Langkah-langkah dan Jadwal
Pendaftaran Haiqingban-1
Memeriksa - Informasi perekrutan pelajar
Haiqingban Periode 41
Waktu pendaftaran dimulai dari 20 Juli 2021 s.d.
30 September 2021, alamat situs zona informasi

perekrutan pelajar: https://Youth.Taiwan-World.Net.

Memastikan - Kualiﬁkasi permohonan
pendaftaran Haiqingban
Kualiﬁkasi permohonan pendaftaran Haiqingban:

1.Bagi yang lahir di luar negeri dan telah memperoleh hak
kewarganegaraan atau hak tinggal permanen di tempat
tinggal luar negeri atau paspor ROC (Taiwan) yang dimiliki
telah disahkan dengan “status diaspora” semenjak keluar
dari Taiwan.

2.Pemuda keturunan Tionghua yang tengah menempuh
pendidikan Sekolah Menengah Atas tahun kedua atau yang
lebih tinggi (yaitu tengah menempuh pendidikan Sekolah
Menengah Atas tahun kedua sekolah Tionghua di tempat
tinggal luar negeri atau yang setara, termasuk pendidikan
menengah (secondary education) tahun kelima sesuai
sistem pendidikan Inggris), berusia di bawah 40 tahun
(lahir setelah tanggal 1 Juli 1981). Jika pendaftar wanita
memiliki anak, dapat melampirkan dokumen bukti terkait.
Setiap kali dapat diperpanjang hingga anak berusia 2 tahun,
tetapi maksimal tidak boleh melebihi 45 tahun.
3.Bertubuh sehat, berkelakuan baik, tidak memiliki
kebiasaan buruk.
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4.Memiliki tingkat riwayat pendidikan yang sesuai dengan
kualiﬁkasi permohonan pendaftaran masing-masing
jurusan.
5.Mengetahui Bahasa Mandarin dengan baik serta memiliki
kemampuan mencatat dalam Bahasa Mandarin.

Mempersiapkan - Data material untuk
permohonan pendaftaran Haiqingban

1.Tabel pemeriksaan material.
(silakan lihat Panduan-Lampiran 1)

2.Formulir pendaftaran 2 rangkap (silakan lihat PanduanLampiran 2; atau klik tautan pendaftaran online pada situs
resmi Komite Urusan Komunitas Tionghua Perantauan,
cetak setelah diisi), menempelkan 1 lembar foto 2 inci
setengah badan sisi depan tanpa topi yang diambil dalam
6 bulan terakhir pada masing-masing rangkap.
3.Surat pernyataan dan kartu informasi dasar pelajar luar
negeri. (silakan lihat Panduan-Lampiran 3, PanduanLampiran 4)

4.Menyerahkan fotokopi dokumen izin tinggal di tempat
tinggal luar negeri (seperti fotokopi KTP atau fotokopi
paspor lokal atau fotokopi paspor ROC (Taiwan) dan
halaman pengesahan status diaspora). Wilayah Thailand
harus menyerahkan juga dokumen bukti keturunan
Tionghua dan bukti identitas nasional atau dokumen bukti
kewarganegaraan lainnya.

5.Fotokopi ijazah kelulusan (sertiﬁkat menempuh pendidikan)
dan rapor (dokumen berbahasa asing harus diterjemahkan
menjadi Bahasa Mandarin) yang di atasnya dibubuhi stempel
bukti setelah melalui pemeriksaan organisasi sponsor
(sekolah).
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Mendaftar

1.Kantor kedutaan, kantor perwakilan, kantor urusan di luar
negeri, atau lembaga resmi yang ditunjuk oleh Kementerian
Luar Negeri (selanjutnya disebut sebagai Instansi Luar
Negeri) atau organisasi sponsor yang ditunjuk Komite ini.
Pemohon harus mengajukan permohonan kepada
organisasi tersebut di negeri tempat tinggal asal, tidak
dapat mengajukan permohonan di wilayah lain.

2.Untuk wilayah Myanmar adalah sekolah Tionghua yang
memiliki divisi Sekolah Menengah Atas (yaitu sekolah
sponsor). Akan tetapi, pelajar lulusan divisi Sekolah
Menengah Atas dari sekolah sponsor terbatas hanya dapat
mengajukan permohonan kepada sekolah asal.

3.Untuk informasi terkait organisasi sponsor masing-masing
negara, silakan lihat di tautan situs resmi Komite ini
(seperti yang terlampir)
https://www.ocac.gov.tw/OCAC/Pages/VDetail.aspx?
nodeid=1873&pid=23725386

Memeriksa hasil pembagian sekolah

DEC

Komite ini akan melaksanakan pekerjaan terkait pembagian
pada bulan Oktober dan November.
Daftar pembagian diperkirakan akan diumumkan pada awal
bulan Desember di situs resmi Komite Urusan Komunitas
Tionghua Perantauan.
Harap terus perhatikan! Kami juga akan sewaktu-waktu
mengumumkan situasi terbaru di Facebook resmi Komite
Urusan Komunitas Tionghua Perantauan.
Jangan sampai lewatkan!
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Imigrasi masuk Taiwan untuk belajar
Kelas Haiqingban Periode 41 akan resmi dimulai pada
tanggal 8 April 2022.
Waktu masuk imigrasi dan pelaporan yaitu tanggal
1 April 2022 s.d. 7 April 2022.

Daftar jadwal perekrutan pelajar
Haiqingban Periode 41
Tanggal pendaftaran
dan sponsor
Seleksi awal
Administrasi pembagian

(termasuk pembagian kedua)

Tanggal masuk imigrasi
dan pelaporan
Tanggal resmi

pembukaan kelas

20 Juli 2021 s.d.

30 September 2021
30 September 2021 s.d.
31 Oktober 2021

31 Oktober 2021 s.d.
30 November 2021

1 April 2022 s.d. 7 April 2022
8 April 2022

