
မှတ်ပ ုံမတငမ်ီနေထ ုံငသ်မူ  ျားက ုံအထျူားအန ြေအနေမ  ျားတွငက်ူညမီှု 

 

နထ က်ပ ံ့မညံ့သ်နူငှံ့အ်ြွေငံ့အ်န ျား 

အ မ်နထ ငဖ်က် သ ုံ ံ့မဟုံတ ်ကန ျားသည ်ဤမ   ြို့တွင ်ှတ်ပ ုံတငထ် ားခြငာ်း ရှ ဘ ဲနေထ ုံငန်ေသ ူ  ား၏ 

( ပညထ်နဲ ျား၀ေက်ကီျားဌ ေ၏  ူဝငမ်ှုကကီျားကကပ်န ျားဌ ေမှ ထုံတ်နပျားသညံ့ ်နေထ ုံငြ်ေွငံ့ ်က်မှတ်တငွ ်

နဖ ် ပထ ျားနသ  မှတ်ပ ုံမတငမ်ီနေထ ုံငသ်သူစ်မ  ျား ) မ သ ျားစုံ စုံစုံနပေါငျ်ားဝငန်ငကွ ုံ မ သ ျားစုံတစ်ြေုံ  ုံျား အညအီမျှ 

ြေွဲ န ၀ပပီျား  ူတစ်ဦျားသည ်တစ်  ျှင ်ထ ုံနစှ်စညပ်ငသ် ယ အစ ုံျား မှ ထုံတ် ပေန်သ  

အေ မံ့်ဆ ုံျား ူနေမှုကုံေက် စ  တ် အန ြေြေ စ နှုေျ်ားထက် ၂.၅ ဆနငှံ့ ်အစ ုံျား မှ ထ ုံနစှ်တွင ်ထုံတ် ပေန်သ   

ထ ုံငဝ်မ်ရှ  ူတစ်ဦျားစီ၏ တစ် ပ မ်ျားမျှသ ုံျားစွဲမှု အသ ုံျားစ  တ်ထက် ၁.၅ ဆမပ ုံ ပေါ ။ ထ ုံ ံ့ ပင ်မ သ ျားစုံပ ုံငဆ် ုံငမ်ှု 

( အ  ်ခြ နခ နငှ ပ်ုံဂ္  လ်နရားဆ ုံငရ် ပ ုံငဆ် ုံင ်ှု ) သည ်မ   ြို့နတ ်အစ ုံားရက န ကခင ထ ားနသ  

သတ် ှတ်ြ က်ပ  ဏထက်  ပ ုံဘ ဲနအ က်ပါအနခြအနေ   ားထ ဲှတစ်ြုံ ပါ၀◌ငသ်ူခြစ်ရ ည ်- 

၁။ အ မ်နထ ငဖ်ကတ်စ်ဦျားနသဆ ုံျား ြေငျ်ား သ ုံ ံ့မဟုံတ် နပ  က်ဆ ုံျား ြေငျ်ားက ုံ  ဲထ သ ုံ ံ့ တ ုံငက်က ျားထ ျားပပီျား 

န ြေ က် နက  ်ထ  ရှ နဖမွနတွွေ့ ရှ နသျားသမူ  ျား ။ 

၂။ အ မ်နထ ငဖ်က်သည ်မနက ငျ်ားနသ စ တ်ထ ျား ဖငံ့ ်စွေ ံ့ြ်ေွ  ြေငျ်ား သ ုံ ံ့မဟုံတ် အတူတကွမနေထ ုံင ်ြေငျ်ား 

စနသ နှ ပ်စက်မှုမ  ျားနကက ငံ့ ်ကွ ရှငျ်ား ေ ်တ  ျား၀ င ်စီ ငြ်ေ   ြေငျ်ား သ ုံ ံ့မဟုံတ် က ွရှငျ်ားြေွငံ့ ်

မှတ်ပ ုံတငသ်န  တူညြီေ က်  ပြု ုံပ်ပပီျားသူမ  ျား ။ 

၃။ အ မ်တွငျ်ားအကကမ်ျားဖကမ်ှု ၊   ငပ် ုံငျ်ားဆ ုံင ် နစ ်က ျားမှု သ ုံ ံ့မဟုံတ် အ ြေ ျား  ဇ၀တ်မှုမ  ျားနကက ငံ့ ်

နဆျားကုံသမှုကုံေက် စ  တ် သ ုံ ံ့မဟုံတ် တ  ျားစ  တ်မတတ်န ုံငသ်မူ  ျား ။ 

၄။ ကကငန်ဖ ်မဲံ့မ   (single parent) မ  ျားသညအ် ုံပ်မ ုံပ်န ုံင ်ြေငျ်ား (သ ုံ ံ့) အ ုံပ်  ုံပ်က ုံငန် ုံငန်သ ် ညျ်ား 

ကကီျားမ ျားနသ ဒဏ ် မ  ျား (သ ုံ ံ့) ဖ  ျားေ မှုနကက ငံ့အ် ုံပ်မ ရှ  ြေငျ်ား (သ ုံ ံ့) အသက် (၆) နစ်ှနအ က် 

ထ ုံငဝ်မ်တွငန်မွျားဖ ွျားနသ  ကန ျားမ  ျားအ ျား နစ ငံ့န်ရ ှကန်ေ  ြေငျ်ားနကက ငံ့ ်အ ုံပ်မ ုံပ်န ုံငသ်မူ  ျား ။ 



၅။ ကကငန်ဖ ်သညတ်စ်နစှထ်က်ပ ုံနသ  နထ ငဒ်ဏြ်ေ မှတ်ြေ   ြေငျ်ား (သ ုံ ံ့) 

က ုံယ်န ျားက ုံယတ်  ွတ ်ပ်ြေွငံ့တ် ျားဆျီားမှုအတွက် တစ်နစှ်ထက်ပ ုံနသ   ပစ်ဒဏြ်ေ မှတ် ပပီျား 

 ပစ်ဒဏက် ြေ နေဆ ဲဖစ်သ ူ။ 

၆။ သ ုံျား အတွငျ်ား အကကီျားအက ယ်န ပ ငျ်ား ဲမှုမ  ျားနကက ငံ့ ် ဝနငှံ့စီ်ျားပွ ျားန ျားအြေက်အြေဲမ  ျား ကက ြုနတွွေ့  ြေငျ်ားနငှံ့ ်

အဓ ကအန ပ ငျ်ားအ ဲမ  ျားသည် ပုံဂ္ ြု ်န ျားတ ၀ေ ်၊ န ကျားပမီ ၊ အတငျ်ားအဓမမအ ုံပ် က်မဲံ့ ဖစ်မှု 

စသ ဖငံ့မ်ဟုံတ်သမူ  ျား။ 

 

နထ က်ပ ံ့ပစစညျ်ားမ  ျားနငှံ့အ်န ြေြေ စ နှုေျ်ားမ  ျား 

၁။ အန ျားနပေါ် ူနေမှုအနထ က်အပ ံ့အြေနကကျားနင ွ-  ူတစ်ဦျားြေ ငျ်ားစီအတွက် ထ ုံနစှ်တွင ်ထ ုံပမ ြုွေ့၏ 

အေညျ်ားဆ ုံျား နေထ ုံငမ်ှုစ  တ် သ ုံျား စ  (သ ုံျား တစ်ကက မ်)  က ုံအမ  ျားဆ ုံျားထုံတ်နပျားမည ်။ န ျှ က်   က ုံ 

အ ဖစ်အပ က်ပပီျားနေ က် န ြေ က် အတွငျ်ား န ျှ ကထ် ျား မည် ။ နေ က်ဆ ုံျားသတ်မှတ်ထ ျားသညံ့ ်က ်ွေ ်ျှင ်

မညသ်ညံ့န်ထ က်ပ ံ့နငကွ ုံမျှနပျား  မံ့်မညမ်ဟုံတ်ပေါ ။ အ ြေ ျားပ ုံစ တူနထ က်ပ ံ့မှု သ ုံ ံ့မဟုံတ် 

 ပေ ်ညန်ေ  ြေ ထ ျားန ျား နစ ငံ့န်ရှ က်မှုကုံေက် စ  တ်မ  ျားက ုံထပ်ြေေါ ထပ်ြေေါ  ယူြေွငံ့ ်မ ပေါ ။ 

တူညနီသ အမှုက စစတစ်ြုံတွင ်နထ က်ပ   ှုတစ်ကက  ်တညာ်းခြင သ်  ရရှ န ုံင ်ည ်။ 

၂။ ကန ျားမ  ျား၏နေထ ုံငစ်  တ် - ထ ုံငဝ်မ်ဖွ ျား အသက် ၁၅ နစှ်နအ က်ကန ျား တစ်ဦျားြေ ငျ်ားစီက ုံ  စဉ် 

ထ ုံနစှ်အေညျ်ားဆ ုံျားအန ြေြေ  စ ၏ ၁၀ ပ ုံတစ်ပ ုံက ုံနထ က်ပ ံ့မည ်။ ဤနထ ကပ်  န ကားက ုံ 

အ ြေ ျားပ ုံစ တူနထ က်ပ ံ့မှု သ ုံ ံ့မဟုံတ်  ပေ ်ညန်ေ  ြေ ထ ျားန ျား နစ ငံ့န်ရှ က်မှုကုံေက် စ  တ်မ  ျားနငှံ့ ်ထပ်ြေေါ 

ထပ်ြေေါ  ယူြေွငံ့မ် ပေါ ။ 

၃။ ကန ျားနစ ငံ့န်ရှ က်စ  တ် - ထ ုံငဝ်မ်တွငအ်သက် ၆ နစှ်နအ က်ကန ျားမ  ျားနမွျားဖွ ျားပပီျားကန ျားတစ် ဦျား 

ြေ ငျ်ားစီသညတ်စ်  ျှင ်ထ ုံင၀် မ်နင ွ၁၅၀၀ (သ ုံျား တစ်ကက မ်) အ မငံ့ဆ် ုံျားနထ က်ပ ံ့နကကျား က်ြေ  ရှ   မံ့်မည။် 

ဤနထ က်ပ  န ကားက ုံ ငါားနစ်ှအရွယ်ကနလား   ားအတကွ် အြ ဲ ပည နရားအစီအစဉ်နငှ အ်တူ  

ဆက်လက်သက်တ ်ား တ ုံားရပါ ။ Kaohsiung ပမ ြုွေ့ကန ျားငယ်ပည န ျားနငှံ့ ်နစ ငံ့န်ရှ က်မှုနထ က်ပ ံ့နင၊ွ 

ကန ျားနစ ငံ့န်ရ ှက်မှုစ  တ်၊ အမ  ျား ပညသ်နူငှံ့ ်အမညြ်ေ  ူသ ရှငက်က ျားကန ျားနစ ငံ့န်ရှ က်မှု (Public and 

quasi-publicized childcare)စ  တ်၊ အေ မံ့်နငှံ့အ် ယအ် တ် ၀ငန်ငအွ မ်နထ ငစ်ုံမ  ျားအတွက်  



မူကက ြုစ  တ်နထ က်ပ ံ့နကကျား ၊ မူ နေထ ုံငသ်မူ  ျားအတွက် မူကက ြုစ  တ်နထ ကပ် ံ့နကကျားမ  ျား၊ , 

ကန ျားထ ေျ်ားစ  တ်နငှံ့အ် ြေ ျားတူညနီသ နထ က်ပ ံ့နကကျားမ  ျားက ုံထပ်ြေေါထပ်ြေေါ ယူြေွငံ့မ် ပေါ ။ 

၄။ ဒဏ ် နငှံ့ေ် မက ေျ်ားမှုမ  ျားအတွက်နဆျား က်ဆ ုံင ် နထ က်ပ ံ့နကကျားမ  ျား - 

မ မ က ုံယ်က ုံက ြေ  ေန်ဆျားဝေါျားကုံသမှုကုံေက် စ  တ်သည် ထ ုံင၀် မ်နင ွ၃၀၀၀၀ အထက်ရှ သမူ  ျားက ုံ အမ  ျားဆ ုံျား 

၇၀% နထ က်ပ ံ့နပျားပပီျား တစ်နစ်ှ ျှင ်ူတစ် ဦျားက ုံအမ  ျားဆ ုံျား NT နဒေါ်   ၁၂၀,၀၀၀ နထ က်ပ ံ့နပျားမည ်။ 

ပုံဂ္  ကအ မြေ နှုတ်ယူပပီျား ။ သ ုံ ံ့နသ ် အမ  ြုျားသ ျားက ေျ်ားမ န ျားအ မြေ နငှံ့ ်အ ြေ ျားအ မြေ မ  ျား၏ 

ကုံေက် စ  တ်မ  ျားအ ျားနုံတယ်ူမည ်။ 

အစ ုံျား နအဂ ငစီ်မ  ျားသ ုံ ံ့မဟုံတ်ပုံဂ္  ကအဖွဲွေ့အစညျ်ားမ  ျားမှနဆျားဝေါျားနထ က်ပ ံ့နကကျားနငှံ့တ်ညူနီသ အ မြေ နကကျား

က ုံ က်ြေ  ရှ သမူ  ျားသညဤ်နထ က်ပ ံ့နငကွ ုံထပ်မ န ျှ က်ထ ျားန ုံငမ်ညမ်ဟုံတ်ပေါ။ 

၅။ နေ ပ် ပေ ်ေအ်သ ွျားအ ပေန် ယ ဉ်စရိတ ်- အစ ုံျား  ူမှုန ျား၀ေထ်မ်ျားမ  ျားမှ အ ကဲ ဖတ်၍ 

အမှေတ်ကယ်  ုံအပ်ပပီျား ကုံေက် စ  တ်မတတန် ုံငသ်ညံ့် က စစ ပ်မ  ျားအတကွ် စီမ ြေ က်အတည ်ပြုပပီျားနေ က်တွ င ်

အသ ွျားအ ပေန် ယ ဉ်စရ တ်က ုံနထ က်ပ ံ့န ုံငသ်ည။် အ ရှမှနေသ ူတစဦ်ျားြေ ငျ်ားစီအတွက် 

အမ  ျားဆ ုံျားနထ က်ပ ံ့နငမှွ  NT နဒေါ်   ၂၀၀၀၀  ဖစ်ပပီျား အ ရှမဟုံတ်နသ   နေသ ှ ူတစ်ဦျားြေ ငျ်ားစီအတကွ် 

အမ  ျားဆ ုံျားနထ က်ပ ံ့နငမှွ  NT နဒေါ်   ၃၀,၀၀၀  ဖစ်သည။်  ူတစ်ဦျားက ုံတစ်နစှ် ျှင ်အမ  ျားဆ ုံျား 

တစ်ကက မ်သ နထ က်ပ ံ့မည ်။ စညျ်ားမ ဉ်ား   ားအရ လက် ှတ်အနရ ငာ်းဆ ုံင ်  ားနငှ  ်လက် ှတ်၀◌ယ်ယူ ှု   ားက ုံ 

စစ်နဆား ည ်။ 

 

လလ ျှောကလ် ျှောတငရ်ျှောတငွလ်ိိုအပ်လ ျှောစျှောရွကစ်ျှောတမ််းမ ျှော်းနငှ လ်ိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းမ ျှော်း  

နလ  က်လ  အသစ်   ား ( ညသ်ည အ်ြ  ေတ်ငွန်လ  က်ထ ားနသ နလ  က်လ   ဆ ုံ) သ ုံ   ဟုံတ် ူလစ ရငာ်း 

(နစှ်စဉ်နလ  က်လ  ခပေလ်ညစ်စ်နဆားခြငာ်းစေစ်အရ နစှ်ကုံေတ်ွငခ်ပေလ်ညန်လ  က်ထ ားခြငာ်း) သည ်

နအ က်ပါစ ရွက်စ တ ်ား   ားက ုံ အ  ်နထ ငြ်က် သ ုံ   ဟုံတ် ကနလား၏နေထ ုံငရ် နေသရ ုံားသ ုံ  ပူား 

တွဲတငခ်ပရေလ် ုံအပ်သည ်- 

 ၁။ နလ  က်ထ ားသ၏ူနေထ ုံငြ်ွင လ်က် ှတ်  တတ ူ။  



၂။ အခြ ားအနထ က်အထ ားစ ရွက်စ တ ်ား   ား (ဥပ  နပ  က်ဆ ုံားခြငာ်းအသ အ ှတ်ခပ လက် ှတ်၊ 

ကွ ရှငာ်းခြငာ်းစရီငြ် က်လက် ှတ်၊ နရ ဂါစစ်နဆားြ က်လက် ှတ်၊ နထ ငေ်ဏသ်က်နသ စသည)် ။ 

၃။ စ တ ုံက်နငစွုံစ အုံပ်  တတ ူ ။  

၄။ ကနလားနစ င န်ရ ှက် ှုအတွက်နလ  က်ထ ားသ ူ  ားသညသ်ာီးခြ ား "Kaohsiung 

မ   ြို့ ရှ  ူကက  စရ တ်   ားနထ က်ပ  ခြငာ်းအတွက်နလ  ကလ်  " က ုံပူားတွဲခြည စ်ွက်ရ ညခ်ြစ်မပီား 

 ူကက  နက  ငာ်းအုံပ်နငှ  ် ဘ   ားသည ်လက် ှတ်နရားထ ုံားရ ည န်ေရ တွငလ်က ်ှတ်ထ ုံားရ ည။်  

ဝန်လ ျှောငမ်ှုယနူစ၊်  က ်ယွရ်န်န ပါတ ် 

ခပညသ်ူ   ှတ်ပ ုံတငရ် ယ ၌လူ ှုစီားပွ ားနရားလီရ ုံား  

လူ ှုနရားဗ ူရ ုံ၏ အ    ားသ ီားနငှ က် ကွယ်နစ င န်ရှ က်နရား၀ေန်ဆ င ်ှုဌ ေ - ၃၃၆၈၃၃၃  ှ ၃၈၆၂ ~ ၃၈၆၇၊ 

၃၃၀၃၃၅၃ 

 

 

設籍前新住民遭逢特殊境遇扶助 

補助對象及資格 

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： 

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。 

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。 

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。 

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。 



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。 

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。 

 

補助項目及基準 

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。 

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。 

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。 

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。 

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。 



申請應備文件及程序 

    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： 

1. 申請人居留證件影本。 

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)。 

3. 郵局儲金簿封面影本。 

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。 

 

服務單位、洽詢電話 

    戶籍地區公所社會(經)課、里辦公處 

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


