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1.Người sinh ra ở nước ngoài và đã có quyền công dân hoặc 
    quyền cư trú lâu dài ở nước sở tại, hoặc trên hộ chiếu Trung 
    Hoa Dân Quốc (Đài Loan) đã được đóng dấu “Lưu trú ở nước 
    ngoài”.

4.Trình độ giáo dục phù hợp với điều kiện đăng kỳ của từng 
    khoa.

5.Thành thạo tiếng Trung (tiếng Hoa) và có khả năng viết 
    tiếng Trung.

3.Cơ thể khỏe mạnh, hạnh kiểm tốt, không có sở thích xấu.

2.Học sinh sắp học hết năm hai THPT (lớp 11) trở lên (tức là 
    sắp học hết năm hai THPT (lớp 11) nước ngoài, hoặc tương 
    đương sắp học năm hai THPT (lớp 11) trường Hoa kiều, bao 
    gồm chế độ Trung học 5 năm kiểu Anh), tuổi từ 40 trở xuống 
    (sinh sau ngày 1/7/1981); người nộp đơn là nữ nếu đã có con 
    có thể nộp kèm theo các giấy tờ chứng minh liên quan, mỗi 
    lần sinh được cộng thêm 2 tuổi, nhưng tối đa không quá 45 
    tuổi.

Điều kiện đăng ký Lớp Thanh niên hải ngoại:

Tra cứu - Thông tin tuyển sinh Lớp Thanh 
niên hải ngoại kỳ thứ 41

Xác nhận - Điều kiện đăng ký Lớp Thanh 
niên hải ngoại
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1.Bảng danh sách kiểm tra hồ sơ. (như Quy chế - Phụ lục 1)

1.Đại sứ quán, cơ quan lãnh sự, văn phòng đại diện, văn phòng
     hoặc các cơ quan khác được Bộ Ngoại giao ủy quyền (sau đây 
    gọi tắt là “Cơ quan đại diện ở nước ngoài”) hoặc các đơn vị 
    bảo lãnh giới thiệu do Ủy ban chúng tôi chỉ định. Người đăng 
    ký phải xin bảo lãnh giới thiệu của đơn vị phụ trách ở địa bàn 
    nơi mình cư trú, không được xin tại địa bàn khác.

3.Giấy cam kết và phiếu thông tin cơ bản của học sinh hải 
    ngoại. (như Quy chế - Phụ lục 3, như Quy chế - Phụ lục 4)

5.Bản photo bằngtốt nghiệp (chứng nhận sắp tốt nghiệp) và 
    bảng điểm (nếu là bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang 
    tiếng Trung) sau khi đơn vị bảo lãnh giới thiệu (nhà trường) 
    kiểm tra, sẽ đóng dấu xác nhận lên bản photo.

4.Nộp bản photo giấy tờ cư trú của nơi cứ trú ở nước ngoài 
    (như photo Chứng minh thư hoặc hộ chiếu do nước bản địa 
    cấp, hoặc photo hộ chiếu Đài Loan hay trang đóng dấu “Lưu 
    trú ở nước ngoài”). Nếu là khu vực Thái lan, cần nộp thêm 
    giấy tờ chứng minh là Hoa kiều và giấy chứng minh thư hoặc 
    các giấy tờ khác chứng nhận quốc tịch.

2.Biểu đăng ký 1 mẫu 2 tờ (như Quy chế - Phụ lục 2; hoặc nhấp 
    vào đường link đăng ký trên trang web của Ủy ban Sự vụ Hoa 
    kiều, điền biểu xong in ra bản giấy) mỗi tờ dán 1 tấm ảnh thẻ 
    mới chụp trong vòng 6 tháng, nửa người chụp thẳng mặt kích
     thước 2 inch (ảnh 4x6).

Chuẩn bị - Hồ sơ đăng ký Lớp Thanh niên 
hải ngoại

Đăng ký
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2.Khu vực Myanmar có đặt trường Trung học phổ thông học 
    tiếng Trung (tức trường bảo lãnh giới thiệu). Tuy nhiên, 
    học sinh tốt nghiệp THPT ở trường bảo lãnh giới thiệu chỉ 
    được đăng ký tại trường mình học.

3.Để biết thông tin về các đơn vị bảo lãnh giới thiệu ở các 
    quốc gia, vui lòng truy cập vào đường linktrang web chính 
    thức của Ủy ban chúng tôi (nếu có đính kèm) để tra cứu

https://www.ocac.gov.tw/OCAC/Pages/VDetail.aspx?
nodeid=1873&pid=23725386

Vào tháng 10, tháng 11, Ủy ban chúng tôi sẽ tiến hành công 
việc phân bổ học sinh. Dự kiến, danh sách phân bổ sẽ được 
công bố trên trang web chính thức của Ủy ban Sự vụ Hoa kiều 
vào đầu tháng 12. Các bạn hãy chú ý theo dõi nhé! Chúng tôi 
cũng sẽ thông báo cập nhật tình hình mới nhất trên trang 
Facebook chính thức của Ủy ban Sự vụ Hoa kiều, chớ bỏ sót
 thông tin nhé!

Tra cứu kết quả phân bổ lớp học

DEC

Lớp Thanh niên hải ngoại kỳ thứ 41 sẽ chính thức khai giảng 
ngày 8/4/2022; từ 1/4~7/4/2022 sẽ là thời gian cho du học sinh 
trình diện.

Nhập cảnh Đài Loan để học tập



Lịch trình tuyển sinh Lớp Thanh niên 
hải ngoại kỳ thứ 41

Ngày đăng ký và bảo 
lãnh giới thiệu

20/7~30/9/2021

Ngày chính thức 
khai giảng

8/4/2022

Phân bổ hành chính
(Bao gồm phân bổ lần 2)

31/10~30/11/2021

Sơ tuyển 30/9~31/10/2021

Ngày nhập cảnh 
trình diện

1/4~7/4/2022
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