
Bảng điều tra mức độ hài lòng về công việc của lao động  ิ--越南
  

Họ tên bạn  số hộ chiếu  loại hình công việc □Khán hộ công □Giúp việc gia đình
□Công nhân công xưởng □Công nhân xây dựng

Họ tên chủ sử dụng  Mã số chủ sử dụng  Ngày điền biểu  

Các bạn lao động nước ngoài thân yêu: Xin chào!  
 Chúng tôi vô cùng hoan nghênh các bạn lựa chọn sự phục vụ của tập đoàn Đông Nam Á , nhắm nâng cao 
chất lượng phục vụ.Để nâng cao chất lượng phục vụ của công ty, chúng tôi rất mong bạn dành chút thời gian 
trả lời những câu hỏi sau, đưa ra các lời phê bình và kiến nghị quý báu, cảm ơn bạn! 
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A1.Công ty cung cấp giáo trình học ngoại ngữ cho các bạn có thể giúp các bạn học tiếng Trung.      

A2.Công ty cung cấp sách báo cho các bạn để các bạn tìm hiểu chú ý về công việc và pháp luật.      

A3.Công ty nhanh chóng làm các thủ tục hành chính       

A4.Công ty cung cấp cho các bạn phương thức liên lạc với công ty khi khẩn cấp.      

A5.Công ty cung cấp hệ thống tố cáo , phản ánh và biểu đạt ý kiến      

D
ịch vụ công ty 

A6.Tóm lại , sự phục vụ của công ty làm bạn hài lòng .      

B1.Khi nhập cảnh nhân viên phiên dịch phổ biến các điều chú ý và các quy định pháp luật      

B2.Nhân viên phiên dịch phục vụ định kỳ , quan tâm và liên lạc với các bạn      

B3.Nhân viên phiên dịch có thể hiểu rõ những nhu cầu của các bạn      

B4.Nhân viên phiên dịch có th ể nhanh chóng giải quyết các vấn đề mà bạn gặp phải      

B5.Nhân viên phiên dịch giúp dịch chính xác cuộc nói chuyện giữa bạn và nhà chủ      

N
hân viên phiên dịch B6.Nói tóm lại , sự phục vụ của nhân viên phiên dịch làm bạn hài lòng      

C1.Cũng giống như tòan bộ những công việc mà chủ yêu cầu trong bảng yêu 
cầu tuyển dụng của chủ trước khi nhập cảnh      

C2.Nhà chủ phát lương đúng thời gian quy định      

C3.Nhà chủ phần lớn cho thời gian nghỉ ngơi hợp lý .      

C4.Cuộc nói chuyện giữa bạn và nhà chủ rất tốt      

C5.Nhà chủ cung cấp đủ khẩu phần ăn cho các bạn      

C6.Quan hệ giữa nhà chủ , người nhà ( đồng nghiệp ) và bạn rất tốt      

Q
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C7.Nói tóm lại , biểu hiện của bạn làm cho nhà chủ hài lòng      

D1.Tôi có khả năng biểu đạt ngôn ngữ giao tiếp      

D2.Tôi có môi trường học tập tốt , vệ sinh tốt.      

D3.Đối với công việc tôi có một trình độ thành thạo nhất định       

D4.Tôi có tinh thần học hỏi và thái độ làm việc chủ động      

D5.Tôi có quan hệ tốt với nhà chủ và người nhà (đồng nghiệp)      

Biểu hiện của bản thân D6.Tôi thấy phần lớn thời gian làm việc là thoải mái      

E1. Tòan bộ ý kiến kiến nghị hoặc phê bình của bạn đối với công ty? 

Ý
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E2. bạn có muốn quay lại Đài Loan làm việc?……………………………….□có □không 
E3. bạn có đồng ý với sự phục vụ của công ty, lần sau bạn vẫn để công ty làm thủ tục đi Đài Loan hay không?…□có □không
E4. bạn có đồng ý với sự phục vụ của công ty , bạn có muốn giới thiệu bạn bè đến Đài Loan làm việc hay không?…□có □không
Họ tên bạn của bạn_______________ số điện thoại bạn của bạn __________________ 

PS: Sau khi điền bảng này bạn giao cho nhân viên công ty hoặc nhờ chủ sử dụng fax đến số điện thoại: 
(02)2763-0447, ngoài ra có thể gửi qua bưu điện đến công ty.Nếu chủ sử dụng thay đổi điện thoại liên 
lạc hơặc địa chỉ … thì đề nghị chủ thông báo cho nhân viên chuyên trách của công ty sửa lại ngay.  

 



 
優秀外勞貼心雇主 盡在東南亞 

 

 政府為肯定外籍勞工之貢獻，並推動良性勞雇關係，所以台北市、台北縣、台中市、高

雄縣特舉辦 2010 年度優秀外籍勞工暨優秀雇主選拔活動。 
 

 擁有 19 年信譽的東南亞集團特邀雇主與外勞參予上述的活動，並且非常榮幸獲得了亮

麗的成績，合計有 10 位優秀外籍勞工及 6名貼心雇主獲得此份殊榮，分別獲得各縣市長

親自頒發獎項，讓東南亞集團也倍感榮耀！ 
 
 為向這些默默付出的外籍勞工朋友及貼心照顧外勞的雇主們表達敬意，東南亞集團還特

別加贈紀念獎狀來共襄盛舉，使優秀的得獎者加倍歡欣！ 

------------------------------------------- 摺  線 ------------------------------------------- 
黏 貼 處        黏 貼 處        黏 貼 處        黏 貼 處

無休客服 立即解決 

 東南亞集團特別為您成立 365 天 24 小時全年無休的客服中心，並以單一窗口親切、專

業、迅速、有效地為您解決與外勞有關的問題及事務。讓優質的外勞解決家庭、工廠、

營造等困擾，以提昇家庭與國家的競爭力，在在均為本集團夙夜匪懈努力的目標，為達

成此理想，亟待您支持與指導，實不勝感盼之至!! 

全面管控 輕鬆享受 

 我們規劃了外勞素質管控制度，並以電腦化管

理，加上確實改善與追蹤，以達成您高標準的要求

與社會責任。聰明的您，只要選擇東南亞，就讓您

輕鬆、愉快的僱用外勞，永無後顧之憂的享受。 

------------------------------------------- 摺  線 ------------------------------------------- 

寄件者：□□□ 

 

 

 

收件人：105 台北市南京東路 5段 63 號 6 樓之 3 

  東南亞集團 企劃室 蔡岳吟 收 

                    （外勞滿意度調查表） 

 

 

我們的外勞優秀，雇主一流，感謝您加入東南亞集團的大家庭！  服務專線：0800-01-1234 

wwwwww..sseeaa..ccoomm..ttww  

-------------------------------------------- 摺  線 --------------------------------------------


	Ngày điền biểu

