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一、本校為無菸校園全面禁菸(含電子    菸)，凡經查獲
依校規記過處分，新北市衛生局也會不定時到校稽查，
遭查獲者處以新台幣貳仟元至壹萬元。 

             NHÀ TRƯỜNG VÌ TRƯỜNG HỌC KHÔNG KHÓI THUỐC NGHIÊM CẤM HÚT 

THUỐC Ở TẤT CẢ MỌI NƠI ( BAO GỒM THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ ) , NẾU BỊ 

PHÁT HIỆN THÔNG QUA ĐIỀU TRA SẼ XỬ PHẠT THEO QUY ĐỊNH CỦA 

NHÀ TRƯỜNG , CỤC Y TẾ TÂN ĐÀI BẮC CŨNG SẼ ĐẾN KIỂM TRA BẤT CỨ 

LÚC NÀO , NGƯỜI VI PHẠM SẼ PHẢI NỘP PHẠT TỪ 2000 – 10000 ĐÀI TỆ  

 

 

 

校安中心  
TRUNG TÂM AN NINH TRƯỜNG HỌC 
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二、春暉反毒防制藥物濫用運動 
VẬN ĐỘNG CHIẾN DỊCH PHÒNG CHỐNG MA TÚY XUÂN HUY 

• 教育部推動深化春暉反毒運動也就是校園反毒運動，同
學切記「拉K一時、尿布一世」。 

• BỘ GIÁ O DỤC ĐẨY MẠNH CUỘC VẬN ĐỘNG CHIẾN DỊCH PHÒ NG CHỐNG 

MA TÚ Y XUÂ N HUY CŨNG CHÍNH LÀ  CUỘC VẬN ĐỘNG PHÒ NG CHỐNG MA 

TÚ Y HỌC ĐƯỜNG , SINH VIÊ N CẦN NHỚ KỸ 「 MỘT KHẮC SỬ DỤNG KE , 

MỘT ĐỜI DÙ NG TÃ  」 



常見濫用藥物、相關法令及其刑責 

 

 



NHỮNG CHẤT KÍCH THÍCH THƯỜNG THẤY  , LUẬT PHÁP VÀ NHỮNG HÌNH PHẠT CÓ 

LIÊN QUAN 

PHÂN LOẠI  LOẠI 1   LOẠI 2  LOẠI 3  LOẠI 3  

Các chất kích thích ma 

túy thường thấy  
1. heroin  
2. moóc-phin 
3. nha phiến  
4. Cocain   

1.Amphetamin  
2.Thuốc lắc  
3. Cần sa  
4.LSD- thuốc gây ảo giác 
5.PSILOCYBINE 
6. MDPV 

1. FM2   thuốc thôi 
miên  

2. Triazolam  
3. Ketamine 
4. Mephedrone 

1. Alprazolam 
2. Diazepam 
3. Lorazepam 
4. Tramadol 

1. Chế tạo , vận 
chuyển , buôn bán  

Tử hình hoặc tù chung thân, 

từ chung thân phạt tiền dưới 

20,000,000 Đài tệ  

Tù chung thân hoặc phạt 

tù từ 7 năm trở lên và phải 

nộp phạt dưới 10,000,000 

Đài tệ  

Phạt tù từ 7 năm trở lên , 
và nộp phạt trên 
7,000,000 Đài tệ  

Phạt từ từ 5 năm trở lên 

đến dưới 12 năm , nộp 

phạt 3,000,000 Đài tệ  

2. Có ý định bán và 
tàng trữ  

Tù chung thân hoặc phạt tù 
trên 10 năm và nộp phạt 
7,000,000 Đài tệ  

Phạt tù giống như trên và 

phải nộp phạt dưới 

5,000,000 Đài tệ  

Phạt từ trên 3 năm và dưới 

10 năm và phạt tiền dưới 

3,000,000 Đài tệ  

Phạt từ trên 1 năm và dưới 

7 năm và phạt tiền dưới 

1,000,000 Đài tệ 

3. Cường bạo ép buộc, 

lừa gạt hoặc dùng các 

phương thức phạm 

pháp để người khác sử 

dụng  

Tử hình hoặc tù chung thân, 

hoặc phạt tù trên 10 năm, 

ngoài tử hình, những hình 

phạt khác phạt tiền dưới 

10,000,000 Đài tệ  

Tù chung thân hoặc phạt 

tù từ 7 năm trở lên và phải 

nộp phạt dưới 7,000,000 

Đài tệ  

Phạt tù trên 5 năm và phạt 

tiền dưới 5,000,000 Đài tệ  
Phạt tù trên 3 năm và dưới 

10 năm và phạt tiền dưới 

300,000 Đài tệ  

4. Dụ dỗ người khác 

sử dụng  
Phạt tù trên 3 năm và dưới 10 

năm và phạt tiền dưới 

3,000,000 Đài tệ  

Phạt tù trên 1 năm  và 

dưới 7 năm và phạt tiền 

dưới 1,000,000 Đài tệ  

Phạt tù trên 6 tháng và 

dưới 5 năm và phạt tiền 

dưới 700,000 Đài tệ  

Phạt tù dưới 3 năm và 

phạt tiền dưới 500,000 

Đài tệ  

5.Chuyển nhượng  Phạt tù trên 1 năm  và dưới 7 

năm và phạt tiền dưới 

1,000,000 Đài tệ  

Phạt tù trên 6 tháng và 

dưới 5 năm và phạt tiền 

dưới 700,000 Đài tệ  

Phạt tù dưới 3 năm và 

phạt tiền dưới 300,000 

Đài tệ  

Phạt tù dưới 1 năm và 

phạt tiền dưới 100,000 

Đài tệ  

6. Sử dụng  Phạt tù từ 6 tháng trở lên dưới 

5 năm trở xuống  
Phạt tù từ 3 năm trở 
xuống  

Phạt tiền trên 10000 Đài tệ dưới 50000 Đài tệ , và phải 

tham gia lớp giảng dạy về các chất cấm nguy hiểm từ 

4h trở lên đến 8h trở xuống  

Vị thành niên sử dụng các loại chất nằm ở loại 3 và 4 sẽ 
xử lý theo pháp luật của vị thành niên  

7. Tàng trữ  Phạt tù từ 3 năm trở xuống, 
tạm giam hoặc phạt tiền từ 
50000 Đài tệ trở xuống  

Phạt tù dưới 2 năm, tạm 

giam hoặc  phạt tiền từ 

30000 Đài tệ trở xuống 

Phạt tiền trên 10000 Đài tệ dưới 50000 Đài tệ , và phải 

tham gia lớp giảng dạy về các chất cấm nguy hiểm từ 

4h trở lên đến 8h trở xuống  

Trọng lượng tịnh trên 10gram 

trở lên , phạt tù trên 1 năm 

dưới 7 năm và phạt tiền dưới 

1,000,000 Đài tệ  

Trọng lượng tịnh trên 

20gram trở lên , phạt tù 

trên 6 tháng dưới 5 năm 

và phạt tiền dưới 700,000 

Đài tệ  

Trọng lượng tịnh trên 

20gram sẽ bị phạt tù dưới 

3 năm và phạt tiền dưới 

300,000 Đài tệ 

Trọng lượng tịnh trên 

20gram sẽ bị phạt tù dưới 

1 năm và phạt tiền dưới 

100,000 Đài tệ  
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毒品混合變裝新態樣 
NHỮNG DIỆN MẠO ĐÓNG GÓI MỚI CỦA MA TÚY TỔNG HỢP 
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毒品混合變裝新態樣 
NHỮNG DIỆN MẠO ĐÓNG GÓI MỚI CỦA MA TÚY TỔNG HỢP 
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毒品混合變裝新態樣 
NHỮNG DIỆN MẠO ĐÓNG GÓI MỚI CỦA MA TÚY TỔNG HỢP 



 TRƯỚC 

KHI SỬ 

DỤNG 

MA 

TÚ Y  

SAU 

KHI SỬ 

DỤNG 

MA 

TÚ Y  

 



(一)學校周邊易肇事位置計有：1.浮洲橋旁2.金城路三段口3. 清水路口4.
明德路口。請同學們行經該危險路段，特別提醒同學遵守交通秩序、
交通規則、不可搶快，注意防禦駕駛，確保交通安全。 

       Xung quanh trường học những địa điểm thường xảy ra tai nạn :1. Bên 
cạnh cầu Phù Châu  2.Đường Kim Thành 3.Ngã ba Thanh Thủy 4.Ngã ba 
Minh Đức . Sinh viên khi đi qua những địa điểm nguy hiểm này , cần đặc 
biệt  tuân thủ trình tự giao thông, quy tắc giao thông, không được nhanh 
vội, chú ý phòng bị khi đi xe, đảm bảo an toàn giao thông. 

(二)請同學記得到學校學務處網頁-生活安全查看學校周邊易肇事位置圖，
行經危險地點，提高警覺，不可搶快，確保安全，若遇緊急事件請
連繫校安中心協助，電話(02)22653756。 

       Sinh viên cần ghi nhớ vào trang web của trường – xem sơ đồ vị trí các địa 
điểm thường xảy ra tai nạn, khi đi qua những địa điểm này cần đề cao 
cảnh giác, không được nhanh vội, nếu gặp tình huống khẩn cấp hãy liên 
lạc tới trung tâm an ninh trường học, số điện thoại (02)22653756. 

 

 

 

三、交通安全教育宣導 
TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG  
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宏國德霖科技大學 

易肇事路段計有： 
1.浮洲橋旁 
2.金城路三段口 

3.清水路口 

4.明德路口 
 



 
 
 
 
 
四、校園安全 AN TOÀN TRONG TRƯỜNG HỌC ： 
(一)校安中心已將本校校區平面圖(危險地區)、女廁緊急按鈕

配置表、各大樓頂樓管制區等資料公告於學務處網頁，請
同學上網詳閱知悉。 

    Trung tâm an ninh trường học đã đưa các tài liệu thông báo như bản đồ toàn 

trường (những khu vực nguy hiểm), bảng lắp đặt nút khẩn cấp ở phòng vệ 

sinh nữ, các khu quản chế tầng thượng các tòa nhà v.v.v trên trang web 

phòng Học Vụ, sinh viên hãy lên mạng tra cứu và tìm hiểu kỹ. 

(二)凡同學在學校發生人身安全、任何危安事件，立即電話直
撥02-2265-3756校安專線，校安值勤人員將協助處置，確
保校園安寧、安全，讓每位同學均能安心求學。 

    Sinh viên phát sinh bất kỳ sự cố nguy hiểm, sự an toàn bản thân, hãy lập tức 

gọi đến đường dây nóng của trường 02-2265-3756, Nhân viên an ninh 

trường học sẽ hỗ trợ xử lý, đảm bảo an ninh an toàn trong trường học, để 

mỗi sinh viên đều có thể yên tâm học tập.  

  

 
 
 
 



四、校園安全 AN TOÀN TRONG TRƯỜNG HỌC ： 

 
• (三)已與轄區土城分局簽訂「維護校園安全支援協定書」、

「夜間巡邏申請同意書」，清水派出所協助本校校園週邊
巡邏，以維同學安全。 

  Nhà trường đã ký kết với Cục cảnh sát khu vực Thổ Thành 

「Bản thỏa thuận hỗ trợ duy trì sự an toàn của trường học」,

「Bản đồng ý tuần tra đêm」,Sở cảnh sát Thanh Thủy hỗ trợ nhà 

trường tuần tra ở các khu vực xung quanh trường học, duy trì sự 

an toàn của sinh viên. 



軍訓室(校安中心)相關規定 
QUY ĐỊNH LIÊN QUAN PHÒNG GIÁM THỊ (TRUNG TÂM AN NINH TRƯỜNG HỌC) 

• 詳閱學生手冊。 

   Đọc kỹ cẩm nang sinh viên. 

• 學務處網頁。 

    Trang web phòng Học Vụ 

• 軍訓室(校安中心)：學生全民國防教育、兵役折抵、拒毒反
菸、交通安全、防災避難、校園安全學生緊急事件處理等。
Phòng giám thị (Trung tâm an ninh trường học): Sinh viên giáo dục quốc 
phòng toàn dân,  miễn nghĩa vụ quân sự, chống ma túy cự tuyệt thuốc lá, 
an toàn giao thông, phòng chống thiên tai, sử lý những việc khẩn cấp về 
sự an toàn của sinh viên trong trường học.  

• 軍訓室(校安中心)：第一教學大樓2樓(軍訓室、校安中心：
分機541、542、543、544)24H電話：02-2265-3756。 

    Phòng giám thị (Trung tâm an ninh trường học): Lầu 2 tòa nhà giảng dạy thứ              
nhất, (Phòng giám thị , Trung tâm an ninh trường học số máy lẻ 541, 542, 543, 
544) số điện thoại 24h 02-2265-3756 .  


