេទាី�ពេ្ោ�ជាតិកាវសនុង

ផទាះរលែ148 ផលាូវកាវា ងចូវទី1 ែណ្ឌ លីងយា៉ា  សក រុងកាវសនុង (07) 725-6600

(2)  កា�ប្រកាសពន្ធតាមអុើនធឺនណៃ៖ តាម�យៈអៃដោនលែ្ួរនប្រនភទ �មួមាន 

លឆិែឆិៃ្រញ្ជា ក់មនុសសេធមជ្ាៃឆិ លឆិែឆិៃ្រញ្ជា ក់ហឆិ�ញញាេៃថាុ 

កាៃធា្រា៉ា្់រ�ងសុែភាព+នលែសមាងៃ ៃ់ នលែគណនើ+នលែអៃដោសញ្ញា ណ្័រណ្ណ (ឬអៃដោនលែ

�មួតនលឆិែឆិៃស្នា ក់នៅ+នលែលឆិែឆិៃឆ្លងដែន/អៃដោនលែស្នា ក់នៅ/អៃដោនលែអនុញ្ញា ៃដោឆិ)។ 

នប្ ពើននុះ បៃរូេនៅទាញយក softwareតនកា�ប្រកាសពន្ធ្រឆិទ្រញជាើនអន�ចបៃរូនឆិចតនពន្ធ 

បបាក់ចំណឌូ លទឌូនៅ នៅបកសួងហឆិ�ញញាេៃថាុ ឬតាម្រណាដោ មនទើ�ពន្ធោ�ជាៃឆិ ឬប្រកាសតាម 

softwareប្រកាសពន្ធនលើអុើនធឺនណៃ។
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　　我國經濟發展迅速，國民所得日益提高，機動車數隨之大

幅成長，道路交通在現有的各種交通系統中，已成為國人日常

生活中最倚靠的一環；而且，隨著公路網路日臻完善，國人對

於道路之使用將更有增無減。

國際駕照及換發駕照
　　有關國際駕照及換發駕照等相

關資訊可至交通部公路總局網站查

閱（https://www.thb.gov.tw/ ）。

交通工具
　　臺灣目前有桃園國際機場、高雄國際航空站、臺中國際

機場及臺北松山機場等四座國際機場，與全球主要國家都有

班機往返，交通相當便捷。此外，國內航線亦十分發達，各

主要城市間往返班機頻繁，搭乘飛機已與搭乘長途客運巴士

一般普及。

　　陸運系統設有台灣高鐵、臺灣鐵路、臺北捷運、高雄捷運、

桃園機場捷運、客運及公車、計程車、汽車租賃、機車、自行

車、公共自行車等。臺灣的國際、國內海運非常方便，國內則

設有澎湖線、馬祖線、蘭嶼線、綠島線、小琉球線。

交通資訊

駕照資訊

តៃវ៉ាន់មាននស្ឋែកឆិច្�កីចនបមើនឆ្្់រ�ហ័ស ចំណឌូ ល�្រស់ប្រជាជននកើនន�ើងជាលំោ្់រ ្ំ
ឲ្យចំនួនម៉ាឌូៃឌូនកើនន�ើងនៅតាមន្ុះកនាងុអបតាែ្ស់មួយ។ ចរា�ច�ណ៍តាម ្្លឌូេៃនាល់ 
គឺជាមនធយាបាយ ដែលប្រជាពល�ែ្ឋពឹកដ្ក្ខ្្លំ ងជាងនគកនាងុជើេៃិ�ស់នៅ នធៀ្រនៅនឹងមនធយាបា
យចរាច�ណ៍ន្សេងនទៀៃ។ មយា៉ាងនទៀៃ នោយស្�្រណាដោ ញប្រព័ន្្ធ ្លឌូេជាៃឆិកាន់ដៃប្រនសើន�ើង កា
�នប្រើបបាស់ ្្លឌូេៃនាល់�្រស់ប្រជាពល�ែ្ឋកាន់ដៃនបចើនជាងមុន។

បព័ណ្ណសបី្បរអន្ដរជាតិ និងផ្លា ស់ប្ដូរបព័ណ្ណសបី្បរ
ពៃ៌មានទាក់ទងនឹង្័រណ្ណន្រើក្រ�អនដោ�ជាៃឆិ នឆិងផ្្ល ស់្រដោឌូ�្័រណ្ណន្រើក្រ�អាច�កនឃើញបាន

នៅនគហទំព័�មនទើ� ្្លឌូេៃនាល់ តនបកសួងចរាច�ណ៍ (https://www.thb.gov.tw/)។

មសធយោរាយចរាចរណ៍
តៃវ៉ាន់្រចុ្្រ្បននាមានអាកាសយានោ្ឋ នអនដោ�ជាៃឆិអនដោ�ជាៃឆិចំនួន៤គឺអាកាសយានោ្ឋ នអនដោ�

ជាៃឆិថាេយាន ស្ថា នើយ៍អេកាសអនដោ�ជាៃឆិកាេសុង អាកាសយានោ្ឋ នអនដោ�ជាៃឆិកាេសុង នឆិងអា
កាសយានោ្ឋ នសុងស្នបក រងតៃ្ុរឆិក នោយមានដែសេនហាុះនហើ�នៅេញិនៅមកបគ្់រ្រណាដោ ប្រនទ
សសំខ្ន់ៗ ្ំឲ្យកា�នធ្ើចរាច�ណ៍អនដោ�ជាៃឆិតាមអាកាសកាន់ដៃមានភាពង្យបសរួល។ ដែសេអា
កាសច�ណ៍កនាងុបស រកមានភាព�កីចនបមើន នោយមានដែសេនហាុះនហើ�នៅមក�វងទើបក រងញឹកញា្់រ 
្ំឲ្យកា�នធ្ើែំនណើ �តាមយនដោនហាុះ កាន់ដៃស្មញញាែឌូចនធ្ើែំនណើ �តាម�ៃយនដោឈនាលួ ្្លឌូេឆ្ងៃ យ។

ប្រព័ន្ធ ្្លឌូេនោកបាន្រនងកើៃ ្្លឌូេដែកនល្បឿននលឿនតៃវ៉ាន់ ្្លឌូេដែកតៃវ៉ាន់ 
�ៃនភ្លើងនលឿនតៃ្ុរឆិក �ៃនភ្លើងនលឿនកាេសុង �ៃនភ្លើងនលឿនអាកាសយានោ្ឋ នថាេយាន 
ឡានឈនាលួនឆិងឡានបក រង ឡានតាក់សុើ ឡានជួល ម៉ាឌូៃឌូ កង់ នឆិងកង់ស្ធា�ណៈ។ 
ចរាច�ណ៍ ្្លឌូេទឹកជាៃឆិ នឆិងអនដោ�ជាៃឆិតៃវ៉ាន់មានលក្ខណៈង្យ បសរួលណាស់ 
នោយកនាងុបស រកមានដែសេទឹក្ឹងហ៊ឌូ ដែសេទឹកមា៉ា ជឌូ ដែសេទឹកនកាុះឡាន ដែសេទឹកនកាុះលើ 
នឆិងដែសេទឹកនកាុះ�កីឌូយឌូៃឌូច។

ពត៌មានអំពើចរាចរណ៍

換領本國
駕照資訊

ពៃ៌មានផ្្លស់្រដោឌូ�្័រណ្ណ
ន្រើក្រ�តៃវ៉ាន់

ពៃ៌មាន្័រណ្ណន្រើក្រ�
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ស�ៀវសៅណែនំា�ម្រាប់ម្បជាជនចំែូលម្� រុកថ្មីមុនមកតៃវ៉ាន់   ទីស្នា ក់ការអននាដោ ប្រនេសៃ៍បកសួងមហាន ទ្ៃ 



　　各地另有「臺灣好行」接駁公車，「臺灣好行（景點接駁）

旅遊服務」是專為旅遊規劃所設計的公車服務，從臺灣各大景

點附近的各大臺鐵、高鐵站接送旅客前往主要觀光景點，不想

長途駕車、參加旅行團出遊的旅客，使用「臺灣好行（景點接

駁）旅遊服務」是最適合自由行的好方式，也正響應了節能減

碳、環保樂活的旅遊新風潮（註 14）。

交通標誌
　　在道路交通設施項目之中，交通標誌、標線及號誌是最基本，

也是最重要的。交通標誌分為指示、禁制、輔助、警告（附表五 ）。

交通法令
　　新住民初到臺灣，要特別注意下列幾項交通安全的規定：

1. 汽車駕駛

 •  在臺灣，汽車駕駛座係在車輛之左側，因此必須在道路

之右側駕車行駛。

 •  車輛「起駛」前應顯示方向燈，注意前後左右有無障礙

或車輛行人，並應讓行進中之車輛行人優先通行。

 •  轉彎及變換車道前，應先顯示欲轉彎（變換車道）方向

之車輛前後左（右）邊方向燈，並應全程使用 (顯示至

完成轉彎及變換車道之行為 )。

 •  汽車載客或載貨時，不得超載。

នៅបគ្់រទឆិសទើមានឡានបក រងទទួលនភ្ៀេស្ធា�ណៈ។ “នសវកមន្ទសច�ណ៍ 
(ទទួលនភ្ៀេពើកដន្លងនទសច�ណ៍) ង្យបសរួលនធ្ើែំនណើ �តៃវ៉ាន់” គឺជានសវកមឡ្ានបក រងដែលន�ៀ្រចំន�ើង
នែើម្បើ្រនបមើែល់ដ្នកា�នទសច�ណ៍ នោយទទួលនភ្ៀេពើស្ថា នើយ៍ ្្លឌូេដែក នឆិងស្ថា នើយ៍ ្្លឌូេដែកនលឿនតៃវ៉ាន់
ដែលសថាឆិៃនៅកនាងុៃំ្រន់នទសច�ណ៍ នធ្ើែំនណើ �នៅកាន់កដន្លងនទសច�ណ៍សំខ្ន់ ។ៗ 
នភ្ៀេដែលមឆិនចង់ន្រើក្រ� ្្លឌូេឆ្ងៃ យ នឆិងចឌូល�មួែំនណើ �កមសានដោបក រម អាចនបជើសន�សីជឆិុះ 
“នសវកមន្ទសច�ណ៍ (ទទួលនភ្ៀេពើកដន្លងនទសច�ណ៍) ង្យបសរួលនធ្ើែំនណើ �តៃវ៉ាន់” ដែលននុះជាេធិើ
ស្កសម្ំរ្ុៃកនាងុកា�នធ្ើដ្នកា�កមសានដោ នឆិងនែើ�កមសានដោបាននោយធឌូបស្ល 
នហើយវក៏ជួយសនសំេថាមពល កាៃ់្រនថាយចំនហុះ នឆិងកា�ពា�្រ�សិ្ថា ន (សមា្គ ល់14)។

សាលា ្សញ្្ញ ចរាចរណ៍
នៅកនាងុដ្នាកតនចរាច�ណ៍តាម ្្លឌូេៃនាល់ ស្្ល កសញ្ញា ចរាច�ណ៍ ដែសេសញ្ញា ចរាច�ណ៍ នឆិងសញញាចំណំា 

គឺជាកតាដោ មឌូលោ្ឋ ន នឆិងជាកតាដោ ដែលសំខ្ន់្ំរ្ុៃកនាងុកា�នធ្ើចរាច�ណ៍។ 
ស្្ល កសញ្ញា ចរាច�ណ៍ដចកនចញជា ចង្លុ ្របមាម ជំនួយ នឆិងប្រយ័ៃនា (សមា្គ ល់5)។

ចបាប់ចរាចរណ៍
ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើដែលនទើ្រមកែល់តៃវ៉ាន់ បៃរូេប្រ រងប្រយ័ៃនាជាពឆិនសសនឌូេចបា្់រចរាច�ណ៍

ទំាង្រ៉ាុ្ ្ នខ្ងនបកាមននុះ៖

1. ការស ើ្ក្រឡាន

 •  នៅតៃវ៉ាន់ ន្អើន្រើក្រ�សថាឆិៃខ្ងនឆ្ងតនឡាន ែឌូនចនាុះបៃរូេន្រើក្រ�ប្រកាន់ស្ដោំ ។

 •  នពលយានយនដោចា្់រន ដ្ោើមនចញែំនណើ � បៃរូេ្រញ្ជា ក់នភ្លើងសញ្ញា ជាមុន បៃរូេប្រយ័ៃនាពើឧ្រសគ្គនឆិង 
មនុសសេនៅជំុេញិយានយនដោ បពមទំាងបៃរូេអនុញ្ញា ៃឆិដោឲ្យយានយនដោកំពុងន្រើក្រ�នឆិងអនាកែំនណើ �កំពុង
នៃ្ើ�នជើងនលើ្ ្លឌូេនធ្ើែំនណើ �នៅមុន។ 

 •  មុននពល្រៃ់ ឬផ្្ល ស់្រដោឌូ� ្្លឌូេន្រើក្រ� បៃរូេនប្រើនភ្លើងសញ្ញា ្រៃ់នឆ្ងស្ដោំ ជាមុន នែើម្បើ្រញ្ជា ក់ថាចង់្រៃ់ 
(ផ្្ល ស់្រដោឌូ� ្្លឌូេន្រើក្រ�) នហើយបៃរូេនប្រើនភ្លើងសញ្ញា ន្ុះ�ហឌូៃែល់្រញ្់្រកា�្រៃ់ឬផ្្ល ស់្រដោឌូ� ្្លឌូេន្រើក្រ�។

 •  យានយនដោែឹកនភ្ៀេ ឬឥវ៉ាន់ មឆិនបៃរូេហសួទមងៃន់ន�ើយ។

ជំពូកណែនំានៃការរស់នៅ
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ស�ៀវសៅណែនំា�ម្រាប់ម្បជាជនចំែូលម្� រុកថ្មីមុនមកតៃវ៉ាន់   ទីស្នា ក់ការអននាដោ ប្រនេសៃ៍បកសួងមហាន ទ្ៃ 



 •  駕駛人應遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示，並服

從交通指揮人員之指揮。

 •  不得無照駕車。駕駛人應隨身攜帶我國政府認可之駕照。

 •  汽車駕駛人、前座或小型車後座乘客均應繫妥安全帶，

四歲以下兒童應乘坐於安全椅。

 •  駕車時勿超速行駛，雨中或濃霧時，應減速慢行。

 •  駕車時應與前車保持隨時可以煞停的距離。

 •  山區道路請減速慢行，下長陡坡時應使用低速檔行駛。

 •  不得擅自改裝車輛，以及在道路上有蛇形、競駛、競技

等危險行為。

 •  不得酒後駕車。

 •  駕車時禁止使用手持式行動電話、電腦或其他相類似功

能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全

之行為。

 •  車輛不可以在鐵路路線、橋樑、隧道內及站區內非供車

輛通行之處所通行。

 •  不可在鐵路軌道或有關設備上堆積、放置或拋擲物品，

妨害行車安全。

 •  紅燈不能右轉，除非號誌、標誌另有指示。

開
車

勿
用
手機

 ្រ ក្រ�ហ ម្រ � ្រ � ស ទ �ស
 ព ទ

圖片提供／交通安全入口網 � ឌូ្រភាព/បចកចឌូលនគហទំព័�សុេៃថាឆិភាពចរាច�ណ៍

 •  អនាកន្រើក្រ�បៃរូេនោ�ពស្្ល កសញ្ញា  ដែសេសញ្ញា  
នឆិងសញ្ញា ចំណំាតនចរាច�ណ៍ បពមទំាងនោ�ពតាមកា�ចង្លុ 
្រង្ហា ញ�្រស់មន្នដោើចង្លុ្រង្ហា ញចរាច�ណ៍។

 •  មឆិនបៃរូេន្រើក្រ�នោយោ្ន្័រណ្ណន្រើក្រ�។ អនាកន្រើក្រ�បៃរូេយក  
ជា្់រែ្លនួជានឆិច្នឌូេ្័រណ្ណន្រើក្រ�ដែលទទួលស្្គ ល់នោយ�ោ្ឋ ភឆិបាល
តៃវ៉ាន់។

 •អនាកន្រើក្រ� អនាកន្អើខ្ងមុន ឬអនាកន្អើខ្ងនបកាយតនឡានធុនៃឌូច 

       បៃរូេពាក់ដែសេបកវ៉ាៃ់សុេៃថាឆិភាព។ កុមា�អាយុនបកាម4ឆ្នាំ  បៃរូេអង្គយុកនាងុន្អើសុេៃថាឆិភាព។

   •  ន្រើក្រ�មឆិនបៃរូេហសួនល្បឿន នពលនភ្លៀង នឆិងចុុះអ័ពទ បៃរូេ្រនថាយនល្បឿន។

 •  ន្រើក្រ�បៃរូេទុកចមាងៃ យសបមា្់រចា្់របហំ្ាងបគ្់រនពលជាមួយនឹងឡានខ្ងមុែ។

 •សឌូម្រនថាយនល្បឿននៅនលើ្ ្លឌូេភនាំ នឆិងនប្រើបបាស់នលែនល្បឿនទា្រនពលចុុះជំរាលដេង។

 •  មឆិនបៃរូេដកដប្រយានយនដោនោយែ្លនួឯងន�ើយ នឆិងមឆិនបៃរូេន្រើក្រ�រាងពស់ ឬប្រណំាោនា នៅនលើ្ ្លឌូេន�ើយ។ 

 •  មឆិនបៃរូេន្រើក្រ�នបកាយពឆិស្បស្។

 •  នពលន្រើក្រ�ហាមកាន់នប្រើបបាស់ទឌូ�ស័ពទ កំុព្យឌូទ័� ឬឧ្រក�ណ៍ន្សេងនទៀៃដែលប្រហាក់ប្រដហលោនា  
នែើម្បើចុច នៅទឌូ�ស័ពទ ន្្ើ�ស្� ឬទនង្ើទំាងឡាយដែល្រ៉ាុះពាល់ែល់កា�ន្រើក្រ�។

 •  មឆិនអាចន្រើក្រ�យានយនដោនៅនលើ្ ្លឌូេដែក ស្្ន � ឌូង ្្លឌូេ នឆិងចំណៃណាដែលមឆិនអនុញ្ញា ៃដោឆិឲ្យមានកា�ឆ្លង
កាៃ់។

 •  មឆិនបៃរូេ្រង្គ� ទុក ឬនបាុះនចាលេៃថាធុាៃុន្សេងៗនៅនលើ ដែសេ ្្លឌូេដែក ឬឧ្រក�ណ៍ដែលទាក់ទង ដែល្រងក 
នបោុះថានា ក់ែល់កា�នធ្ើែំនណើ �។

 •  នភ្លើងបកហមហាម្រៃ់ស្ដោំ  នលើកដលងដៃក�ណើ ដែលមានកា�ចង្លុ្រង្ហា ញពើសញ្ញា ចំណំា 

នឆិងស្្ល កសញ្ញា ។
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ស�ៀវសៅណែនំា�ម្រាប់ម្បជាជនចំែូលម្� រុកថ្មីមុនមកតៃវ៉ាន់   ទីស្នា ក់ការអននាដោ ប្រនេសៃ៍បកសួងមហាន ទ្ៃ 



 •  【安全開關車門五步驟】

  步驟 1：看後照鏡

  步驟 2：轉身向後看  
  步驟 3：確認安全無人車

  步驟 4：反手開車門至適當縫隙

  步驟 5：確認安全後儘速下車並關車門

2. 機車駕駛
 •  需依標誌、標線指示兩段式左轉。

 •  紅燈不能右轉，除非號誌、標誌另有指示。

 •  駕駛人應遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示，並服
從交通指揮人員之指揮。

 •  不得無照駕車。駕駛人應隨身攜帶我國政府認可之駕照。

 •  機車、電動機車的騎士及後座乘客，均應配戴安全帽，
違法者均須受罰。

 •  騎車時勿超速行駛，雨中或濃霧時，應減速慢行。

 •  騎車時應與前車保持隨時可以煞停的距離。

 •  山區道路請減速慢行。

 •  不得擅自改裝車輛，以及在道路上有蛇形、競駛、競技
等危險行為。

 •  不得酒後騎車。

 •  騎車時禁止使用手持式行動電話、電腦或其他相類似功
能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全

之行為。

騎機車需戴安全帽

ន្រើក្រ�ម៉ាឌូៃឌូបៃរូេពាក់មួកសុេៃថាឆិភាព

 •  【ជំហានទំាង5តនកា�ន្រើក្រឆិទទ្ា�យានយនដោនោយសុេៃថាឆិភាព】

  ជំហានទើ1៖ នមើលកញក់្នបកាយ

  ជំហានទើ2៖ ្រដងែ្្លនួនមើលខ្ងនបកាយ ជំហានទើ3៖ ចបាស់ថាោ្នយានយនដោនឆិងអនាកែំនណើ �

  ជំហានទើ3៖ ចបាស់ថាោ្នយានយនដោនឆិងអនាកែំនណើ �

  ជំហានទើ4៖ ន្រើកទ្ា�ឡានកនាងុចន ្្ល ុះសមលម្

  ជំហានទើ5៖ ចបាស់ថាសុេៃថាឆិភាពនហើយ បៃរូេចុុះពើឡាននឆិង្រឆិទទ្ា�ឡាននោយប្រញា្់រ

2. ការស ើ្ក្រមេតូូ

 •   េ្រៃ់នឆ្ងដ្រ្រពើ�កំណាៃ់តាម្រទ្រញ្ជា តនស្្ល កសញ្ញា  នឆិងដែសេសញ្ញា ចរាច�ណ៍។

 •   នភ្លើងបកហមមឆិនបៃរូេ្រៃ់ស្ដោំ  នលើកដលងដៃក�ណើ ដែលមានកា�ចង្លុ្រង្ហា ញពើសញ្ញា ចំណំា 

នឆិងស្្ល កសញ្ញា ។

 •   អនាកន្រើក្រ�បៃរូេនោ�ពស្្ល កសញ្ញា  ដែសេសញ្ញា  នឆិងសញ្ញា ចំណំាតនចរាច�ណ៍ បពមទំាងនោ�ពតា
មកា�ចង្លុ្រង្ហា ញ�្រស់មន្នដោើចង្លុ្រង្ហា ញចរាច�ណ៍។

 •   មឆិនបៃរូេន្រើក្រ�នោយោ្ន្័រណ្ណន្រើក្រ�។ អនាកន្រើក្រ�បៃរូេយកជា្់រែ្លនួជានឆិច្នឌូេ្័រណ្ណន្រើក្រ�ដែ
លទទួលស្្គ ល់នោយ�ោ្ឋ ភឆិបាលតៃវ៉ាន់។

 •   ម៉ាឌូៃឌូធុនធងៃន់ ម៉ាឌូៃឌូអគ្គឆិសនើ នឆិងអនាកែំនណើ �ខ្ងនបកាយ បៃរូេពាក់មួកសុេៃថាឆិភាព អនាកនល្ើសចបា្់រអនា
កបៃរូេ�ងពឆិន័យ។

 •   ន្រើក្រ�មឆិនបៃរូេហសួនល្បឿន នពលនភ្លៀង នឆិងចុុះអ័ពទ បៃរូេ្រនថាយនល្បឿន។

 •   ន្រើក្រ�បៃរូេទុកចមាងៃ យសបមា្់រចា្់របហំ្ាងបគ្់រនពលជាមួយនឹងឡានខ្ងមុែ។

 •   បៃរូេ្រនថាយនល្បឿនន្រើក្រ�នៅៃំ្រន់ភនា។ំ

 •   មឆិនបៃរូេដកដប្រយានយនដោនោយែ្លនួឯងន�ើយ នឆិងមឆិនបៃរូេន្រើក្រ�រាងពស់ 

ឬប្រណំាោនា នៅនលើ្ ្លឌូេន�ើយ។

 •   មឆិនបៃរូេន្រើក្រ�នបកាយពឆិស្បស្។

 •   នពលន្រើក្រ�ហាមកាន់នប្រើបបាស់ទឌូ�ស័ពទ កំុព្យឌូទ័� ឬឧ្រក�ណ៍ន្សេងនទៀៃដែលប្រហាក់ប្រ 
ដហលោនា  នែើម្បើចុច នៅទឌូ�ស័ពទ ន្្ើ�ស្� ឬទនង្ើទំាងឡាយដែល្រ៉ាុះពាល់ែល់កា�ន្រើក្រ�។
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ស�ៀវសៅណែនំា�ម្រាប់ម្បជាជនចំែូលម្� រុកថ្មីមុនមកតៃវ៉ាន់   ទីស្នា ក់ការអននាដោ ប្រនេសៃ៍បកសួងមហាន ទ្ៃ 



 •  車輛不可以在鐵路路線、橋樑、隧道內及站區內非供車

輛通行之處所通行。

 •  不可在鐵路軌道或有關設備上堆積、放置或拋擲物品，

妨害行車安全。

 •  車輛「騎乘」前應顯示方向燈，注意前後左右有無障礙

或車輛行人，並應讓行進中之車輛行人優先通行。

 •  轉彎及變換車道前，應先顯示欲轉彎（變換車道）方向

之車輛前後左（右）邊方向燈，並應全程使用 (顯示至

完成轉彎及變換車道之行為 )。

 •  機車載客或載貨時，不得超載。

3. 行人

 •  行人應遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示，並服從

交通指揮人員之指揮。

 •  由於車輛係在道路右側行駛，因此行人穿越馬路前，應

仔細看有無來車，再行穿越。

 •  行人過馬路須走斑馬線、天橋或地下道。

 •   行人走路要靠右。

 •   行人不可以在鐵路路線、橋

樑、隧道內及站區內非供行

人通行之處所通行。

 •  不可在鐵路軌道或有關設備

上堆積、放置或拋擲物品，

妨害行車安全。

 •   មឆិនអាចន្រើក្រ�យានយនដោនៅនលើ្ ្លឌូេដែក ស្្ន � ឌូង ្្លឌូេ នឆិងចំណៃណាដែលមឆិនអនុញ្ញា ៃដោឆិឲ្យ
មានកា�ឆ្លងកាៃ់។

 •   មឆិនបៃរូេ្រង្គ� ទុក ឬនបាុះនចាលេៃថាធុាៃុន្សេងៗនៅនលើ ដែសេ ្្លឌូេដែក ឬឧ្រក�ណ៍ដែលទាក់ទង 

ដែល្រងកនបោុះថានា ក់ែល់កា�នធ្ើែំនណើ �។

 •   នពលយានយនដោចា្់រន ដ្ោើមនចញែំនណើ � បៃរូេ្រញ្ជា ក់នភ្លើងសញ្ញា ជាមុន បៃរូេប្រយ័ៃនាពើឧ្រសគ្គ 
នឆិងមនុសសេនៅជំុេញិយានយនដោ បពមទំាងបៃរូេអនុញ្ញា ៃឆិដោឲ្យយានយនដោកំពុងន្រើក្រ�នឆិងអនាកែំ    
នណើ �កំពុងនៃ្ើ�នជើងនលើ្ ្លឌូេនធ្ើែំនណើ �នៅមុន។

 •   មុននពល្រៃ់ ឬផ្្ល ស់្រដោឌូ� ្្លឌូេន្រើក្រ� បៃរូេនប្រើនភ្លើងសញ្ញា ្រៃ់នឆ្ងស្ដោំ ជាមុននែើម្បើ្រញ្ជា ក់ថាចង់
្រៃ់ (ផ្្ល ស់្រដោឌូ� ្្លឌូេន្រើក្រ�) នហើយបៃរូេនប្រើនភ្លើងសញ្ញា ន្ុះ�ហឌូៃែល់្រញ្់្រ 
កា�្រៃ់ឬផ្្ល ស់្រដោឌូ� ្្លឌូេន្រើក្រ�។

 •  យានយនដោែឹកនភ្ៀេ ឬឥវ៉ាន់ មឆិនបៃរូេហសួទមងៃន់ន�ើយ។

3. អនាកស ្្មើរសជើង

 •  អនាកនៃនាើ�នជើងបៃរូេនោ�ពស្្ល កសញ្ញា  ដែសេសញ្ញា  នឆិងសញ្ញា ចំណំាតនចរាច�ណ៍ បពមទំាងនោ�ព

តាមកា�ចង្លុ្រង្ហា ញ�្រស់មន្នដោើចង្លុ្រង្ហា ញចរាច�ណ៍។

 •  នោយស្�យានយនដោនធ្ើែំនណើ �ប្រកាន់ស្ដោំ  ែឌូនចនាុះអនាកនៃ្ើ�នជើងបៃរូេពឆិនឆិៃ្យឲ្យចបាស់ពើស្ថា នភាព

យានយនដោន្រើក្រ� មុននឹងឆ្លង ្្លឌូេ។

 •  អនាកនៃ្ើ�នជើងបៃរូេនែើ�នលើដែសេនសុះ្រងកង់ ស្្នអាកាស ឬ ្្លឌូេនបកាមែើ។

 •  អនាកនៃ្ើ�នជើងបៃរូេប្រកាន់ស្ដោំ ។

 •  មឆិនអាចនែើ�ឆ្លងកាៃ់ ្្លឌូេដែក ស្្ន � ឌូង ្្លឌូេ នឆិងចំណៃណាដែលមឆិនអនុញ្ញា ៃដោឆិឲ្យមានកា�ឆ្លង

កាៃ់។

 •  មឆិនបៃរូេ្រង្គ� ទុក ឬនបាុះនចាលេៃថាធុាៃុន្សេងៗនៅនលើ ដែសេ ្្លឌូេដែក ឬឧ្រក�ណ៍ដែលទាក់ទង 

ដែល្រងកនបោុះថានា ក់ែល់កា�នធ្ើែំនណើ �។
行人過馬路需走斑馬線 
អនាកនៃ្ើ �នជើងបៃរូេឆ្លង្្លឌូេនលើកដែសេនសុះ្រងកង់

ជំពូកណែនំានៃការរស់នៅ
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ជំពូកណែនំានៃការរស់នៅ生活輔導篇

ស�ៀវសៅណែនំា�ម្រាប់ម្បជាជនចំែូលម្� រុកថ្មីមុនមកតៃវ៉ាន់   ទីស្នា ក់ការអននាដោ ប្រនេសៃ៍បកសួងមហាន ទ្ៃ 




