
Phỏng vấn trực tuyến Lớp Thanh niên hải ngoại kỳ thứ 41 

của Ủy ban Sự vụ Hoa kiều 

Bảng thông tin liên hệ và quy chế thực hiện của các trường 

tham gia chương trình này 

ST

T 

Trường 

tham 

gia 

Phương thức liên hệ của trường Quy chế phỏng vấn 

trực tuyến của các 

trường 
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Đại 
học 
Tịnh 
Nghi 

1. Địa chỉ trường: No. 200, Sec. 7, 

Taiwan Boulevard, Shalu Dist., 

Taichung City, 43301 Taiwan 

2. Điện thoại: +886-4-26328001 

máy lẻ 19105. Hotline: +886-4-

26329840 

3. Trang web: 

https://dpcd.pu.edu.tw/ 

4. Đường dây tư vấn kỹ thuật số: 

Ms. Chiang Ching Yu 江靖瑜/ 

jyjiang@pu.edu.tw hoặc 

pu11300@pu.edu.tw/ 

5. Facebook: Văn phòng Giáo dục 

và Xúc tiến Đại học Tịnh Nghi / 

Đại học Tịnh Nghi Tài khoản 

Line@ chính thức của Lớp Thanh 

niên hải ngoại: @397kanrj 

I. Điều kiện: 

1. Phù hợp điều 

kiện đăng ký phỏng 

vấn nhập học của 

Ủy ban Sự vụ Hoa 

kiều. 

2. Có khả năng 

nghe nói đọc viết 

tiếng Trung (tiếng 

Hoa) 

II. Học sinh sau khi 

phỏng vấn đậu vào 

trường, sẽ được nhà 

trường ưu tiên trong 

kỳ học thứ nhất thu 

xếp cho cơ hội mỗi 

học kỳ 40 giờ thực 

tập vừa học vừa làm 

trong trường (hiện 

mailto:jyjiang@pu.edu.tw


nay lương theo giờ 

là 160 Đài tệ/giờ, 

thu nhập khoảng 

6.400 Đài tệ), 

không phân biệt 

khoa/hệ, lựa ưu tiên 

theo tư cách từ cao 

xuống thấp, tổng 

cộng có 8 suất. 

III. Học sinh nếu có 

biểu hiện tốt trong 

công việc và sát 

hạch đạt yêu cầu, 

thì từ học kỳ thứ hai 

trở đi sẽ được tiếp 

tục ưu tiên thu xếp 

cơ hội thực hành 

trong trường. 

IV. Lựa chọn học 

sinh ưu tú để giới 

thiệu cho các đơn vị 

thực tập trong 

trường (ví dụ: Tiệm 

cà phê Cafe 

Providence, Chiến 

binh tiếp thị kỹ 



thuật số, v.v.), 

những em biểu hiện 

xuất sắc sẽ có cơ 

hội được giới thiệu 

tới các đơn vị thực 

tập ngoài trường 

(Goldenville, Nền 

tảng Học sinh Hoa 

kiều và nước ngoài 

GIFT, v.v.). 

V. Có thể học lên 

cao: Sau khi đậu 

vào hệ đại học và 

cao học của trường 

chúng tôi, có thể 

đăng ký học ở 

trường hợp tác tại 

nước ngoài để lấy 

bằng kép/ba bằng, 

hoặc đăng ký làm 

sinh viên trao đổi 

để đi học tại các 

trường kết nghĩa ở 

hải ngoại. Về các 

thông tin liên quan, 

có thể tham khảo 



trang web 

https://411.pu.edu.

tw/p/426-1073-

6.php?Lang=zh-tw 
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Đại 
học 

Công 
nghệ 
Hoằn

g 
Quan

g 

1. Địa chỉ trường: No. 1018, Sec. 

6, Taiwan Boulevard, Shalu 

Dist., Taichung City, 433304 

Taiwan (R.O.C.) 

2. Điện thoại: +886-4-26318652 

máy lẻ 7301      Fax: +886-4-

26314074 

3. Trang web: 

https://csc.hk.edu.tw/ 

4. Đường dây tư vấn kỹ thuật số: 

isadmission@hk.edu.tw / Chen 

Chun Liang 陳俊良 (Line / 

Wechat): jordnccl 

I. Điều kiện: Học 

sinh học xong lớp 

11, và thành tích 

học tập phải đạt 

điểm yêu cầu. 

II. Nguyện vọng 1 

của học sinh điền 

vào Hoằng Quang, 

nếu sĩ số lớp từ 35 

người trở lên, thì 

học kỳ thứ nhất sẽ 

giảm 50% phí học 

liệu/giáo trình. 

III. Học sinh đậu 

vào Hoằng Quang 

theo nguyện vọng 

1, sẽ ưu tiên thu xếp 

cấp trợ cấp vừa học 

vừa làm và hỗ trợ 

học tập. 

3 
Đại 
học 

1. Địa chỉ trường: No. 59, 

Hengshan Rd., Yanchao Dist., 

I. Điều kiện nhập 

học: 



KHK
T 

Thụ 
Đức 

Kaohsiung City, 824 Taiwan 

(R.O.C.) 

2. Điện thoại: +886-7-615 8000 

máy lẻ 1610 

3. Trang web: www.stu.edu.tw 

4. Đường dây tư vấn kỹ thuật số: 

Phó trưởng nhóm Alice Chen 陳

亞淯 (hỗ trợ tiếng Trung, Anh), 

Line: yayuchen; Whatsapp: 

+886910799251 

1. Học sinh có 

chứng nhận hoàn 

cảnh khó khăn 

(học sinh 

nghèo). 

2. Có Thư giới 

thiệu của hiệu 

trưởng và thầy 

cô trường THPT, 

hoặc của Hội 

sinh viên du học 

Đài Loan. 

3. Các giấy tờ 

chững nhận 

khác, như: 

Chứng nhận hoạt 

động Câu lạc bộ, 

chứng nhận 

giành giải, 

chứng nhận hoạt 

động ngoại khóa, 

v.v. 

II. Chỉ tiêu của 

chương trình: 2 

người 

III. Biện pháp khích 



lệ: 

1. Sau khi 

phỏng 

vấn, 

những học 

sinh đủ 

điều kiện 

thì sau khi 

nhập học 

nếu có nhu 

cầu sẽ 

được thu 

xếp vừa 

học vừa 

làm, ưu 

tiên hỗ trợ 

cung cấp 

cơ hội làm 

thêm trong 

và ngoài 

trường. 

2. Lớp 

Thanh 

niên hải 

ngoại sau 

khi tốt 



nghiệp mà 

học thẳng 

lên khoa 

Máy tính 

và Truyền 

thông 

trường Đại 

học 

KHKT 

Thụ Đức, 

thì học kỳ 

thứ nhất sẽ 

giảm 50% 

học phí và 

phụ phí, 

căn cứ vào 

“Trọng 

tâm chính 

sách tiền 

học bổng 

và hỗ trợ 

nhập học 

cho du học 

sinh nước 

ngoài và 

học sinh 



Hoa kiều 

từ hải 

ngoại - 

Đại học 

KHKT 

Thụ Đức”. 
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Đại 
học 

KHK
T 

Côn 
Sơn 

1. Địa chỉ trường: No. 195, Kunda 

Rd., Yongkang Dist., Tainan City, 

Taiwan (R.O.C.) 

2. Điện thoại: +886-6-2727175 

máy lẻ 259 

3. Trang web: 

https://web.ksu.edu.tw/DTMAIM

D/page/53441 

4. Người phụ trách: Phòng giao 

lưu quốc tế và hai bờ eo biển Đài 

Loan, Thư ký Feng Hsin Yi 馮馨

儀 

(1)WECHAT: fengyo5987 

(2)Email: oiaf@mail.ksu.edu.tw 

(3)LINE: khiconbonmat (tiếng 

Việt), ferdyglenys (tiếng 

Indonesia) 

Các loại ưu đãi hỗ 

trợ bao gồm 

1. Trợ cấp nơi ở 

cách ly phòng dịch 

sau khi nhập cảnh 

Đài Loan, tối đa có 

thể nhận 10.500 Đài 

tệ. (Khoảng 1.483 

MYR) 

2. Trong vòng 2 

năm sau khi nhập 

học, được miễn phí 

ở ký túc xá trong kỳ 

nghỉ hè và nghỉ 

đông, tương đương 

20.000 Đài tệ. 

(Khoảng 2826 

MYR) 

3. Khi nhập học sẽ 

được tặng bộ 



giường nệm ký túc, 

trị giá khoảng 2.000 

Đài tệ. (Khoảng 

282 MYR) 

Các mục ưu đãi trên 

chỉ cung cấp 10 

suất, mỗi khoa 5 

suất. 
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Đại 
học 
KH
KT 
Y 

Ngu
yên 
Bội 

1. Địa chỉ trường: No. 306, 

Yuanpei St., Hsinchu City, 30015 

Taiwan (R.O.C.) 

2. Điện thoại của người phụ trách: 

Ms. Yang 楊小姐 + 886-3-

6102407 

3. Trang web: 

https://io.ypu.edu.tw/p/412-1019-

4373.php?Lang=zh-tw 

4. Đường dây tư vấn kỹ thuật số: 

Họ tên người liên hệ: Ms. Yang 

楊小姐 

(hỗ trợ tiếng Trung, Anh, Việt, 

Indonesia) 

 

(1)Điện thoại: +886-3-6102407 

(2)Email: 

mulin@mail.ypu.edu.tw 

Không có quy định 

cụ thể, về chỉ tiêu 

đăng ký và các mục 

ưu đãi hỗ trợ, vui 

lòng liệc lạc với 

Người liên hệ của 

nhà trường để được 

giải đáp. 



(3)Line ID: mizsun0706 

(4)Whatsapp ID: +886-

975258426 

(5)Wechat ID: mizsun0706 
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Đại 
học 
Trun

g 
Hoa 

1. Địa chỉ trường: No. 707, Sec. 2, 

Wufu Rd., Xiangshan Dist., 

Hsinchu City, 30012 Taiwan 

2. Điện thoại: +886-3-518-6338 

3. Trang web: 

http://international.chu.edu.tw/ind

ex_welcome.php 

4. Đường dây tư vấn kỹ thuật số: 

Email: 

international@g.chu.edu.tw 

Người liên hệ: Giáo viên Huang 

Jie 黃婕老師 (tiếng Trung/Anh) 

Không có quy định 

cụ thể, về chỉ tiêu 

đăng ký và các mục 

ưu đãi hỗ trợ, vui 

lòng liệc lạc với 

Người liên hệ của 

nhà trường để được 

giải đáp. 
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Đại 
học 

KHK
T 

Khai 
Nam 

1. Địa chỉ trường: No. 568, 

Zhongzheng Rd., Caotun Town, 

Nantou County, 54243 

2. Điện thoại: 

+886(49)2563489#1591/1595 

3. Trang web: www.nkut.edu.tw 

4. Đường dây tư vấn kỹ thuật số: 

(1) Tiếng Trung/tiếng Anh: 

Chien Ming Yu 簡名俞 

(WeChat ID: mingyuer1015) E-

Điều kiện đăng ký: 

1. Phù hợp điều 

kiện đăng ký Lớp 

Thanh niên hải 

ngoại 

2. Năng lực tiếng 

Hoa 

[ ] Tiến cấp hoặc 

Lưu loát 

[ ] Cơ sở (sau khi 



mail: yu@nkut.edu.tw 

(2) Tiếng Việt Nam: Lan 

Nguyen (Zalo ID: 

+886968926326) E-mail: 

Lan263@nkut.edu.tw 

(3) Tiếng Indonesia/tiếng Anh: 

Steven Harry (Whatsapp ID: 

+6281919768138) E-mail: 

harrystevenz@gmail.com 

nhập học cần tham 

gia khóa phụ đạo 

tiếng Hoa trong 2 

học kỳ) 
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Đại 
học 
KHK
T 
Hồng 
Quốc 
Đức 
Lâm 

1. Địa chỉ trường : No. 1, Ln. 380, 

Qingyun Rd., Tucheng Dist., New 

Taipei City, 23654 

2. Điện thoại: +886-2-22733567 

máy lẻ 834, 835, 837. 

3. Trang web: 

http://www.hdut.edu.tw/ 

4. Đường dây tư vấn kỹ thuật số: 

Mr. Ru Ming Yuan 茹明遠 

Email: 

B570@mail.hdut.edu.tw, WeChat 

ID: myuan29, Line ID: myuan29 

5. Đường dây liên hệ này có thể 

cung cấp hỗ trợ bằng tiếng Việt, 

tiếng Malaysia và tiếng Quảng 

Đông. 

4. Học sinh hẹn 

phỏng vấn vui 

lòng cung cấp 

chứng nhận năng 

lực đặc biệt hoặc 

thành tích xuất 

sắc ở các lĩnh 

vực liên quan, 

hoặc Thư giới 

thiệu bằng văn 

bản của thầy cô 

trong trường. 

5. Những học sinh 

đã phỏng vấn 

xong và đã được 

trường chúng tôi 

cấp “Thư mời 



nhập học có điều 

kiện”, và tiến 

hành đăng ký 

theo quy định 

liên quan của 

Lớp Thanh niên 

hải ngoại, thì khi 

đăng ký vui lòng 

điền nguyện 

vọng 1 là khoa 

muốn học tại 

Lớp Thanh niên 

hải ngoại ở 

trường chúng tôi. 

6. Đối với 5 học 

sinh đầu tiên 

được trường 

chúng tôi cấp 

“Thư mời nhập 

học có điều 

kiện”, rồi được 

Ủy ban Sự vụ 

Hoa kiều thông 

qua và trường 

chúng tôi mở lớp 

thành công, thì 1 



tháng sau khi 

hoàn tất đăng ký 

nhập học, sẽ 

được phòng 

Quốc tế của 

trường cấp học 

bổng 5.000 Đài 

tệ. 
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Đại 
học 
KHK
T 
Minh 
Tân 

1. Địa chỉ trường: No. 1, Xinxing 

Rd., Xinfeng Township, Hsinchu 

County 

2. Điện thoại: +886-3-559-3412 

3. Trang web: 

http://www.im.must.edu.tw 

4. Đường dây tư vấn kỹ thuật số: 

(1)Người phụ trách: Ms. Zhuang 

Chieh Ru 莊杰茹, hỗ trợ ngôn 

ngữ: Tiếng Trung. 

(2)Điện thoại: 03-5593142#3433 

(3)Email: ruby@must.edu.tw 

5. Học lên cao, học bổng: Mr. 

Chen Chia Kai 陳家凱, hỗ trợ 

ngôn ngữ: tiếng Trung, tiếng Việt. 

(1)Điện thoại: 03-

5593142#2145 

Không có quy định 

cụ thể, về chỉ tiêu 

đăng ký và các mục 

ưu đãi hỗ trợ, vui 

lòng liệc lạc với 

Người liên hệ của 

nhà trường để được 

giải đáp. 



(2)Email: 

kai.chen@must.edu.tw 

(3)Line ID: Jk0827 

6. Thực tập và việc làm: Giáo viên 

Lai Yen Ru 賴彥如老師, hỗ trợ 

ngôn ngữ: tiếng Trung. 

(1)Điện thoại: 03-

5593142#3431~3433 

(2)Email: yenru@must.edu.tw 

(3)Line ID: yrl33 
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Đại 
học 
Đại 
Diệp 

1. Địa chỉ trường: No. 168, Xuefu 

Rd., Dacun Township, Changhua 

County, 515 

2. Điện thoại: +886 48511888 máy 

lẻ 1762 

3. Trang web: 

Phòng giao lưu quốc tế và hai bờ 

eo biển Đài Loan của Đại học 

Đại Diệp http://fa.dyu.edu.tw/ 

Khoa Quản lý Kinh doanh Giải 

trí của Đại học Đại Diệp 

http://rm.dyu.edu.tw/  

4. Đường dây tư vấn kỹ thuật số: 

5. Tổ trưởng Lin Yi Miao (tiếng 

Trung) Line ID: 0937255157, 

Yang Ting Ru (tiếng Anh) Line 

I. Cung cấp 15 suất 

(mỗi khoa 5 suất) 

trợ cấp phí ký túc 

xá học kỳ thứ nhất 

cho học sinh ưu tú, 

mỗi suất 10.000 Đài 

tệ. II. Hỗ trợ phí ở 

khách sạn kiểm 

dịch sau khi nhập 

cảnh, mỗi suất 

5.000 Đài tệ. 



ID: 0983726, Hoàng Lâm Đào 

(tiếng Việt) Line ID: 

d01265054911 
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Đại 
học 
KHK
T 
Long 
Hoa 

1. Địa chỉ trường: No.300, Sec.1, 

Wanshou Rd., Guishan Dist., 

Taoyuan City, 33306 

2. Điện thoại: +886 2 8209 3211 

máy lẻ 2509, Chuyên viên Cheng 

Che Wei (曾澤威) 

3. Trang web: www.lhu.edu.tw E-

mail: he277@mail.lhu.edu.tw 

4. Đường dây tư vấn kỹ thuật số: 

Mr. Cheng Che Wei (曾澤威) 

Điện thoại: +886 2 8209 3211 # 

2509, Line ID: chanzw0428 

5. Hỗ trợ ngôn ngữ: Trung, Anh, 

Malaysia 

Không có quy định 

cụ thể, về chỉ tiêu 

đăng ký và các mục 

ưu đãi hỗ trợ, vui 

lòng liệc lạc với 

Người liên hệ của 

nhà trường để được 

giải đáp. 

 

 

 

 


