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設籍前新住民遭逢特殊境遇扶助 
ប្រជាជនថ្មីប្រូវបានជួយក្នុងស្ថា នភាពពិសេេមុនសពលចុុះស ម្ ុះ 

 

補助對象及資格 ការឧររាមភធននិងលក្ខណៈេមបរត ិ

配偶或子女設籍本市之未設籍新住民(依內政部移民署所核發居留證件上所列

實際居住本市之設籍前新住民)，家庭總收入按全家人口平均分配，每人每月未

超過市府當年發布最低生活費用基準 2.5倍及政府當年發布臺灣地區平均每人

每月消費支出 1.5倍，且家庭財產(包含動產及不動產)未超過市府公告之一定

金額，並具有下列情形之一者： 

ប្រេិនសរើរតីប្រពនធឬក្ូនប្រូវបានចុុះស ម្ ុះជាអ្នក្រេ់សៅថ្មីសោយគ្មម នការចុុះស ម្ ុះសៅក្នុងទីប្ក្ុង 

(សោងសៅតាមអ្នក្រេ់សៅថ្មីមុនសពលចុុះស ម្ ុះដូចមានចុុះក្នុងលខិិររញ្ជា ក្់ទីលំសៅដដលសចញសោយនាយក្ោា នអ្សនាត ប្រសវេន៍ននប្ក្េួងមហានទៃ) 

ប្បាក្់ចំណូលប្រួស្ថរេរុរប្រូវបានដចក្ចាយសេមើៗគ្មន ដលប់្ក្ុមប្រួស្ថរននមនុេសមាន ក្់ៗ។ ក្នុងមួយដខមិនសលើេពី ២,៥ 

ដងននក្ប្មិរជីវភាពរេ់សៅអ្របររមាដដលសចញសោយរោា ភិបាលប្ក្ុងក្នុងឆ្ន ំសនាុះស ើយរោា ភិបាលបានរសចេញចំណាយជាមធយមប្រចំាដខចំនួន ១,៥ 

ដងក្នុងមនុេសមាន ក្់សៅនរវ៉ា ន់ស ើយប្ទពយេមបរតិប្រួស្ថរ (រួមទំងចលនវរាុនិងអ្ចលនៈប្ទពយ) មិនសលើេពីចំនួនជាក្់លាក្់ដដលប្រកាេសោយរោា ភិបាលទីប្ក្ុងនិងមានដូចខាងសប្កាម 

មួយក្នុងចំសណាមស្ថា នភាព៖ 

 

1. 配偶死亡或失蹤，經向警察機關報案協尋未獲達六個月以上。 

១. រតី / ប្រពនធបានស្ថា រ់ឬបារ់ខាួនស ើយមិនប្រូវបានរក្ស ើញអ្េ់រយៈសពលជាង ៦ ដខរនាៃ រ់ពីរាយការណ៍សរឿងសនុះសៅរ ូលីេ។ 

 

2. 因配偶惡意遺棄或受配偶不堪同居之虐待，經判決離婚確定或已完成協議

離婚登記。 

២- សោយស្ថរដរការសបាុះរង់សចាលររេ់រតីឬប្រពនធដដលមានរំនិរអាប្ក្ក្ឬ់ការរំសលាភរំពាន សលើការរួមរេ់ជាមួយគ្មន ដដលមិនអាចប្ទំប្ទបាន ការដលងលុះប្រូវបានរញ្ជា ក្់សោយស្ថ 

លប្ក្មឬការចុុះស ម្ ុះដលងលុះសោយក្ិចេប្ពមសប្ពៀងប្រូវបានរចេរ់។ 

3. 因家庭暴力、性侵害或其他犯罪受害，而無力負擔醫療費用或訴訟費用。 

៣- ទទួលរងនូវអ្សំពើ ឹងាក្នុងប្រួស្ថរការរំសលាភទាូវសភទរឬរទឧប្ក្ិដាសទសងៗសទៀរ ដដលមិនអាចមានលទធភាពចំណាយដទនក្សវជាស្ថប្េតរឺចំណាយសលើការរណត ឹង។ 
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4. 單親無工作能力，或雖有工作能力，因遭遇重大傷病或為照顧六歲以下在

臺婚生子女未能就業。 

៤- ឪពុក្មាត យដដលគ្មម នរូឬមនិអាចសធវើការបាន សទុះរីគ្មរ់មានេមរាភាពសធវើការក្៏សោយ 

គ្មរ់មិនអាចរក្ការងារសធវើបានសទសោយស្ថរមានរញ្ជា ធងន់ធងរឬសមើលដថ្សក្មងដដលសក្ើរសៅនរវ៉ា ន់សប្កាមអាយុ ៦ ឆ្ន ំ។ 

5. 配偶處一年以上之徒刑或受拘束人身自由之保安處分一年以上，且在執行

中。 

៥- 

េ ព័ទធនឹងប្រូវទតនាៃ សទេឱ្យជារ់ពនធនាគ្មរសប្ចើនជាងមួយឆ្ន ំឬការោក្់ទណឌ ក្មមេនតិេុខននសេរីភាពផ្ទៃ ល់ខាួនដដលប្រូវបានហាមឃារ់អ្េ់រយៈសពលជាងមួយឆ្ន ំស ើយប្រូវបានអ្នុវ

រត។ 

6. 因三個月內生活發生重大變故導致生活、經濟困難者，且其重大變故非因

個人責任、債務、非自願性失業等事由。 

៦- មនុេសដដលជីវិរនិងសេដាក្ិចេមានការលំបាក្ ដដលរណាត លមក្ពីការផ្ទា េ់រតូរេំខាន់ៗក្នុងជីវិរ ក្នុងរយៈសពល ៣ ដខស ើយការផ្ទា េ់រតូរ 

មិនដមនសោយស្ថរដរទំនួលខុេប្រូវផ្ទៃ ល់ខាួន រំណុលការអ្រ់ការងារសធវើសោយមិនេម័ប្រចិរតជាសដើម។ 

 

補助項目及基準 រសប្មាងឧររាមភធននិងេតង់ោ 

1. 緊急生活扶助費：每人每次最高核發當年度本市最低生活費三個月。應於事

實發生後六個月內提出申請，逾期不予補助，並不得與其他性質相同補助或

安置照顧費用重複領取，且同一個案同一事由以補助一次為限。 

 
១. សេវេប្មារ់ការប្ទប្ទង់ការរេ់សៅរនាៃ ន់៖ ចំណាយអ្របររមាននការរេ់សៅររេ់ទីប្ក្ុងក្នុងឆ្ន ំរចេុរបននប្រូវសចញឱ្យរ ូរដល់ ៣ ដខក្នុងមួយនាក្់រាល់ដង។ 
ការោក្់ពាក្យេំុរួរដរប្រូវបានោក្់ក្នុងរយៈសពល៦ដខរនាៃ រ់ពីការពិរ។ 
គ្មម នការឧររាមភនឹងប្រូវបានទតល់ជនូរនាៃ រ់ពីកាលររិសចេទទុរក្ំណរ់ស ើយការឧររាមភធនសទសងសទៀរដដលមានលក្ខណៈដូចគ្មន  ឬការចំណាយសលើការដថ្ទំេប្មារ់ការតាំងទីលំសៅថ្មីមិនប្រូវ 
ការប្រមូលមតងសទៀរ ក្ំណរ់េប្មារ់ប្បាក្់ឧររាមភដរមួយ។ 
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2. 子女生活津貼費：十五歲以下在臺婚生子女每人每月補助當年度最低基本

工資十分之一。本津貼不得與其他性質相同補助或安置照顧費用重複領取。 

២- ប្បាក្់ឧររាមភេប្មារ់ការចិចេឹមក្ូន៖ សក្មងមាន ក្់ៗអាយុសប្កាម ១៥ ឆ្ន ំដដលសក្ើរសៅនរវ៉ា នក់្នុងអាពា ៍ពិពា ៍នឹងទទួលបានប្បាក្ឈ់្នួលអ្របររមា១ភារ១០ក្នុងមួយដខ។ 

ប្បាក្់ឧររាមភសនុះនឹងមនិប្រូវបានទទួលមតងស ើយមតងសទៀរជាមួយនឹងការឧររាមភធនសទសងសទៀរ ឬការចំណាយសលើការដថ្ទំជំនួេក្ដនាងតាំងទីលំសៅថ្មីដដលមានលក្ខណៈដូចគ្មន សទ។ 

 

3. 托育津貼費：未滿六歲之在臺婚生子女，每人每月最高補助新台幣一千五百

元(按季撥款)。本津貼不得與五歲幼兒免學費教育計畫向下延伸方案、高雄

市幼兒教育及照顧補助、兒童托育津貼、公共及準公共化托育補助、中低收

入戶幼兒園補助、原住民幼兒園補助、育兒津貼及其他相同性質之補助重

複領取。 

៣- ប្បាក្់ឧររាមភដថ្ទំក្ុមារ៖ ក្ុមារដដលមានអាយុសប្កាម ៦ ឆ្ន ំដដលបានសរៀរការសៅនរវ៉ា ន់មនុេសមាន ក្់ៗនឹងទទួលបានប្បាក្ឧ់ររាមភអ្រិររមាចំនួន ១៥០០ោន ក្នុងមួយដខ 
(ជាសរៀងរាល់ប្រីមាេ) ។ ប្បាក្់ឧររាមភសនុះមិនប្រូវបានពនារសពលជាមួយដទនការអ្រ់រំឥររងន់ថ្ាេប្មារ់ក្ុមារអាយុ ៥ ឆ្ន ំ ប្បាក្់ឧររាមភដថ្ទំក្ុមារនិងដថ្ទំក្ុមារសៅទីប្ក្ុងក្ូវេ ុង 
ប្បាក្់ឧររាមភដថ្ទំក្ុមារប្បាក្់ឧររាមភដថ្ទំក្ុមារការទតល់ ប្បាក្់ឧររាមភដថ្ទំក្ុមារស្ថធារណៈេប្មារ់ប្រួស្ថរ 
ដដលមានប្បាក្់ចំណូលទរនិងពាក្់ក្ណាត លនងិប្បាក្់ឧររាមភដថ្ទំក្ុមារស្ថធារណៈជនជារិសដើម។ 
ប្បាក្់ឧររាមភដថ្ទំក្ុមារនិងប្បាក្់ឧររាមភសទសងសទៀរដដលមានលក្ខណៈដូចគ្មន ប្រូវបានទទួលមតងស ើយមតងសទៀរ។ 
 

4. 傷病醫療補助：自行負擔醫療費用超過新台幣三萬元部分，最高補助百分之

七十，每人每年最高補助新台幣十二萬元。扣除私人保險。但應扣除已由全

民健康保險與其他保險負擔之費用及已領取以外之其他保險給付。已領取

政府機關或民間機構相同性質之醫療補助及保險給付者，不得重複申請本

補助。 

៤- ប្បាក្់ឧររាមភដទនក្សវជាស្ថប្េតេប្មារ់ការរងររួេនិងជំងឺ៖ ការចំណាយខាងសវជាស្ថប្េតដដលប្រូវរង់សោយខាួនឯងសលើេពី ៣០០០០ ោន ប្បាក្់ឧររាមភអ្រិររិមារឺ ៧០% 

ស ើយប្បាក្់ឧររាមភអ្រិររិមា១២០០០០ ោន េប្មារ់មនុេសមាន ក្់ក្នុងមួយឆ្ន ំ។ ដក្ការធានារា៉ា រ់រងឯក្ជន។ សទុះោ ងណាការចំណាយដដលធានារា៉ា រ់រងេុខភាពជារិនិងធានារា៉ា រ់រង 

និងធានារា៉ា រ់រងសទសងសទៀរសប្ៅពីចំណាយ ដដលបានទទួលរួចស ើយរួរដរប្រូវបានការ់។ 

អ្នក្ដដលបានទទួលប្បាក្់ឧររាមភដទនក្សវជាស្ថប្េតនិងការរង់ប្បាក្់ធានារា៉ា រ់រងដដលមានលក្ខណៈដូចគ្មន  

ពីទីភាន ក្់ងាររោា ភិបាលឬអ្ងគការឯក្ជនមនិអាចោក្់ពាក្យេំុប្បាក្់ឧររាមភសនុះមតងស ើយមតងសទៀរបានសទ។ 
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5. 返鄉往返機票費：經本府社工員評估確有需要而無力負擔費用之個案，得視

需要專案簽准後予以補助往返機票費用，亞洲地區每人最高補助新臺幣二

萬元，非亞洲地區每人最高補助新臺幣三萬元，每人每年最高以補助一次

為限，並應依規定檢附票根或購票證明辦理核銷。 

៥. នថ្ាេំរុប្រសធវើដំសណើរប្រឡរ់មក្ទៃុះវិញ៖ េប្មារ់ក្រណីដដលរុរគលិក្េងគមក្ិចេក្នុងរោា ភិបាលបានវយរនមា ចាំបាច់ស ើយមិនអាចមានលទធភាពចំណាយនថ្ាសេវសហាុះស ើរ 

នឹងប្រូវឧររាមភធនរនាៃ រ់ពរីសប្មាងសនុះប្រូវបានអ្នុម័រការឧររាមភអ្រិររមាេប្មារ់មនុេសមាន ក្់ៗ សៅអាេុីមានចំនួន ២០០០០ ោន។ 

ប្បាក្់ឧររាមភអ្ររិរិមាេប្មារ់មនុេសមាន ក្់ៗសៅអាេីុមានចំនួន ៣០០០០ ោន។ 

ប្បាក្់ឧររាមភអ្ររិរមាេប្មារ់មនុេសមាន ក្់ក្នុងមយួឆ្ន ំប្រូវបានក្ំណរ់េប្មារ់មាន ក្់ស ើយវិញ្ជា រនរ័ប្រទិញេនាឹក្សឆ្ន រឬេំរុប្ររួរដរប្រូវបានប្រួរពិនិរយនិងដំសណើរការប្េរតាមរទរបចារតិ។ 

 

 

申請應備文件及程序 

ឯក្ស្ថរនិងវិធីេប្មារ់ការោក្់ពាក្យ 

    新申請案(隨時申辦)或原列冊案(採逐年申請審核制，於每年年底重新申

辦)，皆需檢附下列應備文件，向配偶或子女之戶籍所在地區公所提出申請： 

  ពាក្យេុំថ្មី (ោក្់ពាក្យសៅសពលណាក្៏បាន) ឬរចាីសដើម (ប្រព័នធោក្់ពាក្យេំុនិង ពិនរិយពាក្យេំុមួយឆ្ន ំមតង សៅចុងឆ្ន ំនីមួយៗ) 

ប្រូវភាា រ់ឯក្ស្ថរដូចខាងសប្កាមរួរដរប្រូវបានរចាូនសៅការិោល័យរតី / ប្រពនធឬការិោល័យចុុះស ម្ ុះក្នុងប្េុក្សដើមបីោក្់ពាក្យេុំ៖ 

1. 申請人居留證件影本 
១ ថ្រចមាងលិខិរអ្នញុ្ជា រស្ថន ក្់សៅររេ់អ្នក្ោក្់ពាក្យេុំ។ 
2. 其他證明文件(如失蹤證明、離婚判決書、診斷證明書、入獄服刑證明等)。 
២- ឯក្ស្ថរគំ្មប្ទសទសងៗសទៀរ (ដូចជាវិញ្ជា រនរ័ប្របារ់ខាួន ស្ថលប្ក្មដលងលុះលិខិររញ្ជា ក្់ការសធវើសរារវិនិចេ័យ ការការ់សទេោក្់ពនធនាគ្មរជាសដើម) ។ 
3. 郵局儲金簿封面影本。 
៣- ថ្រចមាងរប្មរសេៀវសៅប្បាក្់រសចាើររេ់នប្រេណីយ៍។ 
4.申請兒童托育津貼者須另檢附「高雄市各項學前補助查調申請表」，並由園方

與家長於簽章區簽名或蓋章。 

៤. អ្នក្ោក្់ពាក្យេំុប្បាក្់ឧររាមភដថ្ទំក្ុមារប្រូវភាា រ់“ ទប្មង់ពាក្យេំុេប្មារ់ការសេុើរអ្សងេរសលើប្បាក្់ឧររាមភមសរតយយសទសងៗសៅក្នុងប្ក្ុងក្ូវេ ុង” 

ដដលប្រូវចុុះ រាសលខាឬសបាុះប្តាសោយស្ថលាមសរតយយនិងឪពុក្មាត យក្នុងររំន់ចុុះ រាសលខា។ 
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服務單位、洽詢電話 អ្ងគភាពសេវក្មម ស្ថក្េួរទូរេ័ពៃ 

 

    戶籍地區公所社會(經)課、里辦公處 

ការិោល័យថ្នន ក្់េងគម (សេដាក្ចិេ) និងលីសៅក្នុងរំរន់ចុុះស ម្ ុះស្ថធារណៈ 

    社會局婦女及保護服務科:3368333轉 3862~3867、3303353 

ដទនក្សេវក្មមស្តេតីនិងការពារការិោល័យេងគម៖ ៣៣៦៨៣៣៣ ដល់ ៣៨៦២ ~ ៣៨៦៧, ៣៣០៣៣៥៣ 

     

 


