Khóa học 2 năm đào tạo kỹ thuật nghề học vị Bằng Cao đẳng liên kết cho Thanh
niên hải ngoại năm học 2022-2023
Khu vực thông thường (khu vực miễn thi)
Quy chế tuyển sinh
MỘT. Căn cứ: Công văn số 1110500560 ngày 15/3/2022 của Ủy ban Kiều vụ
HAI. Mục đích:
Thông qua giáo dục kỹ thuật và đào tạo chuyên ngành chất lượng cao của Đài Loan,
Ủy ban Kiều vụ (sau đây gọi tắt là “Ủy ban”) khuyến khích con em người gốc Hoa
ở hải ngoại đến Đài Loan học tập kỹ năng nghề, sau khi tốt nghiệp có thể ở lại Đài
Loan làm việc, vì vậy đặc biệt tổ chức Lớp đào tạo kỹ thuật nghề 2 năm cấp bằng
cao đẳng liên kết cho thanh niên hải ngoại (sau đây gọi tắt là Lớp Thanh niên hải
ngoại)
BA.

Các trường và các lớp tham gia tuyển sinh:
Các ngành và chương trình học của Lớp cao đẳng dành cho thanh niên hải ngoại,
Trên nguyên tắc các ngành cần thiết theo chính sách phát triển quốc gia và theo nhu
cầu của doanh nghiệp (các ngành công nghiệp) trong nước cũng như các lĩnh vực
chuyên ngành đặc thù của nhà trường, Lý thuyết và thực hành thực hiện song song
(tham khảo thông tin chi tiết về các trường và các lớp tham gia tuyển sinh như bảng
kèm theo).

BỐN.

Tư cách đăng ký:
I.

Điều kiện cơ bản:
(I). Học sinh người gốc Hoa sinh ra và cư trú liên tục tại nước sở tại cho tới
thời điểm xin nộp hồ sơ, hoặc cư trú liên tục tại Việt Nam (hải ngoại) 6
năm trở lên, được cấp thẻ tạm trú dài hạn hoặc thẻ thường trú vĩnh viễn
tại Việt Nam (hải ngoại) , và đã được đơn vị Cơ quan Đại diện của Ủy
ban Kiều vụ tại Việt Nam (hải ngoại) xác thực các điều kiện liên quan.
Cách tính thời gian cư trú 6 năm liên tục ở nước ngoài, là dựa trên thời
hạn nộp đơn theo quy định tại Quy chế này, kể từ thời điểm đó tính
ngược về trước đủ 6 năm. Tuy nhiên người tính đến ngày 31/8/2022
mới đủ điều kiện về số năm cư trú liên tục theo quy định của quy chế
tuyển sinh này cũng có thể nộp hồ sơn xin, nhưng phải ký giấy cam kết,
nếu sau khi Ủy ban tiến hành xác minh khoảng thời gian cư trú tại hải
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ngoại từ ngày hết hạn báo danh đến ngày 31/8/2022 mà không đáp ứng
đủ điều kiện số năm cư trú liên tục, thì sẽ hủy bỏ tư cách trúng tuyển.
Ghi chú 1: Tính thời gian 6 năm từ 30/4/2022 trở về trước (tức từ ngày
1/5/2016 đến 30/4/2022)
Ghi chú 2: Khái niệm “hải ngoại” (nước ngoài) là chỉ các quốc gia và
khu vực ngoài Trung Quốc, Hongkong và Macau. Khái
niệm “cư trú liên tục” là chỉ “mỗi năm dương lịch (từ ngày
1/1 đến ngày 31/12) cư trú tại Đài Loan không vượt quá
120 ngày, vì vậy trong khoảng thời gian được tính là “cư
trú liên tục” 6 năm như nêu trên, sẽ nhận định căn cứ vào
việc mỗi năm dương lịch (từ ngày 1/1 đến ngày 31/12) cư
trú tại Đài Loan không vượt quá 120 ngày, nhưng đối với
trường hợp áp dụng cách tính thời gian theo năm bắt đầu
và năm kết thúc không phải là năm dương lịch đầy đủ, thì
sẽ nhận định trong thời gian áp dụng cách tính năm này
mỗi năm cư trú tại Đài Loan không quá 120 ngày.
Ghi chú 3: Người nộp đơn nếu thuộc một trong những trường hợp
dưới đây, sẽ không được tính theo cách bị gián đoạn thời
gian cư trú liên tục; theo đó sẽ không tính thời gian cư trú
tại nước ngoài trong những năm có cư trú tại Đài Loan
(cũng tức là thời gian cư trú liên tục tại nước ngoài phải
tính lùi về trước). Khi báo danh vui lòng nộp kèm các giấy
tờ xác nhận liên quan để xem xét phê duyệt.
1. Theo học lớp đào tạo tay nghề cho thanh niên hải
ngoại do Ủy ban tổ chức (ghi chú: “không phải là Lớp
cấp văn bằng”: các lớp mở từ khóa thứ 41 trở về
trước).
2. Theo học lớp đào tạo tay nghề được cơ quan quản lý
hành chính giáo dục cấp Trung ương công nhận.
3. Tham gia các hoạt động do Ủy ban tổ chức hoặc Ủy
ban công nhận là do cơ quan nhà nước tổ chức, hoặc
theo học khóa tập huấn tiếng Hoa do các cơ sở giảng
dạy hoa Ngữ được cơ quan chủ quản cho phép tuyển
sinh tại nước ngoài tổ chức, thời gian tham gia hoạt
động hoặc khóa tập huấn nêu trên cộng lại dưới 2 năm.
4. Học sinh trao đổi tới tổng thời gian học trao đổi cộng
lại dưới 2 năm.
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5. Được cơ quan chủ quản lĩnh vực mục tiêu cấp Trung
Ương phê chuẩn cho phép đến Đài Loan thực tập với
tổng thời gian thực tập cộng lại dưới 2 năm.
6. Về nước nhận lệnh triệu tập và thực hiện nghĩa vụ
quân sự.
7. Do chiến tranh loạn lạc, thiên tai hoặc dịch bệnh có
quy mô lớn, dẫn tới không thể quay về nơi cư trú tại
nước ngoài.
8. Nhưng vì lý do khác không phải do lỗi của du học sinh
Hoa Kiều, dẫn tới không thể quay về nơi cư trú tại
nước ngoài, và có giấy tờ xác nhận chứng minh.
Ghi chú 4: Được cấp giấy phép cư trú vĩnh viễn hoặc cư trú dài hạn
tại nước ngoài, có thể xin cấp quyền công dân, quyền cư
trú vĩnh viễn của nơi cư trú tại nước ngoài hoặc được nhận
định có tư cách Hoa kiều cư trú tại nước ngoài căn cứ việc
có sở hữu hộ chiếu Trung Hoa Dân Quốc.
Ghi chú 5: Do ảnh hưởng của dịch viêm phổi Covid-19 sẽ miễn không
tính thời gian du học sinh Hoa Kiều quay về cư trú tại Đài
Loan trong khoảng thời gian từ 11/03/2020 đến 28/2/2022.
Mục quy định này sẽ điều chỉnh tùy theo tình hình diễn
biến dịch bệnh, đồng thời sẽ công bố trên website của Ủy
ban.
(II). Có thể nói tiếng Trungvà có khả năng ghi chép bằng tiếng Trung.
(III). Sức khỏe tốt, hạnh kiểm tốt, không có những sở thích thiếu lành mạnh.
(IV). Người nộp đơn hồ sơ xin xét tuyển đều phải có người giám hộ tại Đài
Loan (ưu tiên người có quan hệ thân thích, để có thể đại diện cha mẹ, và
có năng lực thực hiện quyền giám hộ).
(V). Người trước đây có hộ tịch tại Đài Loan, và trên hộ chiếu Trung Hoa
Dân Quốc của người đó không có đóng con dấu với nội dung “chưa
thực hiện nghĩa vụ quân sự”.
(VI) Người nộp đơn không có quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc tại khu vực
Thái Lan, thìphải có quốc tịch Thái Lan.
(VII). Người nộp hồ sơ xin xét tuyển phải có hộ chiếu vẫn còn hiệu lực,
người không có hộ chiếu hoặc có giấy thông hành, thì không được nộp
hồ sơ xin; Nhưng người có giấy thông hành có thời hạn 3 năm trở lên
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của khu vực Brunei sẽ không áp dụng hạn chế này, đề nghị các đơn vị
Cơ quan Đại diện (nhà trường) thẩm tra xét duyệt cẩn thận.
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(VIII). Người đã được phê chuẩn hồ sơ xin từ bỏ quốc tịch Trung Hoa Dân
Quốc nhưng chưa được nhập quốc tịch của quốc gia khác, thìkhông
được nộp hồ sơ xin xét tuyển.
(IX). Người có tư cách công dân của các khu vực gồm Trung Quốc,
Hongkong và Macau hoặc người được cấp hộ chiếu Trung Quốc không
được nộp hồ sơ xin xét tuyển.
(X). Được cấp bằng tốt nghiệp phổ thông trung học của trường quốc tế
Myanmar do cơ quan quản lý trường học hoặc tổ chức đánh giá chuyên
môn giáo dục của chính phủ nước sở tại công nhận tương đương với
bằng của trường học cùng cấp cùng tính chất của Đài Loan; ngoài ra
người có hộ chiếu Trung Hoa Dân Quốc và có tư cách học sinh Hoa
kiều cư trú tại nước ngoài, cũng có thể căn cứ theo quy chế này để làm
hồ xin đến Đài Loan theo học.
(XI). Du học sinh Hoa kiều sau khi được hướng dẫn về nước học tập, cư trú
tại Đài Loan dưới 2 năm, thôi học vì có lý do hoặc không còn tư cách
theo học và quay về nơi cư trú tại nước ngoài, có thể làm lại hồ sơ xin
về nước học, và giới hạn chỉ được 1 lần. Nhưng du học sinh Hoa kiều
sau khi đã nhập học do vấn đề kết quả học tập hoặc điểm hạnh kiểm
không đạt yêu cầu, vi phạm quy định của nhà trường có tình tiết nghiêm
trọng hoặc đã bị tuyên án thuộc vụ án hình sự, bị nhà trường xử lý theo
quy định thưởng phạt đối với học sinh dẫn đến bị cho thôi học hoặc bị
mất tư cách theo học, thì không được làm lại hồ sơ xin về nước học.
II.

Tư cách nhập học: Tốt nghiệp trung học phổ thông trở
lên hoặc có trình độ học lực tương đương tại nước sở tại
phù hợp quy định của “Tiêu chuẩn đánh giá trình độ học
lực tương đương được xét tuyển nhập học cao đẳng”.
Ghi chú 1: Bằng cấp chứng nhận trình độ giáo dục của
các trường nước ngoài trước hết phải được
chứng thực bởi Văn phòng đại diện của Đài
Loan tại nước ngoài hoặc Cơ quan đại diện
của Ủy ban Kiều vụ tại nước ngoài do Ủy ban
chỉ địn. Bằng cấp chứng chỉ của Hongkong,
Macau phải do cơ quan được Viện Hành
chính Đài Loan thành lập hoặc chỉ định tại
Hongkong, Macau hay tổ chức dân sự được
ủy thác chứng thực; bằng cấp chứng chỉ của
khu vực Trung Quốc (gồm cả các trường của
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nước ngoài có cơ sở hoặc cơ sở chi nhành tại
Trung Quốc), trước tiên phải được công
chứng tại phòng công chứng Trung Quốc, sau
đó phải do cơ quan được Viện Hành chính
Đài Loan thành lập hoặc chỉ định hay tổ chức
dân sự được ủy thác chứng thực. Còn về bằng
cấp chứng chỉ của các trường Đài Loan ở cơ
sở nước ngoài và các trường của thương gia
Đài Loan ở Trung Quốc, thì cũng bằng với
trình độ giáo dục của cấp học tương đương
tại Đài Loan, không cần công chứng hay
chứng thực nữa.
Ghi chú 2: Đối với người được cấp bằng cấp chứng chỉ
của khu vực Trung Quốc, Hongkong hoặc
Macau, thời gian theo học để lấy được bằng
cấp đó không được công nhận là thời gian cư
trú tại nước ngoài.
Ghi chú 3: Người theo học nhưng không tốt nghiệp
trường học cùng cấp cùng tính chất tại nước
ngoài tương đương với theo học nhưng
không tốt nghiệp trường trung học phổ thông
tại Đài Loan, hoặc số năm học để được tốt
nghiệp nhiều hơn trường trung học phổ thông
tương đương tại Đài Loan và đã hoàn thành
số năm học ít hơn với số năm phải học của
cấp trung học phổ thông trong nước, và đạt
một trong những điều kiện dưới đây, thì có
thể nộp hồ sơ xin xét tuyển với tư cách có
trình độ học lực tương đương:
1. Chỉ chưa học năm cuối cùng của số năm
phải học theo quy định, sau đó phải xin
nghỉ học, thôi học có lý do hoặc học lại 2
năm trở lên.
2. Đã học hết học kỳ 1 năm cuối cùng của
số năm phải học theo quy định, sau đó
nghỉ học hoặc thôi học có lý do 1 năm trở
lên.
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3. Đã hoàn thành đủ số năm học quy định,
nhưng vì có lý do không thể tốt nghiệp.
Việc tính số năm nghỉ học, thôi học hoặc học lại như nêu
trên, sẽ được tính từ ngày cuối cùng của học kỳ cuối cùng
đã học được ghi trên bảng điểm, giấy chứng nhận hoàn
thành chương trình, chứng nhận chuyển trường hoặc chứng
nhận xin nghỉ học của năm đó cho tới ngày hết hạn đăng
ký dự thi của năm nay.
Ghi chú 4: Học sinh tốt nghiệp trường học cùng cấp
cùng tính chất ở nước ngoài có số năm học để
được tốt nghiệp tương đương với trình độ học
sinh năm thứ hai trường trung học phổ thông
tại Đài Loan, có thể nộp hồ sơ xin xét tuyển
với tư cách có trình độ học lực tương đương;
nhưng đối với người trúng tuyển, các trường
cao đẳng kỹ thuật và đào tạo tay nghề sẽ tăng
thêm số tín chỉ phải học của học sinh đó, hoặc
kéo dài số năm phải học của học sinh đó.
NĂM. Phương thức đăng ký :
I.

Thời gian nộp hồ sơ: từ nay đến hết ngày 30/04/2022 (Thứ bảy).

II. Địa điểm nộp hồ sơ:
(I).

Cơ quan đại diện của Đài Loan tại nước ngoài, Trung tâm dịch vụ văn hóa
giáo dục Hoa kiều hải ngoại trực thuộc Ủy ban Kiều vụ hoặc Cơ quan đại
diện do Ủy ban chỉ định. Học sinh phải nộp đơn đến Cơ quan đại diện
theo đúng đơn vị phụ trách ở địa bàn nơi mình cư trú, không được xin tại
địa bàn khác.

(II). Cơ quan đại diện của Đài Loan tại nước ngoài sau khi thụ lý giấy tờ hồ sơ
xin xét tuyển phải lập tức gửi qua đường hàng không về cho Ủy ban Kiều
vụ tại địa chỉ số 5 đường Từ Châu thành phố Đài Bắc, Trung Hoa Dân
Quốc (Đài Loan); còn Cơ quan đại diện của Ủy ban không thuộc chính
phủ Đài Loan tại nước ngoài sau khi thu thập hồ sơ xin xét tuyển phải lập
tức chia đợt gửi cho cơ quan đại diện của Đài Loan tại nước sở tại thẩm
duyệt, sau đó cơ quan đại diện Đài Loan tại nước sở tại sẽ thu thập kiểm
tra và gửi về để Ủy ban làm thủ tục.
III. Hồ sơ cần nộp gồm có:
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(I).

Bảng Mục lục tài liệu hồ sơ cần nộp: Bảng danh mục này phải để ở trang
đầu tiên của bộ hồ sơ, các giấy tờ cần nộp khác đóng ghim lại thành cuốn
xếp theo đúng thứ tự đã ghi trong bảng mục lục. (Phụ lục 1)

(II). Đơn xin: Dán 1 ảnh, Cơ quan đại diện của Ủy ban phải tự copy 1 bản để
lưu lại; hãy điền các ngành và trường theo thứ tự nguyện vọng. (Phụ lục 2)
(III). Giấy phép cư trú được cấp tại nơi cư trú ở nước ngoài (như bản copy
chứng minh nhân dân hoặc bản copy hộ chiếu nơi cư trú tại nước ngoài)
hoặc bản copy hộ chiếu Trung Hoa Dân Quốc và bản copy mặt hộc chiếu
có dấu xác nhận tư cách cư trú Hoa Kiều (僑居身分加簽) .
(IV). Bằng cấp chứng chỉ:
1. Bằng tốt nghiệp đã được Cơ quan Đại diện tại nước ngoài chứng thực,
Trung tâm dịch vụ văn hóa giáo dục Hoa kiều hải ngoại trực thuộc Ủy
ban Kiều vụ hoặc đơn vị bảo lãnh giới thiệu kiểm định (người nộp hồ
sơ với tư cách có trình độ học lực tương đương phải nộp kèm
chứng nhận quá trình học tập). Người sẽ tốt nghiệp vào hè năm
nay, nhưng chưa được nhận bằng tốt nghiệp, có thể nộp chứng nhận
đang theo học của học kỳ này, nhưng tới lúc nhập học phải nộp bằng
tốt nghiệp (hoặc chứng nhận quá trình học tập kèm theo bảng
điểm của các năm đã học), nếu không thể nộp sẽ hủy bỏ tư cách
nhập học và học sinh đó phải tự túc chi phí để quay về nơi cư trú ở
nước ngoài.
2. Chứng nhận bảng điểm 3 năm học gần nhất (tương đương trình độ
từ lớp 10 đến lớp 12 của Đài Loan) đã được cơ quan đại diện tại
nước ngoài chứng thực, Trung tâm dịch vụ văn hóa giáo dục Hoa kiều
hải ngoại trực thuộc Ủy ban Kiều vụ hoặc đơn vị bảo lãnh giới thiệu
kiểm định, phải ghi chú rõ địa điểm trường học và số năm học theo
quy định của trường. (Nếu báo danh với tư cách là học sinh sắp tốt
nghiệp, nếu chưa có bảng điểm của học kỳ hiện tại thì được miễn
nộp.)
3. Nếu do hệ giáo dục của nơi cư trú tại nước ngoài không thể cấp chứng
nhận tốt nghiệp, có thể nộp chứng nhận trình độ tốt nghiệp (hoàn
thành quá trình học tập) tương đương trình độ trung học phổ thông của
Đài Loan.
(V). Giấy cam kết: người nộp hồ sơ phải phải nộp Giấy cam kết (Phụ lục 3)
※Các loại giấy tờ tùy thân thuộc mục (III), (IV) nêu trên nếu dùng bản copy, nếu là
8

giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải dịch sang tiếng Trung (giấy tờ bằng tiếng Anh
không cần dịch), bản copy và bản dịch giấy tờ tùy thân phải có dấu SAO Y BẢN
CHÍNH và được cơ quan đại diện của Đài Loan tại nước ngoài chứng thực, Trung
tâm dịch vụ văn hóa giáo dục Hoa kiều hải ngoại trực thuộc Ủy ban Kiều vụ hoặc
Cơ quan đại diện kiểm định; bản chính giấy tờ khi tới Đài Loan nhập học phải nộp
cho nhà trường để kiểm tra xác minh, sẽ không trả lại các loại giấy tờ copy.
※Số tiền cước phí bưu chính viễn thông phải nộp cho đơn vị bảo lãnh giới thiệu tối đa
là 20USD/người, được quy đổi thành tiền của sở tại để nộp, đơn vị bảo lãnh giới
thiệu có thể xem xét để miễn giảm, nhưng nếu muốn tăng mức thu phí, thìphải được
sự đồng ý của Ủy ban. Khoản thu trên chỉ được dùng cho mục đích cước phí bưu
chính viễn thông để gửi hồ sơ xin học, không được sử dụng cho mục đích khác, nếu
không dùng hết, cơ quan đại diện của Đài Loan tại nước ngoài phải nộp khoản còn
thừa vào ngân khố quốc gia.
※Tất cả các giấy tờ biểu mẫu nêu trên phải nộp đầy đủ khi báo danh, và phải được cơ
quan đại diện Đài Loan tại nước ngoài, Trung tâm dịch vụ văn hóa giáo dục Hoa
kiều hải ngoại trực thuộc Ủy ban Kiều vụ hoặc đơn vị Cơ quan đại diện do Ủy ban
chỉ định kiểm tra đối chiếu và đóng dấu xác nhận; không cần nộp những giấy tờ
không quy định bắt buộc phải nộp. Khi điền các biểu mẫu trong hồ sơ cần nộp, người
làm đơn phải viết ngay ngắn và rõ ràng. Người không đáp ứng được quy định của
quy chế tuyển sinh sẽ không được xét tuyển, người nộp hồ sơ xin không được yêu
cầu nộp bổ sung hoặc xét duyệt bổ sung với bất cứ lý do gì. Mọi trường hợp giấy tờ
không đầy đủ, điền nội dung không chi tiết rõ ràng, bản copy không rõ, hoặc chưa
được cơ quan đại diện của Đài Loan tại nước ngoài, Trung tâm dịch vụ văn hóa giáo
dục Hoa kiều hải ngoại trực thuộc Ủy ban Kiều vụ hoặc đơn vị bảo lãnh giới thiệu
do Ủy ban chỉ định kiểm tra đối chiếu và đóng dấu xác nhận, sẽ xử lý theo quy định
và không thông báo nộp bổ sung, để tranh thủ kịp thời gian cho học sinh hải ngoại
tới Đài Loan nhập học. Nếu các loại giấy tờ đã nộp có tình trạng giả mạo, mạo danh
hoặc sửa chữa, thìsẽ hủy bỏ tư cách trúng tuyển của học sinh vi phạm; nếu học sinh
đã đăng ký nhập học, thì sẽ hủy bỏ tư cách theo học, và không cấp bất kỳ chứng
nhận học tập nào; nếu sau khi tốt nghiệp mới bị phát hiện, nhà trường sẽ hủy bỏ tư
cách tốt nghiệp, yêu cầu nộp lại hoặc hủy bỏ bằng cấp chứng chỉ đã cấp.
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SÁU. Quy định về phân bổ và nhập học:
I.

Sau khi hồ sơn xin học được xét duyệt, sẽ phân bổ theo hạn ngạch tuyển sinh theo
quy định của từng trường, theo kết quả thẩm duyệt và nguyện vọng chọn trường
mà học sinh đã điền.

II.

Học sinh được tuyển sinh theo diện phân bổ trường học, phải mang theo Thông
báo trúng tuyển của Ủy ban đến cơ quan đại diện Trung Hoa Dân Quốc tại nước
ngoài để xin visa nhập học, ngày đăng ký nhập học thực tế sẽ căn cứ theo ngày
khai giảng mà các trường công bố (dự kiến tháng 9 năm 2022 khai giảng) và phải
phối hợp tuân thủ các quy định nhập cảnh liên quan của Đài Loan. Nếu không thể
đến trình diện thì trước đó phải đưa ra lý do chính đáng và được sự đồng ý của
nhà trường, nếu không sẽ coi như từ bỏ nhập học.

III. Sau khi Ủy ban Kiều vụ công bố danh sách trúng tuyển, không được thay đổi
trường và ngành theo học.
IV. Ủy ban Kiều vụ dự kiến tháng 7 năm 2022 sẽ công bố danh sách trúng tuyển, vui
lòng truy cập vào website của Ủy ban Kiều vụ để tra cứu danh sách trúng tuyển
(đường link https://www.ocac.gov.tw）
V.

Học sinh theo học Lớp cao đẳng dành cho thanh niên hải ngoại hoàn thành
chương trình theo đúng quy định, đã học đủ số tín chỉ và kết quả học tập đạt yêu
cầu, sẽ được cấp bằng cao đẳng, bằng tốt nghiệp do nhà trường cấp được ghi bằng
hai thứ tiếng Trung và Anh.

VI. Người đã được phê chuẩn phân bổ trường học nhưng vì có lý do không thể đến
Đài Loan nhập học theo thời hạn quy định, thì phải gửi Giấy thông báo nhập học
đã được cấp về cho trường học được phân bổ để thu hồi, và không được xin bảo
lưu tư cách nhập học.
VII. Khi đến trường, tất cả học sinh đều phải mang theo bằng tốt nghiệp chính thức để
đăng ký nhập học.
VIII. Những học sinh sau khi đến Đài Loan không làm thủ tục đăng ký nhập học hoặc
sau khi nhập học từ bỏ tư cách theo học hoặc hủy bỏ tư cách theo học, thì phải tự
túc chi phí để quay về nơi cư trú ở nước ngoài, không được lưu lại tại Đài Loan.
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BẢY. Dự trù các khoản chi phí
Trợ cấp học phí: Để khuyến khích thanh niên hải ngoại về nước học tập kỹ năng
chuyên ngành, sẽ xem xét trợ cấp học phícho mỗi một học sinh mỗi học kỳ (số
tiền sẽ tính toán tùy theo ngân sách từng năm của Ủy ban Kiều vụ), và sẽ giao cho
trường học phụ trách mở lớp lên kế hoạch và triển khai mở lớp, để hỗ trợ học sinh
hoàn thành chương trình học.
II. Các khoản thu phí của nhà trường: Sẽ nộp theo quy định của các trường, vui lòng
tham khảo quy chế tuyển sinh của các trường.
(I). Tiền học phí phụ phí và các khoản thu hộ nộp hộ (phí sử dụng).
(II). Phí làm thủ tục thay.
(III). Tiền ký túc xá.
(IV) Chi phí đồ dùng thực tập.
III. Khi nhập cảnh tất cả học sinh hải ngoại đều phải tuân thủ quy định về phòng
chống dịch của chính phủ Đài Loan, phải tự túc chi phí ở tại cơ sở cách ly kiểm
dịch, các khoản trợ cấp liên quan của chính phủ sẽ căn cứ theo công bố của cơ
quan chức năng.
IV. Theo quy định của Luật bảo hiểm y tế toàn dân, du học sinh Hoa kiều hải ngoại
được cấp giấy phép cư trú, đã cư trú tại Đài Loan liên tục 6 tháng hoặc học sinh
Hoa kiều từng xuất cảnh ra khỏi Đài Loan không quá 30 ngày, thìkể từ ngày thời
gian cư trú thực tế của học sinh sau khi đã trừ đi số ngày xuất cảnh đủ 6 tháng,
phải tham gia bảo hiểm y tế toàn dân; mức phí bảo hiểm y tế phải đóng thực hiện
theo quy định liên quan. Nhưng đối với những du học sinh Hoa kiều hoàn cảnh
gia đình khó khăn, trước khi đến Đài Loan đã gửi cho nhà trường giấy xác nhận
hoàn cảnh khó khăn bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh được cấp bởi cơ quan đại
diện của Đài Loan tại nước ngoài hoặc Cơ quan đại diện của Ủy ban, trường học
dành cho Hoa kiều, đoàn thể cơ quan thuộc lĩnh vực Hoa kiều (không phải cá
nhân), nếu được nhà trường phê chuẩn đạt điều kiện thì sẽ Ủy ban Kiều vụ sẽ trợ
cấp 1/2 phần tự trả của phíbảo hiểm y tế toàn dân. Ngoài ra, sau khi đến Đài
Loan, trước khi tham gia BHYT, học sinh có thể tham gia Bảo hiểm thương tật và
y tế dành cho du học sinh Hoa kiều theo quy định của hạng mục bảo hiểm này;
bản thân phải chi trả 1/2 phí bảo hiểm, Ủy ban Kiều vụ sẽ hỗ trợ ½ phí.
I.
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TÁ M. Những điều cần chú ý khác:
I.

Học sinh đến Đài Loan phải làm các thủ tục sau đây theo quy định:
(I). Người sử dụng hộ chiếu nước ngoài, dùng (1) Đơn xin cấp visa Trung Hoa
Dân Quốc (vui lòng truy cập vào website của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao để
tra cứu, địa chỉ đường link: https://www.boca.gov.tw, nhấp chọn theo thứ tự
như sau: 簽證(Visa)/ 簽證線上填表(Online Application form)/ 一般申請表
(General Visa applications), điền đầy đủ xác thực nội dung các mục theo thứ tự
sau đó tải xuống, in ra và ký tên) (2) Hộ chiếu (phải còn hạn sử dụng 6 tháng
trở lên) (3) 2 ảnh màu 4x6 nền trắng cỡ 2 inch (3.5x4.5cm) chụp trong vòng 6
tháng gần nhất, (4) Thông báo phân bổ trường học (5) Giấy xác nhận khám sức
khỏe đạt yêu cầu trong vòng 3 tháng gần nhất được cấp bởi bệnh viện đạt
chuẩn tại nước ngoài được Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan hoặc cơ quan đại diện
Đài Loan tại nước ngoài ở địa bàn cư trú của học sinh Hoa kiều công nhận (vui
lòng liên hệ cơ quan đại diện Đài Loan tại nước ngoài ở địa bàn cư trú của học
sinh Hoa kiều) (chính là 「居留或定居健康檢查項目表」(“Danh mục kiểm
tra sức khỏe cho mục đích cư trú hoặc định cư”), có thể truy cập vào website
của Cục Quản lý Kiểm soát bệnh tật Bộ Y tế và Phúc lợi để tra cứu theo địa chỉ
đường link: http://www.cdc.gov.tw rồi nhấp chọn theo thứ tự sau:「國際旅遊
與健康」(Du lịch quốc tế và sức khỏe)/「外國人健康管理」(Quản lý sức
khỏe người nước ngoài)/「外籍學位生健檢」(Kiểm tra sức khỏe cho du học
sinh nước ngoài).
(6) Người dưới 20 tuổi phải nộp kèm “Giấy cam kết của cha mẹ” và bản sao
hộ tịch (được cấp trong vòng 3 tháng trở lại) đã làm thủ tục chứng thực (7) Các
loại giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan đại diện Đài Loan tại nước ngoài,
để xin cơ quan đại diện Đài Loan tại nước ngoài cấp visa cư trú, và trong vòng
45 ngày sau khi nhập cảnh phải xin cấp visa thông qua “Hệ thống xin cấp giấy
tờ online dành cho du học sinh nước ngoài và du học sinh Hoa kiều” của Sở Di
dân. Trường hợp tại nơi cư trú ở nước ngoài không có bệnh viện được Bộ Y tế
và Phúc lợi công nhận, thì có thể liên hệ với cơ quan đại diện của Đài Loan ở
nước ngoài để tiến hành xin thị thực theo quy định xin thị thực ở bản địa.
Du học sinh Hoa kiều sử dụng hộ chiếu Thái Lan nếu trúng tuyển khi đến Văn
phòng đại diện Đài Loan tại Thái Lan xin cấp visa và nhập cảnh tại sân bay, cảng
khẩu của Đài Loan, phải nộp các giấy tờ chứng minh có quyền công dân của
Thái Lan để xác minh kiểm tra.
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Là công dân Đài Loan nhưng không có hộ tịch, phải chuẩn bị đầy đủ các loại
giấy tờ sau tại nơi cư trú ở nước ngoài: (1) Đơn xin (nộp 1 ảnh theo quy cách
ảnh CMND Đài Loan) (2) Giấy tờ chứng minh nhân thân tại nơi sinh sống
hoặc nơi cư trú ở nước ngoài (3) Hộ chiếu Trung Hoa Dân Quốc hoặc giấy tờ
khác có thể chứng minh có quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc (4) Giấy xác nhận
không có tiền án của cơ quan cảnh sát tại nơi sinh sống hoặc nơi cư trú ở nước
ngoài (Trường hợp người vị thành niên, nơi sinh sống ở nước ngoài của người
xin chưa cấp hoặc không cấp thì được miễn nộp) (5) Giấy xác nhận khám sức
khỏe đạt yêu cầu trong vòng 3 tháng gần nhất được cấp bởi bệnh viện đạt
chuẩn tại nước ngoài được Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan hoặc cơ quan đại diện
Đài Loan tại nước ngoài ở địa bàn cư trú của người làm đơn công nhận (vui
lòng liên hệ cơ quan đại diện Đài Loan tại nước ngoài ở địa bàn cư trú của
người làm đơn) (chính là 「居留或定居健康檢查項目表」(“Danh mục kiểm
tra sức khỏe cho mục đích cư trú hoặc định cư”), có thể truy cập vào website
của Cục Quản lý và Kiểm soát bệnh tật Bộ Y tế và Phúc lợi để tra cứu theo địa
chỉ đường link: http://www.cdc.gov.tw rồi nhấp chọn theo thứ tự sau:「國際旅
遊與健康」(Du lịch quốc tế và sức khỏe)/「外國人健康管理」(Quản lý sức
khỏe người nước ngoài)/「外籍學位生健檢」(Kiểm tra sức khỏe cho du học
sinh nước ngoài). (6) Thông báo trúng tuyển và các giấy tờ xác nhận liên quan,
nộp cho cơ quan đại diện Đài Loan tại nước ngoài kiểm tra và chuyển cho Sở
Di dân, nếu được phê chuẩn, sẽ cấp giấy phép nhập cảnh một lần và bản sao
thẻ cư trú khu vực Đài Loan, trong vòng 3 tháng kể từ hôm sau của ngày nhập
cảnh vào Đài Loan, mang bản sao thẻ cư trú khu vực Đài Loan đến Sở Di dân
để xin cấp đổi thẻ cư trú khu vực Đài Loan bản chính. Người đã nhập cảnh Đài
Loan, có thể chuẩn bị các giấy tờ nêu trên và giấy phép nhập cảnh, đến Sở Di
dân để đổi lấy Thẻ cư trú khu vực Đài Loan.
(III) Người trước đây có hộ tịch tại Đài Loan, trong vòng 30 ngày kể từ khi nhập
cảnh phải cầm theo hộ chiếu Trung Hoa Dân Quốc hoặc bản sao giấy phép
nhập cảnh đã được đóng dấu xác nhận nhập cảnh của sân bay, đến văn phòng
hộ chính của nơi đăng ký hộ tịch trước đây để làm thủ tục nhập lại hộ tịch, thì
không cần phải xin cấp thẻ cư trú.
II. Nếu các loại giấy tờ đã nộp có tình trạng giả mạo, mạo danh hoặc sửa chữa, thì sẽ
hủy bỏ tư cách trúng tuyển của học sinh vi phạm; nếu học sinh đã đăng ký nhập
học, thì sẽ hủy bỏ tư cách theo học, và không cấp bất kỳ chứng nhận học tập nào;
đồng thời phải tự túc chi phí để quay về nơi cư trú ở nước ngoài.
(II)
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III. Nam giới bắt đầu từ ngày 1/1 vào năm sau của năm tròn 18 tuổi, cho đến ngày
31/12 của năm tròn 36 tuổi là thời gian phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, được gọi
là nam giới trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự (dưới đây gọi tắt là nam giới
trong độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự). Tất cả nam giới có nghĩa vụ quân sự có quốc
tịch Đài Loan và từng có hộ khẩu ở Đài Loan, thì trong độ tuổi nêu trên đều phải
thực hiện nghĩa vụ quân sự, bất kể là có cắt hộ khẩu chuyển ra nước ngoài hay là
có quốc tịch nước ngoài, khi xuất nhập cảnh Đài Loan đều phải dùng hộ chiếu
Đài Loan; kiều dân là nam giới có nghĩa vụ quân sự nếu nhập cảnh Đài Loan
bằng hộ chiếu nước ngoài thì lịch sử nhập cảnh sẽ được đưa vào diện lưu trú, còn
trường hợp không có tư cách kiều dân mà nhập cảnh bằng hộ chiếu nước ngoài,
thì dùy có hai quốc tịch vẫn quản lý như nam giới có nghĩa vụ quân sự thông
thường, khi nhà nước cần tuyển mộ nhập ngũ là sẽ bị cấm xuất cảnh theo quy
định của luật pháp, cho đến khi thực hiện xong nghĩa vụ quân sự.
IV. Du học sinh Hoa kiều là nam giới trong độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước đây
hoặc hiện tại có hộ tịch tại khu vực Đài Loan, trong thời gian theo học theo quy
định phải làm thủ tục xin hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự, để bảo đảm quyền lợi
học tập; sau khi tốt nghiệp hoặc sau khi rời trường, lý do được hoãn thi hành
nghĩa vụ quân sự sẽ không còn, vì vậy người có tư cách kiều bào nam giới trong
độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự, sẽ áp dụng quy định nghĩa vụ quân sự đối với kiều
bào nam giới hồi hương trong độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, nếu du học
sinh Hoa Kiều trong thời gian theo học, sau khi đã tốt nghiệp hoặc rời trường, mà
không có tư cách là nam giới kiều dân có nghĩa vụ quân sự, thì sẽ áp dụng theo
quy định của nam giới có nghĩa vụ quân sự thông thường, cần thực hiện nghĩa vụ
theo quy định của pháp luật. Các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ quân sự, có thể
tra cứu tại Sở Quản lý nghĩa vụ quân sự thuộc Bộ Nội chính.
V. Du học sinh Hoa kiều nếu có tư cách kiều bào nam giới trong độ tuổi đi nghĩa vụ
quân sự, tốt nghiệp các trường cấp trung học phổ thông trở lên ở nước ngoài, sau
khi về nước theo học trường học cấp tương đương hoặc cấp thấp hơn, thì không
phù hợp điều kiện được hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự cho người đang đi học
theo quy định tại mục 2 điều 4 của “Biện pháp thực hiện nghĩa vụ quân sự của
người xin nhập quốc tịch Đài Loan và kiều bào hồi hương”.
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VI. Cha mẹ của du học sinh Hoa kiều ở hải ngoại phải chỉ định một người là họ hàng
hoặc bạn bè tại Đài Loan làm người giám hộ, để chịu trách nhiệm chăm sóc. Cơ
quan đại diện ở nước ngoài hoặc đơn vị bảo lãnh giới thiệu phải yêu cầu điền
thông tin của người giám hộ tại Đài Loan vào Đơn xin/Đơn đăng ký, và yêu cầu
nhà trường kiểm tra, liên hệ với người giám hộ khi học sinh làm thủ tục nhập học.
Trường hợp điền thông tin không đúng, nhà trường có quyền yêu cầu trong thời
hạn nhất định phải chỉ định được người giám hộ, nếu quá hạn thìsẽ hủy tư cách
theo học, và trong thời gian quy định phải tự túc chi phíquay về nơi cư trú ở
nước ngoài.
VII. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường trong việc chăm sóc và bảo vệ an toàn
cho học sinh, tất cả học sinh của Lớp cao đẳng dành cho thanh niên hải ngoại đều
phải ở tại ký túc xá của nhà trường.
VIII. Sau khi nhập học tại Đài Loan, việc thi đánh giá kết quả học tập, xin nghỉ học,
xin chuyển trường đều sẽ được thực hiện theo quy định. Học sinh của Lớp cao
đẳng dành cho thanh niên hải ngoại có thể xin chuyển ngành hoặc chuyển trường
(không giới hạn ngành) vào học kỳ 2 sau khi nhập học; nhưng giới hạn việc
chuyển ngành hoặc chuyển trường cũng đều phải cùng thuộc hệ thống Lớp cao
đẳng dành cho thanh niên hải ngoại, ngoài ra hạn ngạch tuyển sinh của trường
tiếp nhận không được vượt quá chỉ tiêu học sinh được phép chuyển trường đã
được phê duyệt, và thực hiện theo các quy định liên quan.
IX. Những du học sinh Hoa kiều đã được thông qua hồ sơ trúng tuyển diện phân bổ
trường, không được tự chuyển trường hoặc học nâng cao tại các trường (học viện)
bồi dưỡng và nâng cao các cấp, trường đại học từ xa, lớp cử nhân do khối trường
đại học tổ chức cho cựu học sinh học nâng cao, lớp thạc sĩ cho người tại chức và
các loại hình lớp học khác chỉ học vào buổi tổi và ngày nghỉ. Trừ trường hợp du
học sinh Hoa Kiều đã có tư cách cư trú hợp pháp tại Đài Loan vìnhững lý do
khác ngoài lý do học tập nêu trên. Trường hợp vi phạm quy định, sẽ bị hủy tư
cách theo học ở lớp mà học sinh đó tự chuyển học hoặc học lên, và sẽ không cấp
cho bất kỳ chứng nhận học tập nào; nếu sau khi tốt nghiệp mới phát hiện vi phạm,
thì nhà trường sẽ thu hồi tư cách tốt nghiệp, và truy thu hoặc hủy bỏ bằng cấp học
vị.
X. Du học sinh Hoa kiều đã tốt nghiệp, tự xin thôi học, bị nhà trường cho thôi học
hoặc đã hết thời hạn xin nghỉ học mà không tiếp tục theo học, thì sẽ bị chấm dứt
tư cách du học sinh Hoa kiều. Trường hợp đã bị chấm dứt tư cách du học sinh
Hoa Kiều, sau khi học lên cao, chuyển trường hoặc học tiếp, thìsẽ được khôi
phục tư cách du học sinh Hoa Kiều.
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XI. Du học sinh Hoa kiều trong thời gian đang theo học, sau khi tốt nghiệp hoặc sau
khi tự xin thôi học, bị nhà trường cho thôi học, sau khi xin nghỉ học, nếu có tình
trạng làm việc bất hợp pháp không đúng với mục đích visa, hoặc có tình trạng vi
phạm pháp luật như sử dụng giấy tờ giả mạo đã qua sửa chữa, thìsẽ bị xử lý theo
pháp luật.
XII. Trong thời gian tuyển sinh nếu bị tố giác có quan hệ với môi giới và xác minh là
đúng sự thật , thìsẽ đình chỉ tư cách tuyển sinh của nhà trường.
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Biểu mẫu đính kèm

Danh sách mã số nguyện vọng theo trường
Mã số
nguyện
vọng

2201

2202

2203

Ngành

Trường tham
gia tuyển sinh

Đại học khoa
học kỹ thuật
Côn Sơn
Đại học khoa
Công nghệ
học kỹ thuật
Thông tin
Thụ Đức
và Truyền
thông (ICT)
(3)
Đại học khoa
học công nghệ
thành phố Đài
Bắc

Tên lớp chuyên ban

Lớp chuyên ban “Học vị Cao
đẳng liên kết Thương mại điện
tử” Ngành Quản lý Công nghệ
thông tin

Chỉ
tiêu
Tên gọi tắt của
tuyể
lớp chuyên ban
n
sinh
Ngành Quản lý
Công nghệ
thông tin
(Thương mại
điện tử)

Chuyên ban “ Khóa học 2 năm Ngành Máy tính
đào tạo kỹ thuật nghề học vị
và Truyền thông
Bằng Cao đẳng liên kết cho
Thanh niên hải ngoại” Ngành
Máy tính và Truyền thông

50

30

Chuyên ban “ Khóa học 2 năm Ngành Khoa học
đào tạo kỹ thuật nghề học vị
máy tính và Kỹ
Bằng Cao đẳng liên kết cho
thuật thông tin
40
Thanh niên hải ngoại” Ngành
Khoa học máy tính và Kỹ thuật
thông tin

2204

Ngành sản Đại học khoa Chuyên ban “ Khóa học 2 năm Ngành Ứng
xuất thông học kỹ thuật đào tạo kỹ thuật nghề học vị
dụng Công nghệ
Ngành
minh
Hoằng Quang Bằng Cao đẳng liên kết cho
Thông minh
sản
(5)
Thanh niên hải ngoại” Ngành
xuất
Ứng dụng Công nghệ Thông
minh

50

2205

Đại học Công Chuyên ban “ Khóa học 2 năm Ngành Kỹ thuật
nghệ Y tế
đào tạo kỹ thuật nghề học vị
Y sinh
Nguyên Bồi
Bằng Cao đẳng liên kết cho
Thanh niên hải ngoại”Ngành
Kỹ thuật Y sinh

50

2206

Đại học Công Chuyên ban “ Khóa học 2 năm
nghệ Y tế
đào tạo kỹ thuật nghề học vị
Nguyên Bồi
Bằng Cao đẳng liên kết cho
Thanh niên hải ngoại” Ngành
Công nghệ sinh học Sản xuất
mỹ phẩm

50

2207

Đại học khoa
học kỹ thuật
Nam Khai

Ngành Công
nghệ sinh học
Sản xuất mỹ
phẩm

Chuyên ban “ Khóa học 2 năm Ngành Kỹ thuật
đào tạo kỹ thuật nghề học vị
điều khiển và tự
Bằng Cao đẳng liên kết cho
động hóa
Thanh niên hải ngoại” Ngành
Kỹ thuật điều khiển và tự động
hóa
17

50

2208

2209

2210

2211

2212

2213

Học viện kỹ Chuyên ban“ Khóa học 2 năm
thuật Lê Minh đào tạo kỹ thuật nghề học vị
Bằng Cao đẳng liên kết cho
Thanh niên hải ngoại” Ngành
Kỹ thuật Điện cơ
Công nghệ
xe tiên tiến Đại học khoa
(2)
học kỹ thuật
Côn Sơn
Đại học khoa
học kỹ thuật
Kiến Quốc

50

Chuyên ban “Cao đẳng thực
Ngành Kỹ sư cơ
hành tại nhà máy phụ tùng xe” khí ( Thực hành
Ngành Kỹ sư cơ khí
nhà máy sản
xuất phụ tùng ô
tô)

50

Chuyên ban“ Khóa học 2 năm
đào tạo kỹ thuật nghề học vị
Bằng Cao đẳng liên kết cho
Thanh niên hải ngoại” Ngành
Bảo trìsửa chữa xe tiên tiến

50

Đại học khoa Chuyên ban“ Khóa học 2 năm
học kỹ thuật đào tạo kỹ thuật nghề học vị
Hoằng Quang Bằng Cao đẳng liên kết cho
Thanh niên hải ngoại” Ngành
Sự nghiệp chăm sóc dài hạn và
Phúc lợi người cao tuổi

Chăm
sóc tại
cơ sở
Đại học khoa
điều
Quản trị
học kỹ thuật
dưỡng chăm sóc
Mỹ Hòa
(Chă dài hạn (3)
m sóc
dài
Đại học khoa
hạn)
học kỹ thuật
Nam Khai

Ngành Kỹ thuật
Điện cơ

Ngành Bảo trì
sửa chữa xe tiên
tiến

Ngành Sự
nghiệp chăm sóc
dài hạn và Phúc
lợi người cao
tuổi

50

Chuyên ban “ Khóa học 2 năm Ngành Hộ lý
đào tạo kỹ thuật nghề học vị
Bằng Cao đẳng liên kết cho
Thanh niên hải ngoại” Ngành
Hộ lý

50

Chuyên ban “ Khóa học 2 năm Ngành Quản trị
đào tạo kỹ thuật nghề học vị
và Chăm sóc dài
Bằng Cao đẳng liên kết cho
hạn
Thanh niên hải ngoại” Ngành
Quản trị và Chăm sóc dài hạn

50
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Phụ lục 1

Mục lục tài liệu hồ sơ Khóa học 2 năm đào tạo kỹ thuật nghề học vị Bằng Cao đẳng
liên kết cho Thanh niên hải ngoại năm học 2022-2023
Họ tên tiếng Trung của người làm đơn:

※Mã số học sinh Hoa kiều
(Mã số học sinh Hoa kiều do Ủy ban Kiều vụ điền, người làm
đơn không được điền)

Tên tiếng Anh người làm đơn :
Ngày tháng năm sinh: Ngày○tháng○năm○/ Giới tính: □Nam□Nữ/ Quốc gia:
※Mọi biểu mẫu trong bộ hồ sơ phải điền ngay ngắn rõ ràng, và đóng ghim thành cuốn theo đúng
thứ tự
Cơ quan đại diện của
Ủy ban Kiều vụ/Văn
phòng Đại diện của
STT

Tên tài liệu hồ sơ

Đài Loan tại nước

Lưu ý

ngoài thẩm duyệt
(Đánh dấu tích để
chọn)

□ Đạt yêu cầu
1

Đơn xin
(1 bộ có 3 bản, đơn vị thụ lý hồ sơ lưu lại 1 bản)

□ Chưa nộp
□ Không đúng quy
định

2

3

4

Giấy chứng nhận cư trú của du học sinh Hoa kiều cư
trú tại nước ngoài (vídụ bản copy CMND hoặc bản
copy hộ chiếu của nơi cư trú ở nước ngoài) hoặc bản
copy hộ chiếu Trung Hoa Dân Quốc và bản copy giấy
tờ chứng minh tư cách Hoa kiều cư trú tại nước ngoài.
□Bằng tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp đã được Văn
phòng đại diện Đài Loan tại nước ngoài chứng thực
hoặc Cơ quan đại diện của Ủy ban Kiều vụ kiểm định
(nếu do hệ giáo dục của nơi cư trú tại nước ngoài
không thể cấp bằng chứng nhận tốt nghiệp Trung học
phổ thông, có thể nộp chứng nhận trình độ tốt nghiệp
(hoàn thành chương trình học) tương đương với trình
độ lớp 12 trung học phổ thông của Đài Loan. )
□Chứng nhận đang theo học: Học sinh tốt nghiệp vào
mùa hè năm nay, chưa được lĩnh bằng tốt nghiệp, thì
có thể nộp giấy chứng nhận đang theo học của học kỳ
hiện tại.
□Chứng nhận hoàn thành trình độ học lực tương
đương.
(Đánh dấu tích chọn 1 trong các mục trên)

□ Đạt yêu cầu

Bảng điểm: Bảng điểm gốc của 3 năm gần nhất đã

□ Đạt yêu cầu

□ Chưa nộp
□ Không đúng quy
định

□ Đạt yêu cầu
□ Chưa nộp
□ Không đúng quy
định
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1. Yêu cầu người làm đơn phải
điền đầy đủ thông tin chính xác
của người giám hộ tại Đài
Loan.
2. Người làm đơn phải tự tay điền
nguyện vọng theo danh sách
các trường và các ngành tham
gia tuyển sinh.

được Văn phòng đại diện của Đài Loan tại nước ngoài □ Chưa nộp
chứng thực hoặc đơn Cơ quan đại diện của Ủy ban
□ Không đúng quy
Kiều vụ kiểm định, đồng thời phải ghi chú địa điểm
định
trường và số năm học theo quy định của nhà trường,
và được Cơ quan đại diện ký tên đóng dấu xác nhận.
(Người báo danh với tư cách là sinh viên sắp tốt
nghiệp, nếu chưa có bảng điểm của học kỳ hiện tại thì
được miễn nộp.)
5

01 bản Giấy cam kết

6

Các loại giấy tờ khác

□ Đạt yêu cầu
□ Chưa nộp
□ Đạt yêu cầu
□ Chưa nộp

Giấy tờ mà người làm đơn đã nộp được xác nhận là đúng và đánh số trang theo thứ tự, tổng cộng có ○ trang.
Cơ quan đại diện của OCAC đóng dấu xác nhận

Văn phòng đại diện Đài Loan tại nước ngoài đóng dấu
xác nhận
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Phụ lục 2

Đơn xin học Khóa học 2 năm đào tạo kỹ thuật nghề học vị Bằng Cao đẳng liên kết
cho Thanh niên hải ngoại năm học 2022-2023
(Trang 1/2, tổng cộng 2 trang)
(Á p dụng cho học sinh nhập học năm 2022) ※Mã số học sinh Hoa Kiều:
(Mã số học sinh Hoa kiều do Ủy ban Kiều vụ
điền, người làm đơn không được điền)
T
h Họ (Tiếng Trung)
ôTên (Tên tiếng Anh, điền chữ in hoa)
n
g
Số CMND:
Trung Hoa
t
Số hộ chiếu:
Dân Quốc
i
Số thẻ cư trú:
nQuốc
Quốc gia:
ctịch Nơi cư trú tại
Số CMND:
Việt Nam/
ủ
Số hộ chiếu:
nước ngoài
a
n
g
Địa chỉ liên lạc
ư
ờ
i
l
à
m Email
đ
ơ
n
(Tiếng Trung)
Cha (Tiếng Anh)
Thông
tin của
cha mẹ

Họ tên
Mẹ

Ngư
ời
giá
m
hộ
tại
Đài
Loa
n

Trìn
h độ
học
ván

Họ tên

Giới
tính

Tuổi
Ngày
sinh

Ngày______tháng_____năm

Vào năm__________đến Việt Nam cư trú/
nơi cư trú hiện nay.

Nơi sinh

Số điện thoại liên lạc
(ghi mã nước, mà vùng
trong ngoặc)

Cha
Ngày
sinh

(Tiếng Trung)
(Tiếng Anh)

Mẹ
Quan
hệ với
người
làm
đơn là:

Số điện thoại
di động/ Số
máy bàn

Nhập học
Tốt
nghiệp

Các giấy tờ nộp kèm

Số di động: ( )
Số máy bàn: ( -

)

Ngày_____tháng __năm___
(Còn sống/đã mất)
Cha hoặc mẹ có phải là người gốc Hoa
(đánh dấu tích để chọn)
Ngày______tháng__năm___
□Đúng
□Không
(Còn sống/đã mất)

Tên cơ
quan
làm
Nơi làm việc việc
Điện
thoại

Địa chỉ

Tên
trường

Tự dán ảnh 4 x 6
cỡ 2 inch (3,5x4,5cm)

Trung học phổ thông

Ngày______tháng____năm___

Ngày______tháng____năm___

Ngày______tháng____năm___

Ngày______tháng____năm___

Ngày______tháng____năm___

Ngày______tháng____năm___

I. Chứng nhận cư trú____bản. II. Bằng tốt nghiệp____bản. III. Bảng điểm 3 năm học gần nhất____bản.

1. hãy điền rõ ràng các thông tin trong đơn xin, ô không có
thông tin hãy để trống.
2. Tôi đồng ý tuân thủ sau khi đã đọc kỹ các nội dung của quy
Ngườ
chế tuyển sinh này, trong thời gian theo học nếu xảy ra vấn đề i làm
Lưu ý
y tế khẩn cấp quan trọng, cha mẹ đồng ý ủy quyền cho nhà
đơn
trường xử lý.
ký
3. Người báo danh xin xét tuyển, đồng nghĩa với việc đồng ý
tên
cung cấp thông tin cá nhân cho đơn vị nhận báo danh được ủy
thác, cho Ủy ban Kiều vụ và cho trường học được phân bổ.
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Cha:
Cha
mẹ
ký Mẹ:
tên
Ngày______tháng___năm___

Ngày______tháng___năm___

Cơ quan đại diện của OCAC đóng dấu xác
nhận

Văn phòng đại diện Đài Loan tại
nước ngoài đóng dấu xác nhận

Ghi chú: Theo quy định tại mục 3 điều 6 thuộc “Biện pháp về nước theo học và phụ đạo dành cho du học sinh Hoa kiều”, người
chưa đủ 20 tuổi sử dụng hộ chiếu nước ngoài đượcỦy ban Kiều vụ đồng ý lập danh sách theo kết quả phân bổ trường, gửi công
văn cho Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao để quản lý, thì được miễn nộp “Giấy cam kết của người giám hộ tại Đài loan).

Đơn xin học Khóa học 2 năm đào tạo kỹ thuật nghề học vị Bằng Cao đẳng liên
kết cho Thanh niên hải ngoại năm học 2022-2023
(Trang 2/2, tổng cộng 2 trang)

Thứ tự nguyện vọng - điền nguyện vọng theo thứ tự (Điền kín các dòng bằng
chữ số la tinh 1,2,3....13, để không ảnh hưởng đến quyền lợi theo học)
Mã số nguyện
Tên gọi tắt của lớp chuyên ban
vọng

⚫

Tên trường

Thứ tự nguyện
vọng

Hãy kiẻm tra lại nguyện vọng đã điền, sau khi đã hoàn thành báo danh sẽ
không thể thay đổi.
Ký họ tên tiếng Trung:
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Phụ lục 3

Giấy cam kết
Người làm đơn (họ tên)

là du học sinh Hoa kiều tại (tên quốc gia)

xin đăng ký học lớp Khóa học 2 năm đào tạo kỹ thuật nghề học vị Bằng Cao đẳng liên kết
(Associate Degree) cho Thanh niên hải ngoại năm học 2022-2023, đồng ý tuân thủ những
quy định sau đây:

I.

Nếu hồ sơ xin xét tuyển không đáp ứng được quy định tại điều 2 của “Biện pháp về
nước theo học và phụ đạo dành cho du học sinh Hoa kiều” về việc “Thời gian gần
đây liên tục cư trú tại nước ngoài 6 năm trở lên” , tôi xin cam đoan đến ngày
31/08/2022 phải đáp ứng được quy định tư cách là học sinh người gốc Hoa về thời
gian cư trú liên tục tại nước ngoài theo điều 2 và điều 3 thuộc “Biện pháp về nước
theo học và phụ đạo dành cho du học sinh Hoa kiều”, nếu không đáng ứng được điều
kiện trên thìỦy ban Kiều vụ sẽ hủy bỏ tư cách trúng tuyển của tôi trước đó.

II. Những điều cần chú ý:
(I)

Người sử dụng visa cư trú, sau khi nhập cảnh vào Đài Loan phải tới trạm phục
vụ tại địa phương cư trú trực thuộc Sở Di dân Bộ Nội chính để làm thủ tục xin
cấp hoặc gia hạn thẻ cư trú cho người nước ngoài.

(II)

Trong thời gian theo học tại Đài Loan đồng ý nộp đúng hạn các khoản chi phí
theo quy định, đồng thời chịu trách nhiệm chi trả mọi khoản chi phíphải trả.

(III)

Tự túc chi phí đi lại để đến Đài Loan, và chi phí trở về nơi cư trú tại nước ngoài
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khi đã hoàn thành chương trình học hoặc vì có lý do phải rời trường để về
nước.
(IV)

Tuyệt đối không hủy hoại tài sản công, nếu không sẽ bồi thường theo thời giá.

(V)

Trong thời gian theo học tại Đài Loan sẽ ở tại ký túc xá của nhà trường theo
quy định.

(VI)

Có kỹ năng nghe và giao tiếp hội thoại tiếng Trung, cũng có khả năng ghi chép
và nghe - chép chính tả bằng tiếng Trung.
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(VII) Nếu thôi học vì có lý do phải rời trường, trong vòng 1 tuần phải nhanh chóng
hoàn tất thủ tục xuất cảnh và quay về nơi cư trú tại nước ngoài.

Kính trình
Ủy ban Kiều vụ
Người lập giấy cam kết ký tên:

Cha mẹ hoặc người giám hộ ký

tên:
Số hộ chiếu:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Ngày_____tháng____năm___
(Ghi chú: người làm đơn nếu chưa đủ 20 tuổi thì phải có cha mẹ hoặc người giám hộ
cùng ký tên để chịu trách nhiệm, người đã đủ 20 tuổi không cần người giám hộ ký tên)
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