Belajar Bahasa
Mandarin

Pengenalan
Haiqingban 2.0

1. Komite Urusan Komunitas Tionghua Perantauan menyediakan
pelajaran Bahasa Mandarin gratis bagi pelajar Haiqingban melalui
pengajaran digital jarak jauh.
2. Pada saat yang sama, masing-masing sekolah juga menyediakan
pelajaran bahasa Mandarin.

Belajar teknik
1. Berdasarkan permintaan perusahaan Taiwan Overseas di luar
negeri dan kebutuhan perkembangan dalam negeri, membuka
pelajaran teknik bersifat praktik, memudahkan perkembangan
karier di kemudian hari.

2. Pemuda keturunan Tionghua yang bekerja di perusahaan dapat
melalui perencanaan pelatihan ini, memperoleh teknik yang lebih
tinggi, menguntungkan dalam mencari kerja dan memperoleh
kesempatan kerja yang lebih baik di masa depan.

3. Persentase praktik dalam kurikulum Haiqingban sebesar 50%-70%,
menjamin pelajar memperoleh keterampilan dalam industri
tersebut.
4. Mendorong pelajar untuk memperoleh sertiﬁkasi selama masa
belajar. Saat ini persentase lulusan Haiqingban yang memperoleh
sertiﬁkat internasional dan sertiﬁkat tingkat B dan C Kementerian
Ketenagakerjaan Taiwan mencapai 40%.

5. Mendorong pelajar untuk berpartisipasi dalam kompetisi veriﬁkasi
keterampilan Kementerian Ketenagakerjaan.
6. Komite Urusan Komunitas Tionghua Perantauan menerbitkan
ijazah kelulusan (Diploma) dalam Bahasa Mandarin dan Bahasa
Inggris.

Dapat bekerja paruh
waktu secara legal
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Komite Urusan Komunitas Tionghua Perantauan
membantu sebagai perantara antar perusahaan
dan sekolah dalam menandatangani Nota
Kesepahaman (MOU), menyediakan dua macam
kesempatan kerja paruh waktu bagi pelajar:

1. Selama kelas berlangsung: kerja paruh waktu
setiap minggu 20 jam, serta memberikan bayaran
gaji dasar per jam yang sesuai dengan Undangundang Standar Ketenagakerjaan.

2. Selama liburan musim dingin dan musim panas:
melakukan pelatihan dan kerja paruh waktu yang
sempurna dalam perusahaan, serta memberikan
bayaran gaji yang sesuai dengan Undang-undang
Standar Ketenagakerjaan.

Bimbingan dalam kerja
dan kewirausahaan
1. Membimbing lulusan untuk bekerja di cabang luar negeri dari
perusahaan dalam negeri atau perusahaan Taiwan Overseas di luar
negeri.
2. Jika pelajar lulusan sekolah yang setara dengan Sekolah Menengah
Atas melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dan
memperoleh diploma universitas, dapat tinggal bekerja di Taiwan.
3. Komite Urusan Komunitas Tionghua Perantauan mengadakan
kunjungan perusahaan terkait agar memudahkan memahami
budaya perusahaan, serta mendirikan “Platform Talenta Taiwan
Overseas Global” untuk membantu memperantarai dalam mencari
kerja.
4. Dana Jaminan Kredit Luar Negeri Komite Urusan Komunitas
Tionghua Perantauan menyediakan pinjaman dana wirausaha.

Dapat melanjutkan
pendidikan
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1. Selama dua tahun belajar di Haiqingban, pelajar perlu mempelajari
total 80 SKS. Pelajar juga didorong untuk melanjutkan pendidikan.
SKS Haiqingban yang telah diambil dapat digunakan untuk
mengurangi SKS gelar universitas.
2. Sekolah mencantumkan gelar ganda kerja sama luar negeri dan
sekolah yang mengakui SKS agar pelajar dapat menggunakan SKS
universitas dalam negeri untuk mengurangi beban SKS universitas
luar negeri, bahkan dapat memperoleh gelar ganda.
3. Jika lulusan Haiqingban mendaftar untuk belajar di kelas musim
semi sekolah semula, dapat langsung mengurus penggantian visa
pelajar di Taiwan tanpa perlu kembali ke negara asal.

Menyediakan beasiswa dan
bantuan belajar yang lengkap - 1
1. Komite Urusan Komunitas Tionghua Perantauan menyediakan
beasiswa dan bantuan belajar sebagai berikut:

(1) Beasiswa belajar 2 tahun: saat ini total NTD 48.000.
(2) Beasiswa pelajar berprestasi: di antara pelajar berprestasi,
beasiswa akan diprioritaskan bagi pelajar yang memperoleh
sertiﬁkasi dan berprestasi dalam kompetisi, setiap orang setiap
semester NTD 5.000.
(3) Subsidi penjemputan pelajar baru di bandara: setiap orang
NTD 500 (diberikan kepada sekolah untuk ditangani).
(4) Asuransi Overseas (6 bulan): total subsidi NTD 560 (setelah tiba
di Taiwan sebelum berpartisipasi dalam Asuransi Kesehatan).
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Menyediakan beasiswa dan
bantuan belajar yang lengkap - 2
(5) Asuransi Kesehatan: memberikan subsidi untuk setengah
tanggungan sendiri Asuransi Kesehatan pelajar dari keluarga
kurang mampu (subsidi setiap bulan NTD 413).
(6) Dana tambahan makanan Tahun Baru Imlek dan kegiatan
pengembangan diri: setiap orang setiap tahun NTD 1.400
(diberikan kepada sekolah untuk ditangani).
(7) Dana kerja paruh waktu dan dana bantuan belajar: pelajar yang
memperoleh kesempatan kerja paruh waktu setiap orang setiap
bulan NTD 2.200.
(8) Penghiburan dan bantuan kesulitan darurat: bantuan diberikan
sesuai kondisi setiap kasus.

2. Beasiswa donasi perusahaan: penghargaan lulusan luar biasa
Haiqingban, menyeleksi 1% pelajar terbaik berkewarganegaraan
Malaysia dan menghadiahkan setiap orang NTD 50.000.

3. Mendorong perusahaan dalam negeri yang memiliki cabang di luar
negeri untuk menyediakan beasiswa bersama dengan perusahaan
Taiwan Overseas di luar negeri.

