
Học tiếng Trung

Học kỹ thuật

1. Ủy ban Sự vụ Hoa kiều thông qua dạy học kỹ thuật số từ xa, cung 
     cấp khóa học tiếng Trung miễn phí cho học sinh Lớp Thanh niên 
     hải ngoại.
2. Các trường cũng đồng thời cung cấp khóa học tiếng Trung.

1. Căn cứ theo nhu cầu của doanh nghiệp Hoa kiều Đài Loan ở hải 
     ngoại và nhu cầu phát triển ở trong nước, để mở các khóa học kỹ 
     thuật thiết thực, nhằm tạo điều kiện thuận lợi có sự phát triển nghề 
     nghiệp tương lai của học sinh.
2. Các bạn trẻ Hoa kiều đang làm việc ở doanh nghiệp, có thể thông 
     qua kế hoạch đào tạo này, để tiếp cận với công nghệ cao hơn, có lợi 
     cho việc tìm kiếm cơ hội việc làm lý tưởng hơn trong tương lai.
3. Khóa học của Lớp Thanh niên hải ngoại có 50%-70% là thực hành, 
     để đảm bảo học sinh có thể học được kỹ năng của ngành nghề theo 
     học.
4. Khích lệ học sinh thi lấy chứng chỉ ngay trong thời gian theo học, 
     hiện nay lên tới 40% học sinh tốt nghiệp Lớp Thanh niên hải ngoại
      có chứng chỉ quốc tế và chứng chỉ hạng B, C của Bộ Lao động Đài 
      Loan.
5. Khích lệ học sinh tham gia các Kỳ thi kiểm tra năng lực tay nghề do 
      Bộ Lao động tổ chức.
6. Ủy ban Sự vụ Hoa kiều cấp phát Bằng tốt nghiệp (Diploma) song 
     ngữ tiếng Trung và Anh.
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Vừa học vừa 
làm hợp pháp

Ủy ban Sự vụ Hoa kiều hỗ trợ kết nối doanh nghiệp 
và nhà trường ký Biên bản ghi nhớ (MOU), cung cấp 
cho sinh viên hai loại hình cơ hội vừa học vừa làm 
như sau:
1. Trong thời gian học: Mỗi tuần làm việc 20 tiếng, 
     lĩnh lương giờ theo quy định của Luật Lao động 
     cơ bản.
2. Trong kỳ nghỉ hè, nghỉ đông: Ở doanh nghiệp 
     tham gia tập huấn toàn diện và vừa học vừa làm, 
     được lĩnh lương theo Luật Lao động cơ bản.

1. Tư vấn phụ đạo cho học sinh tốt nghiệp đến làm việc tại chi nhánh 
     ở hải ngoại của doanh nghiệp Đài Loan, hoặc tại doanh nghiệp Hoa 
     kiều Đài Loan ở nước ngoài.
2. Học sinh có chứng nhận học lực tương đương tốt nghiệp THPT 
     (cấp 3), nếu muốn học tiếp lên cao để nhận bằng Đại học, thì có thể 
     ở lại Đài Loan làm việc.
3. Ủy ban Sự vụ Hoa kiều tổ chức các chuyến thăm đến doanh nghiệp 
     liên quan, để tạo điều kiện cho học sinh tìm hiểu văn hóa công ty, 
     và xây dựng “Nền tảng nhân tài cho doanh nhân Hoa kiều Đài Loan 
     toàn cầu” hỗ trợ kết nối việc làm.
4. Quỹ bảo lãnh tín dụng hải ngoại 
     của Ủy ban Sự vụ Hoa kiều cung 
     cấp dịch vụ bảo lãnh vay vốn
      khởi nghiệp.

Phụ đạo việc làm và khởi nghiệp

Giới thiệu Lớp Thanh
niên hải ngoại 2.0



1. Trong thời gian 2 năm học tại Lớp Thanh niên hải ngoại, tổng cộng 
     học 80 tín chỉ; khuyến khích học sinh tiếp tục học lên cao, những tín 
     chỉ đã hoàn thành ở Lớp Thanh niên hải ngoại sẽ được miễn khi tiếp 
     tục học lên đại học.
2. Nhà trường có liệt kê danh sách các trường học hợp tác liên kết đào 
     tạo văn bằng kép và có công nhận tín chỉ, học sinh có thể dùng tín 
     chỉ ở các trường đại học lớn của Đài Loan để được miễn tín chỉ tương 
     ứng ở trường đại học của nước ngoài, thậm chí còn có thể lấy bằng 
     kép.
3. Học sinh tốt nghiệp Lớp Thanh niên hải ngoại nếu muốn đăng ký 
     học lớp mùa Xuân của trường ban đầu, có thể làm thủ 
     tục đổi thị thực học sinh ngay tại Đài Loan, không cần 
     về nước cư trú rồi mới đăng ký lại.

1. Ủy ban Sự vụ Hoa kiều cung cấp các loại học bổng và trợ cấp học 
     tập như sau:

1. Học bổng 2 năm học: Hiện nay là 48.000 Đài tệ.
2. Học bổng thành tích học tập tốt: Trong số những học sinh có 
     thành tích học tập tốt, những em thi lấy được chứng chỉ và tham 
     gia cuộc thi giành giải thưởng thì sẽ được cấp học bổng, mỗi em 
     mỗi học kỳ 5.000 Đài tệ.
3. Trợ cấp đón sinh viên mới tại sân bay: Mỗi em 500 Đài tệ (cấp cho 
     nhà trường thực hiện).
4. Bảo hiểm Kiều bào (6 tháng): Trợ cấp tổng cộng 560 Đài tệ (sau 
     khi đến Đài Loan mà chưa tham gia bảo hiểm y tế)

Có thể học lên cao
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5. Bảo hiểm y tế: Trợ cấp cho học sinh khó khăn một nửa phần tự 
     chịu của phí bảo hiểm y tế (trợ cấp 413 Đài tệ/tháng).
6. Tiền trợ cấp thêm mua đồ Tết và Hoạt động rèn luyện sức khỏe: 
     Mỗi người 1.400 Đài tệ/năm (cấp kinh phí cho nhà trường tổ 
     chức).
7. Tiền trợ cấp vừa học vừa làm và tiền hỗ trợ học tập: Mỗi học sinh 
     vừa học vừa làm sẽ được nhận trợ cấp 2.200 Đài tệ/tháng.
8. Thăm hỏi cứu trợ khẩn cấp: Hỗ trợ tùy vào trường hợp cụ thể.
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2. Học bổng do doanh nghiệp quyên tặng: Thưởng tốt nghiệp: Giải 
     thưởng dành cho học sinh tốt nghiệp xuất sắc của Lớp Thanh niên 
     hải ngoại”, cấp cho 1% học sinh ưu tú quốc tịch Malaysia, mỗi giải 
     50.000 Đài tệ.
3. Khuyến khích doanh nghiệp Đài Loan có chi nhánh ở nước ngoài và 
     doanh nghiệp Hoa kiều Đài Loan ở hải ngoại cung cấp học bổng.
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