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局長序

　　21 世紀初「新住民 ( 含大陸籍配偶 )」成為閩南、客家、外省、原住民

等「四大族群」之外的「第五大族群」，顯示了新住民已成為我國社會的重

要人口組成之一。

　　依照內政部移民署統計，截至 109 年 4 月臺中市共計有 58,836 位新住

民，其中大陸籍 ( 含港澳 ) 計有 39,269 人 (66.74%)占比最高，其次為越南籍

11,549 人 (19.63%)，另印尼籍 2,377 人 (4.04%)、菲律賓籍 971 人 (1.65%)、泰國籍 899

人 (1.53%)、柬埔寨籍 755 人 (1.28%)。

　　從以上數據可發現，「新住民」其實來自許多不同的國籍，擁有不同

的語言與文化，卻被共同歸屬為「第五族群」。而即使來自同一國籍的新

住民，也可能來自不同的族群、種族、地區，而有不同的文化、語言與種

族背景。

　　因此，期盼透過「新女子臺中」這本新住民季刊，與大家分享臺中新

住民的旅行箱故事、新住民子女的新情小站及本局培力新住民的真人故

事館，並引入性別平等概念及文化廚房，讓我們不分國籍與性別，營造一

個尊重與友善的移民環境。

　　另也期許本局能持續從核心價值：社會融合、平權與充權、以家庭為

中心概念出發，落實照顧本市每一位新住民及家庭。

臺中市政府社會局 局長

圖 :台中市大屯新住民家庭服務中心 -新住民中文學習成果發表會



真人故事館
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　　玉芳是來自越南的新住民，目前

在臺中市海線新住民家庭服務中心擔

任社工，別看她受訪時侃侃而談，其

實小時候的她在家暴中長大，相當自

卑，也不敢正視他人眼睛講話，所幸

母親始終給予正向態度，讓她的人生

觀並沒有因此扭曲，使她有積極向上

的動力，後來也透過新住民中心及弘

毓基金會找到自己價值。

　　玉芳在 19 年前嫁來台灣，因為語

言不通時常鬧笑話，讓她下定決心到

中文識字班進修，並完成國中學業，

更在 2007 年通過新住民通譯人員培訓

與考試，成為海線新住民中心第一屆

合格越南通譯員。後來因為家人相繼

生病，除了要獨自照顧兩個小孩，經

濟的壓力也隨之而來，她開始投入職

場工作，曾當過針車人員、塑膠包裝人

員、研磨工廠人員，即便辛苦，那 10 多

年期間她並沒有放棄學業，下班後帶

著孩子一起上課，一直到她研究所畢

業，回想起那段時間雖然艱辛，但也

許是成長背景使然，她認為凡事還是

得靠自己努力，畢竟身教勝於言教，

只有這樣才能給孩子帶來正向的力

量。

　　除了忙於家庭、工作與學業，玉芳

在空閒時間也參與了新住民中心的培

訓課程並加入弘毓基金會的志工隊，

因為加入志工隊，她發現了自己的志

趣，喜歡人與人之間的相互協助，甚至

可以拋去從前那個自卑的個性，擔任

起文化大使去各地演講分享 越南文

化，為了更進一步實現自我 價值，玉

芳決定將來要成為一名社工。在此之

前她必須具備更多專業能力，辭去工

廠的工作專職擔任翻譯員，使玉芳有

更多的心力可以在新住民中心累積自

己的學術與經驗，並於大學、研究所

選擇就讀社工相關科系，終於在去年

成為海線新住民中心的社工。

　　成為社工的玉芳沒想過這樣的歷

程竟然也影響了身邊的人，今年準備

上大學的女兒，受到媽媽的啟迪，決

定就讀社工系，讓玉芳備感欣慰；許

多同在新住民中心的學員，從一開始

不敢有夢想到看見玉芳的成功，激發

了她們勇敢追夢的欲望。玉芳認為這

一切的影響效應是因為有新住民中心

幫助，讓她們有學習的機會，助長追

夢的勇氣，進而努力成為自己理想中

的模樣。

 

找到自己的價值　成為他人的榜樣
文 : Chen　圖 : 馮玉芳

兒時全家福 ( 玉芳站在母親後方 )



旅行箱的故事
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　　今年是淑芳來台的第 21 年，過去

因為想改善家裡的經濟困境，透過媒

人的介紹，從家鄉柬埔寨嫁來台灣。

原以為自己能與 丈夫攜手共度下半

輩子，卻沒想到兩段婚姻的經營並不

順遂皆以離婚收場，所幸孩子們成為

了淑芳努力生活的動力，即便是自己

一個人，也要為孩子們建造幸福的家

庭。

情路坎坷　兩段婚姻離婚收場 

　　21 年前淑芳嫁給了她的第一任丈

夫，看似迎來幸福，卻因為 20 幾歲的

年齡差加上沒有感情的基礎，為這段

婚姻埋下了伏筆。剛來台灣的淑芳對

於這裡的一切都很陌生，原以為丈夫

是顧及到她對環境不熟悉不太讓她出

門，後來才知道原來是因為兩人有較

大的年齡差距，不認識的人都誤以為

兩人是父女，這讓丈夫心裡不太好受，

加上兩人本來就沒有感情的基礎，個

性及觀念也不同，漸漸地越來越沒話

說，即便是兩個女兒出生後依舊沒有

改善這樣的氛圍，於是兩人結束了這

段婚姻。

　　結束了婚姻，淑芳對於愛情仍保

有期待，透過朋友的介紹，認識了她

的第二任丈夫。兩人認識不久 後，便

陷入了愛情，對於淑芳來說這算是她

第一次談戀愛，很快地兩人奉子成婚，

就在她覺得自己總算得到幸福的歸

屬，卻又很快地變了調。過去交往時，

因為丈夫的公司是以現金方式支付薪

水，因此對於他的經濟狀況也沒有任

何懷疑，直到某天她發現丈夫沒辦法

在銀行開戶，一問之下，才知道原來

丈夫有欠債紀錄，兩人為此大吵一架，

加上後來發生一些事情兩人最終還是

決定離婚。

原以為重新來過　卻受到家暴對

待

　　「如果可以重來一次，我想我不

會跟他復合」淑芳在訪問時感慨的說

著。幾經波折，兩人又走到了一起，卻

也是淑芳惡夢的開始。丈夫的姐姐從

事性交易工作的媒介，為了找一個可

以信任的「馬伕」也就是幫忙載小姐

上班的司機，便要淑芳的丈夫辭去原

來還算穩定的工作來幫忙，淑芳非常

的反對，因為她明白這樣的行業相當

複雜。果不其然，丈夫的行為越來越

詭異，時常不接電話、兩三天才回家

一次，甚至加入拉客的行列，夫妻兩人

為此爭執很久，直到有一天，淑芳的

丈夫動手打了她，這才讓她完全死心，

決定要離開這個男人，即便當時兩人

的第二個小孩才 7 個月大，她還是堅決

訴請離婚，為了不讓兩個小孩生活在

這樣複雜的環境，淑芳也成功爭取到

監護權。

接受命運的挑戰

孩子賜我勇敢的力量 - 宋淑芳
文 : Chen　圖 :Chen
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旅行箱的故事

在最低潮時　為了孩子振作

　　離婚後的淑芳並沒有想像中的灑

脫，過去一直是家庭主婦的她，加上沒

有獲得任何贍養費，少了經濟的支柱

還要扛起撫養兩個小孩的責任，頓時

讓淑芳失去人生的方向，甚至有了輕

生的念頭，幸好朋友看到她傳了非常

負面情緒的簡訊趕快打電話報警，才

將淑芳從鬼門關救了回來。淑芳的行

為，隨即被通報社會局並介入輔導，

她被嚴正的告知假使再有一次這樣的

情況發生，兩個小孩將會由社會局帶

離安置，這才讓淑芳意識到她必須重

新振作，否則孩子們將會永遠離開她。

當時考量到依自己的能力沒辦法一邊

賺錢一邊照顧孩子，於是跟朋友借了

一筆錢，先將孩子送回柬埔寨由父母

幫忙照顧，而她則留在台灣兼職三份

工作努力賺錢，這樣的日子大概持續

了三年，直到最小的兒子可以有比較

正常的作息，才讓她有喘息的空間。

後來母親因病過世，淑芳將兩個孩子

接回來台灣一起生活。

一個人 也能撐起一個家

　　現在的淑芳非常樂觀幸福，雖然

小兒子在剛接回來身邊時，曾有過不

適應而抗拒，但在長時間的情感培養

下，現在成了最黏媽媽的小 蜜糖；小

女兒也相當乖巧懂事，是弟弟學習的

榜樣；而即便沒有生活在一起的大女

兒與二女兒，也跟他們維持很好的聯

繫，三不五時就會一起出去玩。

　　淑芳也接著說「不過這就是命運

的安排，不然我不會有這麼可愛的小

兒子」雖然有過掙扎，但這就是命運

給予她的考驗，她很慶幸自己在遭遇

家暴時可以很果決地離開，更感謝在

她人生最低潮時有家人、朋友還有許

多社扶單位的協助。或許有其他新住

民姊妹們曾遭遇家暴但卻沒有 像她

一樣的勇氣離開，淑芳也以過來人身

分喊話 :「忍耐不是唯一的辦法，要相

信自己可以活出另一條新的道路」。

　　對於未來，她沒有太大的願望，

只希望孩子們可以平安快樂的成長，

長大後可以孝順長輩，這樣看似平凡

的心願，就是她最大的幸福。



新情小站
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　　曉妘出生後就被帶到越南給 外

婆照顧，但也僅僅只有三年的時間就

回到台灣，對當時只有 3 歲的她來說

是一點記憶也沒有，由於從小就由媽

媽與外婆拉拔長大，因此基本的語言

溝通不是問題，偶爾還能從外婆那邊

聽到一些關於越南的故事，所以曉妘

對越南算是既陌生又熟悉。身為新二

代的她，從小就被灌輸自己與別人不

一樣的觀念，或許是上一代家庭並不

和諧，讓媽媽對越南沒有太多的眷戀，

加上剛來到台灣時，曾遭受語言歧視，

後來努力學習中文情況才稍微改善，

但對於曉妘來說她從來就不認為自

己跟其他人有什麼不同，不需要將自

己新二代的身分過於放大檢視。直到

三年前報名了移民署舉辦的「新住民

子女培育研習營」，在那裡她結識了

很多同是新二代的朋友，聽了不少她

以為只有在電視上才會發生的故事，

有些是令人驚嘆羨慕，但更多的是令

人心疼惋惜，在那之後曉妘便在心中

埋下種子希望新住民與新二代不再被

另類對待，讓彼此擁有更多的愛與包

容。

　　其實曉妘從小就有當配音員的夢

想，只是在大學之前沒有機會接觸這

個領域，直到進入勤益科大文化創意

事業系遇見了她的啟蒙老師 - 陳湘湘

老師與劉更始老師，從此開啟了她的

配音之路。

　　有了配音的興趣加上設計專業，

曉妘想想何不做個中文與越南文的雙

語繪本，一方面可以增進自己的配音

經驗，另一方面也可以慢慢實踐推廣

越南文化的理想，於是在兩位老師鼓

勵與幫助之下，曉妘完成了她第一本

中 / 越的雙語繪本，從故事發想、圖像

繪畫到雙語配音，全都一手包辦，還

因此在移民署「新住民及其子女築夢

計畫」中脫穎而出，成為台中市唯二

在這個計畫中獲獎的新二代。

　　有了成功的經驗，讓她更有信心

繼續往這個領域發展，最近也在研究

如何製作智慧雙語繪本，在閱讀的同

時還能透過智慧點擊學習越南文。

或許，過去遺留下來的刻板印象不是

一朝一夕就能徹底改變，但是曉妘期

盼，讓繪本的故事寓意以及越南文化

慢慢融入到生活中，藉此鼓勵更多新

住民或是新二代可以勇敢表達，讓他

們不再徬徨無助。

心 居 台 灣 、 越 聲 遠 揚

用 聲 音 傳 達 愛 和 夢 想 - 黃 曉 妘
文 :Chen　圖 : 黃曉妘

曉妘第一本中、越雙語繪本
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請假防 疫 、 照 顧 家 人

不分 男 女 都 可 以
文 : 許雅惠                                                                                                 
（國立暨南國際大學社會政策與社會工作學系教授）　                                                    

　　2020 年初，因為全球發生了嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19，新冠肺炎），我

國政府為了避免擴大傳染，在 2 月 2 日就發布了高中職以下學校延後兩週至 2

月 25 日開學。突然而來的宣布，讓許多育有 12 歲以下子女的年輕家長產生煩

惱。特別是年輕父母，工作年資較短，收入可能也比較少，如果沒有長輩幫忙

照顧孩子們突然延後開學，可能就要把孩子送到安親班，要多花一筆費用，增

加經濟負擔，也可能會讓孩子跟其他人接觸，產生群聚傳染的風險；但是如果

要向老闆請假，自己在家裡照顧子女，有可能會讓老闆不高興，也會因此沒

有上班收入。對雙薪家庭來說，是爸爸請假還是媽媽請假？單親家庭又應該怎

麼辦？即便沒有 12 歲以下的子女，也可能有其他家人因為受到感染而需要隔

離治療、或是因為從國外入境需要居家自主管理，產生家庭照顧的需要。
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　　根據政府規定，家長如有照顧 12

歲以下學童的需求，父母任一方可請

「防疫照顧假」，雇主不得拒絕。以今

年來說，2 月 11 日至 2 月 24 日期間如有

照顧 12 歲以下學童之需求（但是不包

括照顧國、高中的子女和其他家人），

家長其中 1 人都可以申請「防疫照顧

假」。「防疫照顧假」是一種因應防疫

需要的「特別措施」，不能算是勞工個

人的事由或責任，所以雇主應該同意

並准假，而且不能將請假看作是缺曠

工，也不能強迫勞工請事假、不能扣

全勤獎金、不能以此為由解僱勞工、

或是對勞工做出其他不利的處分。老

闆如果違反前述的規定或刁難勞工，

例如，強制規定勞工一定要請特別休

假或事假，將會被政府處罰（違反勞

基法第 38 條或第 43 條規定），處罰金

額可以從 2 萬元到 100 萬元不等。

　　另外，雇主如果因此扣發勞工的

全勤獎金，也會違反勞基法 22 條工資

未全額給付處罰。可惜的是，目前法

律並沒有強迫雇主要給勞工薪資，所

以「防疫照顧假」期間目前是普遍沒

有薪水的。

　　許多人會問，照顧防疫假是特別

措施，那與平常公私部門既有的假別，

例如家庭照顧假、事假、特別休假等

等，會不會相互影響？答案是 : 防疫照

顧假是特別為了配合指揮中心延後開

學、家長必須照顧 12 歲以下子女的特

別假，所以不會影響原來的家庭照顧

假、事假的計算。今年因為高中以下

都同步延後開學，所以如果國、高中

生的家長，也有請假照顧子女的需要，

就應該依照性別工作平等法或依據勞

動基準法規定，申請家庭照顧假或事

假。

　　性別工作平等法規定，受僱者於

其家庭成員預防接種（打預防針）、發

生嚴重之疾病、或其他重大事故時，

須要父母親自照顧，可以申請家庭照

顧假。但是請注意，家庭照顧假一整

年只有７天，而且會併入一年最多 14

天的事假計算，請事假的期間是沒有

薪資的喔。要注意的是，勞工如果請家

庭照顧假，不應該被看作是缺勤而影

響全勤獎金、考績；家庭照顧假與事

假的不同就在這裡。

　　傳統的性別觀念顯示，照顧家人

經常被認為是女人的責任，太太、媽

媽、媳婦、女兒，都被期待要優先放棄

自己的工作來配合家人的需要，如果

有 公婆、父 母、子女 需要 照 顧，都是

女人請假回家照顧，甚至會說，「女人

的薪水比較少，工作比較不重要，乾

脆辭職回家幫忙照顧家人」。例如，照

顧身心障礙者的家庭照顧者中，女性

佔 64.89%，男性佔 35.11%，因照顧家人而

辭去工作者有 20.15%，若分性別來看，

女性照顧者辭去工作者占比為24.50%，

男 性 則 是 12.11%（衛 生 福 利 部《105 年

身心障礙者生活狀況及需求調查》，

2017）。　

照顧身心障礙者的家庭照顧者之　

男女比例：

64.89%

女性 男性

35.11%

衛生福利部《105 年身心障礙者生活

狀況及需求調查》，2017
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　　作者想 要分享的是，照顧工

作沒有天生是「女人比較適合、男

人不適合照顧」的區分。人和人之

間最重要的親情維繫，是不分男

女的；照顧是每 個人都應該學習

的工作。雖然女 性的平均工作薪

水通常比男性低，也比較不受到

老闆的器重，但男性與女性在法

律上是平等的，男性也有請假照

顧家人的權利，應該要把握這個

不會影響全勤獎金和工作績效的

「家庭照顧假」或「防疫照顧假」

的機會，讓另一半也可以 安心在

職場上努力。男性申請家庭照顧

假，甚至更勇敢地申請育嬰假（在

孩子三歲以前可以申請最長時間

達兩年的留職停薪育嬰假，父母

都可以分別申請），享受政府補貼

的育嬰留職停薪津貼（投保薪資

的 60%），又可以享受天倫之樂，適

度地平衡工作與家庭生活，何樂

而不為？

　　更重要的是，當越來越多的

女 性 敢 於 擺 脫傳 統 的性 別角 色

壓力，敢於跟先生或伴侶要求共

同承擔照顧孩子的工作和平均分

擔家務工作；越來越多的男性敢

於跟老闆申請育嬰假或家庭照顧

假，展現男性溫柔、關懷的一面，

也會間接減少老闆認為「女性員

工不值得栽培」的性別偏見。如此，

我們的職場、社會和家庭，性別平

等的達成將指日可待。

　　　　

圖 : 臺中市政府

圖 : 臺中市政府
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　　每 個孩子都有可 能成為刺蝟孩

子，只有正確的陪伴與溝通能軟化尖

刺！

　　新住民家庭來自於不同文化結合

的婚姻, 新二代必須面對不同的適應，

有時還得承受異樣的對待或是負面

的壓力，因此在孩子的成長過程中，

親子的溝通就很常碰上矛盾的時候。

　　當孩子成為了刺蝟後，每每想與

孩子好好談心，面對的卻是惜字如金，

甚至面露不耐的回應，身為爸爸媽媽

的你是否感到受傷 ?

　　最近大家都在談「情緒教育」，情

緒教育該怎麼實施？該如何教出孩子

的「情緒力」？ 作者認為，孩子情緒調

控的能力，不該是透過制式的教材教

法傳授，而是孩子從與周遭大人真實

的互動中逐漸學習與培養而來的。

　　當我 們跟孩子說：「當你遇到 情

緒不好時，第一步怎麼做、第二步怎

麼做⋯⋯」那一點意義也沒有。反而，在

與大人的每一次互動中，大人如何對

應自己與孩子的情緒反應，深刻影響

著孩子的情緒發展以及與自我情緒相

處的能力。 

作者：陳志恆

出版：圓神出版社

借書地點：臺中市新住民多元圖書室

（台中市北屯區旱溪西路三段 260 號 2 樓）

服務時間：每星期二⋯ ~ 星期六 9：00~2：00、13：00~16：30

　　當一個人遇到挫敗或困境時，感

受並展露出不舒服的情緒是相當自然

的，孩子更是如此。當大人觀察到孩

子的情緒反應（特別是負面情緒）時，

最重要的是，別輕易地「否定」孩子的

情緒感受！否定他們的情緒感受，會

讓孩子感覺到自己的問題不被重視，

沒有受到理解與支持。然而，一個人

的情緒傷痛是需要在溫暖的人際連結

中被療癒的；少了這份連結，孩子只

能將心底的痛再埋得更深一點，甚至

還要責怪自己怎麼可以那麼脆弱，如

此容易心情不好，於是，又更加重了

內心的挫敗感。

　　其實，他們的一字一句甚至每個

動作，都在傳遞著訊息，都在等待著

被理解。只要學會從中自我檢視，依

循專業建議，就能達到有品質的關鍵

陪伴與對話，也更能走入孩子內心，

恢復過往無話不談的親密關係。

讓我們用愛軟化孩子的刺，拆去藩

籬，重新擁抱。

給出力量的關鍵陪伴與對話 -

< 擁抱刺蝟孩子 >
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閱讀花園
閱讀齊步走

作者：蔡淑⋯瑛⋯

出版：文房文化

借書地點：臺中市新住民多元圖書室

（台中市北屯區旱溪西路三段 260 號 2 樓）

服務時間：每星期二 ~ ⋯星期六 9：00~12：00、13：00~16：30

　　新住民朋友在融入台灣家庭生

活過程中，除了文化上的差異外，語

言溝通就是最棘手的問題，因此大

部分的新住民朋友會選擇進修中文

課程，在此我們還有機會看見一個

很溫馨的現象，有些新住民朋友會

帶著自己的孩子一起上課學習，共

同去理解同一件事物，間接促成了

許多親子專家所推廣的親子共讀。

聽故事的好處

　　聽故事是一種聽覺學習，是孩

子能否具備好的閱讀能力的重要先

機，因此 提高專注力就成了一把關

鍵鑰匙，有了專注力，對於故事就有

較好的理解，孩子還能從中發揮無

限的想像力；除此之外，故事中的內

容大多取材自孩子現實生活中的人、

事、物，而主角的遭遇也常常和孩子

面臨的問題和情緒困擾相同。因此

當孩子面臨情緒困擾的時候，透過

其中的故事，孩子就會產生共鳴，情

緒也能從中得到抒解。

親子共讀增進親子關係

　　親子共讀在孩子成長過程中，

對於大腦發育、語言發展及增進理

解能力等皆具有正面的刺激，能夠

啟發孩子的想像力及培養其創造力；

另外有研究曾指出，親子共讀不⋯⋯但

能有效改善親子關係，更能慢慢建

立⋯孩子的安全感，協助孩子適應環

境，當家長藉由帶領孩子閱讀，引導

孩子理解世界、接觸新的事物，陪伴

孩子情緒起伏、從困惑到了解，孩子

能夠深刻地感受到自己在探索的過

程中，獲得父母持續的支持。

　　為孩子說故事，是培養孩子未

來閱讀力的「學前教育」，閱讀並不

只限於文字，還包含觀察、理解與探

索。

親子共讀教戰手冊！

培養閱讀從小做起 -

< 從聽故事到閱讀 >
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風情萬粽

端午節各國粽子大 PK
文 : Chen

　　端午節不免俗就是想到吃粽子、

划龍舟和掛香包。但其實不僅只有台

灣有吃粽子的文化，有些國家是在過

年的時候吃，而有些則因為華人移居

的緣故將粽子文化帶過去，不同國家

還是會依照當地的飲食習慣及烹飪方

式，讓粽子「看」起來、「聞」起來、「嚐」

起來都大不相同。

台灣南北粽內戰 各有所好

　　台灣雖然不大，但光是肉粽就可

以分成南北兩大不同口味及作法，因

此每到端午節將近，南北粽 PK 絕對是

熱門話題。

　　北部粽的粽葉會使用棕黃色、有

斑點的筍殼，作法習慣先將糯米與五

花肉、香菇、蝦米、鹹蛋黃等配料炒好

之後再包裹，送進蒸籠蒸熟，味道香

濃，吃起來米 粒較分明 Q彈，偶有加

上醬油膏增加層次感；而南部粽多以

生糯米混合全熟的配料、包裹竹葉後

用水煮熟，一般餡料為瘦肉、三層肉、

香菇、蛋黃、紅蔥頭，有時也會添加花

生、栗子、魷魚等，用料變化較多，米

粒吃起來較為黏稠，另外因南部人口

味偏甜，習慣在粽子撒上花生粉或甜

辣醬增添風味。

　　不過粽子形狀在台灣南北倒是相

當一致，普遍就以正三角錐塑形再以

棉線綑綁。

印尼 Ketupat不包餡

淋醬方式很夠味

　　印尼的粽子分為兩種，一種是印

尼華僑吃的粽子，一種是傳統開齋節

分送給 他人的 Ketupat。印尼 華僑吃的

粽子其實和台灣北部粽的做法大同小

異，有些會加上牛肉、雞肉、魚肉、廣

式臘腸或鮮蝦等豐富內餡，而最大不

同就是他們不用糯米，改用比較好消

化的粳米，粽葉則和台灣南部粽一樣

慣用竹葉。

台灣北部粽 ( 圖源於 flickr-Johnson Wang)

台灣南部粽 ( 圖源於 flickr-unicellular)
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北越方形粽、南越圓筒粽 ( 圖源於 viuserViethavvh)

　　Ketupat 俗稱馬來粽，在馬來西亞、

印尼、新加坡等馬來族居多的地方歡

慶伊斯蘭開齋節常見這種食物。

　　而 Ketupat 和我們普遍知道的粽子

做法大不同，幾乎不會加餡料，單純

以椰子葉串成菱形盒子包糯米蒸熟，

要吃時再分成小塊，為了增添風味，會

另外再煮一鍋叻沙或酸辣湯，淋到粽

子上食用，非常夠味。

泰國甜粽甜而不膩 清涼消暑

　　泰國當地華人會把端午節稱之為

芭掌節，是來自於潮州的方言，也就是

「肉粽」的台語發音，而實際上泰國的

肉粽也跟台灣的做法類似，只是會將

三層肉替換成切片臘肉，再加上白果、

栗子等配料，泰式的吃法還會搭配生

菜，一口菜包一口粽，相當清爽。

　　泰國的甜粽跟台灣的鹼粽類似，

同樣以潮州方言發音取名為「吉掌」。

吉掌所用的材料及作法相當符合泰式

風格，不同於台灣是將糯米泡鹼水或

鹼油，泰國華人是將泰國糯米浸泡在

榴槤皮製成的鹼水或是椰奶中泡發，

再加糖炒到半熟，放涼後加入芭蕉或

芋頭一起以芭蕉葉包裹蒸熟，冰過之

後吃，香甜可口，清涼消暑 !

越南粽份量飽滿 香氣十足　　　

　　春節是越南人 最重要的傳統節

日，其中必吃的美食就是年粽，由於

越南地形狹長，南北氣候和生活習慣

各異，雖然粽子的作法差不多但包法

就有很大差異，北越包成方形，南越

則包成圓柱狀，其各自代表天、地，具

有天地合一，大吉大利的寓意。

　　北越及南越的粽子主要以糯米、

綠豆沙和豬肉為餡料，北越用生的香

蕉葉或野薑花葉縱橫包裹，整顆放入

水中煮；南越則多了加入大量椰奶這

道工序，再用烤過的芭蕉葉或荷葉包

裹成柱狀，兩者份量都相當大氣，1 顆

等於台灣粽 3 到 8 顆，其煮熟需耗時 7

個小時以上，要食用時必須切開分食，

相當費工，不過食材及粽葉經過長時

間的蒸煮，香氣完整包覆於糯米中，

如此費時也算是值得了。

ketupat( 圖片源於 Meutia Chaerani)

泰國甜粽 ( 圖片源於維基百科 -Takeaway)
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　　Thục Phương là cư dân mới đến từ Việt Nam, 
hiện là nhân viên công tác xã hội của Trung tâm 
phục vụ gia đình cư dân mới khu vực ven biển thành 
phố Đài Trung. Nhìn chị tự tin rành rọt trả lời phỏng 
vấn, ai ngờ được rằng từ nhỏ chị lớn lên trong bạo 
lực gia đình, tự ti đến nỗi không dám nhìn thẳng vào 
mắt người khác khi nói chuyện, may mà mẹ chị luôn 
hướng cho chị có thái độ đúng đắn, khiến nhân sinh 
quan của chị không vì vậy mà lệch lạc, khiến chị có 
động lực tích cực vươn lên, sau này thông qua Trung 
tâm cư dân mới và Quỹ Hồng Dục tìm thấy giá trị của 
bản thân.

　　19 năm trước, Ngọc Phương lấy chồng đến 
Đài Loan, do không biết tiếng nên có rất nhiều 
chuyện nực cười khiến chị quyết tâm tham gia lớp 
học tiếng Trung, và dần dần học lên đến hết chương 
trình phổ thông cơ sở, hơn thế nữa, vào năm 2007, 
chị tham gia huấn luyện và thi đạt, trở thành thông 
dịch viên Việt Nam khóa đầu tiên của Trung tâm cư 
dân mới khu vực ven biển. Sau đó do người thân lần 
lượt lâm bệnh, vừa phải một mình chăm sóc hai con 
nhỏ, lại thêm áp lực kinh tế nên chị bắt đầu đi làm. 
Chị từng làm công nhân may, công nhân đóng gói 
nhựa, công nhân công ty mài. Dù rất vất vả nhưng 
suốt 10 năm đó, chị không từ bỏ việc học, cứ hết giờ 
làm là lại đưa cả con đi học cùng, học đến hết cao 
học. Nghĩ lại quãng thời gian đó thật là vất vả nhưng 
có thể do hoàn cảnh, chị cho rằng bất kì việc gì cũng 
phải tự mình nỗ lực, dù gì đi chăng nữa thì giáo dục 
bằng hành vi thì hơn là giáo dục bằng lời nói, chỉ có 
như vậy mới định hướng được cho con cái.

　　Ngoài bận gia đình, công việc rồi việc học, 
song Ngọc Phương cũng tận dụng thời gian rảnh rỗi 
để tham gia các khóa huấn luyện của Trung tâm cư 
dân mới và tham gia đội nhân viên tình nguyện của 
Quỹ Hồng Dục, cũng bởi tham gia đội tình nguyện, 
chị phát hiện ra mình có xu hướng thích được giúp 

đỡ người khác, thậm chí bỏ được tính tự ti của mình 
và đảm nhận chức vụ đại sứ văn hóa đi đến các nơi 
để diễn thuyết, chia sẻ về văn hóa Việt Nam. Để 
thêm một bước nữa thực hiện giá trị của bản thân, 
Ngọc Phương quyết định sau này sẽ trở thành nhân 
viên công tác xã hội. Để làm được việc này thì trước 
đó chị phải có năng lực chuyên môn, vì vậy chị bỏ 
việc công nhân nhà máy chuyển sang làm phiên 
dịch, công việc này giúp Ngọc Phương có nhiều tâm 
sức hơn để học tập và tích lũy kinh nghiệm tại Trung 
tâm cư dân mới. Chị cũng chọn chuyên ngành Công 
tác xã hội khi học đại học và cao học, và cuối cùng 
vào năm ngoái chị đã trở thành nhân viên công tác 
xã hội của Trung tâm cư dân mới khu vực ven biển.
　　Sau khi trở thành nhân viên công tác xã hội, 
Ngọc Phương không ngờ rằng quá trình phấn đấu 
của bản thân lại có sức ảnh hưởng đến cả những 
người xung quanh, năm nay cô con gái chuẩn bị thi 
đại học của chị do chịu ảnh hưởng của mẹ nên đã 
quyết định sẽ thi vào khoa công tác xã hội khiến 
Ngọc Phương cảm thấy được an ủi rất nhiều. Nhiều 
học viên cũng trong Trung tâm cư dân mới lúc đầu 
không dám ước mơ, song thành công của Ngọc 
Phương đã khích lệ họ có niềm khát khao được dũng 
cảm theo đuổi ước mơ. Ngọc Phương cho rằng, tất 
cả mọi sự ảnh hưởng ảnh này đều có được nhờ sự 
giúp đỡ của Trung tâm cư dân mới, để các chị em có 
cơ hội được học tập và có dũng khí để theo đuổi ước 
mơ, nỗ lực trở thành cái tôi lý tưởng của mình.

TÌM THẤY GIÁ TRỊ CỦA BẢN THÂN  TRỞ THÀNH TẤM GƯƠNG CHO NGƯỜI KHÁC

Bài: Chen  Ảnh: Phùng Ngọc Phương
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Câu chuyện của cái vali

　　Năm nay là năm thứ 21 Thục Phương đến Đài 
Loan, trước kia vì muốn cải thiện hoàn cảnh kinh tế 
gia đình nên thông qua sự giới thiệu của môi giới từ 
quê hương Campuchia đến lấy chồng Đài Loan. Chị 
cứ nghĩ mình và chồng sẽ cùng nhau sống đến suốt 
đời, không ngờ hai cuộc hôn nhân đều không suôn 
sẻ và đều đi đến cái kết là ly hôn, may thay các con 
của chị đã trở thành động lực để Thục Phương tiếp 
tục sống, cho dù chỉ có một thân một mình thì cũng 
phải xây dựng cho các con một gia đình hạnh phúc.

Đường tình trắc trở - Hai cuộc hôn nhân đều 
đi đến ly hôn

　　21 năm trước Thục Phương kết hôn với người 
chồng đầu tiên, nhìn bề ngoài có vẻ hạnh phúc, song 
do sự chênh lệch tuổi tác tới hai mươi mấy tuổi, cộng 
thêm không có tình cảm đã trở thành mầm mống 
bất lợi cho cuộc hôn nhân này. Thục Phương lúc mới 
đến Đài Loan thấy mọi thứ đều rất lạ lẫm, lúc đầu 
chị nghĩ rằng chồng sợ mình còn lạ nước lạ cái nên 
không cho ra khỏi nhà, sau này mới biết hóa ra là 
do sự chênh lệch quá lớn về tuổi tác, người ngoài cứ 
tưởng họ là hai bố con, điều này khiến người chồng 
cảm thấy khó chịu, hơn nữa giữa hai người vốn dĩ đã 
không có tình cảm, tính nết và quan niệm sống cũng 
khác nhau, lâu dần chẳng ai muốn nói chuyện với ai, 
cho dù đã có hai con gái song cũng không thể nào 
cải thiện được không khí trong gia đình, cuối cùng 
hai người quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân.

　　Cuộc hôn nhân đã kết thúc, song Thục 
Phương vẫn mong đợi tình yêu nên qua bạn bè giới 
thiệu, chị quen với người chồng thứ hai. Quen nhau 
không bao lâu thì hai người yêu nhau. Đối với Thục 
Phương mà nói, đây là lần đầu tiên chị được yêu, vì 
vậy rất nhanh sau đó hai người đã đi đến đến hôn 
nhân. Đúng lúc chị cảm thấy mình cuối cùng đã 
tìm thấy bến bờ hạnh phúc thì rất nhanh sau đó có 

những điều gì đó không bình thường. Trong khoảng 
thời gian yêu nhau, do công ty của chồng chị phát 
lương bằng tiền mặt nên chị chẳng chút nghi ngờ về 
điều kiện kinh tế của chồng, cho đến một ngày chị 
biết được chồng mình không thể mở được tài khoản 
ngân hàng, hỏi ra thì mới biết chồng mình trước đây 
thiếu nợ ngân hàng, hai vợ chồng vì thế cãi nhau 
một trận thật to, cộng thêm sau đó xảy ra một vài 
việc khác nữa, cuối cùng hai người quyết định ly 
hôn.

Cứ nghĩ được làm lại từ đầu, rốt cuộc phải 
chịu cảnh bạo lực gia đình

　　“Nếu được làm lại, tôi nghĩ mình sẽ không 
quay lại với anh ta”, Thục Phương ngậm ngùi nói 
khi trả lời phỏng vấn. Trải qua mấy đợt sóng gió, 
hai người lại quay lại với nhau, song đây cũng là 
khởi đầu cơn ác mộng đối với Thục Phương. Chị gái 
của chồng làm nghề môi giới mại dâm, để tìm được 
người một người có thể tin tưởng được làm “mã 
phu”, tức là lái xe chuyên đưa đón gái mại dâm, nên 
đã bảo chồng Thục Phương bỏ công việc đang làm 
ổn định để làm giúp công việc này. Thục Phương 
phản đối gay gắt, chị biết làm nghề này rất phức tạp. 
Quả đúng như vậy, hành vi của chồng chị càng ngày 
càng lạ, thường xuyên không nghe điện thoại, hai 
ba ngày mới về nhà một lần, thậm chí còn bắt đầu 
tham gia vào việc lôi kéo khách. Hai vợ chồng vì việc 
này cãi cọ nhau rất lâu, cho đến một ngày nọ, chồng 
chị ra tay đánh chị, việc này mới làm chị thực sự tỉnh 
ngộ, quyết định phải rời bỏ người đàn ông này, dù 
cho lúc đó đứa con thứ hai của hai vợ chồng mới 
được 7 tháng tuổi, song chị kiên quyết đưa đơn xin 
ly hôn, chỉ vì không muốn cho hai đứa con của mình 
sống trong môi trường phức tạp như vậy, và Thục 
Phương đã thành công khi đòi quyền giám hộ cho 
con.

CHẤP NHẬN THỬ THÁCH CỦA SỐ PHẬN
CÁC CON CHO TÔI SỨC MẠNH CỦA LÒNG DŨNG CẢM

Bài: Chen    Ảnh: Chen
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Khi cuộc đời ở vào lúc cùng quẫn nhất, vì 
con mà cố gắng vượt qua　　

　　Sau khi ly hôn, Thục Phương sống không dễ 
dàng như chị tưởng. Từ trước tới giờ, chị chỉ chuyên 
ở nhà làm việc nhà, lại không nhận được bất kì 
khoản cấp dưỡng nào, mất đi trụ cột kinh tế lại còn 
phải chịu trách nhiệm nuôi dưỡng hai con nhỏ, Thục 
Phương tự dưng mất đi phương hướng sống, thậm 
chí đã nghĩ đến quyên sinh, may mà bạn chị kịp thời 
báo cảnh sát sau khi nhận được tin nhắn nói về cảm 
xúc tiêu cực của chị thì mới cứu được Thục Phương 
từ cửa cõi chết trở về. Hành vi của Thục Phương đã 
được thông báo đến cho Cục Xã hội để can thiệp 
trợ giúp, chị được cảnh báo một cách nghiêm khắc 
rằng chỉ cần xảy ra thêm một lần nữa việc như thế 
này thì hai đứa con sẽ bị Cục Xã hội đưa đi ở chỗ 
khác, điều này khiến Thục Phương nhận thức được 
rằng mình cần phải mạnh mẽ hơn lên, nếu không 
con chị sẽ mãi mãi rời xa chị. Lúc đó chị biết với khả 
năng của mình thì không thể nào vừa đi làm kiếm 
tiền vừa trông hai đứa nhỏ được, vì vậy chị mượn 
bạn bè một ít tiền đưa hai con về Campuchia nhờ 
ông bà ngoại trông giúp, còn mình thì kiêm một lúc 
ba việc nỗ lực kiếm tiền. Cuộc sống cứ như thế suốt 
ba năm, đến khi đứa con nhỏ biết sinh hoạt bình 
thường thì chị mới được rảnh rang một chút. Sau 
đó mẹ chị bị bệnh rồi qua đời nên Thục Phương đón 
hai con về Đài Loan sống cùng mình.

Một mình cũng gánh được cả gia đình

　　Thục Phương giờ đây rất lạc quan và hạnh 
phúc. Mặc dù lúc mới đón con về lại Đài Loan, cậu 
con trai nhỏ không thích nghi được nên chống đối, 
sau một thời gian dài sống trong tình yêu thương 
của mẹ, giờ thì như cục kẹo dính với mẹ, con gái 
nhỏ thì ngoan ngoãn và hiểu biết, là tấm gương cho 
em trai noi theo. Con gái lớn và con gái thứ hai dù 

không sống cùng chị nhưng vẫn giữ liên lạc, thỉnh 
thoảng lại cùng nhau đi chơi.

    Thục Phương nói “Đây đúng là do số phận an bài, 
chứ không thì tôi cũng chẳng có cậu nhỏ dễ thương 
này”. Đã từng có lúc phải đấu tranh tư tưởng, nhưng 
đây là thử thách mà cuộc đời dành cho chị, chị thấy 
mình may mắn vì đã dứt áo ra đi khi gặp cảnh bạo 
lực gia đình, càng biết ơn những người thân trong 
gia đình, bạn bè và các đơn vị phúc lợi xã hội đã giúp 
đỡ khi chị ở vào hoàn cảnh cùng quẫn nhất. Có thể 
có những chị em cư dân mới khác cũng gặp hoàn 
cảnh tương tự như chị nhưng không có đủ dũng 
khí để bỏ đi, Thục Phương nói một câu bằng kinh 
nghiệm của người từng trải: “Chịu nhịn không phải 
là cách duy nhất, phải tin rằng mình có thể sống một 
cuộc đời khác”.

    Nói đến tương lai, chị không kỳ vọng nhiều, chỉ 
mong các con của mình được lớn lên bình yên và 
hạnh phúc, lớn lên biết hiếu thảo với người trên, cái 
tâm nguyện bình thường như vậy, với chị là niềm 
hạnh phúc lớn nhất.
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　　Sau khi ra đơ ̀i Hiê ủ Vân đươc̣ gư ̉i cho ba ̀ ngoaị 
ơ ̉ Viêṭ Nam chăm soć , nhưng thơ ̀i gian cuñg chi ̉ ba 
năm thi ̀ em đa ̃ quay vê ̀ Đa ̀i Loan nên em không co ́ 
môṭ chut́ âń tươṇg gi ̀ khi luć đo ́ em chi ̉ mơ ́i 3 tuô ̉i 
, do tư ̀ nho ̉ đươc̣ sư ̣ nuôi nâ ńg va ̀ chăm soć cuả 
me ̣ va ̀ ba ̀ ngoaị , cho nên cơ ban̉ ngôn ngư ̃ giao 
tiê ṕ đô ́i vơ ́i em không la ̀ vâ ń đê ̀ , nhiê ù khi coǹ 
co ́ thê ̉ nghe đươc̣ môṭ sô ́ chuyêṇ kê ̉ vê ̀ Viêṭ Nam 
tư ̀ ba ̀ ngoaị , vi ̀ vâỵ sư ̣ quen biê t́ vê ̀ Viêṭ Nam đô ́i 
vơ ́i Hiê ủ Vân vư à xa la ̣ ma ̀ vư à thân thuôc̣ . Ban̉ 
thân em la ̀ thê ́ hê ̣ thư ́ 2 cuả Tân di dân , tư ̀ nho ̉ đa ̃ 
đươc̣ nhô ̀i nhe ́t ca ́i quan niêṃ ban̉ thân mi ǹh va ̀ 
ngươ ̀i ta không giôńg nhau ,co ́ le ̃ mô ́i quan hê ̣ gia 
đi ǹh thê ́ hê ̣ trươć không đươc̣ hoa ̀ hơp̣ , lam̀ cho 
me ̣ em không co ́ nhiê ù găń bo ́ vơ ́i quê hương Viêṭ 
Nam , côṇg thêm luć mơ ́i đê ń Đa ̀i Loan , đa ̃ tưǹg bi ̣ 
phân biêṭ đô ́i xư ̉ vê ̀ vâń đê ̀ ngôn ngư ̃ , sau đo ́ do 
sư ̣ cô ́ găńg hoc̣ tâp̣ tiê ńg trung vâń đê ̀ cuñg đươc̣ 
ca ̉i thiêṇ hơn môṭ chu ́t , nhưng đô ́i vơ ́i Hiê ủ Vân 
em chưa bao giơ ̀ cam̉ thâ ý miǹh co ́ khać gi ̀ như ñg 
ngươ ̀i khać , không câ ǹ pha ̉i phońg to thân phâṇ 
thê ́ hê ̣ thư ́ 2 cuả mi ǹh .Cho đê ń 3 năm trươć em 
baó danh tham gia hoaṭ đôṇg「 Traị he ̀ bô ̀i dươñg 
giaó duc̣ con em Tân di dân 」do Sơ ̉ di dân tô ̉ chưć 
, ơ ̉ đây em quen đươc̣ râ t́ nhiê ù baṇ cuǹg la ̀ thê ́ hê ̣ 
thư ́ 2 cuả Tân di dân như em , nghe đươc̣ râ t́ nhiê ù 
câu chuyêṇ ma ̀ em nghi ̃ la ̀ chi ̉ co ́ trên tivi , nhiê ù 
khi lam̀ cho ta kinh ngac̣ va ̀ ngươ ñg mô ̣ , nhưng 
nhiê ù hơn la ̀ sư ̣ đau loǹg thương tiê ć , tư ̀ luć đo ́ 
Hiê ủ Vân đa ̃ gieo haṭ giô ńg vaò loǹg em hy voṇg 
Tân di dân va ̀ thê ́ hê ̣ thư ́ 2 cuả tân di dân không 
coǹ bi ̣ đô ́i xư ̉ khać biêṭ ,  đê ̉ đôi bên chuńg ta co ́ 
đươc̣ ti ǹh yêu thương va ̀ bao dung nhiê ù hơn .

　　 Thâṭ ra Hiê ủ Vân tư ̀ nho ̉ đa ̃ co ́ ươ ć mơ trơ ̉ 
thaǹh diê ñ viên lôǹg tiê ńg , chi ̉ la ̀ trươć khi lên đaị 
hoc̣ em không co ́ cơ hôị tiê ṕ xuć nhiê ù vơ ́i li ñh vưc̣ 
naỳ , cho đê ń khi em bă ́t đâ ù hoc̣ khoa văn hoa ́ 
va ̀ sańg taọ ơ ̉ trươǹg Đaị hoc̣ công nghê ̣ quô ć gia 
Chin Yi va ̀ găp̣ đươc̣ ngươ ̀i dâ ñ dă ́t em –cô Chen 

XiangXiang va ̀ Liu GengShi , tư ̀ đo ́ bă ́t đâ ù con 
đươǹg diê ñ viên lô ǹg tiê ńg cuả em.

　　 Với sở thích lồng tiếng và chuyên nghiệp thiết 
kế,Hiểu Vân suy nghĩ tại sao mình không làm một 
cuốn sách truyện song ngữ Trung và Việt,vừa có thể 
rèn luyện kỹ năng lồng tiếng ,mặt khác lại vừa có 
thể thực hiện được ước mơ quảng bá văn hoá Việt 
Nam của mình , và dưới sự cỗ vũ và giúp đỡ  của hai 
vị giáo viên ,Hiểu Vân hoàn thành cuốn sách truyện 
Trung /Việt đầu tiên của em ,bắt đầu từ câu chuyện 
,hình ảnh họa tiết cho đến lồng tiếng bằng song ngữ 
, đều do một mình em hoàn thành , và cũng vì thế 
em có thành tích nổi bật trong cuộc thi「Kế hoạch 
xây dựng ước mơ của con em Tân di dân 」do Sở 
di dân tổ chức , và em là một trong hai người ở Đài 
Trung  đạt giải thưởng trong cuộc thi  .

　　 Có được kinh nghiệm thành công , em càng tự 
tin hơn trên con đường phát triển về lĩnh vực này , 
gần đây em cũng đang nghiên cứu làm sách truyện 
trí tuệ ,trong quá trinh xem sách còn có thể học 
tiếng việt bằng bút chấm đọc thông minh . Có lẽ , 
mọi ấn tượng định kiến mà quá khứ để laị không 
thể thay đổi trong thời gian ngắn  , nhưng Hiểu Vân 
kỳ vọng , nội dung ý nghĩa trong sách truyện và văn 
hoá Việt Nam hoà nhập dần dần trong cuộc sống , 
thông qua thông điệp này khuyến khích càng nhiều 
Tân di dân hoặc thế hệ thứ 2 có thể dũng cảm biểu 
đạt , giúp họ không còn cô đơn bất lực .

「Trái tim Đài Loan 、tiếng nói Việt Nam」truyền đạt 
yêu thương và ước mơ bằng tiếng nói –Hoàng Hiểu Vân

Văn : Chen   Hình ảnh : Hoàng Hiểu Vân



Trạm chuyển tiếp 
bình quyền

Ảnh: Chính quyền thành phố Đài Trung
XIN NGHỈ PHÒNG DỊCH CHĂM SÓC NGƯỜI THÂN, NAM NỮ ĐỀU 

XIN NGHỈ ĐƯỢC
Bài: Hứa Nhã Huệ (Giáo sư khoa Chính sách xã hội và Công tác xã 
hội trường Đại học quốc tế Kị Nam)　                                                    

　　Đầu năm 2020, do dịch viêm phổi truyền nhiễm đặc biệt nghiêm trọng (COVID-19, viêm phổi virus 
corona) xảy ra trên toàn cầu, Nhà nước chúng ta để tránh dịch bệnh lan tràn nên vào ngày 2 tháng 2 đã ra 
tuyên bố học sinh từ cấp phổ thông trung học trở xuống được nghỉ thêm hai tuần, đến 25 tháng 2 mới đi 
học trở lại. Công bố đột ngột như vậy khiến rất nhiều phụ huynh trẻ có con em từ 12 tuổi trở xuống phải 
phiền não. Đặc biệt là các ông bố bà mẹ trẻ, do chưa có thâm niên công tác nên thu nhập có khả năng là 
không cao, nếu nhà không có có ông bà giúp đỡ chăm sóc các con thì việc phải hoãn đi học trở lại có thể sẽ 
khiến họ phải đưa con cái đến các lớp học thêm, phải tốn thêm một món tiền, tăng thêm gánh nặng kinh 
tế, cũng có thể vì vậy mà phải để con cái mình tiếp xúc với người ngoài, gây mối nguy hiểm về khả năng lây 
nhiễm cộng đồng; song nếu xin chủ nghỉ phép để ở nhà chăm sóc con cái thì có thể chủ sẽ không hài lòng, 
và mình thì cũng mất một khoản thu nhập từ lương. Với những gia đình có hai người cùng đi làm thì bố xin 
nghỉ phép hay mẹ xin nghỉ phép? Nếu là gia đình đơn thân thì phải làm thế nào? Cho dù không có con từ 12 
tuổi trở xuống cũng có thể có người thân trong gia đình bị lây nhiễm phải cách ly trị liệu hoặc do từ nước 
ngoài về nên phải tự cách ly tại nhà mà, những trường hợp như vậy đều cần đến sự chăm sóc trong gia đình.

19



　　Theo quy định của Nhà nước, chỉ cần có con 
từ 12 tuổi trở xuống thì bố hoặc mẹ đều được xin 
nghỉ "phép chăm sóc phòng dịch", chủ sử dụng 
không được từ chối. Riêng trong năm nay, trong 
khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 2 cho đến 24 
tháng 2, nếu có nhu cầu chăm sóc trẻ con từ 12 tuổi 
trở xuống (song không bao gồm chăm sóc con em 
đã học phổ thông cơ sở, phổ thông trung học và 
người khác trong gia đình), một trong hai phụ huynh 
đều có thể xin nghỉ “phép chăm sóc phòng dịch”. 
“Phép chăm sóc phòng dịch” là “biện pháp đặc 
biệt” cần thiết để đối phó với việc phòng dịch, 
không được tính vào lý do việc riêng hoặc quy vào 
trách nhiệm cá nhân, vì vậy chủ sử dụng phải đồng 
ý cho nghỉ phép, không được do nghỉ phép này mà 
tính là nghỉ việc vô lý do, cũng không được ép người 
lao động phải xin thành nghỉ việc riêng, không được 
trừ tiền thưởng chuyên cần, cũng không được lấy lý 
do này để đuổi việc người lao động hoặc có các biện 
pháp xử lý khác bất lợi cho người lao động. Nếu chủ 
vi phạm các quy định nói trên hoặc làm khó người 
lao động, ví dụ quy định bắt buộc người lao động 
phải xin thành nghỉ phép năm hoặc nghỉ việc riêng, 
như vậy sẽ bị Nhà nước phạt (vi phạm điều 38 hoặc 
điều 43 Luật lao động), phạt tiền từ 20 nghìn đến 1 
triệu Đài tệ.

　　Ngoài ra chủ nếu vì vậy mà trừ tiền thưởng 
chuyên cần của người lao động thì cũng đã vi phạm 
điều 22 Luật lao động, bị phạt do không phát đủ 
tiền lương. Điều đáng tiếc là hiện tại luật pháp chưa 
quy định buộc chủ phải trả cho người lao động tiền 
lương trong những ngày nghỉ này, vì thế thời gian 
xin nghỉ “phép chăm sóc phòng dịch” phổ biến là 
không có lương.

　　Nhiều người hỏi, phép chăm sóc phòng dịch là 
biện pháp đặc biệt, vậy có ảnh hưởng đến các phép 
các loại phép khác vốn có của các công ty Nhà nước 
tư nhân, ví dụ như phép chăm sóc gia đình, việc 
riêng, phép năm v.v... hay không? Câu trả lời là: Phép 
chăm sóc phòng dịch là để phối hợp với chính sách 
hoãn nhập học lại của học sinh do trung tâm chỉ huy 
dịch bệnh đưa ra, phụ huynh buộc phải chăm sóc 
con cái từ 12 tuổi trở xuống, vì vậy không ảnh hưởng 
đến cách tính các loại phép chăm sóc gia đình, phép 
việc riêng vốn có. Năm nay do các cấp từ phổ thông 

　　Luật bình đẳng giới quy định người lao động 
do có thành viên trong gia đình phải tiêm phòng 
(tiêm vaxin), bị bệnh nặng hoặc có sự cố lớn cần 
phải có bố mẹ đích thân chăm sóc thì được xin nghỉ 
phép chăm sóc gia đình. Song cần chú ý là phép 
chăm sóc gia đình cả năm chỉ có 7 ngày, hơn nữa sẽ 
tính gộp vào tổng số nhiều nhất là 14 ngày được nghỉ 
việc riêng trong một năm, nghỉ việc riêng thì không 
có lương đâu nhé.  Điều cần chú ý là, người lao động 
nếu xin nghỉ phép chăm sóc gia đình thì không được 
tính là thiếu chuyên cần và ảnh hưởng đến thưởng 
chuyên cần, sát hạch, đây chính là sự khác biệt giữa 
nghỉ phép chăm sóc đình và nghỉ việc riêng.

　　Theo quan ni⋯m v⋯ gi⋯i t⋯nh truy⋯n th⋯ng, vi⋯c ch⋯m 

s⋯c gia ⋯⋯nh th⋯⋯ng ⋯⋯⋯c coi l⋯ tr⋯ch nhi⋯m c⋯a ph⋯ n⋯, v⋯, m⋯, con d⋯u, 

con g⋯i ⋯⋯u ⋯⋯⋯c k⋯ v⋯ng t⋯ b⋯ c⋯ng vi⋯c c⋯a m⋯nh ⋯⋯ ph⋯i h⋯p nhu c⋯u c⋯a 

ng⋯⋯i th⋯n trong gia ⋯⋯nh. N⋯u c⋯ b⋯ m⋯ ch⋯ng, b⋯ m⋯ ⋯⋯, con c⋯i c⋯n 

ph⋯i ch⋯m s⋯c th⋯ ⋯⋯u l⋯ ph⋯ n⋯ xin ngh⋯ v⋯ ch⋯m s⋯c, th⋯m ch⋯ c⋯ ng⋯⋯i 

c⋯n n⋯i “l⋯⋯ng c⋯a ph⋯ n⋯ ⋯t h⋯n, l⋯m c⋯ng vi⋯c kh⋯ng quan tr⋯ng, 

ch⋯ng th⋯ th⋯i vi⋯c v⋯ gi⋯p ⋯⋯ ch⋯m s⋯c ng⋯⋯i th⋯n”. V⋯ d⋯, trong s⋯ 

ng⋯⋯i ch⋯m s⋯c trong c⋯c gia ⋯⋯nh c⋯ ng⋯⋯i b⋯ t⋯t nguy⋯n, n⋯ gi⋯i chi⋯m 

64,89%, nam gi⋯i ch⋯ chi⋯m 35,11%, t⋯ l⋯ b⋯ vi⋯c ⋯⋯ ch⋯m s⋯c ng⋯⋯i 

th⋯n l⋯ 20,15%, trong ⋯⋯ t⋯nh theo gi⋯i t⋯nh th⋯ ng⋯⋯i ch⋯m s⋯c l⋯ n⋯ 

gi⋯i b⋯ vi⋯c chi⋯m t⋯ l⋯ 24,50%, nam gi⋯i ch⋯ chi⋯m 12,11% ( S⋯ li⋯u 

n⋯m 2017 c⋯a B⋯ v⋯ sinh v⋯ ph⋯c l⋯i qua "⋯i⋯u tra t⋯nh h⋯nh v⋯ nhu 

c⋯u sinh ho⋯t c⋯a ng⋯⋯i t⋯n t⋯t n⋯m 2016").

Tỉ lệ nam nữ trong số người chăm sóc trong gia 
đình có người tật nguyền

64.89%

giống cái Nam giới

35.11%

( Số liệu năm 2017 của Bộ vệ sinh và phúc lợi qua "Điều tra tình 

hình và nhu cầu sinh hoạt của người tàn tật năm 2016").

trung học trở xuống đều hoãn nhập học, vì vậy nếu 
phụ huynh có con em học phổ thông cơ sở, phổ 
thông trung học cũng có nhu cầu xin nghỉ phép để 
chăm sóc con em mình thì theo quy định của Luật 
bình đẳng giới hoặc Luật lao động, được xin nghỉ 
phép chăm sóc gia đình hoặc nghỉ việc riêng.
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　　Tác giả muốn chia sẻ quan niệm, công 
việc chăm sóc không phải trời sinh ra đã có sự 
phân biệt “nữ giới thích hợp hơn, nam giới 
không thích hợp để chăm sóc". Cái quan trọng 
nhất trong mối liên kết tình thân giữa người với 
người, nó không phân biệt nam hay nữ, chăm 
sóc là công việc mà ai cũng cần phải học. Mặc 
dù lương bình quân của nữ giới thông thường 
thấp hơn nam giới, cũng không được chủ coi 
trọng bằng, song về pháp luật thì nam giới và 
nữ giới đều bình đẳng, nam giới cũng có quyền 
được xin nghỉ chăm sóc người thân, phải biết 
tận dụng cơ hội dùng “phép chăm sóc gia 
đình” hoặc “phép chăm sóc phòng dịch” 
xin nghỉ để không ảnh hưởng đến thưởng 
chuyên cần và sat hạch năng suất công việc, để 
bạn đời có thể yên tâm nỗ lực trong công việc. 
Nam giới xin nghỉ chăm sóc gia đình, thậm chí 
càng nên dũng cảm xin nghỉ chăm con nhỏ (khi 
con cái dưới 3 tuổi có thể xin nghỉ không lương 
để chăm con, được nghỉ dài nhất đến hai năm, 
bố mẹ đều có thể luân phiên xin nghỉ), vừa 
được hưởng trợ cấp tiền lương của Nhà nước 
khi xin nghỉ không lương để chăm con nhỏ ( 
60% mức lương tham gia bảo hiểm), lại được 
hưởng thụ niềm vui gia đình,  điều chỉnh cân 
bằng giữa công việc và gia đình, sao lại không 
làm?　　

Điều quan trọng hơn nữa là, khi càng ngày 
càng nhiều nữ giới dám thoát khỏi áp lực về 
vai trò trong giới tính truyền thống, dám yêu 
cầu chồng hoặc người cùng chung sống chia 
sẻ trách nhiệm chăm sóc con cái và chia đều 
trách nhiệm gánh vác công việc gia đình, thì 
cũng càng ngày càng nhiều nam giới dám xin 
chủ nghỉ phép chăm con nhỏ hoặc nghỉ phép 
chăm sóc gia đình, thể hiện mặt mềm mỏng, 
quan tâm của nam giới, cũng sẽ gián tiếp làm 
giảm bớt quan niệm thiên vị về giới tính của 
chủ cho rằng “nhân viên nữ không đáng để 
bồi dưỡng". Có như vậy thì môi trường làm 
việc, xã hội và gia đình của chúng ta mới đạt 
đến mục tiêu mong đợi về bình đẳng giới.

　　　　

Ảnh: Chính quyền thành phố Đài Trung

Ảnh: Chính quyền thành phố Đài Trung
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Vươ ̀n hoa đo ̣c sa ́ch
Đọc sách cùng bước đi

　　Mô ĩ đưá tre ̉ đê ù co ́ thê ̉ trơ ̉ thaǹh tre ̉ hiêụ ưńg 
con nhiḿ , chi ̉ co ́ sư ̣ đôǹg haǹh va ̀ đô ́i thoaị đuńg 
caćh mơ ́i co ́ thê ̉ lam̀ mê m̀ bơ ́t đi như ñg sơị gai 
nhoṇ cuả chu ́ nhiḿ .

　　Gia đi ǹh cua ̉ Tân di dân đê ń tư ̀ sư ̣ kê ́t hơp̣ 
hôn nhân giư ã sư ̣ khać biêṭ cuả văn hoa ́ , thê ́ hê ̣ 
thư ́ 2 cuả Tân di dân nhâ t́ điṇh se ̃ pha ̉i đô ́i măṭ vơ ́i 
moị thi ćh nghi không giô ńg nhau,  nhiê ù khi coǹ 
pha ̉i chiụ sư ̣ đô ́i xư ̉ khać biêṭ hoăc̣ co ́ như ñg aṕ lưc̣ 
tiêu cưc̣ , cho nên trong qua ́ tri ǹh trươn̉g thaǹh cuả 
tre ̉ ,đô ́i thoaị giưã con va ̀ cha me ̣ nhiê ù khi thươǹg 
xaỷ ra sư ̣ mâu thuâ ñ .

　　Sau khi tre ̉ trơ ̉ thaǹh nhi ḿ , mô ĩ khi muô ń 
no ́i chuyêṇ tâm sư ̣ cuǹg vơ ́i con , đê ù co ́ như ñg 
ti ǹh huôńg tre ̉ không muôń no ́i  , nhiê ù khi coǹ tra ̉ 
lơ ̀i kem̀ theo sư ̣ nońg naỷ , lam̀ cha me ̣ như chuńg 
ta co ́ cam̉ giać tôn̉ thương hay không ?

　　Gâ ǹ đây moị ngươ ̀i đê ù hay nhăć đê ń「giaó 
duc̣ cam̉ xuć」, giaó duc̣ cam̉ xuć đươc̣ thưc̣ haǹh 
như thê ́ naò ? lam̀ thê ́ naò daỵ cho tre ̉ biê ́t「năng 
lưc̣ cam̉ xuć」? Tać gia ̉ cam̉ thâ ́y , năng lưc̣ điê ù 
khiê n̉ cam̉ xuć cuả tre ̉ , không nên đươc̣ daỵ tư ̀ giaó 
khoa giaó duc̣ tiêu chuân̉ ,ma ̀ la ̀ sư ̣ hoc̣ ho ̉i va ̀ bô ̀i 
dươñg dâǹ dâǹ qua cać tiê ṕ xuć thưc̣ châ t́  cuả tre ̉ 
vơ ́i ngươ ̀i lơń xung quanh .

　　Khi chuńg ta no ́i vơ ́i tre ̉ răǹg : 「khi con găp̣ 
pha ̉i như ñg luć không vui , bươć đâù tiên con câǹ 
pha ̉i lam̀ như thê ́ naò, bươ ć thư ́ hai lam̀ như thê ́ 
naò⋯⋯」điê ù đo ́ chăn̉g co ́ y ́ nghiã gi ̀ ca ̉ . Ma ̀ ngươc̣ 
laị , trong mô ĩ qua ́ tri ǹh tiê ṕ xuć giưã tre ̉ va ̀ ngươ ̀i 
lơ ń , sư ̣ đô ́i ư ńg cuả ngươ ̀i lơ ń vơ ́i tre ̉ khi xaỷ ra 
cać phan̉ ưńg cam̉ xuć , an̉h hươn̉g sâu đâṃ đê ń sư ̣ 

Tác giả : Trần Trí Hoành

Xuất bản : Nhà xuất bản YuanShen

Điạ điểm mượn sách :  Phòng thư viện đa dạng Tân di dân thành phố Đài Trung .

（Số 260 , lầu 2 đường Hanxi Tây ,đoạn 3 khu Beitun , thành phố Đài Trung .）

Thời gian phục vụ : Mỗi tuần thứ ba ～~thứ bảy 09:00~02:00 、13:00 ~16:30

phat́ triê n̉ cam̉ xuć  va ̀ năng lưc̣ xư ̉ ly ́ cam̉ xuć cuả tre ̉ . 

　　Khi môṭ ngươ ̀i găp̣ pha ̉i kho ́ khăn va ̀ thâ t́ baị , 
ho ̣ se ̃ cam̉ giać va ̀ thê ̉ hiêṇ ra cam̉ xuć kho ́ chiụ đo ́ la ̀ 
điê ù đương nhiên , tre ̉ con cuñg như vâỵ . Khi ngươ ̀i 
lơń quan sat́ thâ ý phan̉ ưńg cam̉ xuć cuả tre ̉ (đăc̣ biêṭ 
la ̀ luć co ́ cam̉ xuć tiêu cưc̣) ,điê ù quan troṇg nhâ ́t 
trong luć naỳ , đư ǹg qua ́ sơḿ 「phu ̉ điṇh 」ca ́i cam̉ 
xuć luć đo ́ cuả tre ̉ ！ Phu ̉ điṇh cam̉ xuć cuả tre ̉ trong 
luć đo,́ chi ̉ lam̀ cho tre ̉ cam̉ thâ ý vâń đê ̀ cuả ban̉ thân 
mi ǹh không đươc̣ xem troṇg , không nhâṇ đươc̣ sư ̣ 
un̉g hô ̣ va ̀ không ai hiê ủ . Nhưng , cam̉ xuć đau buôǹ 
cuả mô ĩ con ngươ ̀i đê ù pha ̉i câǹ đươc̣ chưã laǹh qua 
sư ̣ quan tâm âḿ aṕ cuả moị ngươ ̀i chung quanh liên 
kê t́ vơ ́i nhau；nê ú thiê ú đi phâǹ liên kê t́ naỳ , tre ̉ chi ̉ 
co ́ thê ̉ chôn sâu nô ĩ đau buôǹ trong loǹg miǹh dươ ́i 
đaý loǹg ,thâṃ chi ́ se ̃ tư ̣ traćh ban̉ thân miǹh taị sao 
qua ́ yê ú đuô ́i , dâ ñ đê ń tâm traṇg thươǹg không tô t́ 
va ̀ cư ́ như thê ́ an̉h hươn̉g năṇg thêm cam̉ giać thâ ́t 
baị cuả miǹh .

　　Thâṭ ra , mô ĩ tư ̀ mô ĩ câu thâṃ chi ́ mô ĩ đôṇg 
tać cuả tre ̉  , đê ù đang truyê ǹ đaṭ tin tư ć , đê ù đang 
chơ ̀ đơị đươc̣ quan tâm hơn . Chi ̉ câǹ hoc̣ ho ̉i va ̀ biê t́ 
đươc̣ qua sư ̣ nhâṇ thưć ban̉ thân miǹh , dưạ theo kiê ń 
nghi ̣ cuả chuyên gia , thi ̀ se ̃ đaṭ đươc̣ phâm̉ châ t́ tô t́ 
vê ̀ điê m̉ chi ńh cuả đô ǹg haǹh va ̀ đô ́i thoaị ,caǹg co ́ 
thê ̉ đi vaò con tim cuả tre ̉ , trơ ̉ vê ̀ mô ́i quan hê ̣ thân 
mâṭ vơ ́i nhau như luć đâù .

Haỹ lam̀ diụ đi như ñg gai nhiḿ cuả tre ̉ 
băǹg tiǹh yêu , be ̉ đi haǹg raò ngăn can̉ 
va ̀ bă ́t đâ ù cuǹg ôm la ị vơ ́i nhau .

Tạo ra điểm chính sức mạnh của đồng hành và đối thoại
<Hãy ôm trẻ nhím>
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　　Qua ́ tri ǹh hoa ̀ nhâp̣ cuôc̣ sô ńg sinh hoaṭ 
gia đi ǹh Đa ̀i loan cuả Tân di dân , ngoa ̀i sư ̣ khać 
biêṭ giư ã văn hoa ́ thi ̀ ngôn ngư ̃ giao tiê ṕ la ̀ vâń 
đê ̀ kho ́ khăn nhâ t́ , vi ̀ vâỵ đa phâǹ cać baṇ Tân di 
dân hay choṇ khoa ́ hoc̣ nâng cao tri ǹh đô ̣ tiê ńg 
trung , ơ ̉ đây chuńg ta co ́ cơ hôị nhi ǹ thâ ý can̉h 
tươn̉g râ t́ âḿ aṕ , môṭ sô ́ baṇ Tân di dân dăt́ con 
theo cuǹg nhau hoc̣ tâp̣ , tim̀ hiê ủ vơ ́i nhau cuǹg 
môṭ sư ̣ vâṭ , giań tiê ṕ taọ nên viêc̣ đoc̣ saćh cuǹg 
con ma ̀ nhiê ù chuyên gia vê ̀ gia đi ǹh đang thuć 
đâ ỷ . 

 Lơị ich cuả viêc̣ nghe kê ̉ chuyêṇ

　　Nghe kê ̉ chuyêṇ la ̀ môṭ caćh hoc̣ tâp̣ qua 
thińh giać , la ̀ thơ ̀i cơ quan troṇg cua ̉ viêc̣ tre ̉ co ́ 
chuân̉ bi ̣ tô t́ năng lưc̣ đoc̣ saćh hay không , vi ̀ vâỵ 
viêc̣ đê ̀ cao sư ̣ tâp̣ trung la ̀ chi à khoa ́ râ ́t quan 
troṇg , khi năng lưc̣ tâp̣ trung tô ́t , se ̃ dê ̃ daǹg 
hiê ủ ro ̃ nôị dung câu chuyêṇ , trong qua ́ tri ǹh đo ́ 
tre ̉ con coǹ co ́ thê ̉ phat́ huy sư ć tươn̉g tươṇg vô 
biên qua câu chuyêṇ  ; ngoa ̀i ra  , nôị dung cô ́t 
truyêṇ đa phâ ǹ đươc̣ lâ ý tư ̀ nhân vâṭ , sư ̣ viêc̣ , 
sư ̣ vâṭ trong cuôc̣ sôńg hăǹg ngaỳ , va ̀ sư ̣ cô ́ cuả 
vai chi ńh ơ ̉ câu chuyêṇ thươǹg cuñg giô ńg như 
cać vâ ń đê ̀ kho ́ khăn va ̀ cam̉ xuć câ ǹ pha ̉i đô ́i 
măṭ cuả tre ̉ . Vi ̀ vâỵ khi tre ̉ đô ́i măṭ vơ ́i moị cam̉ 
xuć phư ć tap̣ , thông qua môṭ trong như ñg câu 
chuyêṇ , tre ̉ co ́ thê ̉ cam̉ nhâṇ đươc̣ sư ̣ đô ǹg cam̉, 
cam̉ xuć cuñg co ́ thê ̉ đươc̣ xoa diụ qua qua ́ tri ǹh 
đo ́ .

⋯oc̣ saćh cuǹg con nâng cao quan hê ̣ thân 
tư ̉

　　Đoc̣ sa ́ch cu ǹg con ơ ̉ qua ́ tri ǹh trươ n̉g 
thaǹh cuả tre ̉ ,đô ́i vơ ́i pha ́t tirê n̉ cuả naõ , ngôn 
ngư ̃ va ̀ nâng cao tâm̀ hiê ủ biê t́ v.v... đê ù co ́ đươc 
sư  ̣ki ćh thićh ti ćh cưc̣ , co ́thê  ̉khơ ̉i đôṇg tri  ́tươn̉g 
tươṇg va ̀ bô ̀i dươ ñg  năng lưc̣ sańg taọ cuả tre ̉ ; 
ngoa ̀i ra đa ̃ tưǹg co ́ nghiên cưú chi ̉ ra , đoc̣ saćh 
cuǹg con không như ñg ca ̉i thiêṇ quan hê ̣ thân tư ̉ 
, caǹg co ́ thê ̉ taọ nên cam̉ giać an toaǹ cho tre ̉ , 
giuṕ tre ̉ co ́ năng lưc̣ vê ̀ thi ćh nghi môi trươǹg va ̀ 
khi phu ̣ huynh daỵ tre ̉ băǹg caćh đoc̣ saćh , dâ ñ 
dă ́t tre ̉ ti m̀ hiê ủ thê ́ giơ ́i ,tiê ṕ thu sư ̣ vâṭ mơ ́i , 
đô ǹg haǹh vơ ́i moị cam̉ xuć tô ́t xâ ú cuả tre ̉ , tư ̀ 
sư ̣ bô ́i rô ́i đê ń hiê ủ ro ̃ , tre ̉ con co ́ thê ̉ cam̉ nhâṇ 
sâu săć qua ́ tri ǹh khaḿ pha ́ ban̉ thân ,co ́ đươc̣ sư ̣ 
un̉g hô ̣ cuả cha me ̣ .

　　  ⋯oc̣ truyêṇ cho con , la ̀ 「gi áó duc̣ trươ ć 
tuô ̉i hoc̣」 bô ̀i dươ ñg năng lưc̣ đoc̣ saćh cho 
tương lai tre ̉ em , đoc̣ saćh không chi ̉ haṇ chê ́ ơ ̉ 
đoc̣ chư ̃ , ma ̀ coǹ bao gôm̀ sư ̣ quan sat́ , tim̀ hiê ủ 
va ̀ khaḿ pha ́ .

Sổ tay hướng dẫn đọc sách cùng con ！
Tập thói quen đọc sách bắt đâ ̀u tư ̀ nhỏ

 <Từ việc nghe kể chuyện đê ́n đo ̣c sách >



Bếp ăn văn hóa
Văn hóa các nước qua đầu lưỡi
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MUÔN MẶT BÁNH CHƯNG
PK BÁNH CHƯNG CÁC NƯỚC TRONG DỊP TẾT ĐOAN NGỌ

Bài: Chen
　　Theo tập tục, Tết đoan ngọ là phải ăn bánh 
chưng, chèo thuyền rồng, đeo túi thơm.  Thực ra 
không phải chỉ có ở Đài Loan mới có văn hóa ăn 
bánh chưng, một số nước khác cũng có tập tục ăn 
bánh chưng vào dịp Tết, một số khác thì do có người 
Hoa di cư mang theo nét văn hóa bánh chưng, mỗi 
nước cũng lại theo thói quen ăn uống và nấu nướng 
riêng của mình khiến bánh chưng khi “nhìn”, 
“ngửi”, “nếm” đều có sự khác biệt lớn

Nội chiến bánh chưng Nam Bắc Đài Loan  
Mỗi nơi đều có mặt mạnh

　　Đài Loan dù không lớn, song riêng bánh chưng 
thôi cũng đã có sự khác biệt lớn về mùi vị và cách 
làm giữa hai miền Nam Bắc, vì vậy cứ sắp đến dịp 
Tết đoan ngọ, so sánh bánh chưng Nam Bắc đều trở 
thành chủ đề nóng hổi.

　　Bánh chưng miền Bắc sử dụng bẹ trúc màu 
nâu vàng có đốm đen làm lá gói, cách làm là cho 
gạo nếp cùng với thịt nạc vai, nấm hương, tôm khô, 
lòng đỏ trứng muối cùng các phụ liệu khác vào xào 
lên rồi mới dùng lá gói lại rồi cho vào nồi hấp, mùi 
vị đậm đà, dẻo ngon và gạo rời từng hạt, cũng có 
người cho thêm xì dầu để tăng nét hấp dẫn về màu 
sắc. Bánh chưng miền Nam thường thì gói bằng gạo 
nếp sống cho thêm các phụ liệu đã chín, gói bằng 
lá trúc rồi cho vào luộc, nhân bánh chưng thường là 
thịt nạc, thịt ba chỉ, nấm hương, lòng đỏ trứng, hành 
củ đỏ, có khi thì cho thêm lạc, hạt dẻ, mực khô, có 
thể thay đổi đa dạng trong cách sử dụng nguyên 
liệu, ăn vào thì thấy gạo dẻo dính, ngoài ra do người 
miền Nam thích ăn ngọt nên có thói quen rắc thêm 
bột lạc hoặc cho thêm tương ớt ngọt lên trên bánh 
chưng để tăng thêm mùi vị.

　　Song về hình dáng thì cả bánh chưng miền 
Nam và miền Bắc đều giống nhau, phổ biến làm 
thành hình tam giác để dễ buộc

Ketupat của Indo không gói nhân

Tương chấm đủ mùi vị

　　Bánh chưng của Indo chia thành hai loại, một 
loại là bánh chưng của người Indo gốc Hoa hay ăn, 
một loại là Ketupat là loại dùng tặng người khác khi 
hết lễ tịnh chay truyền thống. Loại bánh chưng mà 
người Indo gốc Hoa ăn không khác mấy so với loại 
bánh chưng miền Bắc của Đài Loan, có một số thì 
cho thêm các loại nhân như thịt bò, thịt gà, cá, lạp 
xường Quảng Đông hoặc tôm tươi, song điểm khác 
biệt lớn nhất là họ không dùng gạo nếp mà dùng 
gạo lúa nước để dễ tiêu hóa hơn, lá gói thì dùng lá 
trúc giống như bánh chưng miền Nam Đài Loan.

　　Ketupat có tên gọi chung là bánh chưng Ma Lai, 
là loại thức ăn thường thấy khi đón mừng lễ tịnh 

Bánh chưng miền Bắc Đài Loan (Ảnh lấy từ flickr-Johnson Wang)

Bánh chưng miền Nam Đài Loan (Ảnh lấy từ flickr-unicellular)
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Bánh chưng vuông miền Bắc Việt Nam, bánh chưng dài (bánh tét) 

miền Nam Việt Nam(Ảnh lấy từ viuserViethavvh)

chay đạo Islam tại các khu vực có người Ma Lai sinh 
sống đông đúc như Malaixia, Indonesia, Singapore.

　　Cách làm Katupat khác xa so với cách làm bánh 
chưng thông thường mà chúng ta được biết, hầu 
như không có nhân, chỉ dùng lá dừa đan thành hình 
hộp, cho gạo vào chưng lên đến chín, lúc nào ăn thì 
cắt thành từng miếng nhỏ, để thêm khẩu vị nên sẽ 
nấu thêm một nồi lặc sa (laksa) hoặc canh chua cay 
để phết lên trên bánh chưng khi ăn, rất đủ vị　　 Bánh chưng Việt Nam to đầy, vô cùng thơm 

ngon　　　　　

　　Tết là ngày quan trọng nhất trong truyền 
thống Việt Nam, trong ngày này không thể thiếu 
món bánh chưng. Do Việt Nam có địa hình hẹp và 
dài, khí hậu và sinh hoạt hai miền Nam Bắc cũng 
rất khác nhau, nên mặc dù cách làm bánh thì gần 
giống nhau nhưng cách gói thì khác xa một trời một 
vực. Miền Bắc thì gói bánh chưng thành hình vuông, 
miền Nam gói bánh chưng thành hình tròn dài, có 
ý nghĩa tượng trưng cho trời và đất, có hàm ý là trời 
đất hòa quện, đại cát đại lợi.

　　Bánh chưng miền Bắc và miền Nam chủ yếu 
dùng gạo nếp, lấy đậu xanh và thịt lợn làm nhân, 
miền Bắc dùng lá chuối hoặc lá dong xếp xuôi ngược 
để gói bánh, luộc cả cái bánh trong nước; miền 
Nam thì còn thêm công đọan là cho nước sữa dừa 
rồi dùng lá chuối hoặc lá sen đã nướng để gói thành 
hình tròn dài, bánh chưng hai miền đều rất đầy đặn, 
một cái bánh chưng Việt Nam bằng 3 đến 8 cái bánh 
chưng Đài Loan. Thời gian luộc bánh phải từ 7 tiếng 
trở lên, lúc nào ăn thì xắt khúc để ăn, khá là mất 
công, song do nguyên liệu và lá gói được luộc trong 
thời gian dài nên mùi thơm quyện sánh vào gạo nếp, 
dù mất công thì ăn được miếng bánh cũng đáng.

Ketupat (Ảnh lấy từ Meutia Chaerani)

Bánh chưng ngọt Thái Lan (Ảnh lấy từ Wikipedia-Takeaway)

Bánh chưng Thái ngọt mà không ngấy, mát 
mẻ giải nhiệt

　　Người Thái gốc Hoa gọi Tết đoan ngọ là Tết 
bàn tay, là cách gọi bắt nguồn từ tiếng địa phương 
Triều Châu, cũng là cách phát âm tiếng Đài của từ 
“bánh chưng”, trên thực tế, cách làm bánh chưng 
của Thái Lan cũng tương tự như của Đài Loan, chỉ 
khác là thay thịt ba chỉ bằng thịt hun khói thái miếng, 
cho thêm bạch quả, hạt dẻ, ăn theo cách của người 
Thái là ăn cùng ra sống, một miếng rau sống ăn kèm 
một miếng bánh chưng, khá là khoái khẩu.

　　Bánh chưng ngọt của Thái Lan khá giống bánh 
chưng mặn của Đài Loan, cũng gọi theo tiếng địa 
phương Triều Châu gọi là “cát chưởng”. Nguyên 
liệu và cách làm bánh chưng ngọt khá hợp với phong 
cách Thái Lan, khác với bánh chưng của Đài Loan là 
dùng gạo nếp ngâm nước mặn hoặc mỡ mặn, người 
Thái gốc Hoa dùng gạo nếp ngâm trong nước mặn 
làm từ vỏ quả sầu riêng hoặc ngâm trong nước vắt 
từ thịt quả dừa, sau đó cho thêm đường xào đến gần 
chín, để nguội rồi cho thêm chuối lá hoặc khoai môn 
vào gói lại bằng lá chuối rồi chưng đến chín, sau khi 
để lạnh có vị thơm ngon ngọt mát, thanh nhiệt.
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　　Yu Fang adalah imigran baru berasal dari 
Vietnam, saat ini bekerja sebagai pekerja sosial 
di kantor pusat pelayanan keluarga imigran baru 
kawasan sekitar laut, pada saat diwawancarai 
terlihat berbicara dengan luwes, sebenarnya pada 
masa kecilnya dia tumbuh di dalam kekerasan 
rumah tangga, sangat rendah diri, tidak berani 
menatap mata orang lain saat berbicara, sangat 
bersyukur ibunya selalu memberikan inspirasi yang 
positif, yang menjadikan pandangan hidupnya tidak 
menjadi buruk, membuatnya memiliki motivasi 
untuk menjadi yang terbaik, akhirnya menemukan 
nilai diri sendiri atas bantuan pusat pelayanan 
imigran baru dan yayasan Hong Yu.

　　Yu Fang 19 tahun yang lalu menikah ke 
Taiwan, dikarnakan kendala dalam berbahasa 
sering terjadi lelucon, membuatnya mengambil 
keputusan untuk belajar bahasa dikelas pengenalan 
Bahasa, dan menyelesaikan pendidikan SMP, dan 
pada tahun 2007 lolos ujian pelatihan juru Bahasa 
imigran, dan syah menjadi juru Bahasa Vietnam 
yang pertama kali diadakan di pusat pelayanan 
imigran baru kawasan sekitar laut. Selanjutnya 
dikarnakan keluarganya ber turut-turut sakit, 
selain harus sendirian menjaga kedua anaknya, 
tekanan ekonomi keluarga juga datang, dia mulai 
bekerja, pernah menjadi karyawan mesit jahit, 
kar yawan pembungkusan plas tik ,  kar yawan 
pabrik gerinda, walaupun bekerja keras, dia tidak 
pernah menyerah dari pendidikannya, selesai dari 
pekerjaannya dia membawa anak-anak berangkat 
sekolah, sampai lulus dari institut, mengingat masa 
itu walapun sulit, mungkin dikarnakan oleh latar 
belakang pertumbuhan, dia berpikir setiap masalah 
bergantung dari kerja keras sendiri, bagaimanapun 
didikan karakter lebih baik dari didikan kata-kata, 
hanya dengan cari ini dapat memberikan kekuatan 
positif bagi anak-anak. 

　 　 S e l a i n  s i b u k  d a l a m  r u m a h  t a n g g a , 
pekerjaan dan pendidikannya, diwaktu selang 
Yu Fang juga mengikuti kelas pelatihan pusat 
imigran dan juga bergabung ke tim sukarelawan 
organisasi HongYu, dikarnakan bergabung di tim 
sukarelawan ,dia mengetahui minatnya sendiri, 
senang saling membantu antara sesama manusia, 
bahkan dapat melupakan kepribadian rendah 
diri yang dulu, menjadi duta budaya berpidato 
dan berbagi budaya Vietnam diberbagai tempat, 
untuk lebih lanjut mewujudkan nilai dirinya, Yu 
Fang memutuskan untuk menjadi seorang pekerja 
sosial .  Sebelumnya dia harus memiliki lebih 
banyak kemampuan profesional, mengundurkan 
diri dari pabrik dan bekerja sepenuhnya sebagai 
juru Bahasa, menjadikan Yu Fang memiliki lebih 
banyak energi agar dapat mengumpulkan akademik 
dan pengalamannya di pusat imigran dan dari 
universitas, institut memilih belajar dibidang yang 
berhubungan dengan pekerja sosial, akhirnya di 
tahun lalu menjadi pekerja sosial dipusat pelayanan 
imigran baru kawasan sekitar laut.

　　 Yu Fang setelah menjadi pekerja sosial tidak 
mengira jikalau kisahnya dapat mempengaruhi 
orang-orang disekitarnya, anak perempuannya 
ditahun ini yang mempersiapkan dirinya sekolah 
di universitas, mendapatkan panduan dari ibunya, 
m e m u t u s k a n  un t uk  b e l a ja r  d i  D e p a r te m e n 
Pekerjaan Sosial, membuat Yu Fang merasa sangat 
bersyukur；banyak siswa di pusat imigran baru, 
pada mulanya tidak berani bermimpi setelah 
melihat keberhasilan Yu Fang, membangunkan 
keinginan mereka untuk berani mengejar cita-
cita. Yu Fang merasa semua ini efek dari pengaruh 
bantuan pusat imigran baru, memberikan mereka 
kesempatan untuk belajar, keberanian dalam 
mengejar cita-cita, dan bekerja keras menjadi orang 
yang diri sendiri inginkan.  

Gedung kisah nyata

Menemukan nilai diri sendiri  menjadi panutan bagi orang lain
Penulis :Chen  Gambar : Feng Yu Fang
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　　Tahun ini adalah Syufang datang ke Taiwan 
yang ke 21 tahun , niat awalnya di karenakan ingin 
memperbaiki kondisi ekonomi keluarga yang lemah 
, sehingga dari negara asalnya Kamboja datang 
untuk menikah di Taiwan . Awalnya dia pikir bisa 
menjalani pernikahan dengan suaminya hingga 
ahir hayat , namun pada ahirnya tidak di sangka 
dua kali pernikahannya berahir dengan perceraian, 
untungnya anak-anak yang selalu menjadikan 
dorongan kekuatan Syufang untuk hidup keras , 
meskipun sendirian , harus tetap bisa  membangun 
keluarga bahagia untuk anak-anak .

Perjalanan cinta penuh rintangan  dua kali 
pernikahan berahir dengan perceraian

　　21 tahun yang lalu Syufang menikah dengan 
suaminya yang pertama kali , nampaknya akan 
membawa suatu kebahagiaan , di karenakan 
perbedaan usia 20 tahunan lebih dan di tambah 
lagi awal sebelumnya belum pernah menjalani 
h u b u n g a n  p e r c i n t a a n  s a m a  s e k a l i  ,  u n t u k 
pernikahan nya kali ini adalah pada awal mulai 
nya itu sebagai tanda isyarat pernikahan berahir . 
Sewaktu Syufang baru datang di Taiwan, dia merasa 
semuanya masih asing , yang awalnya dia mengira 
bahwa suaminya melarangnya untuk keluar itu 
dikarenakan sangat khawatir dengan kondisinya 
yang masih belum mengenali lingkungan luar, 
namun setelah diketahui ternyata alasannya 
direnakan perbedaan umur mereka yang sangat 
jauh , khawatir kalau ada orang yang tidak di 
kenalinya menganggap mereka sebagai bapak dan 
anak , hal ini membuat suami dia tidak bisa untuk 
di terima , di karenakan mereka juga tidak ada 
hubungan dari awal , sifat mereka pun berbeda , 
makin lama makin tidak ada pembicaraan , bahkan 
setelah kedua putrinya lahir pun tetap saja tidak 
bisa memperbaiki suasana keluarga menjadi baik , 
maka akhirnya di putuskan untuk bercerai. 

　　Setelah berahirnya pernikahan ini , Syufang 
masih tetap memiliki harapan cinta tumbuh  
dihatinya , melalui cara dikenalkan dari seorang 
temannya , dia kenal dengan suaminya yang kedua 
. Setelah keduanya kenal belum lama , mereka 

terjerumus dalam lautan cinta , menurut Syufang ini 
adalah pertama kalinya dia jatuh cinta, secepatnya 
mereka menikah dikarenakan telah hamil duluan 
, ketika dalam hatinya baru merasakan bahwa 
dia sendiri telah mendapatkan kebahagiaan , 
namun dengan secepatnya semuanya itu berubah 
.  S ewak tu awal  b e r hub ung an s e b e lumny a , 
kantor perusahaan tempat suaminya bekerja cara 
memberikan gaji dengan uang tunai , maka dari 
itu tidak mencurigai sama sekali tentang kondisi 
ekonomi suaminya , sampai pada suatu hari saat dia 
tahu bahwa suaminya tidak bisa membuka rekening 
di bank , setelah di tanyai , ternyata suaminya 
mempunyai catatan hutang sebelumnya , maka dari 
hal ini terjadi pertengkaran suami istri yang dahsyat 
, ditambah lagi terjadi banyak urusan yang timbul 
di belakangnya , maka pada ahirnya mereka berdua 
memutuskan untuk bercerai .

Mengira akan bisa memulai dari awal lagi 
, tidak di sangka mendapatkan perlakuan  
kekerasan dalam rumah tangga 
　　“Seandainya bisa diulangi dari awal, saya 
pikir saya tidak mau kembali bersatu lagi dengan 
dia”pembicaraan Syufang seraya emosi sewaktu 
di wawancarai. Setelah melalui banyak lika-liku, 
ahirnya mereka berdua kembali bersatu lagi , 
tetapi itu juga merupakan awal mulai nya dari 
sebuah mimpi buruk Syufang . Kakak perempuan 
dari suami Syufang yang berprofesi sebagai calo 
pada bidang perdagangan seks , demi untuk 
mencari sopir khusus sebagai pengantar para 
kupu-kupu malam yang bisa di percayai, yaitu 
sebagai sopir antar jemput pulang kerja untuk para 
wanita pelacur, kakak nya meminta suami Syufang 
untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya yang 
semulanya sudah terhitung cukup mapan itu, 
hanya demi untuk membantu kakaknya , Syufang 
memberontak tidak setuju , karena dia mengerti 
pekerjaan di bidang seperti ini sangatlah tidak 
beres . Tidak disangka akan terjadi demikian , 
perilaku suaminya semakin aneh , sering kali tidak 

Menerima ujian nasib
anak lah yang memberiku kekuatan untuk tegar

Penulis :Chen  Gambar : Chen 
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Di saat kondisi terpuruk , bersemangat 
demi anak-anak　　

　　Setelah bercerai , sikap Syufang tidak dapat 
dibayangkan untuk bisa terbuka , yang sebelumnya 
dia itu sebagai ibu rumah tangga biasa , ditambah 
lagi tidak mendapatkan sepeser pun nafkah 
untuk kehidupan mereka sehari-hari, tanpa ada 
pilar ekonomi , dia harus memikul beban untuk 
membesarkan kedua anaknya , tiba-tiba Syufang 
menjadi kehilangan arah dalam kehidupannya , 
bahkan dia terpikir untuk mengahiri nyawanya 
sendiri, untung saja temannya setelah melihat sms 
dari dia yang tidak wajar itu segera melaporkan ke 
pihak polisi, sehingga Syufang terselamatkan dari 
pintu maut yang mau merenggutnya . Perbuatan 
Syufang ini segera laporkan ke dinas sosial dan di 
wajibkan untuk mendapatkan pengarahan , dia di 
beritahu tegas bahwa perbuatannya ini apabila 
sampai terulang sekali lagi , kedua anak tersebut 
akan di bawa pergi oleh dinas sosial untuk di 
amankan , maka karena hal ini membuat Syufang 
ingat dan harus kembali bangun untuk memulai 
dari awal, jikalau tidak , maka kedua anaknya akan 
jauh dari dia selamanya . Waktu itu terpikir bahwa 
dari posisi kemampuannya sendiri tidak mungkin 
bisa sambil bekerja dan sambil menjaga anaknya 
sendirian, maka dari itu dia berusaha meminjam 
uang kepada temannya , sementara kedua anaknya 
di pulangkan ke Kamboja untuk di rawat oleh orang 
tuanya , dan sementara dia tetap di Taiwan bekerja 
keras untuk mencari uang dan bekerja di tiga 
tempat , kehidupan seperti ini berlangsung selama 
tiga tahun , sampai putra nya yang paling kecil 
sudah bisa tumbuh di pola normal, barulah dia bisa 
bernafas lega . Kemudian dikarenakan ibu Syufang 

sakit dan meninggal dunia , Syufang menjemput 
kedua putranya kembali ke Taiwan untuk tinggal 
bersama.

Sendirian juga bisa menanggung keluarga

　　Sekarang Syufang sangat bahagia dan 
periang , meskipun putra nya yang paling kecil 
sewaktu baru di jemput pulang di sisinya , pernah 
tidak cocok dan menolak , namun di bawah kasih 
sayang yang di tanam nya dalam jangka panjang, 
sekarang jadi seoarang anak yang lengket sama 
mama nya seperti gula madu , putri nya yang kecil 
juga penurut dan berpikiran dewasa, dia sebagai 
contoh teladan bagi adiknya, dan untuk putri nya 
paling besar dan putri nomer dua yang tidak tinggal 
bersama nya itu , juga menjalin hubungan yang 
sangat erat dengan mereka, sering-sering pergi 
keluar main bersama .

　　Syufang juga sembari bicara“tapi semua ini 
sudah sudah takdir yang menentukan, kalau tidak 
aku mana mungkin bisa mempunyai putra kecil 
yang lucu ”meskipun semuanya penuh perjuangan 
, namun ini adalah takdir yang telah memberikan 
dia ujian , dia masih beruntung saat dia sendiri 
mengalami kekerasan dalam rumah tangga bisa 
secara cepat meninggalkannya, sangat berterima 
kasih banyak di saat dia pada posisi terpuruk 
ada kelurga , teman , dan sekerabat dinas sosial 
membantunya . Mungkin masih banyak lagi para 
teman penduduk imigran baru yang mengalami 
kekerasan dalam rumah tangga tapi tidak sama 
seperti dia tegas untuk meninggalkannya , Syufang 
juga termasuk orang yang berpengalaman tentang 
kejadian ini , berkata :“bersabar bukanlah salah 
satu jalan yang benar, harus percaya bahwa diri 
sendiri mampu untuk mencari jalan keluar lainnya 
yang lebih baik”

　　Untuk mengenai masa depan, dia tidak 
berharap yang berlebihan , hanya saja berharap 
kelak anak-anak tumbuh dewasa riang gembira 
penuh dengan keselamatan, dan kelak besar nanti 
berbakti terhadap orang tua , dilihat dari harapan 
yang terlihat biasa-biasa saja ini, tapi ini semua 
merupakan suatu hal yang membuatnya paling 
bahagia . 

mengangkat telpon bila di hubungi, dua tiga hari 
sekali baru pulang rumah , bahkan sampai ikut-
ikutan bergabung kerja di bagian tawar menawar , di 
sebabkan karena masalah ini suami istri bertengkar 
lama , sampai pada suatu hari suami turun tangan 
memukulnya , barulah hal ini membuatnya benar-
benar kapok , dan memutuskan untuk meninggalkan 
pria ini, meskipun waktu itu anak dari mereka yang 
kedua baru saja berumur 7 bulan , tapi dia tetap 
memutuskan untuk menuntut cerai , demi untuk 
kedua anaknya nanti supaya mereka kelak tidak 
dibesarkan pada lingkungan yang sangat buruk ini 
, Syufang berhasil mendapatkan hak asuh tentang 
anak . 
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Stasiun Sin Cing

　　Setelah Xiao Yu dilahirkan dibawa ke Vietnam 
dir awat oleh Nenek ny a,te t api  hanya dalam 
waktu 3 tahun dia Kembali lagi ke Taiwan,umur 
3 tahun baginya sama sekali tidak ada ingatan 
apapun,karena dari kecil di didik besar oleh Ibu 
dan Neneknya,jadi Bahasa dalam komunikasi 
tidak ada masalah.Terkadang sering mendengar 
beberapa cerita kisah tentang V ietnam oleh 
Neneknya,jadi Xiao Yu terhadap Vietnam asing 
tetapi sisi lain sangat mengenal Vietnam.Xiao Yu 
sebagai anak generasi kedua,dia diberi konsep 
bahwa dia berbeda dari anak lainnya,atau mungkin 
dikarenakan dulu keluarganya adalah keluarga 
tidak harmonis,membuat Ibunya terhadap Vietnam 
t idak a da ke nag an,dit ambah wak tu dat ang 
Taiwan mengalami kesulitan dalam Bahasa,lalu 
dengan rajin belajar Bahasa Mandarin,pelan pelan 
menjadi baik,tetapi Xiao Yu tidak merasa dia 
berbeda dengan yang lainnya,tidak perlu terlalu 
menganggap diri sendiri adalah generasi kedua. 
Tiga tahun yang lalu dia mendaftarkan diri ikut 
acara yang diselenggarakan oleh Imigrasi [Pelatihan 
Pendidikan anak penduduk baru],disana dia 
mengenal banyak teman teman sama sepertinya 
anak generasi kedua.Mendengar banyak cerita kisah 
dari teman temannya,seolah olah merasa cerita ini 
hanya dalam TV saja,cerita kisah tersebut ada juga 
yang membuat dia merasa iri hati,tetapi ada juga 
yang membuat dia merasa terharu,dari situ Xiao 
Yu berharap untuk dikemudian hari khusus kepada 
generasi kedua jangan ada lagi diperlakukan hal 
yang sama,supaya semua harus saling memahami 
dan menyayangi.

　　Sebenarnya Xiao Yu dari kecil memiliki bakat 
sebagai Narator suara,tetapi dikarenakan sebelum 
masuk sekolah Universitas tidak ada kesempatan 
atau perantara,akhirnya sampai dia masuk sekolah 
Universitas Chan Yi jurusan Kebudayaan dan 
Keteknologian,dia mengenal Guru Zimong,Guru 
Chen Xiangxiang dan Guru Liao Kengyi,dari situ 
mulai belajar menwujudkan bakatnya dalam bidang 
tersebut.

　 　 D e n g a n  m e m i l i k i  N a r a t o r  s u a r a  d a n 
keinginan dalam bakatnya,Xiao Yu berpikir tidak 
hany a m e nulis  ske t a B aha s a man dar in dan 
Bahasa Vietnam,disisi lain bisa meningkatkan 
pengalaman Narator suaranya,dan disisi lainnya 
juga pelan pelan mempromosikan cita citanya 
dengan Kebudayaan Vietnam,dengan dukungan 
kedua Gurunya, Xiao Yu telah menyelesaikan 
buku pertamanya dalam Bahasa Mandarin dan 
Vietnam,dari cerita menerangkan gambar dalam 
suara dua Bahasa,semua dia yang merangkai 
sendiri,dikarenakan itu Depar temen Imigrasi 
[Rencana mimpi anak anak penduduk bar u] 
diterbitkan,anak generasi kedua ini dipilih sebagai 
pemenang juara satu satunya di kota Taichung.

　　Setelah memiliki keberhasilan pengalaman 

ini,membuat dia lebih percaya diri untuk lebih 

m e n g e m b an gk an  b ak a t nya . B e lak an g an  in i 

belajar untuk lebih memperdalam kebijaksanaan 

buku gambarannya,saat membaca juga bisa 

mengambarkan kebijaksanaan Bahasa Vietnam.

Mungkin juga,ada tersisa kisah yang tidak akan 

berubah dalam semalam,tetapi Xiao Yu sangat 

berharap supaya buku gambarnya dan Kebudayaan 

Vietnam pelan pelan berkembang dalam kehidupan 

k i t a , j u g a  m e n d o r o n g  p e n d u d u k  b a r u  d a n 

generasi kedua bisa dan berani mengungkapkan 

p e r a s a a n n y a , a g a r  d i k e m u d i a n  h a r i  t i d a k 

diperdayakan,.

「Tinggal di Taiwan,Vietnam tinggal kenangan jauh」 
Dengan suara mengungkapkan cinta dan impian-Huang Xiao Yu

Penulis:Chen  Gambar: : Huang Xiao Yu



 Pusat penempatan 
kesetaraan hak

Izin cuti pencengahan epidemi, perawatan anggota 

keluarga, pria dan wanita semua diperbolehkan
Penulis : Xu Ya Hui (Profesor Departemen Kebijakan Sosial dan 
pekerjaan Sosial, Universitas Internasional Jinan Nasional)　                                                    

　　Awal tahun 2020, dikarenakan seluruh dunia 
dilanda wabah Pneumonia khusus yang parah 
(COVID-19, Pheumonia corona), untuk menghindari 
penyebaran penularan meluas pemerintah negara 
saya pada bulan 2 tang gal 2 mengumumkan 
pembukaan Sekolah Menengah Atas kebawah di 
tunda sampai bulan 2 tanggal 25. Pengumuman 
yang datang tiba-tiba, mengakibatkan orang tua 
muda yang mendidik anak-anak yang berumur 
dibawah 12 tahun khawatir. Khususnya orang tua 
muda, dengan pengalaman kerja yang tidak lama, 
pendapatannya mungkin juga lebih sedikit, jika 
tidak ada orang tua yang membantu menjaga anak-
anak dan pembukaan sekolah tiba-tiba ditunda, 
mungkin harus mengirim anak-anak ketempat 
bimbingan belajar penjagaan anak, dan akan 
menghabiskan lebih banyak biaya, menambah 
beban ekonomi, dan mungkin mengakibatkan 
anak-anak kontak dengan orang lain menimbulkan 
resiko penularan kelompok；tetapi jika minta izin 
cuti ke bos untuk menjaga anak-anak dirumah 
sendiri, kemungkinan bisa mengakibatkan bos tidak 
senang, dan mengakibatkan tidak ada pemasukan. 
Bagi keluarga berpendapatan ganda, apakah ayah 
izin cuti atau ibu izin cuti? Dan bagaimana dengan 
keluarga orang tua tunggal? Walaupun tidak 
ada anak-anak yang berusia dibawah 12 tahun 
kebawah, mungkin juga ada anggota keluarga 
lainnya yang tertular dan harus isolasi perawatan, 
ataupun dikarenakan baru pulang dari luar negeri 
harus menjalankan karantina mandiri dirumah, 
menimbulkan perlunya perawatan rumah tangga.

　　Menurut peraturan pemerintah, jika orang tua 
membutuhkan perawatan untuk anak-anak berusia 
12 tahun kebawah, salah satu dari kedua orang tua 
dapat mengajukan 「cuti perawatan pencegahan 

epidemi」majikan tidak boleh menolak. Pada tahun 
ini dari jangka waktu , bulan 2 tanggal 11 sampai 
dengan bulan 2 tanggal 24 jika membutuhkan 
perawatan anak-anak sekolah berumur 12 tahun 
kebawah (tetapi tidak termasuk perawatan anak-
anak SMP, SMA dan anggota keluarga lainnya), 
salah satu dari kedua orang tua dapat mengajukan 
「cuti perawatan pencegahan epidemi」. 「Cuti 
perawatan pencegahan epidemi」 adalah semacam 
「lang k ah k husus」 y ang dip e r luk an unt uk 
pencegahan epidemi, tidak boleh dianggap urusan 
atau tanggung jawab pribadi karyawan, oleh karena 
itu majikan harus setuju dan memberikan izin, dan 
izin cuti tidak boleh dianggap absensi kerja, dan 
tidak boleh memaksa karyawan untuk membuat 
cuti  ur us an pr ibadi,  t idak boleh memotong 
bonus kehadiran, tidak boleh karena alasan ini 
memberhentikan karyawan, ataupun membuat 
hukuman lainnya yang tidak menguntungkan 
k a r y a w a n .  B o s  j i k a  m e l a n g g a r  p e r a t u r a n 
yang disebutkan diatas ataupun mempersulit 
karyawan, contohnya, memaksa karyawan untuk 
mengambil izin cuti tahunan ataupun cuti urusan 
pribadi, pemerintah akan memberikan hukuman 
( pelanggaran undang-undang Ketenagakerjaan 
Pasal 38 atau Pasal 43 ), denda hukuman dapat 
dikenakan dari 20.000 NT hingga 1.000.000 NT.

　　Selain itu, jika majikan dikarnakan hal ini 
memotong bonus kehadiran karyawan, juga akan 
melanggar dan dihukum atas undang-undang 
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Gambar : pemerintah kota Taichung



ketenagakerjaan pasal 22 yaitu tidak memberikan 
gaji seluruhnya. Sayangnya, saat ini hukum tidak 
memaksa majikan harus memberikan karyawan 
gaji, oleh karena itu diwaktu 「cuti perawatan 
pencegahan epidemi」 sementara ini umumnya 
tidak mendapatkan gaji.

　　Banyak orang ber tanya, cuti perawatan 
pencegahan epidemi adalah langkah khusus, jadi 
perbedaan cuti dari sektor publik dan swasta 
biasanya, contohnya cuti perawatan rumah tangga, 
cuti urusan pribadi, cuti tahunan dan lainnya, 
apakah saling mempengaruhi? Jawabannya adalah: 
cuti perawatan pencegahan epidemi khusus untuk 
mengikuti pusat komando sentral penundaan 
masuk sekolah, cuti khusus orang tua harus 
menjaga anak-anak berumur 12 tahun kebawah, 
oleh karena itu tidak akan mempengaruhi hitungan 
cuti perawatan rumah tangga, cuti urusan pribadi 
pada mulanya.  Dikarenakan pada t ahun ini 
pembukaan sekolah SMA kebawah ditunda secara 
menyeluruh, oleh karena itu jika orang tua murid 
SMP, SMA, harus izin cuti untuk keperluan menjaga 
anak-anak, dan seharusnya mengikuti Hukum 
Kesetaraan kerja Gender atau mengikuti peraturan 
undang-undang Standar Tenaga Kerja, mengajukan 
cuti perawatan rumah tangga atau cuti urusan 
pribadi.

　　Peraturan hukum kesetaraan kerja gender, 
b a g i  k a r y a w a n  d a n  j u g a  a n g g o t a  ke l u a r g a 
untuk vaksinasi ( suntikan kekebalan tubuh), 
mengakibatkan penyakit yang parah, ataupun 
kejadian besar lainnya dan harus dirawat sendiri 
oleh orang tua, dapat mengajukan cuti perawatan 
rumah tangga. Tetapi harus diperhatikan bahwa 
cuti perawatan rumah tangga dalam setahun 
cuman 7 hari, dan akan dihitung dalam hitungan 
satu tahun paling banyak cuti tahunan 14 hari, 
diwaktu izin cuti tidak diberi gaji. Yang harus 
diperhatikan adalah tenaga kerja jika mengambil 
cuti perawatan rumah tangga, tidak seharusnya 
karna tidak hadir dan mempengaruhi bonus 

kehadiran, penilaian prestasi ；inilah perbedaaan 
dari cuti perawatan rumah tangga dan cuti urusan 
pribadi.Perspektif gender yang tradisional 　　
　　menunjukkan, perawatan anggota keluarga 
pada umumnya adalah tanggung jawab wanita, 
istri, ibu, menantu perempuan, anak perempuan, 
prioritas semuanya diharapkan untuk melepaskan 
pekerjaannya agar dapat memenuhi keperluan 
anggota keluarga, jika ada mertua, orang tua, anak-
anak yang membutuhkan perawatan, yang izin cuti 
pulang untuk merawat seluruhnya adalah wanita, 
bahkan ada yang berkata「gaji wanita lebih sedikit, 
pekerjaannya tidak begitu penting, sebaiknya 
mengundurkan diri pulang kerumah untuk merawat 
aggota keluarga」. Contohnya, didalam perawatan 
rumah tangga orang yang merawat penyandang 
disabilitas, kaum wanita mencapai 64.89%, kaum 
pria mencapai 35.11%, dikarenakan merawat 
anggota keluarga dan mengundurkan diri dari 
pekerjaannya ada 20.15%, jika dibandingkan dari 
jenis kelamin, kaum wanita yang merawat dan 
mengundurkan diri dari pekerjaannya mencapai, 
24.50%, kaum pria sampai 12.11%（Departemen 
Kesehatan dan Kesejahteraan, survei kebutuhan 
dan keadaan hidup penyandang disabilitas tahun 
2017）。

Perbandingan pria dan wanita dalam 
perawatan rumah tangga yang merawat 
penyandang disabilitas :

64.89%

Laki-laki Perempuan

35.11%

（Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan, survei kebutuhan 

dan keadaan hidup penyandang disabilitas tahun 2017）
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　　Penulis ingin berbagi tentang, pekerjaan 
perawatan bukan pekerjaan yang bisa dikerjakan 
s e ja k  la h ir,  a da ny a p e r b e da a n「p e r aw at a n 
lebih co cok untuk wanit a,  pr ia t idak co cok 
」.Yang paling penting diantara sesama manusia 
adalah memelihara hubungan keluarga, tidak 
membedakan pria atupun wanita；pekerjaan 
merawat harus dipelajari setiap orang. Walaupun 
umumnya pendapatan kaum wanita lebih sedikit 
dari kaum pria, bos juga lebih tidak memberikan 
re sp e k ,  te t api  k aum p r ia  dan k aum wanit a 
setara secara hukum, kaum pria juga berhak 
iz in  cut i  unt uk m e r awat ang got a ke luar g a , 
seharusnya menggunakan kesempatan yang tidak 
mempengaruhi bonus kehadiran dan prestasi 
kerja ini untuk 「cuti perawatan rumah tangga」 
ataupun 「cuti perawatan pencegahan epidemi」, 
agar pasangan lainnya dapat bekerja dengan 
tenang. Kaum pria mengajukan cuti perawatan 
rumah tangga, bahkan lebih berani mengajukan 
cuti bersalin/perawatan bayi  (sebelum anak-
anak berumur 3 tahun dapat mengajukan cuti 
bersalin/perawatan bayi dengan cara cuti diluar 
tanggungan perusahaan jangka waktu paling 
lama 2 tahun, Kedua orang tua dapat mengajukan 
secara terpisah), menikmati subsidi cuti diluar 
tanggungan perusahaan untuk perawatan bayi 
yang diberikan oleh pemerintah ( 60% dari gaji yang 
di asuransikan), dapat juga menikmati kegembiraan 
dunia, menyeimbangkan kehidupan rumah tangga 

dan pekerjaan dengan stabil, ada kebahagian 
mengapa tidak melakukannya?

　　Hal yang paling penting adalah disaat makin 
banyak kaum wanita yang berani melepaskan 
tekanan peran gender, berani meminta kepada 
suami ataupun pasangannya untuk bekerja sama 
dalam pekerjaan merawat anak-anak dan membagi 
rata pekerjaan dalam rumah tangga；makin banyak 
kaum pria yang berani mengajukan cuti bersalin /
perawatan bayi dan cuti perawatan rumah tangga, 
menunjukkan sisi lembut dan perhatian kaum 
pria, secara tidak langsung juga dapat mengurangi 
pemikiran bos terhadap bias gender 「karyawan 
wanita tidak layak diinvestasi」. Dengan demikian, 
pencapaian kesetaraan gender di dalam tempat 
kerja, masyarakat dan rumah tangga akan segera 
tercapai. 
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Gambar : pemerintah kota Taichung

Gambar : pemerintah kota Taichung
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　　S etiap anak pas t i  p er nah menjadi  anak 
landak,hanya dengan kebenaran mendidik dan 
berkomunikasi bisa mengubah kesulitan ini!

　　Keluarg a p enduduk bar u b er as al  dar i 
pernikahan kebudayaan yang berbeda,generasi 
kedua harus beradaptasi dengan keadaan yang 
berbeda,terkadang harus menghadapi pelakuan 
yang berbeda atau tekanan negatif.Oleh karena itu 
dalam pertumbuhan anak,orangtua dan anak dalam 
berkomunikasi selalu menemukan pertentangan.

　　landak,setiap anak harus berkomunikasi 
dengan baik,berhadapan dengan kata kata kasih 
bagaikan emas,bahkan dengan muka respon yang 
tidak sabar.Apakah Anda sebagai orangtua bisa 
merasakan luka ini?

　　Belakangan semua membahas tentang 
[M e n d i d i k  d e n g a n  c a r a  e m o s i ]  b a g a i m a n a 
menangganin mendidik cara emosi ini?Bagaimana 
c a r a  m e n g a j a r  [ ke k u a t a n  e m o s i o n a l ]  a n a k 
a n a k ? P e n u l i s  m e r a s a  b a h w a  k e m a m p u a n 
mengendalikan emosi anak anak,tidak boleh 
melalui dari bahan buku atau metode pengajaran 
l a i n n y a ,t e t a p i  e m o s i  i n i  b e r a s a l  d a r i  a n a k 
dan lingkungan setiap harinya dengan orang 
dewasa,dari situ belajar dan menjadi kebiasaannya

　　Ketika kita berbicara dengan anak;[Disaat 
k a m u  m e n e m u k a n  s u a s a n a  h a t i  t i d a k 
nyaman,pertama bagaimana melakukan,kedua 
bagaimana melakukan⋯],sama sekali tidak ada 
gunanya.Tetapi dari hubungan dengan orang 
dewasa di setiap langkah tindakan,cara orang 
dewasa memberi respon terhadap emosi,akan 
Penulis : Chen Ze Heng

Penerbitan : Penerbitan Yuen Sen
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m e mb e r i  bay ang an y ang dalam ke pa da anak 
t e r s e b u t , h a l  i n i  a d a l a h  h u b u n g a n  A n d a  d a n 
kemampuan emosiku. ̣ 

　　Disaat satu orang menemukan kegagalan dan 
kesulitan,perasaan tidak nyaman adalah hal normal.
apalagi seorang anak juga bisa begitu.Saat orangtua 
melihat respon emosi anak [paling menonjol adalah 
reaksi emosi],hal terpenting adalah jangan[tidak 
mengaku]perasaan emosi anak!Tidak mengaku 
perasaan emosi anak,hal ini bisa membuat anak 
merasa bahwa masalah mereka tidak ditanggapi 
dengan serius,dan tidak memahami dan mendukung.
Namun,rasa sakit emosi seseorang perlu ketenagan 
k e h a n g a t a n  s e b a g a i  p e n y e m b u h a n  b a g i a n 
masalahnya,bila tidak ada hubungan ini,sakit hati 
anak ini mungkin akan semakin mendalam sampai 
bisa menyalahkan dirinya sendiri kenapa begitu 
lemah,sehingga mempermudah anak ini mudah 
emosi dan semakin dalam kegagalan dalam hatinya.

　　Sebenarnya setiap kata setiap ucapan sampai 
gerak gerik mereka adalah sebuah ungkapan,dia 
hanya menunggu supaya dipahami.Maka dari itu 
belajar memahami diri sendiri dan mengikuti saran 
saran professional,kita akan bisa mendapatkan kunci 
kwalitas dalam menemani berkomunikasi yang lebih 
memahami hati anak,memulihkan masa lalu yang 
dulu tidak dibicarakan menjadi hubungan intim.

dalam hati anak dengan cerita,membuka 
penghalang,mulai dari baru lagi.

Memberi kekuatan perhatian berkomunikasi dengan anak anak 
{Memeluk kepada anak landak}
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　　Penduduk baru dalam beradaptasi dengan 
kehidupan lingkungan Taiwan,selain kebudayaan 
yang berbeda,komunikasi Bahasa juga adalah 
sebuah masalah,oleh karena itu rata-rata teman 
penduduk baru memilih untuk sekolah belajar 
Bahasa mandarin,dan juga kita masih bisa 
memiliki kesempatan melihat kehangatan yang 
sebenarnya,ada juga teman penduduk baru bawa 
anak sendiri ke sekolah belajar bersama,dan 
sama sama memahami setiap hal,dari itu banyak 
badan kependudukan imigran mendukung 
orangtua penduduk baru dan anak untuk belajar 
bersama.

 Keuntungan mendengar cerita dogeng

　　Mendengar cerita dogeng adalah belajar 
mendengar,juga sebauh persiapan seorang anak 
apakah dia bisa mampu memahami,dengan 
ini  akan mengembangkan respon seor ang 
anak,juga bagian sebuah kunci baginya,memiliki 
keseriusan terhadap cerita ,akan lebih mudah 
m e m a h a m i , d a r i  s i t u  s e o r a n g  a n a k  a k a n 
menemukan berbagai macam ide yang tidak 
habisnya, selain itu dar i  keterangan cer ita 
akan memahami mulai dari bahan,kehidupan 
orang ,prihal,benda dan si  pemeran dalam 
cerita,seolah olah anak ikut dalam peran cerita 
ter sebut . Jadi disaat anak ini  menemukan 
mas alah ke sulit an,melalui  cer it a, anak ini 
bisa menanggis,mungkin dari situ emosi bisa 
menerangkan semuanya.

Belajar bersama orangtua dan anak akan 
menambah hubungan erat orangtua dan 
anak

　　Mendidik orangtua dan anak untuk saling 
b elajar  adalah s ebuah p er tumbuhan ot ak 
besarnya,perkembangan Bahasa dan menambah 
penger tian keadaaan rupa sebenarnya,bisa 
mudah menger t i  dan mener apkan s ebuah 
pendidikan anak,selain itu juga menemukan 
belajar Bersama orangtua dan anak tidak hanya 
mengubah hubungan orangtua dan anak,tetapi 
pelan pelan menerapkan ketenagan keamanan 
anak,bantu anak belajar beradaptasi,keluarga 
j u g a  h a r u s  b a w a  a n a k  u n t u k  b e l a j a r 
membaca,membawa anak mengerti kehidupan 
dunia,mengenal hal hal baru,menemani anak 
dis aat dia t idak nyaman, s ampai menger t i 
kesusahannya,anak akan merasakan saat dalam 
kesulitan yang dalam,ada Bapak dan Ibu yang 
mendukungnya.

　 　 S e r i n g  b e r c e r i t a  d o g e n g  k e p a d a 
anak kita, adalah sebuah pendidikan anak 
untuk dikemudian hari supaya memiliki niat 
membaca [Pendidikan sebelumnya],membaca 
bukan hanya mengenal tulisan,juga termasuk 
melihat,memahami lebih dalam.

Buku panduan Pendidikan orang tua dan anak!Mendidik anak 
dengan membaca dari kecil 

{Mulai dari mendengar cerita sampai membaca}
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Berbagai macam gaya Bakcang 
Hari raya Duan Wu PK Bakcang dari berbagai negara

Penulis :Chen
　　Hari raya Duan Wu tak terpikir ke lain hal 
yaitu langsung ter tuju untuk makan Bakcang, 
menday ung Per ahu dr agon,  dan memas ang 
bungkusan wangi (Siangbao). Akan tetapi hal ini 
bukan saja Taiwan saja yang punya tradisi makan 
Bakcang , ada sebagian negara makan nya pada 
saat hari perayaan tahun baru, ada sebagian negara 
disebabkan karena perpindahan penduduk warga 
Tionghoa yang membawa tradisi Bakcang dari 
tanah asal mereka, dari perbedaan setiap negara 
kebiasaan untuk mengkonsumsi makanan dan cara 
memasak akan berdasarkan sesuai dari negara asal 
masing-masing, sehingga Bakcang“dilihat”dari 
b e nt uk ny a ,  “ dicium” dar i  ar o many a ,  dan 
“dirasa”dari bakcangnya semua tidak sama.

Pertandingan di Taiwan antara Bakcang bagian 
selatan dan utara , masing-masing semua 
memiliki keunggulan

　　Meskipun Negara Taiwan tidak cukup besar, 
namun mulai dari Bakcang saja sudah bisa di 
bedakan dari daerah antara asal selatan dan utara , 
mulai dari rasa dan cara masaknya sudah berbeda, 
maka saat mendekati suasana hari raya Duan Wu, 
pembicaraan tentang PK Bakcang selatan dan utara 
menjadi bahan perbincangan yang rame sekali.　
　Bakcang dari daerah utara daunnya memakai 
daun yang berwarna kuning kecoklatan, ada bintik-
bintik dari daun bambunya, cara membuatnya yaitu 
terbiasa di awali dengan beras ketan , daging babi 
bagian perut, jamur kancing, udang ebi, kuning 
telur asin dan pelengkap bumbu lainnya di tumis 
dulu kemudian di bungkus lalu di kukus, aromanya 
sangat harum, rasanya legit nasi ketannya agak 
terpisah tidak lengket , terkadang ada di tambahi 
dengan kecap kental untuk menambah lapisan 
supaya terlihat nampak jelas , tapi Bakcang dari 
daerah selatan kebanyakan dari beras ketan di 
campur dengan bahan makanan isi lainnya yang 
sudah di masak matang, lalu dibungkus dengan 

daun bambu kemudian di rebus dengan air , 
biasanya bahan isi dalamnya terdiri dari daging babi 
kapsim , daging babi samcan ,jamur kancing ,kuning 
telur asin, bawang merah terkadang juga di tambahi 
dengan kacang tanah, kacang kastanye,ikan yuhi dll, 
bahan pelengkapnya semakin banyak macamnya, 
nasi ketannya lengket lumer bila dimakan, selain 
itu daerah selatan rasanya cenderung lebih manis, 
lebih terbiasa pada saat penyajian di atasnya di 
taburi bubuk kacang tanah atau memakai saus 
sambal manis pedas.

　　Tapi dari bentuknya Bakcang Taiwan baik dari 
daerah selatan dan utara semua sama, rata-rata 
berbentuk piramida segitiga dan kemudian di ikat 
dengan tali benang katun.

Ketupat Indonesia tidak ada isi 

di siram dengan kuah rasanya sangat lezat

　　Bakcang dari Indonesia terbagi dari dua 
macam, satu macam nya Bakcang yang di makan 
oleh warga Indonesia keturunan Tionghoa, satu 
macam lagi adalah Ketupat makanan daerah yang di 
bagikan pada saat hari raya Idul fitri. Bakcang yang 
di makan warga Indonesia keturunan Tionghoa 
sebenarnya tak lain halnya Bakcang Taiwan daerah 
utara, sebagian ada yang di tambah daging sapi, 
daging ayam , ikan , sosis babi ala Kantonis , atau 
udang segar dan campuran isi lainnya, yang paling 
beda adalah mereka tidak memakai beras ketan, 
melainkan memakai beras yang agak keras mudah 
di cerna , daun Bakcang yang di pakai sama dengan 
daun bambu Bakcang Taiwan daerah selatan.

　　Ketupat umumnya di kenal dengan sebutan 

Malay Chong yang ar tinya Bakcang Melayu, di 

Negara Malaysia , Indonesia , Singapura dan negara 

yang di tempati bnayak rakyat suku Melayu lainnya, 

dalam menyambut hari raya Idul Fitri sering di jumpai  

makanan seperti ini.
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　　Dan ketupat sendir i dan Bakcang yang 

biasanya kita ketahui , dari cara pembuatannya tidak 

sama, rata-rata tidak di tambah isi bahan makanan 

lainnya, hanya terbungkus dari daun kelapa saja 

yang di anyam berbentuk jajaran genjang dan di isi 

dengan beras kemudian di masak sampai matang, 

sewaktu mau memakannya barulah di iris kotak-kotak 

kecil, demi untuk menambah rasa nikmat, disamping 

itu di tambah masak satu panci Laksa atau Sup asam 

pedas, lalu di siramkan pada irisan ketupat, rasanya 

sangat lezat. 

Bakcang manis Thailand rasanya manis 
tetapi tidak membosankan , menyegarkan 
dan menghilangkan suhu panas

　　Penduduk keturunan Tionghoa rakyat Thailand 

pada hari raya Duan Wu ini menyebutnya juga 

hari raya Bakcang , berasal dari bahasa daerah 

Chaozhou, yang artinya sama dengan pelafalan 

bahasa Hokian“Bakcang”, dan sebenarnya 

Bakcang Thailand dengan Bakcang Taiwan cara 

pembuatannya t idak jauh berbeda, cuma saja 

daging babi samcan diganti dengan daging babi 

asap, ditambah lagi dengan kacang gingko, kacang 

kastanye, dan bahan lainnya, Bakcang ala Thailand 

cara penyajiannya ditambah lagi dengan sayur segar 

, satu asupan sayur segar dengan satu asupan 

Bakcang , sangat menyegarkan. 

　　Bakcang manis Thai land mir ip dengan 

Bakcang asin Taiwan , sama juga asalnya dari bahasa 

daerah Chaozhou yang dinamai“Chicang”. Bahan-

bahan pembuatan Chicang serta cara memasaknya 

sangat cocok dengan gaya ala Thailand , beda 

dengan Bakcang Taiwan yang di awali beras ketan di 

rendam dengan air alkali atau minyak alkali , warga 

keturunan Tionghoa di Thailand membuatnya di awali 

beras ketan Thailand di rendam pada air alkali yang 

terbuat dari rendaman kulit durian atau di rendam 

pada santan kelapa hingga mengembang , kemudian 

di campur gula dan di tumis sampai setengah matang 

, setelah di dinginkan di tambah pisang paciao atau 

talas dan di bungkus dengan daun pisang kemudian 

di kukus , dan setelah di masukkan kulkas menjadi 

dingin baru lah di makan, manis lezat , segar dan 

menghilangkan suhu panas.

Bakcang dari Vietnam terisi padat    aroma 
penuh kesedapan

　　Hari raya Imlek adalah hari besar tradisional 

terpenting bagi penduduk Vietnam , salah satu 

makanan waj ib diantaranya adalah Bakcang 

(baca: Nienchong) , berasal dari bentuk negara 

Vieitnam yang sempit serta memanjang , musim 

dan taraf kebiasaan hidup daerah bagian selatan 

dan utara masing-masing berbeda, meskipun cara 

pembuatan Bakcang tidak berbeda jauh , tapi cara 

pembungkusannya sangat jauh berbeda , Vietnam 

utara cara membungkusnya di bentuk segi empat 

, Vietnam selatan cara membungkusnya di bentuk 

bulat panjang silinder, sebenarnya masing-masing ini 

mewakili makna dari langit dan bumi, dia mempunyai 

makna kesatuan antara langit dan bumi, banyak 

manfaat dan keberuntungan .

Bakcang dari Vietnam utara dan selatan berasal 

dari bahan utama yaitu beras ketan , pasta kacang 

hijau dan daging babi sebagai isi nya , Vietnam utara 

menggunakan daun pisang segar atau menggunakan 

daun ganda suli (bahasa jawa: kembang laras) 

memakai daun tersebut untuk membungkusnya, 

seluruh bij i  Bakcang yang sudah di bungkus 

dimasukkan ke dalam air kemudian di rebus, kalau 

Bakcang Vietnam selatan cenderung di campur 

dengan banyak santan kelapa proses pembuatannya, 

dan kemudian di bungkus dengan daun pisang atau 

daun talas kemudian dipanggang dengan bentuk 

silinder, dari kedua Bakcang ini porsi nya sama- 

sama besar, satu biji Bakcang Vietnam setara dengan 

3 sampai 8 biji Bakcang Taiwan, waktu memasaknya 

memakan waktu hingga 7 jam lebih , sewaktu mau 

menyantapnya harus di bagi tahap memotongnya , 

cukup melelahkan , tapi dari bahan dan daun yang 

di buat untuk membungkusnya dan melalui proses 

waktu panjang dalam merebus atau cara di kukus, 

aroma wanginya benar-benar merasuk ke dalam 

ketan nya, maka dari proses yang sangat memakan 

waktu itu di bandingkan dengan rasanya adalah 

sangat setara . 
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พบเจอคุณค่าในตนเอง  และเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่น
บทความ: Chen        ภาพ:  ฟ๋งยวี่ฟาง

　　ยวี่ฟางเป็นผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่มาจากเวียดนาม  

ปัจจุบันเธอเป็นนักสังคมสงเคราะห์ของศูนย์บริการสวัสดิการครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่แถบชายฝั่งทะเลเมืองไถจง   

เห็นเธอพูดคุยคล่องแคล่วอย่างมั่นใจระหว่างทำการสัมภาษณ์นั้น  

แต่แท้ที่จริงแล้วในวัยเด็กของเธอเติบโตมาจากครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงในครอบครัวมาก่อน  ค่อนข้างจะขาดความมั่นใจ  

ไม่กล้าที่จะสบตาพูดคุยกับคนอื่น  โชคดีที่แม่ผู้ให้กำเนิดได้ให้ทัศนคติที่ดีเสมอมา  

จึงทำให้เธอมีมุมมองต่อแบบการดำเนินชีวิตอย่างไม่บิดเบือน  เป็นแรงบันดาลใจผลักดันให้เธอใฝ่ดี  

ต่อมาจึงได้ค้นพบคุณค่าในตัวเองผ่านจากศูนย์ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และมูลนิธิหงยวี่

　　ยวี่ฟางแต่งงานมาใต้หวันเมื่อ19ปีที่แล้ว  เนื่องจากอุปสรรคทางด้านภาษาจึงทำให้มีเรื่องตลกอยู่เสมอๆ  

จึงทำให้เธอตัดสินใจเข้าเรียนภาษาจีนเบื้องต้น  กระทั่งจบหลักสูตรมัธยมต้น  

และได้เข้ารับการอบรมล่ามของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และสอบผ่านในปี2007  จนกลายเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นล่ามเวียดนามรุ่นที่1

ของศูนย์บริการผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่แถบชายฝั่งทะเลเมืองไถจง  ต่อมาเนื่องจากทางบ้านมีคนเจ็บป่วยอย่างต่อเนื่อง  

นอกจากจะต้องดูแลลูกทั้งสองคนด้วยตัวเองแล้ว  ความกดดันด้านการเงินก็เริ่มมีเข้ามา  เธอจึงเริ่มต้นทำงาน  เคยเป็นพนักงานเย็บผ้า  

พนักงานแพ็คพลาสติก  พนักงานเจียรในโรงงาน  ถึงแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อย  แต่ในช่วงเวลา10ปีนั้นเธอก็ไม่เคยคิดที่จะล้มเลิกเรื่องการเรียนเลย  

หลังเลิกงานก็พาลูกๆไปนั่งเรียนด้วยกัน  กระทั่งเธอเรียนจบปริญญาโท  เมื่อนึกย้อนกลับไปในเวลานั้นถึงแม้จะลำบาก  

แต่นั่นมันก็เป็นพื้นหลังที่ทำให้เจริญเติบโตขึ้น  เธอคิดว่าทุกอย่างจะต้องพยายามด้วยตนเอง   ในเมื่อแบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน  

ด้วยวิธีนี้เท่านั้นจึงจะสามารถจูงใจสร้างพลังบวกให้กับลูกๆได้

　

　　นอกจากจะวุ่นกับครอบครัว  งานและการเรียนแล้ว  

ยวี่ฟางยังได้ใช้เวลาว่างศึกษาในหลักสูตรการฝึกอบรมของศูนย์ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และเข้าร่วมทีมอาสาสมัครของมูลนิธิหงยวี่อีกด้วย  

เนื่องจากเข้าร่วมทีมอาสาสมัคร  เธอจึงค้นพบความสนใจของตัวเองว่า   ชอบความช่วยเหลือระหว่างซึ่งกันและกันของผู้คน  

จนกระทั่งเธอสามารถละทิ้งความไม่มั่นใจในตนเองในอดีตลงได้ 

โดยทำหน้าที่ในฐานะทูตทางวัฒนธรรมไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อบรรยายแบ่งปันวัฒนธรรมเวียดนาม  

และเพื่อเป็นการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นอีกก้าวในการตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง  ยวี่ฟางจึงตัดสินใจที่จะเป็นนักสังคมสงเคาระห์ในอนาคต 

ซึ่งก่อนหน้านี้เธอจะต้องเพียบพร้อมไปด้วยความสามารถเฉพาะทางก่อน   เธอจึงได้ลาออกจากโรงงานมาเป็นล่ามเต็มตัว 

ทำให้ยวี่ฟางมีกำลังใจเต็มที่ในศูนย์ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เพื่อสะสมความรู้และประสพการณ์ต่างๆของตนเอง  

และเลือกเรียนในเอกวิชาที่เกี่ยวข้องกับนักสังคมสงเคราะห์ในรั้วมหาวิทยาลัย และปริญญาโท 

จนกระทั่งได้กลายเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่ศูนย์ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่แถบชายฝั่งทะเลในปีที่แล้ว

　　การเป็นนักสังคมสงเคราะห์ของยวี่ฟางเธอไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าการมีประสพการณ์ชีวิตแบบนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้คนรอบๆข้างได้   

ลูกสาวที่กำลังจะเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยในปีนี้  ได้รับอิทธิพลจากแม่   ตัดสินใจที่จะเข้าศึกษาภาควิชาสังคมสงเคราะห์  

ทำให้ยวี่ฟางรู้สึกปลาบปลื้มใจ；นักเรียนมากมายในศูนย์ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ ไม่กล้าที่จะฝันแต่แรกจนกระทั่งเห็นความสำเร็จของ

ยวี่ฟาง  จึงเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขากล้าที่จะไขว่คว้าสานฝัน  

ยวี่ฟางคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอิทธิพลที่ได้มาจากความช่วยเหลือของศูนย์ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ ทำให้พวกเขามีโอกาสได้เรียนรู้    

ส่งเสริมให้มีความกล้าตามหาฝัน มุ่งมั่นพยายามที่จะเป็นไปในแบบรูปลักษณ์ตามอุดมคติของตนเอง

ห้องนิทานจากเรื่องจริง
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ปีนี้เป็นปีที่21 ของสูฟางที่มาอยู่ที่ใต้หวัน  ที่ผ่านมาเป็นเพราะว่าอยากจะช่วยเหลือปัญหาทางด้านการเงินของครอบครัว 

จึงได้ผ่านแม่สื่อช่วยแนะนำให้  จนได้จากบ้านเกิดกัมพูชาแต่งงานมายังใต้หวัน   

จากเดิมเคยคิดว่าจะใช้ชีวิตร่วมกับสามีไปจนยังแก่เฒ่า  

ไม่คาดคิดว่าชีวิตแต่งงานทั้งสองครั้งจะไม่ราบรื่นกระทั่งจบลงด้วยการหย่าร้าง  โชคดีที่ลูกได้กลายมาเป็นแรงผลักดันทำให้

สูฟางพยายามสู้ชีวิตต่อ  ถึงแม้จะเพียงลำพังแค่ตนเองก็จะสร้างครอบครัวที่มีความสุขเพื่อลูกๆให้ได้

เส้นทางรักไม่สมหวัง  ปิดฉากชีวิตแต่งงานทั้งสองครั้งด้วยการหย่าร้าง
  เมื่อ21 ปีก่อนสูฟางได้แต่งงานกับสามีคนแรกของเธอ  ดูเหมือนน่าจะนำพามาซึ่งความสุข  

แต่เป็นเพราะว่าความต่างกันของอายุถึง20ปี บวกกับการไม่มีพื้นฐานของความรักมาก่อน  

จึงทำให้ชีวิตรักในฉากนี้มีแววที่จะจบลง การเพิ่งมาถึงใต้หวันของสูฟางทำให้รู้สึกไม่คุ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างของที่นี่  

เดิมทีคิดว่าด้วยความกังวลของสามีในเรื่องที่เธอยังไม่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมจึงยังไม่ให้เธอออกจากบ้าน  

แต่มารู้สาเหตุทีหลังว่าความจริงแล้วนั้นเป็นเพราะเหตุผลที่ทั้งสองนั้นมีอายุที่ห่างกันค่อนข้างมากต่างหาก  

คนที่ไม่รู้จักมักคุ้นจะเข้าใจผิดว่าทั้งสองนั้นเป็นพ่อลูกกัน  จึงทำให้สามีไม่สบายใจสักเท่าไหร่ 

และบวกกับที่ทั้งสองไม่ได้มาจากพื้นฐานของความรัก  ลักษณะนิสัยใจคอและความคิดก็ไม่เหมือนกัน  

จึงทำให้ค่อยๆไม่มีเรื่องพูดคุยกันไป  ถึงแม้หลังจากที่ลูกสาวทั้งสองคนจะเกิดมาภาพบรรยากาศสถานการณ์ต่างๆก็ยังไม่ดีขึ้น  

จนกระทั่งทั้งสองคนได้ปิดฉากชีวิตแต่งงานครั้งนี้ลง

           หลังจากปิดฉากชีวิตแต่งงาน  สูฟางยังคงคาดหวังรอคอยความรัก  กระทั่งจากการแนะนำของเพื่อน  

จึงได้รู้จักกับสามีคนที่สองของเธอ  หลังจากที่ทั้งสองคนได้รู้จักกันไม่นานนัก ก็ตกอยู่ในห้วงรัก  

และสำหรับสูฟางแล้วถือว่านี่คือความรักครั้งแรกของเธอ  ไม่นานนักทั้งสองก็มีลูกและเข้าสู่ประตูวิวาห์  

ขณะที่เธอกำลังรู้สึกว่าในที่สุดตัวเองก็ได้มีความสุขนั้น  แต่ก็กลับมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  ในช่วงที่คบกัน 

เนื่องจากระบบการจ่ายเงินเดือนของบริษัทสามีนั้นจ่ายให้เป็นเงินสด  ดังนั้นเร่ืองการเงินของเขาจึงไม่มีอะไรน่าสงสัย  

จนกระทั่งวันหนึ่งเธอพบว่าสามีของเธอไม่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารได้  เมื่อถามเขา 

จึงได้รู้ว่าแท้จริงแล้วนั้นสามีมีประวัติการติดหนี้สินอยู่  ทั้งสองจึงทะเลาะกันอย่างรุนแรงด้วยสาเหตุนี้  

บวกกับต่อมามีเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นจึงทำให้ทั้งสองตัดสินใจหย่าร้างกัน

จากที่คิดว่าได้เริ่มต้นครั้งใหม่  แต่กลับถูกสามีทำร้ายร่างกาย
「ถ้าหากให้เลือกใหม่อีกครั้ง  ฉันคิดว่าฉันก็คงจะไม่คืนดีกับเขา」 สูฟางพูดด้วยอารมณ์ขณะที่ให้สัมภาษณ์   

หลังการผ่านร้อนผ่านหนาว  ทั้งสองก็ได้กลับมาคบกันอีกครั้ง  และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นสู่ฝันร้ายของสูฟาง  

พี่สาวของสามีเป็นแม่สื่องานด้านบริการทางเพศ   เพื่อหา「โชว์เฟอร์」ที่ไว้ใจได้สักคนที่จะขับรถรับสาวๆเข้างาน  

จึงให้สามีของสูฟางลาออกจากงานทื่ถือว่าเป็นงานที่ม่ันคงอยู่แล้วเพื่อมาช่วยงาน  สูฟางคัดค้านไม่เห็นด้วย 

เพราะเธอรู้ดีว่าสายงานอาชีพนี้ค่อนข้างซับซ้อน  และได้เป็นไปตามอย่างที่เธอคาดการณ์เอาไว้  

พฤติกรรมของสามีเริ่มแปลกไปเรื่อยๆ  มักจะไม่ค่อยรับโทรศัพท์  สองสามวันถึงจะกลับบ้านครั้งหนึ่ง  

กระทั่งเข้าสู่วงการชักนำแขกเอง  ซึ่งสองสามีภรรยาถกเถียงกันด้วยเรื่องนี้มานานแรม จนกระทั่งมาวันหนึ่ง  

สามีของสูฟางทำร้ายร่างกายเธอขึ้นมา  จึงทำให้เธอตัดใจอย่างแน่วแน่  ตัดสินใจออกมาจากผู้ชายคนนี้   

ถึงแม้ว่าในตอนนั้นลูกคนที่สองของพวกเขาจะมีอายุเพียงแค่7เดือนก็ตาม เธอยังคงเด็ดเด่ียวกับการตัดสินใจยื่นคำร้องขอหย่า 

ทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้ลูกๆมีชีวิตที่ตกอยู่ในสังคมที่ซับซ้อน และสูฟางก็ชนะได้สิทธิในการเลี้ยงดูเด็ก

ยอมรับบททดสอบของโชคชะตา  
ลูกได้มอบความกล้าหาญให้กับฉัน

บทความ: Chen        ภาพ: Chen

ในช่วงที่ตกต่ำที่สุด   เพื่อลูกต้องตั้งสติให้ได้
         หลังจากที่สูฟางหย่าร้างก็ไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่เธอคิด  ที่ผ่านมาเธอเป็นแม่บ้านมาตลอด 

บวกกับการที่เธอไม่ได้ค่าเลี้ยงดูใดๆเลย  เมื่อไม่มีเสาหลักด้านการเงินและยังต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูลูกทั้งสองคน  

จึงทำให้สูฟางสูญเสียทิศทางชีวิตของเขาไปในชั่วขณะ    กระทั่งคิดที่จะฆ่าตัวตาย  

โชคดีที่เพื่อนของเธอได้อ่านข้อความที่เขียนด้วยอารมณ์หมดอาลัยตายอยากในชีวิตของเธอเข้า  จึงรีบโทรแจ้งตำรวจ  

และช่วยชีวิตสูฟางขึ้นมาจากประตูผีได้อย่างหวุดหวิด  ด้วยสภาพที่เป็นอยู่ของสูฟาง  

จึงต้องแจ้งต่อหน่วยสังคมสงเคราะห์เพื่อให้เข้ามาช่วยให้คำปรึกษา  เธอถูกตักเตือนอย่างเคร่งครัดว่าหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ข้ึนอีก  

ลูกทั้งสองคนของเธอจะถูกพาไปอยู่ที่หน่วยสังคมสงเคราะห์   เช่นนี้จึงทำให้สูฟางคิดได้และเรียกสติให้กลับคืนมา 

มิฉะนั้นลูกๆของเธอจะต้องแยกห่างจากเธอไปตลอดกาล   

ในขณะนั้นเธอคิดไตร่ตรองแล้วว่าคงไม่สามารถเลี้ยงลูกและหาเงินไปพร้อมๆในเวลาเดียวกันได้  

เธอจึงขอยืมเงินจากเพื่อนเพื่อส่งลูกๆของเธอไปยังกัมพูชาเพื่อให้พ่อแม่ของเธอช่วยเลี้ยงดู   

และเธอจะอยู่ใต้หวันเพื่อทำงานหาเงินจากงานสามแรงที่เธอทำควบคู่กันไป  เธอใช้ชีวิตแบบนี้โดยดำเนินมาเรื่อยๆจนถึงสามปี  

กระทั่งลูกชายคนเล็กของเธอสามารถทำอะไรได้มากขึ้น  เธอถึงได้มีเวลาพักผ่อนบ้าง  ต่อมาภายหลังเนื่องจากแม่เธอเสียชีวิต  

สูฟางจึงรับลูกทั้งสองคนกลับมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในใต้หวัน

เพียงแต่คนเดียวลำพัง  ก็สามารถพยุงครอบครัวเอาไว้ได้
         ปัจจุบันนี้สูฟางมองโลกในแง่ดีและมีความสุขมาก  ถึงแม้ว่าลูกชายคนเล็กจะกลับมาอยู่ข้างกาย  

และจะเคยมีปัญหาไม่คุ้นเคยและต่อต้านกันไปบ้าง  แต่ภายใต้ระยะเวลาการเลี้ยงดูซึ่งมีความผูกพันที่เกิดขึ้นต่อกัน  

ปัจจุบันได้กลายเป็นเด็กที่ติดแม่มากๆ  ลูกสาวคนเล็กก็รู้ความเป็นเด็กดีเชื่อฟังอย่างมาก จึงเป็นแบบอย่างที่ดีของน้องชาย  

และถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ร่วมกันกับลูกสาวคนโตและลูกสาวคนรอง แต่ก็ยังคงติดต่อรักษาสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น 

และมักจะไปเที่ยวด้วยกันอยู่บ่อยๆครั้ง

          สูฟางยังบอกต่ออีกว่า 「ถ้าไม่ใช่โชคชะตาลิขิต ฉันก็คงจะไม่มีลูกชายที่น่ารักอย่างนี้」  ถึงแม้จะต้องผ่านการดิ้นรนต่างๆ  

แต่นั่นก็เป็นบททดสอบของเธอจากโชคชะตา  

เธอโชคดีมากเมื่อเจอความรุนแรงในครอบครัวแล้วตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะเดินออกมา   ซึ่งต้องขอขอบคุณครอบครัว เพื่อน 

และหน่วยงานสงเคราะห์อีกหลายๆหน่วยงานที่ช่วยเหลือเธอไว้ในขณะที่เธอตกอับถึงสุดขั้ว  

หรือหากมีเพื่อนๆผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่อื่นๆที่เคยเจอเรื่องความรุนแรงในครอบครัวแต่ไม่มีความกล้าพอที่จะเดินจากออกมาเหมือนกับเธอ  

สูเฟินขอเอ่ยในฐานะผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์มาว่า 「อดทนไม่ใช่วิธีการเดียว 

แต่ความเชื่อมั่นในตัวเองจะทำให้เจอหนทางชีวิตในเส้นทางใหม่」

 สำหรับอนาคตนั้น  เธอไม่ได้มีความปราถนาอะไรมากมายนัก  

นอกจากหวังว่าลูกๆของเธอนั้นจะปลอดภัยและเติบโตขึ้นมาอย่างมีความสุข  เมื่อเติบใหญ่มีความกตัญญูและเคารพต่อผู้อวุโส  

ในความปราถนาอย่างเรียบง่ายเพียงเท่านี้  ก็เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับเธอแล้ว

เรื่องราวของกระเป๋าเดินทาง
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ปีนี้เป็นปีที่21 ของสูฟางที่มาอยู่ที่ใต้หวัน  ที่ผ่านมาเป็นเพราะว่าอยากจะช่วยเหลือปัญหาทางด้านการเงินของครอบครัว 

จึงได้ผ่านแม่สื่อช่วยแนะนำให้  จนได้จากบ้านเกิดกัมพูชาแต่งงานมายังใต้หวัน   

จากเดิมเคยคิดว่าจะใช้ชีวิตร่วมกับสามีไปจนยังแก่เฒ่า  

ไม่คาดคิดว่าชีวิตแต่งงานทั้งสองครั้งจะไม่ราบรื่นกระทั่งจบลงด้วยการหย่าร้าง  โชคดีที่ลูกได้กลายมาเป็นแรงผลักดันทำให้

สูฟางพยายามสู้ชีวิตต่อ  ถึงแม้จะเพียงลำพังแค่ตนเองก็จะสร้างครอบครัวที่มีความสุขเพื่อลูกๆให้ได้

เส้นทางรักไม่สมหวัง  ปิดฉากชีวิตแต่งงานทั้งสองครั้งด้วยการหย่าร้าง
  เมื่อ21 ปีก่อนสูฟางได้แต่งงานกับสามีคนแรกของเธอ  ดูเหมือนน่าจะนำพามาซึ่งความสุข  

แต่เป็นเพราะว่าความต่างกันของอายุถึง20ปี บวกกับการไม่มีพื้นฐานของความรักมาก่อน  

จึงทำให้ชีวิตรักในฉากนี้มีแววที่จะจบลง การเพิ่งมาถึงใต้หวันของสูฟางทำให้รู้สึกไม่คุ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างของที่นี่  

เดิมทีคิดว่าด้วยความกังวลของสามีในเรื่องที่เธอยังไม่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมจึงยังไม่ให้เธอออกจากบ้าน  

แต่มารู้สาเหตุทีหลังว่าความจริงแล้วนั้นเป็นเพราะเหตุผลที่ทั้งสองนั้นมีอายุที่ห่างกันค่อนข้างมากต่างหาก  

คนที่ไม่รู้จักมักคุ้นจะเข้าใจผิดว่าทั้งสองนั้นเป็นพ่อลูกกัน  จึงทำให้สามีไม่สบายใจสักเท่าไหร่ 

และบวกกับที่ทั้งสองไม่ได้มาจากพื้นฐานของความรัก  ลักษณะนิสัยใจคอและความคิดก็ไม่เหมือนกัน  

จึงทำให้ค่อยๆไม่มีเรื่องพูดคุยกันไป  ถึงแม้หลังจากที่ลูกสาวทั้งสองคนจะเกิดมาภาพบรรยากาศสถานการณ์ต่างๆก็ยังไม่ดีขึ้น  

จนกระทั่งทั้งสองคนได้ปิดฉากชีวิตแต่งงานครั้งนี้ลง

           หลังจากปิดฉากชีวิตแต่งงาน  สูฟางยังคงคาดหวังรอคอยความรัก  กระทั่งจากการแนะนำของเพื่อน  

จึงได้รู้จักกับสามีคนที่สองของเธอ  หลังจากที่ทั้งสองคนได้รู้จักกันไม่นานนัก ก็ตกอยู่ในห้วงรัก  

และสำหรับสูฟางแล้วถือว่านี่คือความรักครั้งแรกของเธอ  ไม่นานนักทั้งสองก็มีลูกและเข้าสู่ประตูวิวาห์  

ขณะที่เธอกำลังรู้สึกว่าในที่สุดตัวเองก็ได้มีความสุขนั้น  แต่ก็กลับมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  ในช่วงที่คบกัน 

เนื่องจากระบบการจ่ายเงินเดือนของบริษัทสามีนั้นจ่ายให้เป็นเงินสด  ดังนั้นเร่ืองการเงินของเขาจึงไม่มีอะไรน่าสงสัย  

จนกระทั่งวันหนึ่งเธอพบว่าสามีของเธอไม่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารได้  เมื่อถามเขา 

จึงได้รู้ว่าแท้จริงแล้วนั้นสามีมีประวัติการติดหนี้สินอยู่  ทั้งสองจึงทะเลาะกันอย่างรุนแรงด้วยสาเหตุนี้  

บวกกับต่อมามีเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นจึงทำให้ทั้งสองตัดสินใจหย่าร้างกัน

จากที่คิดว่าได้เริ่มต้นครั้งใหม่  แต่กลับถูกสามีทำร้ายร่างกาย
「ถ้าหากให้เลือกใหม่อีกครั้ง  ฉันคิดว่าฉันก็คงจะไม่คืนดีกับเขา」 สูฟางพูดด้วยอารมณ์ขณะที่ให้สัมภาษณ์   

หลังการผ่านร้อนผ่านหนาว  ทั้งสองก็ได้กลับมาคบกันอีกครั้ง  และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นสู่ฝันร้ายของสูฟาง  

พี่สาวของสามีเป็นแม่สื่องานด้านบริการทางเพศ   เพื่อหา「โชว์เฟอร์」ที่ไว้ใจได้สักคนที่จะขับรถรับสาวๆเข้างาน  

จึงให้สามีของสูฟางลาออกจากงานทื่ถือว่าเป็นงานที่ม่ันคงอยู่แล้วเพื่อมาช่วยงาน  สูฟางคัดค้านไม่เห็นด้วย 

เพราะเธอรู้ดีว่าสายงานอาชีพนี้ค่อนข้างซับซ้อน  และได้เป็นไปตามอย่างที่เธอคาดการณ์เอาไว้  

พฤติกรรมของสามีเริ่มแปลกไปเรื่อยๆ  มักจะไม่ค่อยรับโทรศัพท์  สองสามวันถึงจะกลับบ้านครั้งหนึ่ง  

กระทั่งเข้าสู่วงการชักนำแขกเอง  ซึ่งสองสามีภรรยาถกเถียงกันด้วยเรื่องนี้มานานแรม จนกระทั่งมาวันหนึ่ง  

สามีของสูฟางทำร้ายร่างกายเธอขึ้นมา  จึงทำให้เธอตัดใจอย่างแน่วแน่  ตัดสินใจออกมาจากผู้ชายคนนี้   

ถึงแม้ว่าในตอนนั้นลูกคนที่สองของพวกเขาจะมีอายุเพียงแค่7เดือนก็ตาม เธอยังคงเด็ดเด่ียวกับการตัดสินใจยื่นคำร้องขอหย่า 

ทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้ลูกๆมีชีวิตที่ตกอยู่ในสังคมที่ซับซ้อน และสูฟางก็ชนะได้สิทธิในการเลี้ยงดูเด็ก

ในช่วงที่ตกต่ำที่สุด   เพื่อลูกต้องตั้งสติให้ได้
         หลังจากที่สูฟางหย่าร้างก็ไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่เธอคิด  ที่ผ่านมาเธอเป็นแม่บ้านมาตลอด 

บวกกับการที่เธอไม่ได้ค่าเลี้ยงดูใดๆเลย  เมื่อไม่มีเสาหลักด้านการเงินและยังต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูลูกทั้งสองคน  

จึงทำให้สูฟางสูญเสียทิศทางชีวิตของเขาไปในชั่วขณะ    กระทั่งคิดที่จะฆ่าตัวตาย  

โชคดีที่เพื่อนของเธอได้อ่านข้อความที่เขียนด้วยอารมณ์หมดอาลัยตายอยากในชีวิตของเธอเข้า  จึงรีบโทรแจ้งตำรวจ  

และช่วยชีวิตสูฟางขึ้นมาจากประตูผีได้อย่างหวุดหวิด  ด้วยสภาพที่เป็นอยู่ของสูฟาง  

จึงต้องแจ้งต่อหน่วยสังคมสงเคราะห์เพื่อให้เข้ามาช่วยให้คำปรึกษา  เธอถูกตักเตือนอย่างเคร่งครัดว่าหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ข้ึนอีก  

ลูกทั้งสองคนของเธอจะถูกพาไปอยู่ที่หน่วยสังคมสงเคราะห์   เช่นนี้จึงทำให้สูฟางคิดได้และเรียกสติให้กลับคืนมา 

มิฉะนั้นลูกๆของเธอจะต้องแยกห่างจากเธอไปตลอดกาล   

ในขณะนั้นเธอคิดไตร่ตรองแล้วว่าคงไม่สามารถเลี้ยงลูกและหาเงินไปพร้อมๆในเวลาเดียวกันได้  

เธอจึงขอยืมเงินจากเพื่อนเพื่อส่งลูกๆของเธอไปยังกัมพูชาเพื่อให้พ่อแม่ของเธอช่วยเลี้ยงดู   

และเธอจะอยู่ใต้หวันเพื่อทำงานหาเงินจากงานสามแรงที่เธอทำควบคู่กันไป  เธอใช้ชีวิตแบบนี้โดยดำเนินมาเรื่อยๆจนถึงสามปี  

กระทั่งลูกชายคนเล็กของเธอสามารถทำอะไรได้มากขึ้น  เธอถึงได้มีเวลาพักผ่อนบ้าง  ต่อมาภายหลังเนื่องจากแม่เธอเสียชีวิต  

สูฟางจึงรับลูกทั้งสองคนกลับมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในใต้หวัน

เพียงแต่คนเดียวลำพัง  ก็สามารถพยุงครอบครัวเอาไว้ได้
         ปัจจุบันนี้สูฟางมองโลกในแง่ดีและมีความสุขมาก  ถึงแม้ว่าลูกชายคนเล็กจะกลับมาอยู่ข้างกาย  

และจะเคยมีปัญหาไม่คุ้นเคยและต่อต้านกันไปบ้าง  แต่ภายใต้ระยะเวลาการเลี้ยงดูซึ่งมีความผูกพันที่เกิดขึ้นต่อกัน  

ปัจจุบันได้กลายเป็นเด็กที่ติดแม่มากๆ  ลูกสาวคนเล็กก็รู้ความเป็นเด็กดีเชื่อฟังอย่างมาก จึงเป็นแบบอย่างที่ดีของน้องชาย  

และถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ร่วมกันกับลูกสาวคนโตและลูกสาวคนรอง แต่ก็ยังคงติดต่อรักษาสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น 

และมักจะไปเที่ยวด้วยกันอยู่บ่อยๆครั้ง

          สูฟางยังบอกต่ออีกว่า 「ถ้าไม่ใช่โชคชะตาลิขิต ฉันก็คงจะไม่มีลูกชายที่น่ารักอย่างนี้」  ถึงแม้จะต้องผ่านการดิ้นรนต่างๆ  

แต่นั่นก็เป็นบททดสอบของเธอจากโชคชะตา  

เธอโชคดีมากเมื่อเจอความรุนแรงในครอบครัวแล้วตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะเดินออกมา   ซึ่งต้องขอขอบคุณครอบครัว เพื่อน 

และหน่วยงานสงเคราะห์อีกหลายๆหน่วยงานที่ช่วยเหลือเธอไว้ในขณะที่เธอตกอับถึงสุดขั้ว  

หรือหากมีเพื่อนๆผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่อื่นๆที่เคยเจอเรื่องความรุนแรงในครอบครัวแต่ไม่มีความกล้าพอที่จะเดินจากออกมาเหมือนกับเธอ  

สูเฟินขอเอ่ยในฐานะผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์มาว่า 「อดทนไม่ใช่วิธีการเดียว 

แต่ความเชื่อมั่นในตัวเองจะทำให้เจอหนทางชีวิตในเส้นทางใหม่」

 สำหรับอนาคตนั้น  เธอไม่ได้มีความปราถนาอะไรมากมายนัก  

นอกจากหวังว่าลูกๆของเธอนั้นจะปลอดภัยและเติบโตขึ้นมาอย่างมีความสุข  เมื่อเติบใหญ่มีความกตัญญูและเคารพต่อผู้อวุโส  

ในความปราถนาอย่างเรียบง่ายเพียงเท่านี้  ก็เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับเธอแล้ว



　　เสี่ยวหยินถูกพาไปประเทศเวียดนามเพื่อให้คุณยายเลี้ยงดูมาตั้งแต่เกิด 
แต่ก็เป็นระยะเวลาเพียงแค่สามปีเท่านั้นก็กลับมาไต้หวัน  
จะว่าไปแล้วในเวลานั้นเธอก็ไม่สามารถจดจำอะไรได้เลยสำหรับเด็กอายุเพียงแค่3ขวบ  
และเนื่องจากคุณแม่กับคุณยายเป็นผู้เลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่เล็กจนโต  ดังนั้นการสื่อสารโดยทั่วๆไปจึงไม่เป็นปัญหา  
และในบางครั้งเธอยังได้ฟังเรื่องราวต่างๆของเวียดนามจากคุณยายอีกด้วย 
จึงทำให้เสี่ยวหยินมีความรู้สึกที่แปลกแต่ก็คุ้นเคยกับเวียดนาม    ด้วยความที่เธอเป็นบุตรของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่  
เธอจึงถูกปลูกฝังความคิดไว้ว่าตนเองนั้นไม่เหมือนกับคนอื่นๆ   หรืออาจจะเป็นเพราะว่าคนรุ่นก่อนหน้านี้อาจจะเข้ากันได้ไม่ดีนัก  
จึงทำให้คุณแม่ไม่มีความผูกพันกับทางเวียดนามสักเท่าไหร่  และบวกกับตอนที่เธอเพิ่งมาถึงใต้หวัน 
เคยโดนดูถูกเก่ียวกับเรื่องของภาษา  จากนั้นเธอก็ได้พยายามเรียนภาษาจีนจึงแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นมาได้ระดับหนึ่ง  
แต่สำหรับเสี่ยวหยินแล้วเขากลับมีความรู้สึกว่าตนเองนั้นไม่ได้มีความแตกต่างจากคนอื่นๆเลย  
ไม่จำเป็นที่จะต้องเน้นขยายความว่าตนเองเป็นบุตรของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่แต่อย่างใดเลย   จนกระทั่งเธอได้สมัคร 「
ค่ายฝึกอบรมสำหรับบุตรของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่」ที่จัดขึ้นโดยแผนกตรวจคนเข้าเมืองเมื่อสามปีที่แล้ว  
ที่นั่นเขาได้รู้จักกับเพื่อนๆมากมายที่เป็นบุตรของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เหมือนกัน  
เธอได้ฟังเรื่องราวต่างๆมากมายซึ่งเธอคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่มีอยู่ในทีวีเท่านั้น  บางเรื่องน่าทึ่งและน่าอิจฉา  
แต่มีเรื่องที่ทำให้รู้สึกว่าสงสารน่าเสียใจเยอะมากกว่า  
หลังจากนั้นมาเสี่ยวหยินมีความคิดที่ฝังหยั่งลึกลงในใจด้วยความหวังว่าผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กับบุตรของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่นั้นจะไม่ถู
กดูแคลนอีกต่อไป   ขอให้มีความเห็นอกเห็นใจและรักเอื้ออาทรในซึ่งกันและกัน 

　　แท้ที่จริงแล้วเสี่ยวหยินมีความฝันว่าอยากจะเป็นนักพากย์มาตั้งแต่เด็ก  
แต่เนื่องจากไม่มีโอกาศได้คลุกคลีกับสายงานด้านนี้เลยก่อนที่จะเข้ามหาวิทยาลัย  
กระทั่งเข้ามาเรียนภาควิชาอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ ( Cultural and Creative Industries ) 
ของมหาวิทยาลัยฉินยี่ ( National Chin-Yi University of Technology ) จึงได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษาอ.เฉินเชียงเชียง และ 
อ.หลิวเกิงสื่อ จึงได้เริ่มเดินบนเส้นทางนักพากย์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
         
　　เมื่อมีประสบการณ์ของความสำเร็จ  ทำให้เธอมีความมั่นใจที่จะพัฒนาต่อในทางด้านนี้  
และในช่วงนี้เธอได้ค้นคว้าเก่ียวกับหนังสือภาพอัจฉริยะ  
ระหว่างที่อ่านหนังสือยังสามารถกดคลิกผ่านระบบเพื่อฝึกภาษาเวียดนามไปในตัวได้อีกด้วย  ถึงแม้ว่า 
จะไม่สามารถแก้ไขภาพความคิดเดิมๆให้ลบเลือนออกไปได้ในชั่วเพียงข้ามคืนก็ตาม 
แต่เสี่ยวหยินหวังว่าเรื่องราวของหนังสือภาพและวัฒนธรรมของเวียดนามจะค่อยๆซึมซับและผนวกเข้ากับชีวิตประจำวันของผู้คนอย่
างช้าๆ   โดยใช้สิ่งนี้สร้างกำลังใจต่อผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และบุตรของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่มีความกล้าที่จะแสดงออก 
เพื่อให้พวกเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าไม่มีที่เพิ่งพาอีกต่อไป

　　เมื่อมีประสบการณ์ของความสำเร็จ  ทำให้เธอมีความมั่นใจที่จะพัฒนาต่อในทางด้านนี้  
และในช่วงนี้เธอได้ค้นคว้าเก่ียวกับหนังสือภาพอัจฉริยะ  
ระหว่างที่อ่านหนังสือยังสามารถกดคลิกผ่านระบบเพื่อฝึกภาษาเวียดนามไปในตัวได้อีกด้วย  ถึงแม้ว่า 
จะไม่สามารถแก้ไขภาพความคิดเดิมๆให้ลบเลือนออกไปได้ในชั่วเพียงข้ามคืนก็ตาม 
แต่เสี่ยวหยินหวังว่าเรื่องราวของหนังสือภาพและวัฒนธรรมของเวียดนามจะค่อยๆซึมซับและผนวกเข้ากับชีวิตประจำวันของผู้คนอย่
างช้าๆ   โดยใช้สิ่งนี้สร้างกำลังใจต่อผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และบุตรของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่มีความกล้าที่จะแสดงออก 
เพื่อให้พวกเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าไม่มีที่เพิ่งพาอีกต่อไป

ลางานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด  เพื่อดูแลครอบครัว   
ไม่แบ่งชายหญิงสามารถลาได้หมด

บทความ: ฉวี่หย่าหุ้ย (ศาสตราจารย์ภาควิชานโยบายเพื่อสังคมและงานสังคมสงเคาระห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแห่งชาติจี่หนาน)

　　ในต้นปี2020  เนื่องจากได้เกิดปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรงกรณีพิเศษ(COVID-19，เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่) 
ขึ้นทั่วโลก   เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาด  ทางรัฐบาลใต้หวันได้ประกาศเมื่อวันที่2เดือนกุมภาพันธ์ว่า 
ให้โรงเรียนตั้งแต่ระดับอุดมศึกษาลงมาขยายเวลาเปิดเรียนออกไปอีกสองสัปดาห์จนถึงวันที่25เดือนกุมภาพันธ์ถึงจะเปิดเรียน  
การประกาศแบบเร่งด่วน ทำให้ผู้ปกครองที่มีบุตรเล็กอายุต่ำกว่า12ปีเกิดความกังวลใจ  โดยเฉพาะในพ่อแม่วัยฉกรรจ์  
อายุการทำงานน้อย  รายได้ก็อาจจะค่อนข้างน้อย  หากไม่มีผู้สูงอายุช่วยในการดูแลเด็กเมื่อมีประกาศฉบับเร่งด่วนเข้ามา  
คงจำเป็นต้องพาเด็กๆไปฝากไว้ที่สถานดูแลเด็ก(อันซินปาน)  และต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มจำนวนหนึ่ง  
เพิ่มภาระทางการเงินมากขึ้น  และอาจจะทำให้เด็กๆต้องคลุกคลีกับคนอื่น  จึงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในกลุ่ม  
แต่ถ้าหากลางานกับนายจ้าง  ดูแลลูกๆอยู่ที่บ้านด้วยตัวเอง  ก็อาจจะทำให้นายจ้างไม่พอใจได้  
และถ้าหากเป็นเช่นนั้นก็ไม่มีรายได้จากการทำงาน  สำหรับครอบครัวที่ทำงานทั้งสองคน  
พ่อจะเป็นคนลางานหรือแม่จะเป็นคนลางานดีล่ะ?  และหากเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวล่ะจะทำเช่นไร？   
ถึงแม้ว่าจะไม่มีเด็กอายุที่ต่ำกว่า12ปีในครอบครัว  ก็อาจจะมีคนอื่นๆในบ้านติดเชื้อจำเป็นต้องกักตัวรักษา  
หรืออาจจะเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศจำเป็นที่จะต้องกักตัวที่บ้านตนเอง   จนต้องเกิดความจำเป็นที่จะต้องมีคนดูแล

หนังสือภาพ จีน เวียดนามเล่มแรกของเสี่ยวหยิน  

　　ตามกฏระเบียบของรัฐบาล  ผู้ปกครองที่มีความจำเป็นต้องดูแลเด็กวัยเรียนที่อายุต่ำกว่า12ปี 
พ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งสามารถยื่นขอ「ฝังอี้เจ้ากู้จ้า - ลางานเพื่อดูแลป้องกันการแพร่ระบาด」ได้โดยที่นายจ้างไม่สามารถปฏิเสธ   
สำหรับในปีนี้  ในช่วงระหว่างวันที่11- 24 เดือนกุมภาพันธ์หากมีความจำเป็นต้องดูแลเด็กที่มีอายุต่ำกว่า12ปี 
(แต่ไม่ได้รวมถึงการดูแลเด็กชั้นมัธยมศึกษา  อุดมศึกษาและคนอื่นๆในครอบครัว)  ผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งสามารถยื่นขอ 「
ฝังอี้เจ้ากู้จ้า - ลาเพื่อดูแลป้องกันการแพร่ระบาด」ได้。  「ฝังอี้เจ้ากู้จ้า - ลาเพื่อดูแลป้องกันการแพร่ระบาด」คือ 「
มาตราการพิเศษ」
เพื่อสนองตอบความจำเป็นในการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างหนึ่งไม่สามารถตีความว่าเป็นสาเหตุส่วนบุคคลหรือความรับผิดชอบข
องลูกจ้างเอง  ฉะนั้นนายจ้างจำเป็นต้องเห็นด้วยและอนุมัติให้หยุด  และไม่สามารถตีการลานั้นเป็นการขาดงานหรือโดดงาน  
และไม่สามารถบังคับให้ลูกจ้างลากิจแทนเช่นกัน  ไม่สามารถหักเงินโบนัสเบ้ียขยัน  
ไม่สามารถไล่ลูกจ้างออกเนื่องด้วยเหตุผลลางานข้างต้น  หรือลงโทษอื่นๆต่อลูกจ้างที่ทำให้เขาเสียผลประโยชน์   
หากนายจ้างละเมิดกฏข้างต้นหรือทำให้ลูกจ้างลำบากใจ  เช่นบังคับให้ลูกจ้างต้องลาวันหยุดพักร้อนหรือลากิจแทน  
จะถูกลงโทษโดยรัฐบาล (ละเมิดกฏข้อที่38หรือข้อที่43ของกฏหมายแรงงาน) ค่าปรับที่2หมื่น ถึง1ล้านเหรียญใต้หวัน

　　นอกจากนี้  หากนายจ้างหักโบนัสเบ้ียขยันของลูกจ้าง  ก็จะละเมิดกฏหมายแรงงานในข้อที่22
เรื่องไม่จ่ายค่าแรงครบเต็มจำนวนเช่นกัน  แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า  
ปัจจุบันนี้ทางกฏหมายยังไม่มีการบังคับใช้ให้นายจ้างต้องจ่ายค่าแรงให้แก่ลูกจ้าง  ดังนั้นในช่วงที่ลา「ฝังอี้เจ้ากู้จ้า - 
ลาเพื่อดูแลป้องกันการแพร่ระบาด」ณ.ตอนนี้โดยทั่วไปคือไม่มีเงินเดือน

　　หลายคนถามว่า  ฝังอี้เจ้ากู้จ้าเป็นมาตรการพิเศษ  แล้วมีอะไรที่แตกต่างจากการลาทั่วไปของภาครัฐและเอกชน  
เช่นการลาเพื่อดูแลครอบครัว  ลากิจ  ลาพักร้อนเป็นต้น  แล้วจะส่งผลกระทบซึ่งกันและกันรึเปล่า？ คำตอบคือ : ฝังอี้เจ้ากู้จ้า 
คือการลาพิเศษเพื่อให้สอดคล้องต่อศูนย์บัญชาการในการสั่งเลื่อนการเปิดเรียนออกไป   
ซึ่งเป็นวันหยุดพิเศษสำหรับผู้ปกครองที่จำเป็นต้องดูแลบุตรที่มีอายุต่ำกว่า12ปี   ดังนั้น ไม่มีผลกระทบต่อวันลาเพื่อดูแลครอบครัว   
หรือลากิจแต่อย่างใด     
ในปีนี้เพื่อให้ตั้งแต่ระดับอุดมศึกษาลงมาได้ขยายเวลาเปิดเรียนออกไปพร้อมๆกัน  
ฉะนั้นหากผู้ปกครองเด็กระดับอุดมศึกษาหากต้องการจะขอลาเพื่อดูแลบุตรเช่นกัน   
ก็ต้องยึดตามหลักพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิความเท่าเทียมทางเพศด้านงานหรือตามพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงาน  
เพื่อยื่นขอลาเพื่อดูแลครอบครัวหรือลากิจนั่นเอง

　　ตามกฏว่าด้วยสิทธิความเท่าเทียมทางเพศด้านงาน พนักงานพาสมาชิกในบ้านไปปลูกวัคซีนป้องกัน(ฉีดวัคซีน)  
เกิดเจ็บป่วยที่ร้ายแรง  หรืออุบัติเหตุร้ายแรงต่างๆ  จำเป็นที่จะต้องให้พ่อแม่มาดูแล  สามารถยื่นขอลางานเพื่อดูแลครอบครัวได้  
แต่จะต้องระวังว่า  การขอลางานเพื่อดูแลครอบครัว(จาถิงเจ้ากู้จ้า)นั้นลาได้แค่ปีละ7วันเท่านั้น  
ซึ่งจะนำมาคำนวณโดยบวกรวมกับวันลากิจ(ซื่อจ้า)ที่มากสุดจะลาได้14วันต่อปี  ช่วงที่ขอลากิจ(ซื่อจ้า) จะไม่มีเงินเดือนนะ  
จะต้องระวังด้วย   หากแรงงานย่ืนขอลาเพื่อดูแลครอบครัว(จาถิงเจ้ากู้จ้า)  
ไม่สมควรที่จะถูกทดเป็นขาดงานซึ่งจะมีผลต่อโบนัสเบ้ียขยัน   หรือโบนัสการประเมินผลงานนั่นเอง；
ดังนั้นความแตกต่างของการลาเพื่อดูแลครอบครัว(จาถิงเจ้ากู้จ้า) และลากิจ(ซื่อจ้า) จึงอยู่ที่จุดนี้

　　ในมุมมองด้านสิทธิทางเพศแบบดั้งเดิมนั้น  การดูแลคนในครอบครัวมักจะเข้าใจว่าเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายหญิง  ภรรยา  
คุณแม่  สะใภ้  ลูกสาว  ซึ่งต่างก็จะถูกคาดหวังให้สละงานของตนเองเพื่อให้ความร่วมมือกับทางบ้านตามลำดับ  หรือถ้ามีพ่อ-แม่สามี  
พ่อแม่  ลูกๆที่จำเป็นต้องดูแล  มักจะเป็นผู้หญิงที่ต้องลางานเพื่อกลับมาดูแลบ้าน  ถูกพูดกระทั่งว่า 「เงินเดือนผู้หญิงจะน้อยกว่า  
งานที่ทำไม่สำคัญเท่าไหร่  ถ้างั้นก็ลาออกจากงานแล้วกลับมาดูแลครอบครัวที่บ้านจะดีกว่า」เช่น ผู้ที่ดูแลผู้พิการในครอบครัว  
เป็นหญิงที่ 64.89% เป็นชายที่ 35.11% และลาออกจากงานเพื่อดูแลคนทางบ้านนั้นมี20.15%   หากดูการแบ่งแยกจากเพศแล้ว  
เปอร์เซ็นผู้หญิงที่ทำหน้าที่ดูแลและจะต้องลาออกจากงานมี24.50%  ฝ่ายชายมี12.11% ( จากการ《
สำรวจสภาพความเป็นอยู่และความต้องการของผู้พิการปี105》，2017 ของกระทรวงสาธารณะสุขและกองสวัสดิการ）
　　สิ่งที่ผู้เขียนต้องการนำเสนอคือ  งานด้านการดูแลไม่ได้เป็นงานของผู้หญิงมาตั้งแต่เกิด  ไม่ได้แบ่งแยกว่า「ผู้หญิงเหมาะสมกว่า
、หรือผู้ชายไม่เหมาะที่จะดูแล」ความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดระหว่างคนนั้นคือสายใยความผูกพันธ์ ซึ่งไม่ได้แบ่งแยกชายหญิง；
การดูแลนั้นเป็นงานที่ทุกๆคนควรจะเรียนรู้  ถึงแม้ว่ารายได้ของเพศหญิงโดยเฉลี่ยแล้วจะน้อยกว่าเพศชายก็ตาม  
และจะไม่ค่อยได้รับความสำคัญจากนายจ้างสักเท่าไหร่ก็ตาม  แต่ในทางกฏหมายแล้วนั้นเพศชายและเพศหญิงคือเพศที่เสมอภาคกัน  
เพศชายก็มีสิทธิที่จะลางานเพ่ือดูแลครอบครัว  ซึ่งควรจะรักษาโอกาสในการ「ลางานเพื่อดูแลครอบครัว - จาถิงเจ้ากู้จ้า」หรือ「
ลางานเพื่อดูแลป้องกันการแพร่ระบาด - ฝังอี้เจ้ากู้จ้า」ที่ไม่ส่งผลต่อโบนัสเบ้ียขยันและโบนัสประสิทธิภาพการทำงานนี้ไว้  
เพื่อให้อีกครึ่งหนึ่งของคุณเขาได้ทำงานเต็มที่กับหน้าที่การงานอย่างสบายใจ    ผู้ชายขอลางานเพื่อดูแลครอบครัว  
หรือแม้กระทั่งกล้าที่จะขอลางานเพื่อดูแลบุตรนั้น ( 
ในกรณีที่บุตรอายุต่ำกว่าสามขวบสามารถลายื่นขอลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยไม่รับเงินเดือนแต่รักษาสถานะภาพการเป็นพนักงานได้
นานสุดถึงสองปี  ทั้งพ่อและแม่ต่างก็สามารถสลับยื่นขอลาได้)  
เพื่อใช้สิทธิรับค่าเลี้ยงดูบุตรจากการขอลางานเพื่อดูแลบุตรที่รัฐบาลช่วยเงินสมทบ (60%ของเงินเดือนผู้ประกันตน) 
ซึ่งคุณสามารถเพลิดเพลินไปกับความสุขของสายใยแห่งรัก   ปรับความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตครอบครัว   
ในเม่ือสุขใจประมาณนี้แล้วคุณยังคิดที่จะไม่เลือกอีกหรือ？

　　ที่สำคัญคือ  เมื่อมีจำนวนเพศหญิงกล้าที่จะฉีกความกดดันของบทบาททางเพศแบบดั้งเดิมมากขึ้น  
กล้าที่จะคุยกับสามีหรือคู่ชีวิตเพื่อช่วยเหลือรับผิดชอบเลี้ยงดูลูกด้วยกัน； 
และมีจำนวนเพศชายที่กล้าขอลางานกับนายจ้างเพื่อดูแลลูกหรือลางานเพื่อดูแลครอบครัวมากขึ้น  แสดงให้เห็นถึงความอ่อนโยน  
ความห่วงใยอีกมุมหนึ่งของฝ่ายชาย  ซึ่งจะทำให้นายจ้างค่อยๆลบความอคติทางเพศที่ว่า「เพศหญิงไม่คุ้มทุนที่จะฝึกฝน」ลงได้  
เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว  เป้าหมายของความเท่าเทียมกันทางเพศ ในที่ทำงาน  สังคมและครอบครัวก็คงจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

สถานีซินฉิง

「หัวใจรักในใต้หวัน  แผ่เสียงเวียดนามก้องไกล」
ใช้เสียงถ่ายทอดความรักและความฝัน:หวงเสี่ยวหยิน

บทความ:Chen         ภาพ: หวงเสี่ยวหยิน
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ลางานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด  เพื่อดูแลครอบครัว   
ไม่แบ่งชายหญิงสามารถลาได้หมด

บทความ: ฉวี่หย่าหุ้ย (ศาสตราจารย์ภาควิชานโยบายเพื่อสังคมและงานสังคมสงเคาระห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแห่งชาติจี่หนาน)

　　ในต้นปี2020  เนื่องจากได้เกิดปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรงกรณีพิเศษ(COVID-19，เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่) 
ขึ้นทั่วโลก   เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาด  ทางรัฐบาลใต้หวันได้ประกาศเมื่อวันที่2เดือนกุมภาพันธ์ว่า 
ให้โรงเรียนตั้งแต่ระดับอุดมศึกษาลงมาขยายเวลาเปิดเรียนออกไปอีกสองสัปดาห์จนถึงวันที่25เดือนกุมภาพันธ์ถึงจะเปิดเรียน  
การประกาศแบบเร่งด่วน ทำให้ผู้ปกครองที่มีบุตรเล็กอายุต่ำกว่า12ปีเกิดความกังวลใจ  โดยเฉพาะในพ่อแม่วัยฉกรรจ์  
อายุการทำงานน้อย  รายได้ก็อาจจะค่อนข้างน้อย  หากไม่มีผู้สูงอายุช่วยในการดูแลเด็กเมื่อมีประกาศฉบับเร่งด่วนเข้ามา  
คงจำเป็นต้องพาเด็กๆไปฝากไว้ที่สถานดูแลเด็ก(อันซินปาน)  และต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มจำนวนหนึ่ง  
เพิ่มภาระทางการเงินมากขึ้น  และอาจจะทำให้เด็กๆต้องคลุกคลีกับคนอื่น  จึงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในกลุ่ม  
แต่ถ้าหากลางานกับนายจ้าง  ดูแลลูกๆอยู่ที่บ้านด้วยตัวเอง  ก็อาจจะทำให้นายจ้างไม่พอใจได้  
และถ้าหากเป็นเช่นนั้นก็ไม่มีรายได้จากการทำงาน  สำหรับครอบครัวที่ทำงานทั้งสองคน  
พ่อจะเป็นคนลางานหรือแม่จะเป็นคนลางานดีล่ะ?  และหากเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวล่ะจะทำเช่นไร？   
ถึงแม้ว่าจะไม่มีเด็กอายุที่ต่ำกว่า12ปีในครอบครัว  ก็อาจจะมีคนอื่นๆในบ้านติดเชื้อจำเป็นต้องกักตัวรักษา  
หรืออาจจะเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศจำเป็นที่จะต้องกักตัวที่บ้านตนเอง   จนต้องเกิดความจำเป็นที่จะต้องมีคนดูแล

　　ตามกฏระเบียบของรัฐบาล  ผู้ปกครองที่มีความจำเป็นต้องดูแลเด็กวัยเรียนที่อายุต่ำกว่า12ปี 
พ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งสามารถยื่นขอ「ฝังอี้เจ้ากู้จ้า - ลางานเพื่อดูแลป้องกันการแพร่ระบาด」ได้โดยที่นายจ้างไม่สามารถปฏิเสธ   
สำหรับในปีนี้  ในช่วงระหว่างวันที่11- 24 เดือนกุมภาพันธ์หากมีความจำเป็นต้องดูแลเด็กที่มีอายุต่ำกว่า12ปี 
(แต่ไม่ได้รวมถึงการดูแลเด็กชั้นมัธยมศึกษา  อุดมศึกษาและคนอื่นๆในครอบครัว)  ผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งสามารถยื่นขอ 「
ฝังอี้เจ้ากู้จ้า - ลาเพื่อดูแลป้องกันการแพร่ระบาด」ได้。  「ฝังอี้เจ้ากู้จ้า - ลาเพื่อดูแลป้องกันการแพร่ระบาด」คือ 「
มาตราการพิเศษ」
เพื่อสนองตอบความจำเป็นในการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างหนึ่งไม่สามารถตีความว่าเป็นสาเหตุส่วนบุคคลหรือความรับผิดชอบข
องลูกจ้างเอง  ฉะนั้นนายจ้างจำเป็นต้องเห็นด้วยและอนุมัติให้หยุด  และไม่สามารถตีการลานั้นเป็นการขาดงานหรือโดดงาน  
และไม่สามารถบังคับให้ลูกจ้างลากิจแทนเช่นกัน  ไม่สามารถหักเงินโบนัสเบ้ียขยัน  
ไม่สามารถไล่ลูกจ้างออกเนื่องด้วยเหตุผลลางานข้างต้น  หรือลงโทษอื่นๆต่อลูกจ้างที่ทำให้เขาเสียผลประโยชน์   
หากนายจ้างละเมิดกฏข้างต้นหรือทำให้ลูกจ้างลำบากใจ  เช่นบังคับให้ลูกจ้างต้องลาวันหยุดพักร้อนหรือลากิจแทน  
จะถูกลงโทษโดยรัฐบาล (ละเมิดกฏข้อที่38หรือข้อที่43ของกฏหมายแรงงาน) ค่าปรับที่2หมื่น ถึง1ล้านเหรียญใต้หวัน

　　นอกจากนี้  หากนายจ้างหักโบนัสเบ้ียขยันของลูกจ้าง  ก็จะละเมิดกฏหมายแรงงานในข้อที่22
เรื่องไม่จ่ายค่าแรงครบเต็มจำนวนเช่นกัน  แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า  
ปัจจุบันนี้ทางกฏหมายยังไม่มีการบังคับใช้ให้นายจ้างต้องจ่ายค่าแรงให้แก่ลูกจ้าง  ดังนั้นในช่วงที่ลา「ฝังอี้เจ้ากู้จ้า - 
ลาเพื่อดูแลป้องกันการแพร่ระบาด」ณ.ตอนนี้โดยทั่วไปคือไม่มีเงินเดือน

　　หลายคนถามว่า  ฝังอี้เจ้ากู้จ้าเป็นมาตรการพิเศษ  แล้วมีอะไรที่แตกต่างจากการลาทั่วไปของภาครัฐและเอกชน  
เช่นการลาเพื่อดูแลครอบครัว  ลากิจ  ลาพักร้อนเป็นต้น  แล้วจะส่งผลกระทบซึ่งกันและกันรึเปล่า？ คำตอบคือ : ฝังอี้เจ้ากู้จ้า 
คือการลาพิเศษเพื่อให้สอดคล้องต่อศูนย์บัญชาการในการสั่งเลื่อนการเปิดเรียนออกไป   
ซึ่งเป็นวันหยุดพิเศษสำหรับผู้ปกครองที่จำเป็นต้องดูแลบุตรที่มีอายุต่ำกว่า12ปี   ดังนั้น ไม่มีผลกระทบต่อวันลาเพื่อดูแลครอบครัว   
หรือลากิจแต่อย่างใด     
ในปีนี้เพื่อให้ตั้งแต่ระดับอุดมศึกษาลงมาได้ขยายเวลาเปิดเรียนออกไปพร้อมๆกัน  
ฉะนั้นหากผู้ปกครองเด็กระดับอุดมศึกษาหากต้องการจะขอลาเพื่อดูแลบุตรเช่นกัน   
ก็ต้องยึดตามหลักพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิความเท่าเทียมทางเพศด้านงานหรือตามพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงาน  
เพื่อยื่นขอลาเพื่อดูแลครอบครัวหรือลากิจนั่นเอง

　　ตามกฏว่าด้วยสิทธิความเท่าเทียมทางเพศด้านงาน พนักงานพาสมาชิกในบ้านไปปลูกวัคซีนป้องกัน(ฉีดวัคซีน)  
เกิดเจ็บป่วยที่ร้ายแรง  หรืออุบัติเหตุร้ายแรงต่างๆ  จำเป็นที่จะต้องให้พ่อแม่มาดูแล  สามารถยื่นขอลางานเพื่อดูแลครอบครัวได้  
แต่จะต้องระวังว่า  การขอลางานเพื่อดูแลครอบครัว(จาถิงเจ้ากู้จ้า)นั้นลาได้แค่ปีละ7วันเท่านั้น  
ซึ่งจะนำมาคำนวณโดยบวกรวมกับวันลากิจ(ซื่อจ้า)ที่มากสุดจะลาได้14วันต่อปี  ช่วงที่ขอลากิจ(ซื่อจ้า) จะไม่มีเงินเดือนนะ  
จะต้องระวังด้วย   หากแรงงานย่ืนขอลาเพื่อดูแลครอบครัว(จาถิงเจ้ากู้จ้า)  
ไม่สมควรที่จะถูกทดเป็นขาดงานซึ่งจะมีผลต่อโบนัสเบ้ียขยัน   หรือโบนัสการประเมินผลงานนั่นเอง；
ดังนั้นความแตกต่างของการลาเพื่อดูแลครอบครัว(จาถิงเจ้ากู้จ้า) และลากิจ(ซื่อจ้า) จึงอยู่ที่จุดนี้

　　ในมุมมองด้านสิทธิทางเพศแบบดั้งเดิมนั้น  การดูแลคนในครอบครัวมักจะเข้าใจว่าเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายหญิง  ภรรยา  
คุณแม่  สะใภ้  ลูกสาว  ซึ่งต่างก็จะถูกคาดหวังให้สละงานของตนเองเพื่อให้ความร่วมมือกับทางบ้านตามลำดับ  หรือถ้ามีพ่อ-แม่สามี  
พ่อแม่  ลูกๆที่จำเป็นต้องดูแล  มักจะเป็นผู้หญิงที่ต้องลางานเพื่อกลับมาดูแลบ้าน  ถูกพูดกระทั่งว่า 「เงินเดือนผู้หญิงจะน้อยกว่า  
งานที่ทำไม่สำคัญเท่าไหร่  ถ้างั้นก็ลาออกจากงานแล้วกลับมาดูแลครอบครัวที่บ้านจะดีกว่า」เช่น ผู้ที่ดูแลผู้พิการในครอบครัว  
เป็นหญิงที่ 64.89% เป็นชายที่ 35.11% และลาออกจากงานเพื่อดูแลคนทางบ้านนั้นมี20.15%   หากดูการแบ่งแยกจากเพศแล้ว  
เปอร์เซ็นผู้หญิงที่ทำหน้าที่ดูแลและจะต้องลาออกจากงานมี24.50%  ฝ่ายชายมี12.11% ( จากการ《
สำรวจสภาพความเป็นอยู่และความต้องการของผู้พิการปี105》，2017 ของกระทรวงสาธารณะสุขและกองสวัสดิการ）
　　สิ่งที่ผู้เขียนต้องการนำเสนอคือ  งานด้านการดูแลไม่ได้เป็นงานของผู้หญิงมาตั้งแต่เกิด  ไม่ได้แบ่งแยกว่า「ผู้หญิงเหมาะสมกว่า
、หรือผู้ชายไม่เหมาะที่จะดูแล」ความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดระหว่างคนนั้นคือสายใยความผูกพันธ์ ซึ่งไม่ได้แบ่งแยกชายหญิง；
การดูแลนั้นเป็นงานที่ทุกๆคนควรจะเรียนรู้  ถึงแม้ว่ารายได้ของเพศหญิงโดยเฉลี่ยแล้วจะน้อยกว่าเพศชายก็ตาม  
และจะไม่ค่อยได้รับความสำคัญจากนายจ้างสักเท่าไหร่ก็ตาม  แต่ในทางกฏหมายแล้วนั้นเพศชายและเพศหญิงคือเพศที่เสมอภาคกัน  
เพศชายก็มีสิทธิที่จะลางานเพ่ือดูแลครอบครัว  ซึ่งควรจะรักษาโอกาสในการ「ลางานเพื่อดูแลครอบครัว - จาถิงเจ้ากู้จ้า」หรือ「
ลางานเพื่อดูแลป้องกันการแพร่ระบาด - ฝังอี้เจ้ากู้จ้า」ที่ไม่ส่งผลต่อโบนัสเบ้ียขยันและโบนัสประสิทธิภาพการทำงานนี้ไว้  
เพื่อให้อีกครึ่งหนึ่งของคุณเขาได้ทำงานเต็มที่กับหน้าที่การงานอย่างสบายใจ    ผู้ชายขอลางานเพื่อดูแลครอบครัว  
หรือแม้กระทั่งกล้าที่จะขอลางานเพื่อดูแลบุตรนั้น ( 
ในกรณีที่บุตรอายุต่ำกว่าสามขวบสามารถลายื่นขอลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยไม่รับเงินเดือนแต่รักษาสถานะภาพการเป็นพนักงานได้
นานสุดถึงสองปี  ทั้งพ่อและแม่ต่างก็สามารถสลับยื่นขอลาได้)  
เพื่อใช้สิทธิรับค่าเลี้ยงดูบุตรจากการขอลางานเพื่อดูแลบุตรที่รัฐบาลช่วยเงินสมทบ (60%ของเงินเดือนผู้ประกันตน) 
ซึ่งคุณสามารถเพลิดเพลินไปกับความสุขของสายใยแห่งรัก   ปรับความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตครอบครัว   
ในเม่ือสุขใจประมาณนี้แล้วคุณยังคิดที่จะไม่เลือกอีกหรือ？

　　ที่สำคัญคือ  เมื่อมีจำนวนเพศหญิงกล้าที่จะฉีกความกดดันของบทบาททางเพศแบบดั้งเดิมมากขึ้น  
กล้าที่จะคุยกับสามีหรือคู่ชีวิตเพื่อช่วยเหลือรับผิดชอบเลี้ยงดูลูกด้วยกัน； 
และมีจำนวนเพศชายที่กล้าขอลางานกับนายจ้างเพื่อดูแลลูกหรือลางานเพื่อดูแลครอบครัวมากขึ้น  แสดงให้เห็นถึงความอ่อนโยน  
ความห่วงใยอีกมุมหนึ่งของฝ่ายชาย  ซึ่งจะทำให้นายจ้างค่อยๆลบความอคติทางเพศที่ว่า「เพศหญิงไม่คุ้มทุนที่จะฝึกฝน」ลงได้  
เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว  เป้าหมายของความเท่าเทียมกันทางเพศ ในที่ทำงาน  สังคมและครอบครัวก็คงจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

สถานีขนส่งสิทธิความเท่าเทียม
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ลางานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด  เพื่อดูแลครอบครัว   
ไม่แบ่งชายหญิงสามารถลาได้หมด

บทความ: ฉวี่หย่าหุ้ย (ศาสตราจารย์ภาควิชานโยบายเพื่อสังคมและงานสังคมสงเคาระห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแห่งชาติจี่หนาน)

　　ในต้นปี2020  เนื่องจากได้เกิดปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรงกรณีพิเศษ(COVID-19，เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่) 
ขึ้นทั่วโลก   เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาด  ทางรัฐบาลใต้หวันได้ประกาศเมื่อวันที่2เดือนกุมภาพันธ์ว่า 
ให้โรงเรียนตั้งแต่ระดับอุดมศึกษาลงมาขยายเวลาเปิดเรียนออกไปอีกสองสัปดาห์จนถึงวันที่25เดือนกุมภาพันธ์ถึงจะเปิดเรียน  
การประกาศแบบเร่งด่วน ทำให้ผู้ปกครองที่มีบุตรเล็กอายุต่ำกว่า12ปีเกิดความกังวลใจ  โดยเฉพาะในพ่อแม่วัยฉกรรจ์  
อายุการทำงานน้อย  รายได้ก็อาจจะค่อนข้างน้อย  หากไม่มีผู้สูงอายุช่วยในการดูแลเด็กเมื่อมีประกาศฉบับเร่งด่วนเข้ามา  
คงจำเป็นต้องพาเด็กๆไปฝากไว้ที่สถานดูแลเด็ก(อันซินปาน)  และต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มจำนวนหนึ่ง  
เพิ่มภาระทางการเงินมากขึ้น  และอาจจะทำให้เด็กๆต้องคลุกคลีกับคนอื่น  จึงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในกลุ่ม  
แต่ถ้าหากลางานกับนายจ้าง  ดูแลลูกๆอยู่ที่บ้านด้วยตัวเอง  ก็อาจจะทำให้นายจ้างไม่พอใจได้  
และถ้าหากเป็นเช่นนั้นก็ไม่มีรายได้จากการทำงาน  สำหรับครอบครัวที่ทำงานทั้งสองคน  
พ่อจะเป็นคนลางานหรือแม่จะเป็นคนลางานดีล่ะ?  และหากเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวล่ะจะทำเช่นไร？   
ถึงแม้ว่าจะไม่มีเด็กอายุที่ต่ำกว่า12ปีในครอบครัว  ก็อาจจะมีคนอื่นๆในบ้านติดเชื้อจำเป็นต้องกักตัวรักษา  
หรืออาจจะเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศจำเป็นที่จะต้องกักตัวที่บ้านตนเอง   จนต้องเกิดความจำเป็นที่จะต้องมีคนดูแล

　　ตามกฏระเบียบของรัฐบาล  ผู้ปกครองที่มีความจำเป็นต้องดูแลเด็กวัยเรียนที่อายุต่ำกว่า12ปี 
พ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งสามารถยื่นขอ「ฝังอี้เจ้ากู้จ้า - ลางานเพื่อดูแลป้องกันการแพร่ระบาด」ได้โดยที่นายจ้างไม่สามารถปฏิเสธ   
สำหรับในปีนี้  ในช่วงระหว่างวันที่11- 24 เดือนกุมภาพันธ์หากมีความจำเป็นต้องดูแลเด็กที่มีอายุต่ำกว่า12ปี 
(แต่ไม่ได้รวมถึงการดูแลเด็กชั้นมัธยมศึกษา  อุดมศึกษาและคนอื่นๆในครอบครัว)  ผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งสามารถยื่นขอ 「
ฝังอี้เจ้ากู้จ้า - ลาเพื่อดูแลป้องกันการแพร่ระบาด」ได้。  「ฝังอี้เจ้ากู้จ้า - ลาเพื่อดูแลป้องกันการแพร่ระบาด」คือ 「
มาตราการพิเศษ」
เพื่อสนองตอบความจำเป็นในการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างหนึ่งไม่สามารถตีความว่าเป็นสาเหตุส่วนบุคคลหรือความรับผิดชอบข
องลูกจ้างเอง  ฉะนั้นนายจ้างจำเป็นต้องเห็นด้วยและอนุมัติให้หยุด  และไม่สามารถตีการลานั้นเป็นการขาดงานหรือโดดงาน  
และไม่สามารถบังคับให้ลูกจ้างลากิจแทนเช่นกัน  ไม่สามารถหักเงินโบนัสเบ้ียขยัน  
ไม่สามารถไล่ลูกจ้างออกเนื่องด้วยเหตุผลลางานข้างต้น  หรือลงโทษอื่นๆต่อลูกจ้างที่ทำให้เขาเสียผลประโยชน์   
หากนายจ้างละเมิดกฏข้างต้นหรือทำให้ลูกจ้างลำบากใจ  เช่นบังคับให้ลูกจ้างต้องลาวันหยุดพักร้อนหรือลากิจแทน  
จะถูกลงโทษโดยรัฐบาล (ละเมิดกฏข้อที่38หรือข้อที่43ของกฏหมายแรงงาน) ค่าปรับที่2หมื่น ถึง1ล้านเหรียญใต้หวัน

　　นอกจากนี้  หากนายจ้างหักโบนัสเบ้ียขยันของลูกจ้าง  ก็จะละเมิดกฏหมายแรงงานในข้อที่22
เรื่องไม่จ่ายค่าแรงครบเต็มจำนวนเช่นกัน  แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า  
ปัจจุบันนี้ทางกฏหมายยังไม่มีการบังคับใช้ให้นายจ้างต้องจ่ายค่าแรงให้แก่ลูกจ้าง  ดังนั้นในช่วงที่ลา「ฝังอี้เจ้ากู้จ้า - 
ลาเพื่อดูแลป้องกันการแพร่ระบาด」ณ.ตอนนี้โดยทั่วไปคือไม่มีเงินเดือน

　　หลายคนถามว่า  ฝังอี้เจ้ากู้จ้าเป็นมาตรการพิเศษ  แล้วมีอะไรที่แตกต่างจากการลาทั่วไปของภาครัฐและเอกชน  
เช่นการลาเพื่อดูแลครอบครัว  ลากิจ  ลาพักร้อนเป็นต้น  แล้วจะส่งผลกระทบซึ่งกันและกันรึเปล่า？ คำตอบคือ : ฝังอี้เจ้ากู้จ้า 
คือการลาพิเศษเพื่อให้สอดคล้องต่อศูนย์บัญชาการในการสั่งเลื่อนการเปิดเรียนออกไป   
ซึ่งเป็นวันหยุดพิเศษสำหรับผู้ปกครองที่จำเป็นต้องดูแลบุตรที่มีอายุต่ำกว่า12ปี   ดังนั้น ไม่มีผลกระทบต่อวันลาเพื่อดูแลครอบครัว   
หรือลากิจแต่อย่างใด     
ในปีนี้เพื่อให้ตั้งแต่ระดับอุดมศึกษาลงมาได้ขยายเวลาเปิดเรียนออกไปพร้อมๆกัน  
ฉะนั้นหากผู้ปกครองเด็กระดับอุดมศึกษาหากต้องการจะขอลาเพื่อดูแลบุตรเช่นกัน   
ก็ต้องยึดตามหลักพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิความเท่าเทียมทางเพศด้านงานหรือตามพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงาน  
เพื่อยื่นขอลาเพื่อดูแลครอบครัวหรือลากิจนั่นเอง

　　ตามกฏว่าด้วยสิทธิความเท่าเทียมทางเพศด้านงาน พนักงานพาสมาชิกในบ้านไปปลูกวัคซีนป้องกัน(ฉีดวัคซีน)  
เกิดเจ็บป่วยที่ร้ายแรง  หรืออุบัติเหตุร้ายแรงต่างๆ  จำเป็นที่จะต้องให้พ่อแม่มาดูแล  สามารถยื่นขอลางานเพื่อดูแลครอบครัวได้  
แต่จะต้องระวังว่า  การขอลางานเพื่อดูแลครอบครัว(จาถิงเจ้ากู้จ้า)นั้นลาได้แค่ปีละ7วันเท่านั้น  
ซึ่งจะนำมาคำนวณโดยบวกรวมกับวันลากิจ(ซื่อจ้า)ที่มากสุดจะลาได้14วันต่อปี  ช่วงที่ขอลากิจ(ซื่อจ้า) จะไม่มีเงินเดือนนะ  
จะต้องระวังด้วย   หากแรงงานย่ืนขอลาเพื่อดูแลครอบครัว(จาถิงเจ้ากู้จ้า)  
ไม่สมควรที่จะถูกทดเป็นขาดงานซึ่งจะมีผลต่อโบนัสเบ้ียขยัน   หรือโบนัสการประเมินผลงานนั่นเอง；
ดังนั้นความแตกต่างของการลาเพื่อดูแลครอบครัว(จาถิงเจ้ากู้จ้า) และลากิจ(ซื่อจ้า) จึงอยู่ที่จุดนี้

　　ในมุมมองด้านสิทธิทางเพศแบบดั้งเดิมนั้น  การดูแลคนในครอบครัวมักจะเข้าใจว่าเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายหญิง  ภรรยา  
คุณแม่  สะใภ้  ลูกสาว  ซึ่งต่างก็จะถูกคาดหวังให้สละงานของตนเองเพื่อให้ความร่วมมือกับทางบ้านตามลำดับ  หรือถ้ามีพ่อ-แม่สามี  
พ่อแม่  ลูกๆที่จำเป็นต้องดูแล  มักจะเป็นผู้หญิงที่ต้องลางานเพื่อกลับมาดูแลบ้าน  ถูกพูดกระทั่งว่า 「เงินเดือนผู้หญิงจะน้อยกว่า  
งานที่ทำไม่สำคัญเท่าไหร่  ถ้างั้นก็ลาออกจากงานแล้วกลับมาดูแลครอบครัวที่บ้านจะดีกว่า」เช่น ผู้ที่ดูแลผู้พิการในครอบครัว  
เป็นหญิงที่ 64.89% เป็นชายที่ 35.11% และลาออกจากงานเพื่อดูแลคนทางบ้านนั้นมี20.15%   หากดูการแบ่งแยกจากเพศแล้ว  
เปอร์เซ็นผู้หญิงที่ทำหน้าที่ดูแลและจะต้องลาออกจากงานมี24.50%  ฝ่ายชายมี12.11% ( จากการ《
สำรวจสภาพความเป็นอยู่และความต้องการของผู้พิการปี105》，2017 ของกระทรวงสาธารณะสุขและกองสวัสดิการ）
　　สิ่งที่ผู้เขียนต้องการนำเสนอคือ  งานด้านการดูแลไม่ได้เป็นงานของผู้หญิงมาตั้งแต่เกิด  ไม่ได้แบ่งแยกว่า「ผู้หญิงเหมาะสมกว่า
、หรือผู้ชายไม่เหมาะที่จะดูแล」ความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดระหว่างคนนั้นคือสายใยความผูกพันธ์ ซึ่งไม่ได้แบ่งแยกชายหญิง；
การดูแลนั้นเป็นงานที่ทุกๆคนควรจะเรียนรู้  ถึงแม้ว่ารายได้ของเพศหญิงโดยเฉลี่ยแล้วจะน้อยกว่าเพศชายก็ตาม  
และจะไม่ค่อยได้รับความสำคัญจากนายจ้างสักเท่าไหร่ก็ตาม  แต่ในทางกฏหมายแล้วนั้นเพศชายและเพศหญิงคือเพศที่เสมอภาคกัน  
เพศชายก็มีสิทธิที่จะลางานเพ่ือดูแลครอบครัว  ซึ่งควรจะรักษาโอกาสในการ「ลางานเพื่อดูแลครอบครัว - จาถิงเจ้ากู้จ้า」หรือ「
ลางานเพื่อดูแลป้องกันการแพร่ระบาด - ฝังอี้เจ้ากู้จ้า」ที่ไม่ส่งผลต่อโบนัสเบ้ียขยันและโบนัสประสิทธิภาพการทำงานนี้ไว้  
เพื่อให้อีกครึ่งหนึ่งของคุณเขาได้ทำงานเต็มที่กับหน้าที่การงานอย่างสบายใจ    ผู้ชายขอลางานเพื่อดูแลครอบครัว  
หรือแม้กระทั่งกล้าที่จะขอลางานเพื่อดูแลบุตรนั้น ( 
ในกรณีที่บุตรอายุต่ำกว่าสามขวบสามารถลายื่นขอลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยไม่รับเงินเดือนแต่รักษาสถานะภาพการเป็นพนักงานได้
นานสุดถึงสองปี  ทั้งพ่อและแม่ต่างก็สามารถสลับยื่นขอลาได้)  
เพื่อใช้สิทธิรับค่าเลี้ยงดูบุตรจากการขอลางานเพื่อดูแลบุตรที่รัฐบาลช่วยเงินสมทบ (60%ของเงินเดือนผู้ประกันตน) 
ซึ่งคุณสามารถเพลิดเพลินไปกับความสุขของสายใยแห่งรัก   ปรับความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตครอบครัว   
ในเม่ือสุขใจประมาณนี้แล้วคุณยังคิดที่จะไม่เลือกอีกหรือ？

　　ที่สำคัญคือ  เมื่อมีจำนวนเพศหญิงกล้าที่จะฉีกความกดดันของบทบาททางเพศแบบดั้งเดิมมากขึ้น  
กล้าที่จะคุยกับสามีหรือคู่ชีวิตเพื่อช่วยเหลือรับผิดชอบเลี้ยงดูลูกด้วยกัน； 
และมีจำนวนเพศชายที่กล้าขอลางานกับนายจ้างเพื่อดูแลลูกหรือลางานเพื่อดูแลครอบครัวมากขึ้น  แสดงให้เห็นถึงความอ่อนโยน  
ความห่วงใยอีกมุมหนึ่งของฝ่ายชาย  ซึ่งจะทำให้นายจ้างค่อยๆลบความอคติทางเพศที่ว่า「เพศหญิงไม่คุ้มทุนที่จะฝึกฝน」ลงได้  
เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว  เป้าหมายของความเท่าเทียมกันทางเพศ ในที่ทำงาน  สังคมและครอบครัวก็คงจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

อัตราส่วนชายหญิง ผู้ดูแลผู้พิการในครอบครัว

( จากการ《สำรวจสภาพความเป็นอยู่และความต้องการของผู้พิการปี105》，2017 
ของกระทรวงสาธารณะสุขและกองสวัสดิการ）

64.89%

หญิง ชาย

35.11%
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ลางานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด  เพื่อดูแลครอบครัว   
ไม่แบ่งชายหญิงสามารถลาได้หมด

บทความ: ฉวี่หย่าหุ้ย (ศาสตราจารย์ภาควิชานโยบายเพื่อสังคมและงานสังคมสงเคาระห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแห่งชาติจี่หนาน)

　　ในต้นปี2020  เนื่องจากได้เกิดปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรงกรณีพิเศษ(COVID-19，เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่) 
ขึ้นทั่วโลก   เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาด  ทางรัฐบาลใต้หวันได้ประกาศเมื่อวันที่2เดือนกุมภาพันธ์ว่า 
ให้โรงเรียนตั้งแต่ระดับอุดมศึกษาลงมาขยายเวลาเปิดเรียนออกไปอีกสองสัปดาห์จนถึงวันที่25เดือนกุมภาพันธ์ถึงจะเปิดเรียน  
การประกาศแบบเร่งด่วน ทำให้ผู้ปกครองที่มีบุตรเล็กอายุต่ำกว่า12ปีเกิดความกังวลใจ  โดยเฉพาะในพ่อแม่วัยฉกรรจ์  
อายุการทำงานน้อย  รายได้ก็อาจจะค่อนข้างน้อย  หากไม่มีผู้สูงอายุช่วยในการดูแลเด็กเมื่อมีประกาศฉบับเร่งด่วนเข้ามา  
คงจำเป็นต้องพาเด็กๆไปฝากไว้ที่สถานดูแลเด็ก(อันซินปาน)  และต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มจำนวนหนึ่ง  
เพิ่มภาระทางการเงินมากขึ้น  และอาจจะทำให้เด็กๆต้องคลุกคลีกับคนอื่น  จึงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในกลุ่ม  
แต่ถ้าหากลางานกับนายจ้าง  ดูแลลูกๆอยู่ที่บ้านด้วยตัวเอง  ก็อาจจะทำให้นายจ้างไม่พอใจได้  
และถ้าหากเป็นเช่นนั้นก็ไม่มีรายได้จากการทำงาน  สำหรับครอบครัวที่ทำงานทั้งสองคน  
พ่อจะเป็นคนลางานหรือแม่จะเป็นคนลางานดีล่ะ?  และหากเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวล่ะจะทำเช่นไร？   
ถึงแม้ว่าจะไม่มีเด็กอายุที่ต่ำกว่า12ปีในครอบครัว  ก็อาจจะมีคนอื่นๆในบ้านติดเชื้อจำเป็นต้องกักตัวรักษา  
หรืออาจจะเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศจำเป็นที่จะต้องกักตัวที่บ้านตนเอง   จนต้องเกิดความจำเป็นที่จะต้องมีคนดูแล

　　ตามกฏระเบียบของรัฐบาล  ผู้ปกครองที่มีความจำเป็นต้องดูแลเด็กวัยเรียนที่อายุต่ำกว่า12ปี 
พ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งสามารถยื่นขอ「ฝังอี้เจ้ากู้จ้า - ลางานเพื่อดูแลป้องกันการแพร่ระบาด」ได้โดยที่นายจ้างไม่สามารถปฏิเสธ   
สำหรับในปีนี้  ในช่วงระหว่างวันที่11- 24 เดือนกุมภาพันธ์หากมีความจำเป็นต้องดูแลเด็กที่มีอายุต่ำกว่า12ปี 
(แต่ไม่ได้รวมถึงการดูแลเด็กชั้นมัธยมศึกษา  อุดมศึกษาและคนอื่นๆในครอบครัว)  ผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งสามารถยื่นขอ 「
ฝังอี้เจ้ากู้จ้า - ลาเพื่อดูแลป้องกันการแพร่ระบาด」ได้。  「ฝังอี้เจ้ากู้จ้า - ลาเพื่อดูแลป้องกันการแพร่ระบาด」คือ 「
มาตราการพิเศษ」
เพื่อสนองตอบความจำเป็นในการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างหนึ่งไม่สามารถตีความว่าเป็นสาเหตุส่วนบุคคลหรือความรับผิดชอบข
องลูกจ้างเอง  ฉะนั้นนายจ้างจำเป็นต้องเห็นด้วยและอนุมัติให้หยุด  และไม่สามารถตีการลานั้นเป็นการขาดงานหรือโดดงาน  
และไม่สามารถบังคับให้ลูกจ้างลากิจแทนเช่นกัน  ไม่สามารถหักเงินโบนัสเบ้ียขยัน  
ไม่สามารถไล่ลูกจ้างออกเนื่องด้วยเหตุผลลางานข้างต้น  หรือลงโทษอื่นๆต่อลูกจ้างที่ทำให้เขาเสียผลประโยชน์   
หากนายจ้างละเมิดกฏข้างต้นหรือทำให้ลูกจ้างลำบากใจ  เช่นบังคับให้ลูกจ้างต้องลาวันหยุดพักร้อนหรือลากิจแทน  
จะถูกลงโทษโดยรัฐบาล (ละเมิดกฏข้อที่38หรือข้อที่43ของกฏหมายแรงงาน) ค่าปรับที่2หมื่น ถึง1ล้านเหรียญใต้หวัน

　　นอกจากนี้  หากนายจ้างหักโบนัสเบ้ียขยันของลูกจ้าง  ก็จะละเมิดกฏหมายแรงงานในข้อที่22
เรื่องไม่จ่ายค่าแรงครบเต็มจำนวนเช่นกัน  แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า  
ปัจจุบันนี้ทางกฏหมายยังไม่มีการบังคับใช้ให้นายจ้างต้องจ่ายค่าแรงให้แก่ลูกจ้าง  ดังนั้นในช่วงที่ลา「ฝังอี้เจ้ากู้จ้า - 
ลาเพื่อดูแลป้องกันการแพร่ระบาด」ณ.ตอนนี้โดยทั่วไปคือไม่มีเงินเดือน

　　หลายคนถามว่า  ฝังอี้เจ้ากู้จ้าเป็นมาตรการพิเศษ  แล้วมีอะไรที่แตกต่างจากการลาทั่วไปของภาครัฐและเอกชน  
เช่นการลาเพื่อดูแลครอบครัว  ลากิจ  ลาพักร้อนเป็นต้น  แล้วจะส่งผลกระทบซึ่งกันและกันรึเปล่า？ คำตอบคือ : ฝังอี้เจ้ากู้จ้า 
คือการลาพิเศษเพื่อให้สอดคล้องต่อศูนย์บัญชาการในการสั่งเลื่อนการเปิดเรียนออกไป   
ซึ่งเป็นวันหยุดพิเศษสำหรับผู้ปกครองที่จำเป็นต้องดูแลบุตรที่มีอายุต่ำกว่า12ปี   ดังนั้น ไม่มีผลกระทบต่อวันลาเพื่อดูแลครอบครัว   
หรือลากิจแต่อย่างใด     
ในปีนี้เพื่อให้ตั้งแต่ระดับอุดมศึกษาลงมาได้ขยายเวลาเปิดเรียนออกไปพร้อมๆกัน  
ฉะนั้นหากผู้ปกครองเด็กระดับอุดมศึกษาหากต้องการจะขอลาเพื่อดูแลบุตรเช่นกัน   
ก็ต้องยึดตามหลักพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิความเท่าเทียมทางเพศด้านงานหรือตามพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงาน  
เพื่อยื่นขอลาเพื่อดูแลครอบครัวหรือลากิจนั่นเอง

　　ตามกฏว่าด้วยสิทธิความเท่าเทียมทางเพศด้านงาน พนักงานพาสมาชิกในบ้านไปปลูกวัคซีนป้องกัน(ฉีดวัคซีน)  
เกิดเจ็บป่วยที่ร้ายแรง  หรืออุบัติเหตุร้ายแรงต่างๆ  จำเป็นที่จะต้องให้พ่อแม่มาดูแล  สามารถยื่นขอลางานเพื่อดูแลครอบครัวได้  
แต่จะต้องระวังว่า  การขอลางานเพื่อดูแลครอบครัว(จาถิงเจ้ากู้จ้า)นั้นลาได้แค่ปีละ7วันเท่านั้น  
ซึ่งจะนำมาคำนวณโดยบวกรวมกับวันลากิจ(ซื่อจ้า)ที่มากสุดจะลาได้14วันต่อปี  ช่วงที่ขอลากิจ(ซื่อจ้า) จะไม่มีเงินเดือนนะ  
จะต้องระวังด้วย   หากแรงงานย่ืนขอลาเพื่อดูแลครอบครัว(จาถิงเจ้ากู้จ้า)  
ไม่สมควรที่จะถูกทดเป็นขาดงานซึ่งจะมีผลต่อโบนัสเบ้ียขยัน   หรือโบนัสการประเมินผลงานนั่นเอง；
ดังนั้นความแตกต่างของการลาเพื่อดูแลครอบครัว(จาถิงเจ้ากู้จ้า) และลากิจ(ซื่อจ้า) จึงอยู่ที่จุดนี้

　　ในมุมมองด้านสิทธิทางเพศแบบดั้งเดิมนั้น  การดูแลคนในครอบครัวมักจะเข้าใจว่าเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายหญิง  ภรรยา  
คุณแม่  สะใภ้  ลูกสาว  ซึ่งต่างก็จะถูกคาดหวังให้สละงานของตนเองเพื่อให้ความร่วมมือกับทางบ้านตามลำดับ  หรือถ้ามีพ่อ-แม่สามี  
พ่อแม่  ลูกๆที่จำเป็นต้องดูแล  มักจะเป็นผู้หญิงที่ต้องลางานเพื่อกลับมาดูแลบ้าน  ถูกพูดกระทั่งว่า 「เงินเดือนผู้หญิงจะน้อยกว่า  
งานที่ทำไม่สำคัญเท่าไหร่  ถ้างั้นก็ลาออกจากงานแล้วกลับมาดูแลครอบครัวที่บ้านจะดีกว่า」เช่น ผู้ที่ดูแลผู้พิการในครอบครัว  
เป็นหญิงที่ 64.89% เป็นชายที่ 35.11% และลาออกจากงานเพื่อดูแลคนทางบ้านนั้นมี20.15%   หากดูการแบ่งแยกจากเพศแล้ว  
เปอร์เซ็นผู้หญิงที่ทำหน้าที่ดูแลและจะต้องลาออกจากงานมี24.50%  ฝ่ายชายมี12.11% ( จากการ《
สำรวจสภาพความเป็นอยู่และความต้องการของผู้พิการปี105》，2017 ของกระทรวงสาธารณะสุขและกองสวัสดิการ）
　　สิ่งที่ผู้เขียนต้องการนำเสนอคือ  งานด้านการดูแลไม่ได้เป็นงานของผู้หญิงมาตั้งแต่เกิด  ไม่ได้แบ่งแยกว่า「ผู้หญิงเหมาะสมกว่า
、หรือผู้ชายไม่เหมาะที่จะดูแล」ความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดระหว่างคนนั้นคือสายใยความผูกพันธ์ ซึ่งไม่ได้แบ่งแยกชายหญิง；
การดูแลนั้นเป็นงานที่ทุกๆคนควรจะเรียนรู้  ถึงแม้ว่ารายได้ของเพศหญิงโดยเฉลี่ยแล้วจะน้อยกว่าเพศชายก็ตาม  
และจะไม่ค่อยได้รับความสำคัญจากนายจ้างสักเท่าไหร่ก็ตาม  แต่ในทางกฏหมายแล้วนั้นเพศชายและเพศหญิงคือเพศที่เสมอภาคกัน  
เพศชายก็มีสิทธิที่จะลางานเพ่ือดูแลครอบครัว  ซึ่งควรจะรักษาโอกาสในการ「ลางานเพื่อดูแลครอบครัว - จาถิงเจ้ากู้จ้า」หรือ「
ลางานเพื่อดูแลป้องกันการแพร่ระบาด - ฝังอี้เจ้ากู้จ้า」ที่ไม่ส่งผลต่อโบนัสเบ้ียขยันและโบนัสประสิทธิภาพการทำงานนี้ไว้  
เพื่อให้อีกครึ่งหนึ่งของคุณเขาได้ทำงานเต็มที่กับหน้าที่การงานอย่างสบายใจ    ผู้ชายขอลางานเพื่อดูแลครอบครัว  
หรือแม้กระทั่งกล้าที่จะขอลางานเพื่อดูแลบุตรนั้น ( 
ในกรณีที่บุตรอายุต่ำกว่าสามขวบสามารถลายื่นขอลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยไม่รับเงินเดือนแต่รักษาสถานะภาพการเป็นพนักงานได้
นานสุดถึงสองปี  ทั้งพ่อและแม่ต่างก็สามารถสลับยื่นขอลาได้)  
เพื่อใช้สิทธิรับค่าเลี้ยงดูบุตรจากการขอลางานเพื่อดูแลบุตรที่รัฐบาลช่วยเงินสมทบ (60%ของเงินเดือนผู้ประกันตน) 
ซึ่งคุณสามารถเพลิดเพลินไปกับความสุขของสายใยแห่งรัก   ปรับความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตครอบครัว   
ในเม่ือสุขใจประมาณนี้แล้วคุณยังคิดที่จะไม่เลือกอีกหรือ？

　　ที่สำคัญคือ  เมื่อมีจำนวนเพศหญิงกล้าที่จะฉีกความกดดันของบทบาททางเพศแบบดั้งเดิมมากขึ้น  
กล้าที่จะคุยกับสามีหรือคู่ชีวิตเพื่อช่วยเหลือรับผิดชอบเลี้ยงดูลูกด้วยกัน； 
และมีจำนวนเพศชายที่กล้าขอลางานกับนายจ้างเพื่อดูแลลูกหรือลางานเพื่อดูแลครอบครัวมากขึ้น  แสดงให้เห็นถึงความอ่อนโยน  
ความห่วงใยอีกมุมหนึ่งของฝ่ายชาย  ซึ่งจะทำให้นายจ้างค่อยๆลบความอคติทางเพศที่ว่า「เพศหญิงไม่คุ้มทุนที่จะฝึกฝน」ลงได้  
เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว  เป้าหมายของความเท่าเทียมกันทางเพศ ในที่ทำงาน  สังคมและครอบครัวก็คงจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
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ไถจงซื่อเป่ยถุนชวีฮั่นซีซีลู่ซานต้วน260เห้า2โหลว ( เลขที่260ฮั่นซีซีลู่ซอย3เขตเป่ยถุนเมืองไถจง) 

กุญแจสำคัญเพื่อพลังที่เพิ่มพูนคือคอยอยู่เคียงข้างและพูด
จาสื่อสาร-<โอบอุ้มเด็กก้าวร้าว>

　　เด็กทุกคนสามารถกลายเป็นเด็กที่ก้าวร้าวได้ 

มีเพียงแค่การอยู่เคียงข้างและการสื่อสารที่ถูกวิธีเท่านั้นถึงจะลดความก้าวร้าวของเด็กลงได้

　　ครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่มาจากการแต่งงานที่ผสมผสานในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป  

บุตรของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่จะต้องเผชิญการปรับตัวที่แตกต่างกันออกไป  

ในบางครั้งพวกเขาจะต้องอยู่ภายใต้การถูกดูแคลนหรือความกดดันในเชิงลบ  ดังนั้นในช่วงวัยเจริญเติบโตของเด็ก  

การสื่อสารระหว่างพ่อแม่ลูกมักจะเกิดความขัดแย้งคุยไม่ลงลอยกันขึ้น

　　

　　เมื่อเด็กกลายเป็นคนก้าวร้าว  ทุกๆครั้งที่อยากพูดคุยความในใจกับลูก  กับต้องเผชิญกับการพูดที่เหมือนดอกพิกุลจะร่วง  

และมากไปกว่านั้นคือการแสดงสีหน้าด้วยกิริยาที่รำคาญ  คุณจะรู้สึกปวดใจไหมในฐานะที่เป็นพ่อแม่ ?

　　

　　ช่วงนี้ใครๆก็คุยกันเรื่อง「การอบรมด้านอารมณ์」การอบรมด้านอารมณ์นั้นจะเริ่มต้นอย่างไร？แล้วจะสอนลูกอย่างไรในด้าน「

จัดการกับอารมณ์ 」？ผู้เขียนคิดว่า  ความสามารถของเด็กในการควบคุมอารมณ์นั้น  ไม่เหมาะที่จะสอนผ่านจากมาตรฐานตำรา  

แต่ควรมาจากการค่อยๆเรียนรู้และปลูกฝังจากการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้ใหญ่ รอบๆข้างตัวของพวกเขาเอง 

　　เมื่อเราบอกกับลูกว่า：「เมื่อไหร่ที่เธอรู้สึกอารมณ์ไม่ค่อยดีนัก  ก้าวแรกควรทำอย่างไร  และก้าวที่สองควรทำอย่างไรนั้น」

มันจะไม่มีความหมายอะไรเลย    แต่ในทางกลับกัน  ทุกๆครั้งที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่  

เมื่อผู้ใหญ่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่ออารมณ์ของเด็กๆเช่นไร 

ก็จะส่งผลซึมซับอย่างลึกซึ้งต่อพัฒนาการทางอารมณ์ของเด็กและการจัดการกับอารมณ์ของตนเองเป็นอย่างมาก

　　เมื่อใครก็ตามที่ประสบพบเจอกับความพ่ายแพ้หรือความลำบาก 

ความรู้สึกที่ได้รับจะแสดงออกทางด้านอารมณ์อย่างเด่นชัดซึ่งก็เป็นเรื่องปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กๆ   

เมื่อผู้ใหญ่สังเกตุเห็นปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่เด็กแสดงออกมา(โดยเฉพาะเป็นอารมณ์ด้านเชิงลบ)  ที่สำคัญที่สุดคืออย่าเพิ่ง 「ปฏิเสธ」 

ความรู้สึกที่เด็กได้รับ！  หากปฏิเสธความรู้สึกที่เด็กได้รับแล้ว จะทำให้เด็กรู้สึกว่าปัญหาที่เขาเจอนั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญ  

ไม่มีใครเข้าใจและสนับสนุน             อย่างไรก็ตาม  

อารมณ์ที่เจ็บปวดของใครก็ตามย่อมที่จะต้องการความใส่ใจจากคนรอบข้างเพื่อรักษา  ；หากขาดความใส่ใจนั้นแล้ว  

เด็กๆสามารถทำได้แค่เก็บความรู้สึกเจ็บปวดนั้นฝังลึกลงในใจ  มากไปกว่านั้นคงจะโทษว่าตัวเองทำไมถึงอ่อนแอขนาดนั้น  

ดังนั้นจึงทำให้อารมณ์ไม่ค่อยดี  แล้วก็จะยิ่งเพิ่มความรู้สึกพ่ายแพ้แก่ใจมากขึ้น

　　จะว่าไปแล้ว  แต่ละคำแต่ละประโยคของพวกเขาแม้กระทั่งการแสดงออกในแต่ละอย่าง   ต่างก็เป็นการสื่อถึงความรู้สึกออกมา  

และเป็นการรอคอยความเข้าใจ เพียงแค่เรียนรู้เข้าใจในสิ่งที่พวกเขาต้องการจะสื่อ และปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ  

ก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายการคอยอยู่เคียงข้างและพูดจาสื่อสารอย่างมีคุณภาพได้  และยังเข้าใจเข้าถึงความรู้สึกของเด็กอีกด้วย  

และจะกลับสู่ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นจากเดิมที่ไม่มีเรื่องพูดคุยอะไรกันเลย 

 ขอให้เราใช้ความรักละลายความก้าวร้าวของเด็ก  ทลายกำแพง  โอบกอดกันอีกครั้ง

เยี่ยตู๋ฮัวเหยียน – สวนอ่านหนังสือ
เยี่ยตู๋ฉีปู้โจ่ว – มาอ่านหนังสือด้วยกัน



45

ผู้เขียน：เฉินจื้อเหิง

สำนักพิมพ์：สำนักพิมพ์เหยียนเสิน

สถานที่ยืมหนังสือ：  ไถจงซื่อซินจู้หมินตัวเหยียนถูซูซื่อ (ห้องสมุดผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เมืองไถจง)
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คู่มือแนวทางการอ่านไปด้วยกันกับลูก  
เพื่อสร้างลักษณะนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เด็ก
<เริ่มต้นจากการฟังนิทานจนถึงการอ่าน>

　　การปรับตัวให้เข้ากับชีวิตครอบครัวชาวใต้หวันของเพื่อนๆผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่นั้น  นอกจาก 

ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมแล้ว  การสื่อสารด้านภาษายังคงเป็นตัวปัญหาใหญ่  

ดังนั้นเพ่ือนๆผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ส่วนใหญ่จะเลือกเข้าเรียนหลักสูตรภาษาจีน  ที่นี่พวกเรามักจะมีโอกาสเห็นภาพอันอบอุ่น  

มีเพื่อนๆผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่บางคนจะพาลูกๆของตัวเองเข้ามาเรียนด้วยกัน  เพื่อเรียนรู้เข้าใจในสิ่งเดียวกัน  

จึงสอดคล้องสนับสนุนต่อผู้เชี่ยวชาญด้านพ่อแม่ลูกที่ส่งเสริมเรื่องการอ่านไปด้วยกันกับลูกโดยปริยาย

ข้อดีของการฟังนิทาน
　　การฟังนิทานเป็นการเรียนรู้ทักษะการฟังประเภทหนึ่ง  เป็นก้าวแรกที่สำคัญสำหรับเด็กๆในการฝึกเตรียมพร้อมเพื่อการอ่าน  

ดังนั้นการพัฒนาสมาธิจึงเป็นกุญแจดอกสำคัญ  เมื่อมีสมาธิ ก็จะเข้าใจเรื่องราวในนิทานได้ดีขึ้น  

เด็กๆสามารถแสดงความคิดจินตนาการอย่างไร้ขอบเขตจากเนื้อเร่ือง；  นอกจากนี้แล้ว  เนื้อหาส่วนใหญ่ในนิทานจะหยิบคน  เรื่อง  

สิ่งของในชีวิตจริงของเด็กๆเข้ามาประกอบ  

และตัวเอกจะพบเจอกับปัญหาที่ต้องเผชิญหน้าและความทุกข์ทางสภาวะอารมณ์เหมือนกับที่เด็กๆมักจะเจอบ่อยๆ  

ดังนั้นเม่ือไหร่ที่เด็กๆเผชิญกับความทุกข์ทางสภาวะอารมณ์อยู่  เนื้อหาที่ถ่ายทอดผ่านเรื่องราวในนิทาน  

เด็กๆจะเกิดความเข้าอกเข้าใจ   อารมณ์ก็จะผ่อนคลายตามลงไปด้วย     

การอ่านด้วยกันกับลูกเพิ่มสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่ลูก
　　การอ่านไปด้วยกันกับลูกในช่วงเจริญวัยของเด็กนั้น จะช่วยกระตุ้นภาวะทางบวกด้านพัฒนาการทางสมอง  

พัฒนาการทางด้านภาษา และเพิ่มทักษะความเข้าใจให้กับเด็กมากขึ้น  

สามารถจุดประกายจินตนาการและปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก；  นอกจากนี้ยังมีการวิจัยออกมาว่า   

การอ่านไปด้วยกันกับลูกนั้นไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่ลูกเท่านั้น  แต่ยังค่อยๆสร้างความอุ่นใจให้กับลูก  

ช่วยให้ลูกปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม    เมื่อผู้ปกครองชวนเด็กๆอ่านหนังสือ    ชี้แนะให้เด็กๆเข้าใจต่อโลก   สัมผัสในสิ่งใหม่ๆ   

อยู่เคียงข้างเด็กยามอารมณ์แปรปรวน   จากความสับสนสู่ความเข้าใจ   

เด็กๆสามารถสัมผัสรับรู้ได้อย่างลึกซึ้งว่าระหว่างที่ตัวเองกำลังสำรวจเรียนรู้อยู่นั้น  พ่อแม่ได้ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา

　　การเล่านิทานเพ่ือเด็กๆนั้น  เป็นการวางพื้นฐานปลูกฝังอนาคตทางการอ่าน「ก่อนวัยเรียน」ของเด็ก  

การอ่านไม่ได้เน้นเจาะจงเฉพาะแค่ตัวหนังสือ  แต่ยังรวมถึงการสังเกตุ  ความเข้าใจและการสำรวจของเด็กอีกด้วย
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สไตล์บ๊ะจ่างมีอยู่มากมาย
การประชันบ๊ะจ่างของแต่ละประเทศในเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง

บทความ: Chen     

　　ในเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างแน่นอนว่าจะต้องคิดถึงการทานบ๊ะจ่าง  แข่งเรือมังกรและแขวนถุงหอมนั่นเอง  

แต่แท้จริงแล้วไม่ได้มีเพียงแค่ใต้หวันเท่านั้นที่มีวัฒนธรรมการทานบ๊ะจ่าง  ยังมีบางประเทศที่ทานในช่วงปีใหม่  

บ้างก็เนื่องจากชาวจีนผู้อพยพนำพาเอาวัฒนธรรมบ๊ะจ่างไปเผยแผ่  

ในประเทศที่แตกต่างกันก็จะมีวิธีการปรุงและมีนิสัยการทานของแต่ละท้องถิ่นที่แตกต่างกันไป  ทำให้บ๊ะจ่างมี   「รูป」「รส」「

กลิ่น」ที่แตกต่างกันไปด้วย

บ๊ะจ่างเหนือใต้ในใต้หวันเกิดการประชัน  ต่างก็มีดีในตนเอง
　　  ถึงแม้ใต้หวันจะไม่ใหญ่สักเท่าไหร่  แต่สำหรับบ๊ะจ่างแล้วสามารถแบ่งเป็นบ๊ะจ่างทางเหนือและบ๊ะจ่างทางใต้  

ที่มีการปรุงรสชาดที่แตกต่างกันไป  ดังนั้นเม่ือใกล้ถึงเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง  

บ๊ะจ่างทางเหนือและใต้ต่างก็จะประชันกันกลายเป็นหัวข้อถกเถียงประเด็นสำคัญไป

　　บ๊ะจ่างทางเหนือจะใช้ใบบ๊ะจ่างสีน้ำตาลอมเหลือง ต้นไผ่ที่หน่อไม้มีจุดด่างดำ  วิธีการคือนิยมนำข้าวเหนียวและหมูสามชั้น 

เห็ดหอม กุ้งฝอย ไข่แดงเค็มเป็นต้น  มาผัดก่อนแล้วค่อยนำมาห่อ แล้วนึ่งในลังถึงจนสุก  กลิ่นหอมเข้มข้น  

เวลาทานเม็ดข้าวจะเป็นเม็ดๆหนึบๆ  ในบางครั้งเติมซอสน้ำมันหอยจะยิ่งมีรชชาดอร่อยไปอีกแบบ； 

ส่วนบ๊ะจ่างทางใต้จะใช้ข้าวเหนียวดิบผสมกับวัตถุดิบที่ผัดสุกแล้ว  แล้วห่อด้วยใบไผ่จากนั้นนำไปต้ม  ส่วนผสมไส้โดยทั่วไปจะใส่  

เนื้อไม่ติดมัน  หมูสามชั้น  เห็ดหอม  ไข่เค็มแดง  หอมหัวแดง บางครั้งก็ใส่ถั่วลิสง  เกาลัด  ปลาหมึกเป็นต้น  

ส่วนผสมไส้สามารถพลิกแพลงได้เยอะ  เวลทานเม็ดข้าวจะเหนียวหนึบ อีกอย่างคือคนทางใต้จะทานค่อนข้างหวาน  

นิยมโรยผงถั่วลิสงบนบ๊ะจ่างหรือเติมซอสพริกหวานลงไปเพื่อเพิ่มรสชาดให้อร่อยมากขึ้น

　　แต่ว่าลักษณะของบ๊ะจ่างไม่ว่าจะเป็นใต้หวันตอนเหนือหรือใต้ต่างก็มีลักษณะเดียวกัน  

ปกติจะห่อเป็นสามเหลี่ยมแล้วมัดด้วยด้ายฝ้าย

อินโดนิเซียKetupat ไม่ห่อไส้
เติมซอสรสชาดเข้มข้น
　　 บ๊ะจ่างของอินโดนีเซียแบ่งออกเป็นสองชนิด  ชนิดที่หนึ่งเป็นบ๊ะจ่างที่อินโดเชื้อสายจีนทานกัน  

อีกชนิดหนึ่งคือแบบดั้งเดิมที่จะแจกจ่ายให้ผู้อื่นในเทศกาลกินเจKetupat   

บ๊ะจ่างที่อินโดเชื้อสายจีนทานกันนั้นคล้ายคลึงกับบ๊ะจ่างของทางเหนือของใต้หวัน  บ้างก็ใส่เนื้อวัว  เนื้อไก่   เนื้อปลา  

กุนเชียงฮ่องกง หรืออาหารทะเลเป็นต้นยัดไส้ค่อนข้างหลากหลาย  ส่วนความแตกต่างที่สุดอยู่ที่พวกเขาไม่ใช้ข้าวเหนียว  แต่ใช้ 

(จิงหมี่-ข้าวญี่ปุ่นที่ย่อยได้ง่าย) แทน  ใบบ๊ะจ่างนิยมใช้ใบไผ่เหมือนกับใต้หวันตอนใต้

　　Ketupat รู้จักโดยทั่วไปว่าเป็นบ๊ะจ่างมาลายู  

จะเห็นบ๊ะจ่างชนิดนี้ในเขตพื้นที่ๆมีชาวมลายูอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศมาเลเ

ซีย  อินโดนีเซีย  สิงค์โปร์ ซึ่งพวกเขาจะใช้ฉลองในเทศกาลทานเจของอิสลาม

　　ส่วน Ketupat วิธีการทำไม่เหมือนกับวิธีทำบ๊ะจ่างทั่วไปที่เรารู้จัก  

ส่วนใหญ่จะไม่ห่อไส้  

จะสานด้วยใบมะพร้าวทำเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแล้วนำไปห่อข้าวเหนียวนำไ

ปนึ่งจนสุก  ค่อยแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆเวลาทาน  เพื่อเพิ่มรสชาดให้อร่อย   

จะต้มลักซาอีกหม้อหรือซุปเปรี้ยวหวาน  เพื่อราดบนบ๊ะจ่าง  

จะมีรสชาดที่อร่อยเข้มข้นขึ้น　　

บ๊ะจ่างเมืองไทยหวานแต่ไม่เลี่ยน  เย็นคลายร้อน
　　คนไทยเชื้อสายจีนจะเรียกตวนอู่เจี๋ย ว่าเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง  

เป็นภาษาพื้นบ้านของชาวแต้จิ๋ว  ซึ่งเป็นเสียงของภาษาฮกเก้ียนว่า 「肉粽 -บ๊ะจ่าง

」และบ๊ะจ่างของไทยก็คล้ายกับบ๊ะจ่างของใต้หวัน  

จะแตกต่างกันเพียงแค่เปลี่ยนหมูสามชั้นเป็นกุนเชียงแผ่นแทน  แล้วใส่แปะก๊วย  

เกาลัดเป็นไส้แทน  วิธีการทานแบบไทยนั้นยังทานคู่กับผักสด  ผักสดคำ บ๊ะจ่างคำ  

ทานแล้วสดชื่นดี

　　บ๊ะจ่างรสหวานของไทยคล้ายๆกับเจี่ยนจ้งของใต้หวัน 

มาจากเสียงของภาษาแต้จิ๋วเรียกว่า 「吉掌 – จี๋จ่าง」

วัตถุดิบต่างๆและวิธีการทำจี๋จ่างเหมือนกับของไทย  

ต่างกันที่ใต้หวันนำข้าวเหนียวแช่น้ำปูนใสหรือน้ำมันด่าง 

คนไทยเชื้อสายจีนจะแช่ข้าวเหนียวในน้ำเปลือกทุเรียนหรือแช่ในน้ำกะทิเพื่อให้อีด  

แล้วค่อยเติมน้ำตาลผัดจนก่ึงสุก  

ทิ้งให้เย็นค่อยใส่กล้วยหรือเผือกเป็นไส้แล้วห่อด้วยใบตองนึ่งจนสุก  แช่เย็นแล้วทาน  

หวานอร่อย  เย็นคลายร้อน

 บ๊ะจ่างเวียดนามปริมาณอัดแน่น  กลิ่นหอมมากมาย　
　　บ๊ะจ่างของเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้วัตถุดิบหลักคือข้าวเหนียว  

ถั่วเขียวบดและเนื้อหมูเป็นไส้ผสม   

เวียดนามเหนือใช้ใบตองสดหรือใบข่าซ้อนเป็นแนวต้ัวขวางมาห่อ  แล้วต้มทั้งลูกในน้ำ   

ส่วนเวียดนามใต้จะเพิ่มกะทิลงไปจำนวนมาก  

แล้วค่อยใช้ใบกล้วยหรือใบบัวที่เผาแล้วมาห่อเป็นท่อนกลม  

ปริมาณค่อนข้างใหญ่ทั้งสองภาค  หนึ่งลูกเท่ากับบ๊ะจ่างของใต้หวัน3-8ลูกเลยทีเดียว  

เพราะฉะนั้นกว่าจะนึ่งจนสุกจึงใช้เวลาอย่างน้อย 7 ชั่วโมงขึ้นไป   

เวลาจะทานต้องแบ่งหั่นเป็นชิ้นๆ   ค่อนข้างใช้เวลามาก  

เป็นเพราะวัตถุดิบและใบบ๊ะจ่างต้องใช้เวลานึ่งค่อนข้างนานมาก  

จึงมีกลิ่นหอมซึมลงบนข้าวเหนียว   ฉะนั้นเวลาที่เสียไปก็ถือว่าคุ้มค่าแล้ว

　　วันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่สำคัญที่สุดของชาวเวียดนามมาตั้งแต่โบราณ  

หนึ่งในนั้นสิ่งที่ต้องทานคือบ๊ะจ่างปีใหม่ -เหนียนจ้ง  

เนื่องจากพื้นที่ของประเทศเวียดนามแคบและยาว  

เหนือใต้อากาศและความเคยชินในชีวิตประจำวันก็แตกต่างกัน  

วิธีทำบ๊ะจ่างของพวกเขาถึงแม้จะใกล้เคียงกันแต่ทว่าวิธีการห่อนั้นแตกต่างกันอย่างมา

ก  เวียดนามเหนือห่อเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า  เวียดนามใต้ห่อเป็นรูปทรงกลมกระบอก  

.เป็นสัญลักษณ์ของฟ้า ดิน  หมายถึงฟ้าดินรวมกันเป็นหนึ่งเดียว  

มีความหมายว่าฤกษ์งามยามดี

ห้องครัววัฒนธรรม – อุ๋นฮั่วฉูฝาง
วัฒนธรรมหลากหลายบนปลายลิ้น –

 เสอเจียนซั่งเตออี้กั๋วอุ๋นฮั่ว 

บ๊ะจ่างตอนเหนือของใต้หวัน  (ที่มาของภาพ  flickr-Johnson Wang) บ๊ะจ่างตอนใต้ของใต้หวัน  (ที่มาของภาพ flickr-unicellular)
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สไตล์บ๊ะจ่างมีอยู่มากมาย
การประชันบ๊ะจ่างของแต่ละประเทศในเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง

บทความ: Chen     

　　ในเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างแน่นอนว่าจะต้องคิดถึงการทานบ๊ะจ่าง  แข่งเรือมังกรและแขวนถุงหอมนั่นเอง  

แต่แท้จริงแล้วไม่ได้มีเพียงแค่ใต้หวันเท่านั้นที่มีวัฒนธรรมการทานบ๊ะจ่าง  ยังมีบางประเทศที่ทานในช่วงปีใหม่  

บ้างก็เนื่องจากชาวจีนผู้อพยพนำพาเอาวัฒนธรรมบ๊ะจ่างไปเผยแผ่  

ในประเทศที่แตกต่างกันก็จะมีวิธีการปรุงและมีนิสัยการทานของแต่ละท้องถิ่นที่แตกต่างกันไป  ทำให้บ๊ะจ่างมี   「รูป」「รส」「

กลิ่น」ที่แตกต่างกันไปด้วย

บ๊ะจ่างเหนือใต้ในใต้หวันเกิดการประชัน  ต่างก็มีดีในตนเอง
　　  ถึงแม้ใต้หวันจะไม่ใหญ่สักเท่าไหร่  แต่สำหรับบ๊ะจ่างแล้วสามารถแบ่งเป็นบ๊ะจ่างทางเหนือและบ๊ะจ่างทางใต้  

ที่มีการปรุงรสชาดที่แตกต่างกันไป  ดังนั้นเม่ือใกล้ถึงเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง  

บ๊ะจ่างทางเหนือและใต้ต่างก็จะประชันกันกลายเป็นหัวข้อถกเถียงประเด็นสำคัญไป

　　บ๊ะจ่างทางเหนือจะใช้ใบบ๊ะจ่างสีน้ำตาลอมเหลือง ต้นไผ่ที่หน่อไม้มีจุดด่างดำ  วิธีการคือนิยมนำข้าวเหนียวและหมูสามชั้น 

เห็ดหอม กุ้งฝอย ไข่แดงเค็มเป็นต้น  มาผัดก่อนแล้วค่อยนำมาห่อ แล้วนึ่งในลังถึงจนสุก  กลิ่นหอมเข้มข้น  

เวลาทานเม็ดข้าวจะเป็นเม็ดๆหนึบๆ  ในบางครั้งเติมซอสน้ำมันหอยจะยิ่งมีรชชาดอร่อยไปอีกแบบ； 

ส่วนบ๊ะจ่างทางใต้จะใช้ข้าวเหนียวดิบผสมกับวัตถุดิบที่ผัดสุกแล้ว  แล้วห่อด้วยใบไผ่จากนั้นนำไปต้ม  ส่วนผสมไส้โดยทั่วไปจะใส่  

เนื้อไม่ติดมัน  หมูสามชั้น  เห็ดหอม  ไข่เค็มแดง  หอมหัวแดง บางครั้งก็ใส่ถั่วลิสง  เกาลัด  ปลาหมึกเป็นต้น  

ส่วนผสมไส้สามารถพลิกแพลงได้เยอะ  เวลทานเม็ดข้าวจะเหนียวหนึบ อีกอย่างคือคนทางใต้จะทานค่อนข้างหวาน  

นิยมโรยผงถั่วลิสงบนบ๊ะจ่างหรือเติมซอสพริกหวานลงไปเพื่อเพิ่มรสชาดให้อร่อยมากขึ้น

　　แต่ว่าลักษณะของบ๊ะจ่างไม่ว่าจะเป็นใต้หวันตอนเหนือหรือใต้ต่างก็มีลักษณะเดียวกัน  

ปกติจะห่อเป็นสามเหลี่ยมแล้วมัดด้วยด้ายฝ้าย

อินโดนิเซียKetupat ไม่ห่อไส้
เติมซอสรสชาดเข้มข้น
　　 บ๊ะจ่างของอินโดนีเซียแบ่งออกเป็นสองชนิด  ชนิดที่หนึ่งเป็นบ๊ะจ่างที่อินโดเชื้อสายจีนทานกัน  

อีกชนิดหนึ่งคือแบบดั้งเดิมที่จะแจกจ่ายให้ผู้อื่นในเทศกาลกินเจKetupat   

บ๊ะจ่างที่อินโดเชื้อสายจีนทานกันนั้นคล้ายคลึงกับบ๊ะจ่างของทางเหนือของใต้หวัน  บ้างก็ใส่เนื้อวัว  เนื้อไก่   เนื้อปลา  

กุนเชียงฮ่องกง หรืออาหารทะเลเป็นต้นยัดไส้ค่อนข้างหลากหลาย  ส่วนความแตกต่างที่สุดอยู่ที่พวกเขาไม่ใช้ข้าวเหนียว  แต่ใช้ 

(จิงหมี่-ข้าวญี่ปุ่นที่ย่อยได้ง่าย) แทน  ใบบ๊ะจ่างนิยมใช้ใบไผ่เหมือนกับใต้หวันตอนใต้

　　Ketupat รู้จักโดยทั่วไปว่าเป็นบ๊ะจ่างมาลายู  

จะเห็นบ๊ะจ่างชนิดนี้ในเขตพื้นที่ๆมีชาวมลายูอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศมาเลเ

ซีย  อินโดนีเซีย  สิงค์โปร์ ซึ่งพวกเขาจะใช้ฉลองในเทศกาลทานเจของอิสลาม

　　ส่วน Ketupat วิธีการทำไม่เหมือนกับวิธีทำบ๊ะจ่างทั่วไปที่เรารู้จัก  

ส่วนใหญ่จะไม่ห่อไส้  

จะสานด้วยใบมะพร้าวทำเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแล้วนำไปห่อข้าวเหนียวนำไ

ปนึ่งจนสุก  ค่อยแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆเวลาทาน  เพื่อเพิ่มรสชาดให้อร่อย   

จะต้มลักซาอีกหม้อหรือซุปเปรี้ยวหวาน  เพื่อราดบนบ๊ะจ่าง  

จะมีรสชาดที่อร่อยเข้มข้นขึ้น　　

บ๊ะจ่างเมืองไทยหวานแต่ไม่เลี่ยน  เย็นคลายร้อน
　　คนไทยเชื้อสายจีนจะเรียกตวนอู่เจี๋ย ว่าเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง  

เป็นภาษาพื้นบ้านของชาวแต้จิ๋ว  ซึ่งเป็นเสียงของภาษาฮกเก้ียนว่า 「肉粽 -บ๊ะจ่าง

」และบ๊ะจ่างของไทยก็คล้ายกับบ๊ะจ่างของใต้หวัน  

จะแตกต่างกันเพียงแค่เปลี่ยนหมูสามชั้นเป็นกุนเชียงแผ่นแทน  แล้วใส่แปะก๊วย  

เกาลัดเป็นไส้แทน  วิธีการทานแบบไทยนั้นยังทานคู่กับผักสด  ผักสดคำ บ๊ะจ่างคำ  

ทานแล้วสดชื่นดี

　　บ๊ะจ่างรสหวานของไทยคล้ายๆกับเจี่ยนจ้งของใต้หวัน 

มาจากเสียงของภาษาแต้จิ๋วเรียกว่า 「吉掌 – จี๋จ่าง」

วัตถุดิบต่างๆและวิธีการทำจี๋จ่างเหมือนกับของไทย  

ต่างกันที่ใต้หวันนำข้าวเหนียวแช่น้ำปูนใสหรือน้ำมันด่าง 

คนไทยเชื้อสายจีนจะแช่ข้าวเหนียวในน้ำเปลือกทุเรียนหรือแช่ในน้ำกะทิเพื่อให้อีด  

แล้วค่อยเติมน้ำตาลผัดจนก่ึงสุก  

ทิ้งให้เย็นค่อยใส่กล้วยหรือเผือกเป็นไส้แล้วห่อด้วยใบตองนึ่งจนสุก  แช่เย็นแล้วทาน  

หวานอร่อย  เย็นคลายร้อน

 บ๊ะจ่างเวียดนามปริมาณอัดแน่น  กลิ่นหอมมากมาย　
　　บ๊ะจ่างของเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้วัตถุดิบหลักคือข้าวเหนียว  

ถั่วเขียวบดและเนื้อหมูเป็นไส้ผสม   

เวียดนามเหนือใช้ใบตองสดหรือใบข่าซ้อนเป็นแนวต้ัวขวางมาห่อ  แล้วต้มทั้งลูกในน้ำ   

ส่วนเวียดนามใต้จะเพิ่มกะทิลงไปจำนวนมาก  

แล้วค่อยใช้ใบกล้วยหรือใบบัวที่เผาแล้วมาห่อเป็นท่อนกลม  

ปริมาณค่อนข้างใหญ่ทั้งสองภาค  หนึ่งลูกเท่ากับบ๊ะจ่างของใต้หวัน3-8ลูกเลยทีเดียว  

เพราะฉะนั้นกว่าจะนึ่งจนสุกจึงใช้เวลาอย่างน้อย 7 ชั่วโมงขึ้นไป   

เวลาจะทานต้องแบ่งหั่นเป็นชิ้นๆ   ค่อนข้างใช้เวลามาก  

เป็นเพราะวัตถุดิบและใบบ๊ะจ่างต้องใช้เวลานึ่งค่อนข้างนานมาก  

จึงมีกลิ่นหอมซึมลงบนข้าวเหนียว   ฉะนั้นเวลาที่เสียไปก็ถือว่าคุ้มค่าแล้ว

　　วันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่สำคัญที่สุดของชาวเวียดนามมาตั้งแต่โบราณ  

หนึ่งในนั้นสิ่งที่ต้องทานคือบ๊ะจ่างปีใหม่ -เหนียนจ้ง  

เนื่องจากพื้นที่ของประเทศเวียดนามแคบและยาว  

เหนือใต้อากาศและความเคยชินในชีวิตประจำวันก็แตกต่างกัน  

วิธีทำบ๊ะจ่างของพวกเขาถึงแม้จะใกล้เคียงกันแต่ทว่าวิธีการห่อนั้นแตกต่างกันอย่างมา

ก  เวียดนามเหนือห่อเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า  เวียดนามใต้ห่อเป็นรูปทรงกลมกระบอก  

.เป็นสัญลักษณ์ของฟ้า ดิน  หมายถึงฟ้าดินรวมกันเป็นหนึ่งเดียว  

มีความหมายว่าฤกษ์งามยามดี

ketupat   (ที่มาของภาพ Meutia Chaerani)

บ๊ะจ่างหวานของไทย (ที่มาของภาพ วิกิพีเดีย -Takeaway)

บ๊ะจ่างสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเวียดนามเหนือ

บ๊ะจ่างทรงกลมกระบอกเวียดนามใต้  

(ที่มาของภาพ viuserViethavvh)



臺中市
設籍前新住民社會救助計畫

現在全臺因新型冠狀肺炎(Covid-19）影響，許多產業、就業市場受到了很大的衝擊，新住民亦面臨失業的窘境，

目前中央已推出急難紓困措施，設籍本市之新住民可逕至區公所詢問及申請，另為協助本市中(低)收入戶家戶內

及遭逢緊急事故之設籍前新住民改善生活及提供緊急協助，特訂定本計畫。

補助內容、項目及標準
          本市低收入戶第一款戶內設籍前新住民，比照本市低收入戶第一款每月生活扶助金額核發。

          中(低)收入戶內設籍前新住民比照臺中市市民醫療補助辦法核撥。

         （新住民之家戶已申請者，個人不得重複申請）：

以下情形者，急難救助金比照本市急難救助辦法發放

1. 戶內人口遭受意外傷害或罹患重病，致生活陷於困境。

2. 負擔家庭主要生計者，失業、失蹤、應徵及召集入營服兵役或替代役現役、入獄服刑、因案羈押

   、依法拘禁或其他原因，無法工作致生活陷於困境。

3. 財產或存款帳戶因遭強制執行、凍結或其他原因未能及時運用，致生活陷於困境。

4. 已申請福利項目或保險給付，尚未核准期間生活陷於困境。

5. 其他因遭遇重大變故，致生活陷於困境，經本局或本局委託單位訪視評估，認定確有救助需要。

          低收入戶內設籍前新住民比照本市低收入戶生育補助金額。

              低收入戶內設籍前新住民比照本市低收入戶產婦營養補助辦理，

              補助一般生產者分娩前後各二個月(共四個月)，或懷孕滿三個月以上自然流產或

              死產者前後各二個月(共四個月)，本項補助一次發放。

生活扶助

醫療輔助

急難救助

生育補助

產婦營養補助

中心 連絡電話 服務地址 服務轄區 

市區中心 (04)2436-5842 臺中市北屯區旱溪西路三段260號 
中、東、西、北、西屯、南屯、

北屯、潭子、大雅等九區 

山線中心 (04)2525-5995 臺中市豐原區明義街 46 號 
豐原、東勢、后里、神岡、新

社、石岡、和平等七區 

海線中心 (04)2680-1947 臺中市大甲區水源路 169 號 3 樓 
大甲、清水、沙鹿、梧棲、外

埔、大安、大肚、龍井等八區 

大屯中心 (04)2486-5363 臺中市大里區甲興路 100 號 5 樓 
南、烏日、太平、大里、霧峰

等五區 

 

48

訊息傳播站
福利好站



詳細活動請洽承辦單位

6 - 7 月 份 臺 中 市 新 住 民 活 動 訊 息

辦理單位 活動名稱
活動
日期

活動
時間

參加資格 收費情形 洽詢電話

犁頭店
婦女中心

法扶諮詢 6/18 14:00-16:00 04-24713535分機1607

綠川
婦女中心

法扶諮詢 6/30 14:00-16:00 04-22800015分機18

豐原
婦女中心

法扶諮詢 6/17 14:00-16:00 04-25250972分機12

海線
婦女中心

法扶諮詢 6/12 15:00-17:00 04-24687810

海線新住民
家庭服務

中心
法扶諮詢 6/19 15:00-17:00

新住民家庭優先
(需事先報名)

04-26801947

臺中地院
家暴服務處
暨家事服務

中心

法扶諮詢 6/24、7/8、7/29 09:00-12:00
家暴當事人/家事當事人
或其家屬(須事先預約)

04-22232311分機3812

山線
新住民家庭
服務中心

法扶諮詢 6/1-7/31
10:00-12:00
14:00-16:00

新住民及
家庭成員優先
(預約制需先來電說明案情)

04-25255995

戀戀青蘋果
（親密關係成長團體）

新住民子女 04-24365842分機14

滋養父母心~親職團體
7/5、7/12、
7/19、7/26(日)

13:00-17:00
以家中育有12-18歲青少年之
新住民夫妻為優先

04-24365842分機13

臺中市山線
新住民家庭
服務中心

收納達人-
收納技巧提升講座

7/25 9:00-12:00 新住民家庭優先 04-25255995

臺中市
新住民

多元圖書室
多元文化親子樂學趣

5/19-10/27
每週二

10:00-11:00
新住民暨
本國籍家庭

04-24372584

關懷列車-家庭聚會活動 3-11月 18:30-20:30 新住民家庭 04-27080908

新住民回娘家系列活動 2-10月 18:00-21:00 新住民家庭 04-27080908

女子．所在~犁來坐
對活動主題
有興趣之女性朋友
(需事先報名)

依活動內容
酌收材料費

04-2437-7155

我是女「身」，Women快樂-
婦女成長系列課程

6/19「身」與更
年

9:00-12:00
對活動主題有興趣之女性朋
友(需事先報名)

免費 04-2437-7155

「走出自我:女子的新興百
業」-女性就/創業系列分享交
流會

6/16
手作布料品x網拍
x訪員

9:30-12:30
對就/創業議題有興趣的女性
朋友，以弱勢對象為優先

免費 04-24377155

綠川
婦女中心

婦女情感
支持團體

6月-7月
共計8場次

18:30-20:30
育有國小子女
之婦女

需繳交
保證金

04-22800015分機12

海線
婦女中心

「女子好厝邊，揪你來開講」
6/13
營養師教你如何
吃的很享瘦

9:00-12:00
特境婦女或
一般民眾
(需事先報名)

免費 04-24687810

主題圖書展-
五月五 慶端午

對多元文化節慶有興趣之新
住民及一般民眾

新住民華語正音
暨寫作培力課程

預計
7月開課
共計8堂

每週六
10:00-12:00

新住民朋友及其小孩
（有本圖書室借書證優先）

「粽葉」傳情，
「糰子」慶佳節「多元文化」
傳千里

預計6/20(六) 9:00-13:00
新住民及一般民眾
（有本圖書室借書證優先）

一般民眾
(需事先報名)

免費

臺中市
新住民家庭
服務中心

財團法人
熱愛生命
文教基金會

三十張犁
婦女中心

1.3-11月，每月各兩次(一次平日
，一次周末)
2.可上臉書搜尋「三十張犁婦女福
利服務中心」粉絲專頁，將於每月
20號預告下個月活動內容唷！

6/7(日) 13:00-17:00
6/14(日)10:00-14:00
6/21(日)13:00-17:00

免費

臺中市
新住民
圖書室

6/1-7/20
圖書室開放時間

免費 04-24372584

活動訊息
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打造首座大型智慧森林生態公園 

結合 12 種感官遊戲體驗區

　　有「台中之肺」美譽的水湳中央

公園，歷經 4 年多工期，於今年完工，

目前開放部分區域供民眾使用體驗。

基地面積約 67.34 公頃，結合水湳經貿

園區定位之「智慧」、「低碳」及「創新」

等指導原則，導入華德福教育 (Waldorf 

Education) 的哲學理念 -「十二感官」 實

踐於公園空間裡，將公園塑造成一個

創新、智慧及充分運用綠色能源為導

向的臺中市標誌性地景，並復育為具

有多樣化地景、生物棲息地的都市綠

洲。

大自然元素融入綠地

　　臺中水湳中央公園的設置目的，

即在於藉由地景來重塑氣候環境，讓

市民能重新享受戶外活動。在 67 公頃

的公園中，點綴著坡地、水池、湖泊、

丘陵等地形，收集雨水並延遲洪峰，

創造各種地景、步道和觀景點，並於

園內種植一萬多株樹木，其中包含約

83% 的原生樹種及珍貴的台灣闊葉五

木。植物和動物一樣，藉由種子和新

產生的基因，在不同的時空中旅行。

若能遵守生命運行的規則，物種的交

融將豐富演化的機制，並可增加大量

氧氣的產生，達到淨化空氣的效果。

「生態工法」創造都市森林

　　水湳中央公園是由國際知名建築

師 Catherine Mosbach、Philippe Rahm Architects

及劉培森建築師事務所採「生態工法」

創造出的都市森林，在都市叢林中的

綠地空間裡，實現土地與人和諧共存

的機制，打造出一座具有親綠、親地、

親水特性，且舒適宜人的自然景觀休

閒公園。

12 種感官體驗　與自然相容的遊

樂區

　　捨棄傳統公園內易裂化，且有殘

留環境賀爾蒙的塑膠、罐頭遊具，導

入華德福教育哲學理念：談論、味覺、

聽覺、平衡、思考、視覺、動態、自我、

觸覺、溫暖、嗅覺和生活的 12 種感官

體驗，以天然的木頭、石頭打造，強調

感官體驗，除攀爬使用，還可摸、可聽、

可聞，享受大自然賦予的感官體驗，

適合親子共同探索，在增進情感的同

時還具有教育意義。

台中新地標 - 水湳智慧城中央公園
文 :Chen 圖 : 台中市政府新聞局
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