Giới thiệu Phỏng vấn trực tuyến và Thư mời
nhập học có điều kiện (Conditional Offer) Lớp
Thanh niên hải ngoại kỳ thứ 41
I.

Mục đích:
(I)

Về phía học sinh: Các bạn trẻ muốn sang Đài Loan
học tập có thể trực tiếp thông qua dữ liệu “Đường
dây liên hệ tư vấn kỹ thuật số” mà Ủy ban chúng tôi
đã tổng hợp lại, để liên hệ với các trường và yêu cầu
tư vấn trực tuyến, đồng thời sớm xác nhận khoa/ban
mà mình muốn học trong kỳ này, để sớm chuẩn bị
cho việc đến Đài Loan học tập.

(II) Về phía trường học: Qua đây cung cấp các biện pháp
khích lệ liên quan cho học sinh nhập học, thúc đẩy
hình thành lớp học.
II.

Trường học tham gia (tổng cộng 11 trường): Đại học Tịnh Nghi,
Đại học KHKT Hoằng Quang, Đại học KHKT Thụ Đức, Đại học
KHKT Côn Sơn, Đại học KHKT Y Nguyên Bội, Đại học Trung
Hoa, Đại học KHKT Nam Khai, Đại học KHKT Hồng Quốc Đức
Lâm, Đại học KHKT Minh Tân, Đại học Đại Diệp, Đại học
KHKT Long Hoa.

III.

Lịch trình: 1/8~30/9/2021.

IV.

Phương pháp:
(I)

Về phía học sinh: Phù hợp điều kiện đăng ký Lớp
Thanh niên hải ngoại, tuy nhiên mỗi học sinh chỉ
được đăng ký 1 trường 1 khoa.
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
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dấu “Lưu trú ở nước ngoài”.
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.
3. Cơ thể khỏe mạnh, hạnh kiểm tốt, không có sở thích xấu.
4. Trình độ giáo dục phù hợp với điều kiện đăng ký của
từng khoa.
5. Thành thạo tiếng Trung (tiếng Hoa) và có khả năng viết
tiếng Trung.
(II) Về phía trường học:
1. Trường tổ chức sẽ tự đặt ra phương án phù hợp số lượng
tuyển sinh, điều kiện đăng ký và biện pháp khích lệ học
sinh.
2. Khuyến khích các em học sinh sử dụng Đường
dây tư vấn kỹ thuật số, để các em nắm được
thông tin tuyển sinh, kịp thời tư vấn cho các em
về kế hoạch đào tạo của trường và khoa muốn
học, cũng như biện pháp phụ đạo và các mục trợ
cấp liên quan.
3. Trước khi tiến hành phỏng vấn trực tuyến, đề
nghị học sinh xuất trình bảng danh sách kiểm tra
hồ sơ đã được đơn vị bảo lãnh giới thiệu đóng
dấu chứng nhận, và các giấy tờ chứng nhận điều
kiện đăng ký khác theo quy định của từng trường
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(ví dụ như chứng nhận học sinh khó khăn, thư
giới thiệu), để đảm bảo học sinh đáp ứng đủ điều
kiện xin phỏng vấn trực tuyến.
4. Sau khi phỏng vấn thành công, ký “Thư mời nhập
học có điều kiện” cho học sinh, cung cấp 1 bản
cho học sinh bảo quản, và gửi cho Ủy ban chúng
tôi trrước ngày hết hạn đăng ký.
V.

Phương thức đăng ký:
(I)

Tra cứu điều kiện:
1. Học sinh vào phần tra cứu kỹ đường dây tư vấn kỹ
thuật số và biện pháp áp dụng “Thư mời nhập học
có điều kiện (Conditional offer)” trong “Khu v ực
tuyển sinh trực tuyến Lớp Thanh niên hải ngoại kỳ
thứ 41” trên trang web chính thức của Ủy ban
chúng tôi để tra cứu phương thức đăng ký, điều
kiện đăng ký và quy định của các trường tham gia
chương trình này.
2. Nếu có ý định đăng ký vào trường/khoa nào, thì sẽ
tiến hành bước phỏng vấn tiếp theo.

(II)

Chuẩn bị giấy tờ:
1. Học sinh cần chuẩn bị các giấy tờ đăng ký theo quy
định của Quy chế tuyển sinh, và điền biểu mẫu đăng
ký ghi Nguyện vọng 1 vào mã khoa mà mình lựa
chọn, đồng thời ghi rõ áp dụng phương án phỏng
vấn trực tuyến (như bản mẫu).
2. Để tránh trường hợp lớp theo nguyện vọng của học
sinh lại không được mở theo dự kiến, khiến không
thể phân bổ vào lớp, đề nghị học sinh vui lòng điền
hết 8 nguyện vọng.
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3. Vìthực tế nhập học còn phải căn cứ vào nguyện vọng mà
học sinh điền để tiến hành phân bổ, nên đề nghị học sinh
vui lòng đặc biệt lưu ý xem mã số trường và khoa mình
điền có đúng không.
(III)

Gửi Đơn vị bảo lãnh giới thiệu chứng nhận Trình
độ giáo dục:

1. Trước hết, học sinh cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký
(Bảng danh sách kiểm tra hồ sơ, Biểu mẫu đăng ký
(2 tờ), Giấy cam kết, Phiếu thông tin cơ bản của
học sinh hải ngoại, Bản photo giấy tờ cư trú của nơi
cứ trú ở nước ngoài, Bản photo bằng tốt
nghiệp/chứng nhận sắp tốt nghiệp và bảng điểm),
gửi đến cho đơn vị bảo lãnh giới thiệu xác nhận
xem có phù hợp với điều kiện đăng ký lớp Thanh
niên hải ngoại không, và tiến hành chứng nhận trình
độ giáo dục; học sinh cần báo để đơn vị bảo lãnh
giới thiệu biết mình muốn áp dụng phương pháp
phỏng vấn trực tuyến.
2. Sau khi đơn vị bảo lãnh giới thiệu chứng nhận xong,
sẽ đánh dấu các hạng mục đã chứng nhận và đóng
dấu tại Bảng kiểm tra điều kiện (như bản mẫu), sau
đó scan gửi qua Email cho học sinh lưu lại.
3. Đơn vị bảo lãnh giới thiệu sẽ tạm thời bảo quản hồ
sơ đăng ký, đợi học sinh nộp Thư mời nhập học, thì
sẽ gửi cả thể cho Ủy ban chúng tôi.
(IV)

Liên hệ với trường học: Học sinh liên hệ với
đường dây tư vấn kỹ thuật số của trường mình
muốn đăng ký học, và xuất trình bảng danh sách
kiểm tra hồ sơ đã được đơn vị bảo lãnh giới thiệu
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đóng dấu chứng nhận, và các giấy tờ chứng nhận
điều kiện đăng ký khác theo quy định của từng
trường (ví dụ như chứng nhận học sinh khó khăn,
thư giới thiệu), để đảm bảo học sinh đáp ứng đủ
điều kiện xin phỏng vấn trực tuyến, sau đó là có
thể tiến hành phỏng vấn trực tuyến.
(V)

Phỏng vấn thành công:

1. Học sinh và nhà trường sẽ ký trực tuyến “Thư mời
nhập học có điều kiện”, và mỗi bên bảo quản một
bản.
2. Nhà trường cần gửi “Thư mời nhập học có điều kiện”
đến cho Ủy ban chúng tôi kiểm tra.
(VI)

Gửi hồ sơ:

1. Học sinh gửi “Thư mời nhập học có điều kiện” cho
đơn vị bảo lãnh giới thiệu, và thông báo với đơn vị
đó về việc đã hoàn thành phỏng vấn trực tuyến.
2. Đơn vị bảo lãnh giới thiệu đánh dấu tích chọn các
mục khác trong Bảng danh sách kiểm tra hồ sơ, và
ghi rõ đã nộp “Thư mời nhập học có điều kiện”.
3. Cuối cùng, đơn vị bảo lãnh giới thiệu sẽ gửi toàn bộ
hồ sơ đăng ký cùng với “Thư mời nhập học có điều
kiện” của học sinh, thông qua cơ quan đại diện ở
nước ngoài chuyển đến cho Ủy ban chúng tôi.
(VII)

Phân bổ:

1. Ủy ban chúng tôi sẽ kiểm tra xem nguyện vọng mà
học sinh điền có khớp với Thư mời nhập học không,
sau đó chuyển Thư mời nhập học của học sinh đến
các doanh nghiệp để tiến hành công tác phân bổ.
2. Học sinh trong năm học hiện tại nếu sau khi điền
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nguyện vọng, được Ủy ban chúng tôi xác nhận, và
có mở lớp tương ứng, thì sẽ được áp dụng phương
án nhập học này, được phân bổ vào lớp theo nguyện
vọng; nếu không mở lớp tương ứng, sẽ phân bổ theo
nguyện vọng tiếp theo của học sinh.
(VIII)

Thực thi điều kiện nhập học: Trường học có ký
kết “Thư mời nhập học có điều kiện” với học sinh,
đề nghị sau khi học sinh nhập học, nhà trường hãy
tiến hành thực hiện điều kiện nhập học trên thư
mời.
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Tra cứu điều kiện

• Vào phần "Khu vực tuyển sinh trực tuyến Lớp Thanh niên hải ngoại
kỳ thứ 41" trên trang web chính thức của Ủy ban chúng tôi để tra cứu
phương pháp đăng ký chương trình này.

Chuẩn bị giấy tờ

• Chuẩn bị các giấy tờ đăng ký, và điền biểu mẫu đăng ký ghi Nguyện
vọng 1 vào mã khoa mà mình lựa chọn.

Chứng nhận Trình độ giáo dục

• Trước hết, học sinh cần gửi hồ sơ đăng ký cho đơn vị bảo lãnh giới
thiệu, và báo cho đơn vị bảo lãnh giới thiệu biết mình muốn áp dụng
phương pháp phỏng vấn trực tuyến.

Nhận được bảng kiểm tra điều kiện

• Sau khi đơn vị bảo lãnh giới thiệu chứng nhận xong, sẽ đánh dấu các
hạng mục đã chứng nhận và đóng dấu tại Bảng kiểm tra điều kiện, sau
đó scan gửi qua Email cho học sinh lưu lại.

Liên hệ với trường học

• Họ sinh thông qua đường dây tư vấn của các trường để liên hệ với nhà
trường, và xuất trình chứng nhận bảng kiểm tra điều kiện đã được đơn
vị bảo lãnh giới thiệu đóng dấu, sau đó tiền hành phỏng vấn trực tuyến.

Phỏng vấn thành công

• Sau khi phỏng vấn thành công, học sinh và nhà trường sẽ ký trực tuyến
"Thư mời nhập học có điều kiện", và mỗi bên bảo quản một bản. Ngoài
ra, nhà trường gửi giấy tờ trên cho Ủy ban chúng tôi kiểm tra.

Gửi hồ sơ

• Học sinh gửi Thư mời nhập học cho đơn vị bảo lãnh giới thiệu.
• Đơn vị bảo lãnh giới thiệu sẽ gửi toàn bộ hồ sơ đăng ký của học sinh,
thông qua cơ quan đại diện ở nước ngoài chuyển đến cho Ủy ban
chúng tôi.

Phân bổ

• Ủy ban chúng tôi sẽ kiểm tra xem nguyện vọng mà học sinh điền có
khớp với Thư mời nhập học không, để tiến hành công tác phân bổ.
Nếu nguyện vọng đã điền không có mở lớp tương ứng, thì sẽ tiến
hành phân bổ theo nguyện vọng tiếp theo.

Thực thi điều kiện nhập học

• Trường học có ký kết "Thư mời nhập học có điều kiện" với học sinh,
đề nghị sau khi học sinh nhập học, nhà trường hãy tiến hành thực hiện
điều kiện nhập học trên thư mời.
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