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停留簽證(Visitor Visa)、居留簽證(Resident Visa )、居留證(ARC) 

 

一、關於申辦簽證 

Về việc xin visa( xin thị thực) 

1.已獲本中心入學許可之外籍人士，可持本中心寄發之入學許可及相關文件，

到最近之中華民國大使館或代表處申請「停留簽證─研習中文(簽證註記代

碼 FR)」。 

Sinh viên nước ngoài đã được nhận vào Trung tâm tiếng Trung sẽ mang theo 

giấy chứng nhận ghi danh(giấy báo nhập học) và các tài liệu liên quan của bạn đến 

đại sứ quán, lãnh sự quán hoặc văn phòng đại diện gần nhất để xin visa du lịch 

(CODE-FR: Học tiếng Trung Quốc). 

2.所持停留簽證之期限若為 60 天以上且未加蓋限制記號者，於停留期限屆滿

前 15 日，可向停留地縣市移民署申請延期。每次最長得延期 60 天，以 2 次

為限；若停留簽證之期限為 90 天者，則僅能延長簽證一次。 

Sinh viên nước ngoài đã được nhận vào Trung tâm tiếng Trung sẽ mang theo 

giấy chứng nhận ghi danh(giấy báo nhập học) và các tài liệu liên quan của bạn đến 

đại sứ quán, lãnh sự quán hoặc văn phòng đại diện gần nhất để xin visa du lịch 

(CODE-FR: Học tiếng Trung Quốc). 

3.以落地簽證或免簽證方式入境、非以研習中文之停留簽證目的來台，或以其

他身分在台居留者，均不得在台轉換簽證目的為「研習中文」。 

Những người vào Đài Loan theo chương trình miễn thị thực, với thị thực hạ cánh 

hoặc thị thực du lịch cho các mục đích khác ngoài việc học tập Trung Quốc và 

những người đã cư trú tại Đài Loan cho các mục đích khác không đủ điều kiện để 

chuyển đổi sang thị thực cho mục đích Học tiếng Trung Quốc tại Đài Loan. 
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4.持簽證目的為研習中文之停留簽證來台，並已於本中心連續就讀滿四個月且

繼續註冊 3 個月以上，缺課時數未超過上課總時數 1/4 者，得於停留期限屆滿

至少 15 天前，至外交部領事事務局申請將停留簽證轉換成居留簽證，並應於

居留簽證簽發日起 15 日內，向居留地之內政部入出國及移民署各縣(市)服務

站申請外僑居留證(ARC)及重入國許可。居留證期限依所持外僑居留證所載

效期。 

Những sinh viên có visa du lịch với mục đích học tiếng Trung Quốc "và đã học 

tiếng Trung trong bốn tháng liên tục và tiếp tục đăng ký ít nhất 3 tháng, và số giờ 

tham gia học vượt quá 3/4 tổng số giờ học, có thể đăng ký đổi Visa du lịch thành 

Visa thường trú tại Cục lãnh sự và phải hoàn thành thủ tục trước khi visa hết hạn ít 

nhất 15 ngày. Phải xin Giấy chứng nhận cư trú cho người nước ngoài (ARC) và 

giấy phép tái nhập cảnh tại Cơ quan di trú địa phương trong vòng 15 ngày kể từ 

ngày cư trú ngày cấp visa. Thời gian lưu trú được ghi trên Giấy chứng nhận cư trú 

cho người nước ngoài(ARC). 

5.如申請證件須備「在學證明」及「出席紀錄」，請至中心辦理，需要 1至 2個

工作天。 

Nếu các bạn muốn xin “giấy chứng nhận sinh viên” hoặc “hồ sơ sinh viên” thì yêu 

cầu các phòng ban làm giúp, thời gian làm mất 1 đến 2 ngày làm việc. 

6.辦理停留簽證、居留簽證單位：外交部中部辦事處，地址：台中市南屯區黎

明路 2 段 503 號 1 樓。 

Để xin thị thực du lịch hoặc thị thực cư trú, vui lòng đến Văn phòng Trung ương Đài 

Loan, Bộ Ngoại giao tại số 1, số 503, giây. 2, Li-ming Rd., Thành phố Đài Trung. 

7.辦理停留簽證、居留證(ARC)延期單位：內政部入出國及移民署彰化縣服務

站，地址：彰化市中山路三段 2 號 1 樓。 

Để xin gia hạn thị thực du lịch hoặc ARC, vui lòng đến Trung tâm dịch vụ quận 

Chương hóa, Cơ quan nhập cư quốc gia tại 1st Fl., Số 2, Zhongshan Rd., Thành 

phố Chương hóa.  
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二、停留簽證(Visitor Visa)應備文件 

Tài liệu cần thiết cho Visa du lịch 

1.本中心入學許可正本及影本 

Giấy chứng nhận nhập học (bản gốc và bản sao) 

2.研習計畫書正本及影本 

Kế hoạch học tập (bản gốc và bản sao) 

3.財力證明正本及影本 

Chứng minh tài chính (bản gốc và bản sao) 

4.護照正本及影本 

Hộ chiếu (bản gốc và bản sao) 

5.簽證申請表。須至外交部領事局網站「線上填寫申請表專區」填寫，列印

產出具有條碼之簽證申請表，申請人須親自簽名確認。表上請黏貼 6 個月

內 2吋白底背景之彩色照片 2張。 

Mẫu đơn xin visa. Truy cập https://visawebapp.boca.gov.tw/ và điền vào mẫu đơn 

trực tuyến và in ra. Biểu mẫu phải hiển thị mã vạch và phải được người nộp đơn 

hoàn thành và ký tên. Dán vào mẫu đơn hai ảnh cỡ hộ chiếu màu với nền trắng được 

chụp trong vòng 6 tháng. 

6.其他視個案要求提供之文件。 

Các tài liệu hỗ trợ khác khi cần thiết. 

三、停留簽證延期應備文件 

Tài liệu cần thiết để gia hạn visa du lịch 

1.外國人居停留案件申請表(請至中心索取) 

Đơn xin cư trú nước ngoài (xin vui lòng yêu cầu từ trung tâm) 

2.個人護照正本 

Hộ chiếu (bản gốc) 

3.本中心註冊證明 

Giấy chứng nhận nhập học từ Trung tâm tiếng Trung Quốc 

4.上課出席紀錄證明 (第一次延期者免附) 

Hồ sơ tham dự (không bắt buộc cho phần mở rộng đầu tiên) 
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四、居留簽證(Resident Visa)應備文件 

Giấy tờ cần thiết cho Visa thường trú  

1.簽證申請表，須至外交部領事局網站「線上填寫申請表專區」填寫，列印

產出具有條碼之簽證申請表，申請人須親自簽名確認。 表上請黏貼 6個月

內 2吋白底背景之彩色照片 2張。 

Truy cập https://visawebapp.boca.gov.tw/ và điền vào mẫu đơn trực tuyến và in ra. 

Biểu mẫu phải hiển thị mã vạch và phải được người nộp đơn hoàn thành và ký tên. 

Dán vào mẫu đơn hai ảnh kích cỡ giống ảnh hộ chiếu màu với nền trắng được chụp 

trong vòng 6 tháng. 

2.護照正本及影本 

Hộ chiếu (bản gốc và bản sao) 

3.健康檢查合格證明正本及影本 

Giấy khám sức khỏe (bản gốc và bản sao) 

4.在學證明及註冊證明正本及影本 

Giấy chứng nhận sinh viên và giấy đăng kí (bản gốc và bản sao) 

5.上課出席紀錄證明正本及影本 

Hồ sơ tham dự (bản gốc và bản sao) 

6.成績單正本及影本 

Bảng điểm (bản gốc và bản sao) 

7.研習計畫書正本 

Kế hoạch học tập 

8.財力證明正本及影本 

Giấy chứng nhận tài chính 

9.其他視個案要求提供之文件 

Các tài liệu khác theo yêu cầu của trường hợp 
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五、居留證(ARC)應備文件 

Những giấy tờ cần thiết khi đi làm thẻ cư trú (ARC) 

1.外國人居停留案件申請表(請至中心索取) 

Mẫu đơn đăng ký (có ở Trung tâm tiếng Trung) 

2.護照正本 

Hộ chiếu (bản gốc) 

3.居留簽證 

Thẻ cư trú cũ 

4.在學證明書及出缺席紀錄證明正本 

Giấy chứng nhận sinh viên 

2 吋照片 2張 

Hai ảnh kích thước 2 inch 

6.申請費用：1年效期新台幣 1,000元；補發新台幣 500 元 

Phí đăng ký: thời hạn 1 năm đối với 1.000, Đài tệ; cấp lại: 500 đô la 

 

六、居留證(ARC)延期應備文件 

Giấy tờ cần thiết để gia hạn thẻ cư trú ARC 

1. 外國人居停留案件申請表(請至中心索取) 

Mẫu đơn đăng ký 

2. 居留簽證及居留證 

Visa cư trú và giấy phép cư trú(ARC cũ) 

3. 護照正本 

Hộ chiếu (bản gốc) 

4. 在學證明 

Giấy chứng nhận sinh viên 

5. 出席紀錄證明 

Bằng chứng tham dự 
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6. 2 吋相片 2張 

Hai ảnh kích thước 2 inch 

7. 申請費用：1 年效期新台幣 1,000元；補發新台幣 500元。 

Phí làm ARC: thời hạn 1 năm đối với 1.000, Đài tệ; cấp lại: 500 đô la 

※以上各類證件申請說明及相關事項，如有更動，依外交部領事事務局及內政

部入出國及移民署資訊網站公布之最新資料為準。 

Vui lòng tham khảo các bản cập nhật mới nhất về bất kỳ thay đổi nào trong các tài 

liệu ứng dụng nói trên và các vấn đề liên quan bằng cách truy cập trang web của 

Cục Lãnh sự và Cơ quan Di trú Quốc gia. 
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七、簽證申請簡要流程/ Quy trình xin visa 

 

持本中心入學許可及相關文件可申請 60 天或 90 天停留簽證來台就讀。

Bạn có thể nộp đơn xin thị thực du lịch 60 ngày  hoặc 90 ngày để học tập tại Đài Loan 

với giấy chứng nhận đăng ký từ Trung tâm và các tài liệu liên quan
 
 

 

60 天/ 90 天(60 ngày/ 90 ngày) 

於停留簽證到期日前 15 天到移民署辦理第一次延長簽證。 

(持 90 天停留簽證者最多只能延長一次) 

Bạn có thể nộp đơn xin gia hạn visa vào 15 ngày trước khi visa của bạn hết hạn tại Cơ 

quan Di trú Quốc gia địa phương. (Người có visa 90 ngày chỉ có thể xin gia hạn một lần.) 

60 天(60 ngày) 
 

於停留簽證到期日前 15 天到移民署辦理第二次延長簽證。               90 天 

Bạn có thể nộp đơn xin gia hạn visa  lần 2 trước khi visa của bạn hết hạn  15 ngày tại 

Cơ quan Di trú Quốc gia địa phương 
 

60 天(60 ngày) 
 

1. 於本中心修讀華語課滿 4 個月，且預繳下一季華語課至少三個月學費，可

到外交部申請居留簽證，請務必於停留簽證到期日前 15 天申請居留簽證。 

Những sinh viên đã học tiếng Trung Quốc tại Trung tâm trong bốn tháng liên tiếp 

và tiếp tục đăng ký ít nhất 3 tháng với học phí được trả trước có thể nộp đơn xin 

thay đổi Visa du lịch thành Visa thường trú tại Cục lãnh sự ít nhất 15 ngày trước thị 

thực hết hạn. 

2.如未於期限內將停留簽證轉為居留簽證，則須離台，申請新簽證來台。 

Nếu một người không thay đổi Visa du lịch của họ thành Visa thường trú trước 

khi visa hết hạn, họ sẽ cần phải rời khỏi Đài Loan và nhập lại quốc gia bằng 

visa mới. 

 

 

15 天(15 ngày) 
 

拿到居留簽證後 15 天內請至移民署申請居留證。 
Người ta phải nộp đơn xin Chứng nhận thường trú ngoài hành tinh (ARC) và Giấy phép 
tái nhập cảnh tại Cơ quan xuất nhập cảnh địa phương trong vòng 15 ngày kể từ ngày cấp 
Visa cư trú 

 

6 個月(6 tháng) 
 

1.於居留證到期日前 15 天辦理居留證延長。 
Gia hạn ARC phải làm trước ít nhất 15 ngày trước khi nó hết hạn. 

2.拿到居留證後，居留滿 6 個月，需加入全民健康保險。 
Nếu bạn có ARC và đã cư trú tại Đài Loan hơn 6 tháng, bạn sẽ cần được bảo 

hiểm với Bảo hiểm Y tế Quốc gia.
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工作證/ Giấy phép lao động

1. 華語研習生修讀華語課滿一年以上(每週 15小時)，可申請工作證。 

Sinh viên học tiếng Trung trong hơn một năm (15 giờ học mỗi tuần) có thể xin giấy 

phép đi làm việc. 

2. 主責單位為勞動力發展署。 

Đơn vị chịu trách nhiệm chính là Cơ quan Phát triển lực lượng lao động.( bộ lao động) 

3. 每週最長工作時數為 16小時，因核發工作證許可將參考學生預備學習華語

之時間長短而定，故須預繳下期學費。 

Giờ làm việc tối đa: 16 giờ mỗi tuần. Vì giấy phép lao động được cấp có liên 

quan đến thời gian học dự kiến của học sinh, học phí cho học kỳ tiếp theo sẽ 

được trả trước. 

4. 未經許可而有非法打工之情事，一經查獲將立刻通知主管單位取消其簽證

資格。 

Nếu phát hiện bất kỳ vi phạm làm việc trái phép và bất hợp pháp được tìm thấy, 

Chính quyền sẽ được thông báo ngay lập tức và thu hồi visa của cá nhân. 

5.申請步驟/ quy trình nộp đơn： 

步驟 說明 備註 

Step1 先有學生證、居留證、護照 確認學生報到入學且完成註冊 

Bước 1 
Chuẩn bị sẵn thẻ sinh viên, 

ARC và hộ chiếu 

Sinh viên nhập học phải được xác nhận và đăng 

ký hoàn thành 

Step2 

Bước 2 

1. 至系統申請帳號 
Đăng ký tài khoản trên hệ thống 

2.輸入基本資料(身分別) 
Nhập thông tin cơ bản (trạng 
thái) 

3.不要選擇自取 
Không chọn tự đón 

4.申請工作許可每次 6個 月，
例如 9月 30日~3月 31日，
申請起日應晚於匯款日。 
Giấy phép làm việc có giá trị 
trong sáu tháng, ví dụ từ 
ngày 30 tháng 9 đến ngày 31 
tháng 3. Ngày phát hành phải 
sau ngày chuyển tiền. 

5.上傳居留證、護照(需有簽
證頁及效期頁)，以及所要
求文件之 PDF 檔。 
Tải lên ARC, hộ chiếu của 
bạn (trang thị thực và trang 
ảnh) và các tài liệu cần thiết 
ở định dạng PDF. 

6.按暫時存取 
Nhấp vào để lưu 

1.系統網址/ Hệ thống trực tuyến 
https://ezwp.wda.gov.tw/wcfonline/wSite/Co
ntrol?function=Ind exPage 

 
2.如不懂，可先看操作手冊。 

https://ezwp.wda.gov.tw/wcfonline/wSite/do
wnload/student.pdf 

 
3.先申請帳號，就讀學校選擇「吳鳳科技大
學」，身分別選「外國留學生─華語文中
心」，完成帳號申請 後(請牢記帳號跟密
碼)，記得 先登入按新增案件。 

https://ezwp.wda.gov.tw/wcfonline/wSite/Control?function=IndexPage
https://ezwp.wda.gov.tw/wcfonline/wSite/Control?function=IndexPage
https://ezwp.wda.gov.tw/wcfonline/wSite/Control?function=IndexPage
https://ezwp.wda.gov.tw/wcfonline/wSite/Control?function=IndexPage
https://ezwp.wda.gov.tw/wcfonl
https://ezwp.wda.gov.tw/wcfonl
https://ezwp.wda.gov.tw/wcfonline/wSite/download/student.pdf
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步驟 說明 備註 

Step3 

Bước 3 

確認資料及收據都輸入無誤 

後，按送學校審核。 
Sau khi tất cả thông tin và dữ 

liệu nhận được xác nhận, nhấp 

vào "Gửi đến trường để xem 

xét." 

繳費可利用 E-ATM繳費。 
Thanh toán qua ATM điện tử 

Step4 

Bước 4 
等待/ chờ kết quả 

1. 華語文中心收到會通知學生。 

Trung tâm tiế ng trung sẽ  thông báo 

khi có kế t quả  

2. 若需補件，華語文中心也會通知學生補

件，補件完成再按送出學校審核。 

Trong trường hợp cần thêm tài liệu, Trung 

tâm tiếng Trung sẽ thông báo cho sinh 

viên để cung cấp các tài liệu cần thiết trước khi 

nộp cho trường để xem xét 

Step5 

Bước 5 
再次申請 
Đăng kí lại 

直接登入帳號案新增案件，重複 Step2-Step4 

即可。 
Thêm một trường hợp mới trực tiếp vào số tài 

khoản và lặp lại Step2-Step4. 

6. 無論是郵寄或臨櫃送件，領到工作證均須 7~10 個工作天。 

Học sinh sẽ nhận được giấy phép đi làm việc sau 7 đến 10 ngày làm việc sau khi nộp 

đơn, cho dù được gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp. 

7. 資格及證明文件為影本者，應加註「與正本相符」之文字，並由申請人蓋

章或簽名。 

Tất cả các bản sao phải được ký với chữ ký của người nộp đơn hoặc đóng dấu và 

chú thích bằng các từ「與正本相符」(phù hợp với tài liệu gốc). 

8. 如對相關工作證辦理流程及申請填寫有相關疑問，請洽本中心。 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc xử lý và xin giấy phép lao 

động có liên quan, vui lòng liên hệ với trung tâm của chúng tôi. 

9. 相關公告事項異動以勞動部勞動力發展署為主。 

 Vui lòng tham khảo các bản cập nhật được công bố bởi Cơ quan Phát triển lực 

lượng lao động, Bộ Lao động để biết bất kỳ thay đổi nào. 

https://ezwp.wda.gov.tw/wcfonline/wSite/Control?function=IndexPage

 

https://ezwp.wda.gov.tw/wcfonline/wSite/Control?function=IndexPage
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上課須知/ thông tin về các lớp học 
 

1. 上課時間及時數：依外交部領事事務局規定，華語研習生每週華語課至

少 15 小時，本中心學季班華語課(Seasonal Program)一週 15 小時，每堂課

50 分鐘，課堂中間下課 10 分鐘。 

Thời lượng và giờ học trên lớp: Theo Cục Lãnh sự, sinh viên học tiếng Trung 

nên học ít nhất 15 giờ mỗi tuần. Trung tâm tiếng Trung cung cấp Chương 

trình theo mùa chạy 15 giờ mỗi tuần; mỗi giờ thời gian kéo dài trong 50 phút với 

thời gian nghỉ 10 phút ở giữa. 

2. 遲到：上課鈴響 20 分鐘，若無任一學生出席，教師可離開教室至休息室

休息等待。若第二堂課上課鐘響後仍無學生出席，當日課程得取消，不

須補課。學生上課遲到逾 20 分鐘者，該堂課以缺課論；若教師遲到，則

須補課。 

Đi học muộn: Giáo viên có thể rời khỏi lớp và đợi trong phòng giáo viên nếu 

không có học sinh trong lớp 20 phút sau khi chuông reo. Nếu vẫn không có học 

sinh sau khi giai đoạn thứ hai bắt đầu, lớp học ngày hôm đó sẽ bị hủy và sẽ không 

có lớp học bù. Một học sinh được coi là vắng mặt nếu họ vào lớp muộn hơn 20 

phút sau khi lớp học bắt đầu. Nếu giáo viên đến lớp trễ hơn 20 phút thì giáo viên 

đó phải dậy bù lớp đó. 

3. 假日：本中心依照行政院人事行政總處所公告之行事曆，國定假日一律放假。 

Ngày lễ: Không có lớp học được tổ chức trong các ngày lễ quốc gia được công 

bố do cục Quản trị nhân sự và nhân viên điều hành. 

4. 停課：若遇颱風、地震、空襲警報，或其他天然災害等非人力因素之事件，

本中心依縣市政府指示停課。停課公告將於學校網頁及網路平台告知。 

Đình chỉ lớp học: Trung tâm tiếng Trung tuân theo cảnh báo do chính quyền 

quận công bố để quyết định xem các lớp học có bị đình chỉ do bất khả kháng hay 

không, như bão, động đất, không kích hoặc thiên tai khác. Thông báo đình chỉ 

lớp học sẽ được đăng trên trang web của trường và các nền tảng trực tuyến khác 

của trường. 

5. 出缺席：依內政部入出國及移民署規定，華語研習生每期缺席(含請假)時

數超過該學季授課時數四分之一者(如上課總時數為 180 小時，其四分之

一時數則為 45 小時)，將影響停留簽證延期或居留證辦理，如有缺課情形

以致影響簽證問題，由學生自負後果。 
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Tham dự: Theo các quy định do Cơ quan Di trú Quốc gia quy định, nếu tỷ lệ 

vắng mặt của học sinh (bao gồm cả nghỉ phép đúng quy định) vượt quá một phần 

tư tổng số giờ học, thì việc gia hạn visa du lịch hoặc đơn xin ARC của họ có thể 

bị ảnh hưởng. Chẳng hạn, một phần tư tổng số giờ học ở 180 giờ sẽ là 45 giờ. 

Học sinh phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho sự vắng mặt nghiêm trọng có thể 

dẫn đến các vấn đề về thị thực. 

6. 學生如有任何學籍變更之情事(如：未報到、休退學、退費等)，中心將副

知相關單位(如：教育部、外交部領事事務局、內政部入出國及移民署)。 

Trung tâm tiếng Trung sẽ thông báo cho Bộ Giáo dục, Cục Lãnh sự hoặc Cơ 

quan Di trú Quốc gia khi có bất kỳ thay đổi nào về tình trạng đăng ký của học 

sinh (chẳng hạn như không hoàn thành đăng ký, bỏ học hoặc bị đình chỉ học, 

hoặc được hoàn tiền) . 

7. 在華語中心，請一律使用華語。 

Trong Trung tâm tiếng Trung, vui lòng sử dụng tiếng Trung 
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請假/Nghỉ phép 
 

1. 請假時數列入缺課時數。未主動請假者，視為缺課。 

Số giờ được xin nghỉphép cũng được tính vào số giờ vắng mặt. Những người không 

chủ động nghỉ phép được coi là vắng mặt. 

 
2. 凡因故不能上課者，請一定要寫「請假單」，並經授課教師簽名，請假手續

應於請假當日一週內完成。 

Những sinh viên không thể đến lớp nên điền vào mẫu "Đơn xin nghỉ phép" và được 

người hướng dẫn ký tên. Yêu cầu phải được hoàn thành trong vòng một tuần sau 

khi nghỉ phép. 

 

3. 因事不能上課，須於上課前一天通知華語中心；因病不能上課，最遲須於

上課前一小時告知。 

Học sinh không thể đến lớp phải thông báo cho Trung tâm tiếng Trung Quốc một 

ngày trước khi đến lớp. Trong trường hợp nghỉ ốm, sinh viên nên thông báo cho 

Trung tâm tiếng Trung Quốc không muộn hơn một giờ trước khi lớp học bắt đầu. 

4. 因重大事故或因病須連續請假超過 3天以上者，須提出相關證明，經審核

通過後，始得安排課業輔導事宜。 
Trong trường hợp tai nạn nghiêm trọng hoặc nghỉ ốm cần nghỉ phép quá 3 ngày, 

học sinh phải cung cấp bằng chứng liên quan. Các lớp học bù sẽ được sắp xếp sau 

khi xem xét trường hợp. 
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換班/級規定 Quy định về Thay đổi Lớp học / Cấp độ 

 

1. 申請換班時間：每學季開課第一週。 

Thay đổi thời gian: tuần đầu tiên của mỗi khóa 

 
2. 開放旁聽時間：自開課第一週的第二個上課日起至第五個上課日止。 

Thời gian học thử: bắt đầu từ ngày thứ hai đến ngày thứ năm trong tuần đầu tiên 

của mỗi học kỳ. 

 

3. 第一週第一個上課日請至原班上課，不開放旁聽。 

Vào ngày học đầu tiên của tuần đầu tiên, vui lòng đến lớp ban đầu và không học 

thử. 

 
4. 換班/級僅限一次，一個班只能旁聽 1小時。 

Thay đổi / cấp độ được giới hạn trong một lần, một lớp chỉ có thể nghe trong 1 giờ 

 
5.繳回換班/級申請表後，不得再換。 

Khi yêu cầu thay đổi được gửi, nó không thể được thay đổi. 

6.換班步驟/ Các bước để thay đổi lớp học： 
 

步驟/ Các 

bước 
說明/ quá trình 

Step1- 

bước 1 

至中心櫃台拿取換班/級申請表 
Lấy mẫu đơn xin thay đổi / cấp độ ở quầy trung tâm tiếng trung 

Step2/ 

bước 2 

取得原班級及欲旁聽班級(亦即欲換班/級)之教師同意後，並 

於申請表上簽名。 

Có được sự đồng ý và chữ ký từ người hướng dẫn trong lớp ban đầu 

của bạn và lớp bạn dự định kiểm toán (tức là lớp bạn dự định đổi) 

và ký tên của bạn vào mẫu yêu cầu. 

Step3/ 

bước 3 

到欲換新班/級旁聽 1 小時。 

Tới lớp bạn muốn chuyển để nghe trong vòng một giờ. 

Step4/ 

bước 4 

等待新班教師評估結果。 
Chờ đánh giá từ người hướng dẫn trong lớp mới. 

Step5/ 

bước 5 

新班教師及語言中心都同意換班，完成換班手續。 
Có được sự đồng ý và chữ ký từ cả những người hướng dẫn trong 

lớp mới và Trung tâm tiếng Trung Quốc, và sau đó bạn được phép 

thay đổi sang lớp / cấp độ mới. 
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成績單及研習結業證書 

Bảng điểm và Giấy chứng nhận thành tích 
 

1. 每學季課程結束後，發予學生成績單及研習結業證書。 

Học sinh sẽ nhận được bảng điểm và Giấy chứng nhận Thành tích sau khi hoàn 

thành thành công mỗi học kỳ của trường. 

 
2. 缺席超過該學季授課時數四分之一者，僅發予研習證明。 

Học sinh có số giờ vắng mặt vượt quá một phần tư tổng số giờ học trong học kỳ sẽ 

chỉ nhận được Chứng chỉ Học tập. 

3.研習結業證書及研習證明均載明學生姓名、修業期間及時數。 
 

Cả Chứng chỉ Thành tích và Chứng chỉ Học tập sẽ ghi rõ tên, thời gian học và giờ 

học của học sinh. 

 
 

退費/Chính sách hoàn tiền 

1. 退費僅限退還學費。 

Hoàn lại tiền ở đây là nói đến việc hoàn trả học phí. 

2. 華語文研習班正式開課日前一天申請退費，退還學費九成。 

Những sinh viên nộp mẫu hoàn tiền một ngày trước khi khóa học Chương trình 

học tiếng Trung bắt đầu được hoàn trả 90% học phí. 

3. 華語文研習班正式開課前，若因招生不足或外在不可抗力之因素，導致無

法開課，退還全額費用。 

Nếu một lớp học không thể mở do thiếu học sinh đăng ký hoặc do bất khả kháng, 

học sinh được hoàn trả đầy đủ. 

4. 華語文研習班正式開課後，若因個人因素，而申請退費者，開課後未逾該

班授課時數三分之一，退還學費五成；開課後已逾該班授課時數三分之一，

不予退費。 

Sau khi học kỳ bắt đầu học, những sinh viên, vì lý do cá nhân, gửi yêu cầu hoàn 

trả trước khi một phần ba thời gian học đầu tiên của tổng số giờ học trôi qua được 

hoàn trả 50%; và sẽ không hoàn trả nếu như một phần ba thời gian học của tổng số 

giờ học đã trôi qua. 
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5. 華語文研習班正式開課後，若因外在不可抗力之因素，無法繼續上課者，

開課後未逾該班授課時數三分之一，退還學費七成；開課後逾該班授課時

數三分之一，而未逾三分之二，退學費四成；開課後已逾該班授課時數三

分之二不予退費。 

Sau khi học kỳ bắt đầu học, những sinh viên, do bất khả kháng, gửi yêu cầu hoàn 

trả trước khi một phần ba tổng số giờ học trôi qua thì được hoàn trả 70%; những 

người gửi yêu cầu trước khi hai phần ba của tổng số giờ học trôi qua được hoàn lại 

40%; và không hoàn trả học phí nếu hai phần ba của tổng số giờ học đã trôi qua. 

6. 欲辦理退費者，得於事件發生一星期內，填寫退費申請表，並檢附所需文

件，且須自行負擔匯款手續費用，匯款手續費將從匯款內扣除。 

Sinh viên có ý định yêu cầu hoàn lại tiền phải hoàn thành mẫu yêu cầu hoàn trả 

trong vòng một tuần kể từ khi xảy ra sự cố và đính kèm các tài liệu hỗ trợ, sau đó 

gửi cho cơ quan có trách nhiệm. Sinh viên chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản phụ 

phí chuyển tiền nào sẽ được khấu trừ vào số tiền hoàn trả. 

7. 申請退費所需文件包含退費申請表、繳費證明正本、學生證正本、護照或

居留證影本，退費一律採匯款方式退費，請提供存摺封面清晰影本。 

Các tài liệu cần thiết cho yêu cầu hoàn trả bao gồm một mẫu yêu cầu hoàn trả, bản 

gốc bằng chứng thanh toán, thẻ sinh viên gốc, bản sao hộ chiếu hoặc ARC. Hoàn 

lại tiền được thanh toán bằng cách chuyển tiền, vui lòng cung cấp một bản sao rõ 

ràng của trang bìa của sổ tài khoản ngân hàng của sinh viên. 

 
 
 

 

 



 

17 

退學/ hoàn trả tiền phí 
 

學生個人有以下情形者，本中心得以勒令退學，並通知內政部入出國及移民

署，且有權拒絕該生下學季之入學申請。 

Trung tâm tiếng Trung Quốc có quyền đình chỉ những sinh viên bị phát hiện có hành vi 

sai trái sau đây, từ chối nhập học cho các học kỳ sau và thông báo cho Cơ quan Di trú 

Quốc gia về hành vi sai trái sau: 

 

1. 假借、冒用、偽造或變造個人證明文件或護照、簽證者。 

Sử dụng các giấy tờ tùy thân mượn, gian lận, giả mạo hoặc tự động thay đổi giấy 

tờ tùy thân, hộ chiếu hoặc thị thực. 

2. 毆打教職員、同學或持械傷人者。 

Đánh nhân viên, bạn học hoặc làm bị thương người có vũ trang 

3. 販賣或非法製造違禁物品者。 
Tham gia buôn bán hoặc sản xuất bất hợp pháp hàng cấm 

4. 破壞公物，情節嚴重。 

Phá hủy tài sản công cộng, gây thiệt hại nặng nề 

5. 因個人因素影響校園安全或課程進行，情節嚴重。 

Do các yếu tố cá nhân ảnh hưởng đến an toàn trong khuôn viên trường hoặc khóa 

học, các trường hợp nghiêm trọng. 

6. 性侵害案件經性別平等教育委員會調查認定屬實，情節重大者。 
Các trường hợp tấn công tình dục được phát hiện là đúng bởi Ủy ban Giáo dục 

Bình đẳng giới và các trường hợp rất quan trọng. 

7. 觸犯刑事法律之行為，經法院有罪判決確定或學校查證屬實者。 
Bất kỳ hành vi vi phạm Bộ luật hình sự nào bị tòa án kết tội hoặc được chứng 

minh là đúng bởi các cuộc điều tra của trường. 

8. 其他違反本校、華語中心規定之特殊情形，並經中心主管會議認可者。 

Các hành vi khác vi phạm các quy tắc và quy định của trường hoặc Trung tâm 

tiếng Trung Quốc và được xác minh bởi cuộc họp điều hành của Trung tâm tiếng 

Trung Quốc. 
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健康保險/ Bảo hiểm y tế 
 

1. 建議學生來台前於自己國家先行購買意外傷害保險及醫療保險，以確保在

台期間個人保障。 

Các sinh viên nên đến Đài Loan phải mua bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm y tế trước 

khi đến Đài Loan để đảm bảo bảo vệ cá nhân trong thời gian lưu trú. 

2. 依我國政府規定，外籍生持有居留證(ARC)且已在台居留滿 6 個月者(期間

僅可離境一次未逾 30 天，且實際居留日仍需計滿 6 個月)必須加入全民健

康保險，未依法加保者，將處新台幣 3,000-15,000 元罰鍰。 

Theo quy định của chính phủ, sinh viên nước ngoài có ARC và đã ở lại Đài Loan 

trong 6 tháng liên tục được yêu cầu phải mua Bảo hiểm Y tế Quốc gia (NHI); 

trong thời gian này, sinh viên có thể rời Đài Loan một lần trong ít hơn 30 ngày 

và sau khi loại trừ những ngày ra khỏi Đài Loan, thời gian lưu trú tại Đài Loan 

tổng cộng vượt quá 6 tháng). Những người làm sai quy định sẽ bị phạt từ 3.000 

Đài tệ đến 15.000 Đài tệ. 

3. 保費每個月約新台幣 750 元，保險費率會因環境狀況，隨時加以調整，說

明僅供參考，實際保險需依當時承保條件為準。 

Phí bảo hiểm khoảng 750 Đài tệ mỗi tháng. Tỷ lệ bảo hiểm sẽ được điều chỉnh 

bất cứ lúc nào do điều kiện môi trường. Các hướng dẫn chỉ mang tính tham khảo. 

Bảo hiểm thực tế tuân theo các điều kiện hiện hành tại thời điểm đó. 

4. 全民健康保險包含了各種醫藥護理與治療，學生可以在台灣任何一間診所

及醫院就醫，而通過健康保險就診需要另外支付部份費用。 

Bảo hiểm y tế quốc gia bao gồm nhiều dịch vụ chăm sóc y tế và điều trị. Học sinh 

có thể điều trị y tế tại bất kỳ phòng khám và bệnh viện nào ở Đài Loan. 

5. 申請全民健康保險，可由本校國際暨兩岸事務中心申請。 

Đăng kí bảo hiểm y tế có thể đến văn phòng quốc tế của trường 

6. 更多詳情請參閱衛生福利部中央健康保險網站 http://www.nhi.gov.tw/ 

Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập trang web http://www.nhi.gov.tw/ 

http://www.nhi.gov.tw/
http://www.nhi.gov.tw/
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醫療照顧/ Chăm sóc y tế 

 

1. 如果有輕微的疾病或受傷，可至本校文鴻樓一樓的學務處衛生保健組，

由校護協助。若是嚴重疾病，可請華語文中心的華語文教師或職員協助

就醫。看病時，請記得攜帶健保卡，只需要繳付新台幣 150 元左右的門

診掛號費。如果學生有國際性保險也可一併帶來。 

Nếu bạn bịcó một bệnh nhẹ hoặc thương tích, bạn có thể đến Phòng Chăm sóc 

Sức khỏe của Văn phòng Học vụ ở tầng một của Tòa nhà Wenhong của trường. 

Nếu bạn mắc một căn bệnh nghiêm trọng, bạn có thể nhờ một giáo viên dạy tiếng 

Trung hoặc nhân viên của Trung tâm tiếng Trung Quốc giúp đỡ. Khi bạn đi khám 

bác sĩ, hãy nhớ mang theo thẻ bảo hiểm y tế. Bạn chỉ cần trả phí đăng ký ngoại 

trú là 150 Đài tệ. Nếu sinh viên có bảo hiểm quốc tế, họ cũng có thể mang theo. 

2. 可於學校附近的醫院或診所就醫，如大林慈濟醫院、嘉義基督教醫院、皮

膚科診所、婦產科診所、牙醫診所等，車程約只需要 5至 10分鐘。 

Bạn cũng có thể đến các bệnh viện hoặc phòng khám gần trường học Bệnh viện 

Dal Dalin Tzu Chi và Bệnh viện Chi-Yi Christian, cũng như các phòng khám da 

liễu khác, phòng khám phụ khoa và sản khoa và phòng khám nha khoa. Họ cách 

trường khoảng 5-10 phút đi bằng ô tô. 

3. 若發生緊急事故，需要幫助，可隨時告訴華語文中心的華語文教師或行

政人員，或是撥打校安電話。 

Trong trường hợp khẩn cấp cần hỗ trợ, bạn luôn có thể yêu cầu giáo viên hoặc 

nhân viên tại Trung tâm tiếng Trung Quốc giúp đỡ hoặc gọi đến đường dây nóng 

An ninh Trường học. 

4. 若遇到疾病發作、重傷等任何緊急狀況，也可直接撥打緊急電話 119；若

發生失竊、車禍或意外，亦可撥打 110 通知警察。 
Nếu bạn bị bất kì cuộc tấn công đột ngột nào hoặc bị chấn thương nghiêm trọng, 

hãy gọi số 119 cho bất kỳ trường hợp khẩn cấp. Nếu bạn là nạn nhân của 1 vụ 

trộm cắp, tai nạn xe hơi hoặc tai nạn khác, hãy gọi 110 cho cảnh sát. 

5. 校安中心電話：(05)2260135；華語文中心電話：(05)2267125#21813 

Đường dây nóng an ninh trong khuôn viên: (05)2260135; Văn phòng Trung tâm 

tiếng Trung Quốc: (05)2267125 ext. 21813. 

心理輔導本中心提供心理輔導轉介服務，如有需求請逕洽辦公室。 

Trung tâm tư vấn cung cấp dịch vụ tư vấn sức khoe. Nếu bạn cần, xin vui lòng 

liên hệ với văn phòng để biết thêm thông tin. 
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校內飲食/Ăn uống trong khuôn viên trường 

 
●學生餐廳、美食街/ Nhà ăn sinh viên 

 
(1) 地點：文鴻樓美食街 

Địa điểm: tòa nhà ẩm thực Wen Hong 
 

(2) 營業時間： 

週一至週五 07:00~20:00、週六 10:00~20:00、週日 07:00~13:00。 

Giờ mở cửa: Thứ Hai đến thứ Sáu 07:00 - 20:00; 

Ngày thứ bảy 10:00 - 20:00;  

Chủ nhật    07:00 - 13:00. 
 

(3) 營業項目：早餐、午餐、晚餐各式餐點。 

Bạn có thể ăn ở đây: bữa sáng, bữa trưa và bữa tối 
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生活情報資訊/ Sống ở Đài Loan 
 

1. 生活費預算：本校位居台灣中南部，消費物價皆較北部低，建議一個月的

生活費大約新台幣 6,000 元~8,000 元計算。若想在校外租屋，租屋費用大

約在新台幣 3,000 元-6,000 元不等。 

Chi phí sinh hoạt: Trường đại học nằm ở phía Nam Đài Loan, nơi có chi phí sinh 

hoạt tương đối thấp hơn so với miền bắc Đài Loan. Chi phí sinh hoạt hàng tháng 

được đề xuất: 5.000 - 8.000 Đài tệ. Đối với những người dự định thuê một nơi 

ngoài khuôn viên trường, có thể cần thêm 4.000 - 8.000NT. 

2. 天氣：台灣夏季 6 月至 9 月氣溫約 30˚C~35˚C，高溫悶熱，建議穿著棉質

易吸汗的衣服，並做好防曬措施。冬季 12 月至 2 月氣溫約 10˚C~18˚C，低

溫多雨潮濕，建議多準備禦寒衣物及雨具。春、秋兩季天氣多變，早晚溫

差大，容易感冒，建議準備個人藥品及注意保暖。 

Thời tiết: Nhiệt độ trung bình vào mùa hè ở Đài Loan từ tháng 6 đến tháng 9 là 

30˚C ~ 35˚C. Nhiệt độ cao cùng với độ ẩm có thể dẫn đến tăng tiết mồ hôi; vì thế, 

Nên mặc quần áo bằng vải thấm mồ hôi và sử dụng các biện pháp chống nắng. 

Nhiệt độ trung bình cho mùa đông từ tháng 12 đến tháng 2 là 10˚C ~ 18˚C. Nó có 

thể bị lạnh, mưa và ẩm ướt, vì vậy bạn nên có quần áo ấm và áo mưa tiện dụng. 

Thời tiết vào mùa xuân và mùa thu là không thể dự đoán được, với sự chênh lệch 

nhiệt độ lớn vào ban ngày và ban đêm. Bạn nên chuẩn bị một ít thuốc cảm và giữ 

ấm, vì đó là nguyên nhân cao dẫn đến cảm cúm. 

3. 衣物：在台灣購買衣物便利且便宜，日常衣服不需攜帶太多，台灣大約 11

月時會轉涼，可帶幾件長袖外套預備。 

Quần áo: Quần áo ở Đài Loan có thể dễ dàng mua và không tốn kém. Bạn không 

cần phải mang theo quá nhiều quần áo thay đổi. Nhiệt độ bắt đầu giảm vào tháng 

11, vì vậy hãy mang theo một vài chiếc áo dài tay để giữ ấm. 

4. 日常用品：因抵台時間不一定，建議攜帶簡便盥洗用品，待安頓後可自行

至超市採買，全新寢具亦可在超市購買。 

Nhu cầu thiết yếu hàng ngày: Vì thời gian bạn đến Đài Loan có thể là bất cứ lúc 

nào trong ngày, nên bạn nên mang theo một số đồ dùng vệ sinh đơn giản. Khi bạn 

đã ổn định cuộc sống, bạn có thể mua các mặt hàng cần thiết trong các siêu thị gần 

đó, bao gồm cả giường mới. 
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5. 電器：台灣電器插頭為兩腳插，電壓是 110V，記得帶轉換插頭。 

Thiết bị gia dụng: Các ổ cắm điện của Đài Loan là ổ cắm tiêu chuẩn Bắc Mỹ với 

điện áp 110v. Đừng quên mang theo bộ đổi điện. 

6. 行動電話門號申辦及撥打電話：可先在機場購買手機預付卡，預付卡可以

儲值，餘額不足時，可在各大便利商店儲值。拿到居留證後，可攜帶居留

證及護照向本地電信業者申請門號。 

Số điện thoại di động và các cuộc gọi: Thẻ trả trước có thể được mua tại sân bay và 

chúng có thể được nạp tiền tại bất kỳ cửa hàng tiện lợi lớn nào. Khi bạn đã có 

ARC, bạn có thể đăng ký dịch vụ di động địa phương bằng cách mang hộ chiếu và 

ARC đến bất kỳ nhà mạng địa phương nào. 

7. 銀行開戶：到台灣時，身上最好帶著一些現金(NTD=新台幣)，台灣部分店

家可接受國際信用卡消費 (VISA, MasterCard, Euro card, Diners club, 

American Express)。若需在台灣辦理銀行開戶，請帶學校證明(學生證)、護

照和居留證(若無居留證，則須準備其他具辨識力之身分證明文件，如健保

卡、護照、駕照或學生證等)，就可辦理。 

Tài khoản ngân hàng: Bạn nên mang theo một ít tiền mặt (NTD) khi đến nơi. Một 

số cửa hàng chấp nhận thẻ tín dụng (VISA, Master Card, Euro card, Diners club, 

American Express, v.v.). Nếu bạn cần mở tài khoản ngân hàng tại Đài Loan, hãy 

đảm bảo bạn đã sẵn sàng thẻ sinh viên, hộ chiếu và ARC (nếu bạn không có ARC, 

bạn sẽ cần bằng chứng nhận dạng khác, như thẻ bảo hiểm, hộ chiếu, bằng lái xe 

hoặc thẻ sinh viên). 
 

8. 台灣貨幣：台灣貨幣單位是新台幣(NTD)，銀行紙幣分成新台幣 100 元、

500 元、1000 元；硬幣分別是新台幣 1 元、5 元、10 元，以及 50 元。 

Tiền tệ Đài Loan: Đơn vị tiền tệ là NTD. Tiền giấy bao gồm : $100, $500, $1,000 

hóa đơn. Tiền xu bao gồm $1, $5, $10, và $50. 

9. 其他：可攜帶自己的常備藥品、家鄉零食等。另可準備彩色證件照 8 張以

上(白底光面紙兩吋大小，半身脫帽)。 

Những người khác: Bạn có thể mang theo thuốc gia đình và đồ ăn nhẹ tại nhà. Bạn 

cũng nên có 8 ảnh hộ chiếu màu (dài 1,77 inch x rộng 1,38 inch, nền trắng, cận 

cảnh đầu và đỉnh vai, không đội mũ). 
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校園設施 / Cơ sở vật chất 

華語研習生憑學生證可使用校內圖書館、健身房等設施，健身房採會員

制，須收費，收費標準請參閱吳鳳科技大學休閒與健康管理系網站

http://sh.wfu.edu.tw/，更多詳情請至華語文中心辦公室詢問。 

Sinh viên trong Chương trình học tiếng Trung có thể sử dụng thẻ sinh viên của mình 

để truy cập thư viện và phòng tập thể dục của trường. Phòng tập thể dục là thành viên 

và có thể áp dụng phí. Để kiểm tra giá, hãy truy cập trang web của Bộ Quản lý Giải 

trí & Thể thao của Đại học WuFeng http://sh.wfu.edu.tw/ Để biết thêm thông tin, xin 

vui lòng liên hệ với Trung tâm tiếng Trung Quốc. 

 

http://sh.wfu.edu.tw/
http://sh.wfu.edu.tw/
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相關網站/ những trang wep có ích 
 

․中華民國外交部 http://www.mofa.gov.tw/ 

Bộ Ngoại giao http://www.mofa.gov.tw/ 
 
 

․外交部領事事務局/ Cục lãnh sự: http://www.boca.gov.tw/ 
 
 

․教育部/ Bộ Giáo dục http://www.edu.tw/ 
 
 

․內政部入出國及移民署全球資訊網/  

Cơ quan xuất nhập cảnh quốc gia http://www.immigration.gov.tw/ 
 
 

․中央健康保險局/ Quản lý bảo hiểm y tế quốc gia http://www.nhi.gov.tw/ 
 
 

․中華郵政全球資訊網/trang bưu điện http://www.post.gov.tw/post/index.jsp 
 
 

․交通部觀光局/ Bộ Du lịch Cục Truyền thông http://www.taiwan.net.tw/ 
 
 

․中央氣象局/trung tâm dự báo thời tiết http://www.cwb.gov.tw/ 
 
 

․全球華文網路教育中心/  
Trung tâm ngôn ngữ tiếng Trung toàn cầu http://edu.ocac.gov.tw/ 

 

․國家華語測驗推動工作委員會/  

Ủy ban xúc tiến việc làm quốc gia http://www.sc-top.org.tw/ 
 
 
 
 

 

常用聯絡電話/số điện thoại Liên hệ hữu ích 

 

․吳鳳科技大學總機/ Nhà điều hành Đại học WuFeng：+886-5-2267125 轉 9 

 

․華語文中心/ Trung tâm tiếng Trung：+886-5-2267125 轉 21813 

 

․我家宿舍服務台/ Trung tâm kí túc xá：+886-5-2267125 轉 24124、24125 

 

․衛生保健組/ chăm sóc sức khỏe：+886-5-2267125 轉 24133 

 

․校安中心(24 小時專線) Trung tâm bảo vệ trường( 24h)：+886-9-5-2260135 

http://www.mofa.gov.tw/
http://www.mofa.gov.tw/
http://www.boca.gov.tw/
http://www.edu.tw/
http://www.immigration.gov.tw/
http://www.nhi.gov.tw/
http://www.post.gov.tw/post/index.jsp
http://www.taiwan.net.tw/
http://www.cwb.gov.tw/
http://edu.ocac.gov.tw/
http://www.sc-top.org.tw/
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Campus Map 

 

 
 

華語文中心 

國棟樓 2 樓 
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Visitor Visa, Resident Visa and Alien Resident 

Certificate (ARC) 

 I. Visa application 

1. Foreign students who have been admitted to the Chinese Language Center shall 

bring your certificate of enrollment and relevant documents to the nearest ROC 

embassy, consulate or representative office to apply for a visitor visa (CODE-

FR: Studying Chinese). 

2. Visitor visa holders who are permitted to stay in Taiwan for sixty days or more 

and whose visas bear no stamp of "No Extension" may apply at the nearest 

city/county National Immigration Agency for a maximum of two 60-day 

extensions, which must be completed 15 days before the visa expires; holders 

who are granted visitor visas for 90 days may only apply for an extension once. 

3. Those who enter Taiwan under the visa-exemption program, with a landing 

visa or a visitor visa for purposes other than “Studying Chinese” and those 

who have already resided in Taiwan for other purposes are not eligible for 

converting to a visa for the purpose of “Studying Chinese” in Taiwan. 

4. Students who hold a visitor visa with the purpose of “Studying Chinese" and have 

studied Chinese for four consecutive months and carry on with their enrollment 

for at least 3 months, and whose attendance exceeds 3/4 of the total class hours, 

may apply to change a Visitor Visa to a Resident Visa at the Bureau of Consular 

Affairs at least 15 days before the visa expires. One must apply for the Alien 

Resident Certificate (ARC) and re-entry permit at the local Immigration Agency 

within 15 days from the Resident Visa issuance date. Duration of stay is noted on 

the Alien Resident Certificate. 

5. The Certificate of Enrollment and Attendance Records can be obtained at the 

Chinese Language Center, which takes 1-2 working days. 

6. To apply for visitor visas or resident visas, please go to Central Taiwan Office, 

Ministry of Foreign Affairs located at 1st Fl., No. 503, Sec. 2, Li-ming Rd., 

Taichung City. 

7. To apply for extension of visitor visas or ARC, please go to Changhua County 

Service Center, National Immigration Agency at 1st Fl., No. 2, Zhongshan Rd., 

Changhua City. 
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II. Required Documents for Visitor Visa 

1. Certificate of enrollment (original and photocopy) 

2. Statement of purpose (original and photocopy) 

3. Financial statement (original and photocopy) 

4. Passport (original and photocopy) 

5. Visa application forms. Visit https://visawebapp.boca.gov.tw/ and fill out the 

application form online and print it out. The form should show a bar code and 

must be completed and signed by the applicant. Paste on the application form 

two color passport-size photos with a white background taken within 6 months. 

6. Other supporting documents as needed. 
 

 
 

III. Required Documents for Visitor Visa Extension 

1. Multiple-Purpose Application Form for Foreigners (available at the 

Chinese Language Center) 

2. Passport (original) 

3. Certificate of Enrollment from the Chinese Language Center 

4. Record of attendance (not required for the first extension) 
 

 
 

IV. Required Documents for Resident Visa 

1. Visit https://visawebapp.boca.gov.tw/ and fill out the application form 

online and print it out. The form should show a bar code and must be 

completed and signed by the applicant. Paste on the application form two 

color passport-size photos with a white background taken within 6 months. 

2. Passport (original and photocopy) 

3. A satisfactory health examination report (original and photocopy) 

4. Certificate of enrollment and proof of registration (original and 

photocopy) 

5. Record of attendance (original and photocopy) 

6. Transcript (original and photocopy) 

7. Statement of purpose (original copy) 

8. Financial statement (original and photocopy) 

9. Other supporting documents as needed. 

https://visawebapp.boca.gov.tw/
https://visawebapp.boca.gov.tw/
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10. Applicable fees: please refer to 

http://www.boca.gov.tw/public/Data/4102315532271.pdf 
 

 

V. Required Documents for ARC 

1. Multiple-Purpose Application Form for Foreigners (available at the Chinese 

 Language Center) 

2. Passport (original) 

3. A resident visa 

4. Certificate of enrollment and record of attendance (original copy) 

5. Two passport-size photos 

6. Application fee: 1-year term for NT$1,000; re-issuance: NT$500 
 

 
 

VI. Required Documents for ARC Extension 

1. Multiple-Purpose Application Form for Foreigners (available at the Chinese  

Language Center) 

2. A resident visa and ARC 

3. Passport (original) 

4. Certificate of enrollment 

5. Record of attendance 

6. Two passport-size photos 

7. Application fee: 1-year term for NT$1,000; re-issuance: NT$500 
 
 

※ Please refer to the latest updates on any changes in the aforementioned 

application documents and relevant matters by visiting the Bureau of Consular 

Affairs and National Immigration Agency websites. 

http://www.boca.gov.tw/public/Data/4102315532271.pdf
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VII. Flowchart of the Application Process 
 

You may apply for a 60-day or 90-day visitor visa to study in 

Taiwan with a certificate of enrollment from the Center and 

relevant documents. 
 

 

60 days / 90 days 
 

 

You can apply for a visa extension at 15 days before your visa 

expires at a local National Immigration Agency. (Holders of a 

90-day visa may only apply for an extension once.) 
 

60 days 
 

Apply for a second visa extension at 15 days before your visa 

expires at a local National Immigration Agency. 
 

 

60 days 

 
90 days 

 

1. Students who have studied Chinese at the Center for four 

consecutive months and carry on with their enrollment for at 

least 3 months with tuition paid in advance may apply to 

change a Visitor Visa to a Resident Visa at the Bureau of 

Consular Affairs at least 15 days before the visa expires. 

2. If one fails to change their Visitor Visa to a Resident Visa 

before the visa expires, they will need to leave Taiwan and 

reenter the country with a new visa. 
 

 

15 days 
 

One must apply for the Alien Resident Certificate (ARC) and 

re-entry permit at the local Immigration Agency within 15 days 

from the Resident Visa issuance date. 
 

 

6 months 
 

1. Apply for an ARC extension at least 15 days before it expires. 

2. If you have an ARC and have resided in Taiwan for more than 

6 months, you will need to be insured with the National 

Health Insurance. 
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Work Permit 

1. Students studying Chinese for more than one year (15 class hours per week) 

may apply for a work permit. 

2. Workforce Development Agency is the responsible authority. 

3. Maximum working hours: 16 hours per week. Since the work permit is issued 

with reference to a student's expected duration of study, the tuition for the next 

semester shall be paid in advance. 

4. Should any unauthorized and illegal work violations be found, authorities 

will be immediately informed and the individual's visa revoked. 

5. Application process: 
 

Steps Description Note 

Step 1 Have your student card, ARC and 

passport ready 
Student enrollment must be confirmed 

and registration completed 

Step 2 1. Sign up for an account on the 

system 

2. Enter basic information(status) 
 

3. Do not select self-pickup 
 

4. A work permit is valid for six 

months, for example from 

September 30 to March 31. The 

issue date should be after the 

date of remittance. 

5. Upload your ARC, passport (visa 

page and photo page), and 

required documents in PDF 

format. 

6. Click save. 

1. Online system 

https://ezwp.wda.gov.tw/w 

cfonline/wSite/Control?fun 

ction=IndexPage 

2. Kindly read the instruction 

manual first at 

https://ezwp.wda.gov.tw/w 

cfonline/wSite/download/st 

udent.pdf 

3. Sign up for an account first. 

Select "WuFeng University" and 

"Foreign students-Chinese 

Language Center". Complete the 

sign-up process and keep your 

account and password safe. Don't 

forget to sign in and add a new 

application. 

https://ezwp.wda.gov.tw/wcfonline/wSite/Control?function=IndexPage
https://ezwp.wda.gov.tw/wcfonline/wSite/Control?function=IndexPage
https://ezwp.wda.gov.tw/wcfonline/wSite/Control?function=IndexPage
https://ezwp.wda.gov.tw/wcfonline/wSite/Control?function=IndexPage
https://ezwp.wda.gov.tw/wcfonline/wSite/Control?function=IndexPage
https://ezwp.wda.gov.tw/wcfonline/wSite/download/student.pdf
https://ezwp.wda.gov.tw/wcfonline/wSite/download/student.pdf
https://ezwp.wda.gov.tw/wcfonline/wSite/download/student.pdf
https://ezwp.wda.gov.tw/wcfonline/wSite/download/student.pdf
https://ezwp.wda.gov.tw/wcfonline/wSite/download/student.pdf
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Step 3 After all the information and receipt 

data are confirmed, click "Send to 

school for review." 

Payment via E-ATM 

Step 4 Wait 1. Students will be notified by the 

Chinese Language Center once the 

documents have been received. 

2. In case additional documents are 

needed, the Chinese Language 

Center will notify the student to 

provide the required documents 

before submitting to the school for 

review. 

Step 5 To apply again, simply log in to your 

account, add a new application and 

repeat steps 2-4. 

through 6. 
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6. Students will receive the work permit 7 to 10 working days after application is 

submitted, whether submitted via post or in person. 

7. All photocopies should be signed with applicant’s signatures or stamped with a 

chop and annotated with the words  「與正本相符」(conform to the original 

document). 

8. Feel free to contact the Chinese Language Center should you have any questions 

regarding the work permit application process or filling out the forms. 

9. Please refer to updates published by the Workforce Development Agency, 

Ministry of Labor for any changes.  

https://ezwp.wda.gov.tw/wcfonline/wSite/Control?function=IndexPa ge 

https://ezwp.wda.gov.tw/wcfonline/wSite/Control?function=IndexPage
https://ezwp.wda.gov.tw/wcfonline/wSite/Control?function=IndexPage
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About the Classes 

1. Class duration and hours: According to Bureau of Consular Affairs, students 

studying Chinese should take at least 15 hours of class each week. The 

Chinese Language Center offers a Seasonal Program that runs 15 hours each 

week; each period lasts for 50 minutes with 10-minute breaks in between. 

2. Late for class: The teacher may leave the classroom and wait in the teacher's 

lounge if there's no student in the classroom 20 minutes after the bell rings. If 

there's still no students after the second period begins, that day's class is 

canceled and there will not be a make-up class. A student is deemed absent if 

they come into the classroom more than 20 minutes after class begins. If the 

teacher is more than 20 minutes late for class, there should be a make-up 

class. 

3. Holidays: There's no class on national holidays promulgated by the Central 

Personnel Administration, Executive Yuan. 

4. Class suspension: The Chinese Language Center follows the warning 

announced by the county government to decide whether classes are suspended 

due to force majeure, such as typhoons, earthquakes, air raids, or other natural 

disasters. Class suspension notice will be posted on the school website and 

other school online platforms. 

5. Attendance: In accordance with the regulations set forth by the National 

Immigration Agency, if a student's absence rate (including permitted leave of 

absence) exceeds a quarter of the total class hours, their visitor visa extension or 

ARC application may be affected. For instance, a quarter of total class hours at 

180 hours would be 45 hours. Students should bear full responsibilities for 

serious absence that may result in visa problems. 

6. The Chinese Language Center will notify the Ministry of Education, Bureau 

of Consular Affairs, or National Immigration Agency when there are any 

changes in the student's enrollment status (such as failure to complete 

registration, dropping out or getting suspended from school, or getting 

refunds). 

7. Students should speak only Chinese in the Chinese Language Center. 
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Taking Leave of Absence 

1. Request for leave will also be counted towards your absence hours. Those who 

fail to request for leave of absence will be deemed absent. 

2. Students who cannot come to class should fill out the "Request for leave of 

absence" form and have it signed by the instructor. The request must be 

completed within one week of the leave. 

3. Students who cannot make it to class must notify the Chinese Language Center 

one day prior to the class. In case of sick leave, students should notify the 

Chinese Language Center no later than one hour before class starts. 

4. In the event of a major accident or sick leave that requires a leave of absence for 

more than 3 days, the student must provide relevant proof. Make-up classes will 

be arranged after reviewing the case. 

 
 
 

Regulations on Changing Classes/Levels 

1. Request for class change: first week of each school semester. 

2. Classes open for auditing: starting from second day of class, ending at the fifth 

day in the first week of each semester. 

3. First day of class is not open for class auditing, please stay in your original class. 

4. You can only change your class/level once. You may audit up to one hour in each 

class. 

5. Once the change request is submitted, it cannot be undone. 

6. Steps to changing classes: 
 

Steps Description 

Step 1 Pick up the class/level change request form at the Chinese Language Center 

Step 2 

Obtain the consent and signatures from the instructor in your original class 

and the class you plan to audit (i.e. the class you intend to change to), and 

sign your name on the request form. 

Step 3 Go to the class you want to audit for one hour. 
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Step 4 Wait for the evaluation from the instructor in the new class. 

Step 5 

Obtain the consent and signature from both the instructors in the new class 

and Chinese Language Center, and then you are allowed to change to the new 

class/level. 





Transcripts and Certificate of Achievement 

1. Students will receive a transcript and a Certificate of Achievement after 

successfully completing each school semester. 

2. Students whose absence hours exceed a quarter of the total class hours in 

the semester will only receive a Certificate of Learning. 

3. Both the Certificate of Achievement and Certificate of Learning will state the 

student's name, studying period, and class hours. 





Refund Policy 

1. Refunds refer solely to tuition refunds. 

2. Students who submit a refund form one day before the Chinese Learning 

Program course starts are entitled to a 90% refund of the tuition. 

3. If a class cannot open due to a shortage of enrolled students or as a result of 

force majeure, students are entitled to a full refund. 

4. After a CLP semester starts, students who, due to personal reasons, submit a 

refund request before passing the first third of the total class hours are entitled to 

a 50% refund; no refund will be granted after the first third of the total class hours. 

5. After a CLP semester starts, students who, due to force majeure, submit a refund 

request before passing the first third of the total class hours are entitled to a 70% 

refund; those submitting the request before passing the first two thirds of the total 

class hours are entitled to a 40% refund; no refund will be granted after the first 

two thirds of the total class hours. 

6. Students who intend to request a refund must complete the refund request form 

within one week of the incident and attach supporting documents, then submit 



 

36 

them to the responsible authority. Students are responsible for any remittance 

surcharges, which will be deducted from refund amount. 

7. Required documents for a refund request include a refund request form, original 

copy of proof of payment, original student ID card, a photocopy of passport or 

ARC. Refund is paid by remittance, please provide a clear photocopy of the 

cover page of the applicant’s bank account book. 





Expulsion Policy 

The Chinese Language Center reserves the right to expel students who are found 

to have committed the following misconduct, reject their admission for the 

following semesters and notify the National Immigration Agency of such 

misbehavior. 

1. Use of borrowed, fraudulent, forged or falsified identification 

documents, passports, or visas. 

2. Commitment of assault and battery on the faculty or students. 

3. Involved in trafficking or illegal production of prohibited goods. 

4. Destruction of public property, occasioning grievous harm. 

5. Threatening the safety of the campus or the proceeding of the courses. 

6. Commitment of sexual assault which has been found true by the Gender 

Equality Board. 

7. Any conducts in violation of the Criminal Code which is found guilty by the 

court or proven true by school investigations. 

8. Other conducts that are in violation of the rules and regulations of the school or 

the Chinese Language Center and are verified by the Chinese Language 

Center's executive meeting. 
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Health Insurance 

1. Students are advised to arrange accident insurance and medical insurance 

in their home country to ensure personal health care is taken care of during 

their stay in Taiwan. 

2. In accordance with government regulations, foreign students who have an ARC 

and have been staying in Taiwan for consecutive 6 months are required to take 

out the National Health Insurance (NHI); during this period, students may 

leave Taiwan once for fewer than 30 days, and after excluding the days out of 

Taiwan, the duration of stay in Taiwan should exceed 6 months in total). Those 

who fail to do so will be fined from NT$ 3,000 to NT$15,000. 

3. Monthly premium for the NHI is approximately NT$750, but is subject to 

change as a result of fee adjustments. The fee stated here is for reference only 

and the actual fee may vary at the time of taking out the NHI. 

4. The NHI covers a wide range of medical care and treatments. 

Students may go to any clinic or hospital in Taiwan and the NHI will partially 

cover the cost of the services. 

5. Please go to the Office of Student Affairs to apply for the National Health 

Insurance. 

6. For more details, visit the NHI website at  http://www.nhi.gov.tw/ 





Medical Care 

1. If you are feeling under the weather or have a minor injury, you can go to the 

health center on the first floor of the Wen Hong Building to receive medical 

care from school nurses. If the condition is serious, you can seek help from 

the instructors or staff at the Chinese Language Center to assist you in getting 

proper medical treatment. Don't forget to bring your NHI card with you (if 

you have one), and you will only need to pay approximately NT$150 for the 

co-pay service fee at clinics. If you have an international insurance, you can 

also bring it with you. 

2. You can also go to the hospitals or clinics near the school—Dalin Tzu Chi 

Hospital and Chi-Yi Christian Hospital, as well as other dermatology 

clinics, gynecology and obstetrics clinics and dental clinics. They are 

http://www.nhi.gov.tw/
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around 5-10 minutes away from the campus by car. 

3. In case of an emergency requiring assistance, you can always ask the teachers 

or staff at the Chinese Language Center for help or call the Campus Security 

hotline. 

4. Should you have any sudden episodic attack or suffer from a serious injury, call 

119 for any emergency. In you are the victim of theft, car accident or other 

accidents, call 110 for the police. 

5. Campus Security hotline: (05)2260135; Office of Chinese Language Center: 

(05)2267125 ext. 21813. 
 

 
 

Mental Health Consultation 

The Chinese Language Center provides mental health counseling referral services. 

Please feel free to contact the office for more information. 

 
 

Dining on Campus 
 
●Student cafeteria 

(1) Location: Wen Hong building food court 

(2) Opening hours: Monday to Friday 07:00 - 20:00; 

Saturday 10:00 - 20:00;  

Sunday    07:00 - 13:00. 

 (3) What you can get here: breakfast, lunch and dinner. 
 

 
 

Living in Taiwan 

1. Cost of living: The university is located in southern Taiwan which enjoys a 

relatively lower cost of living than northern Taiwan. Suggested monthly living 

expenses: NT$5,000 - $8,000. For those planning to rent a place off-campus, 

an additional NT$4,000 - $8,000 may be needed. 

2. Weather: Average temperature in summer in Taiwan from June to September 

is 30˚C~35˚C. The high temperature coupled with humidity may lead to 

increased sweating; therefore, it's recommended to wear sweat-absorbing 

cotton clothes and use sun protection measures. The average temperature for 
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winter from December to February is 10˚C~18˚C. It can get cold, rainy and 

wet, so it's recommended to have warm clothing and rain gears handy. 

Weather in the spring and autumn is unpredictable, with big temperature 

differences in the day and night. It's recommended to prepare some cold 

medicine and keep warm, because it's the height of the flu season. 

3. Clothing: Clothes in Taiwan can be easily bought and are inexpensive. You 

don't need to carry too many change of clothes with you. The temperature 

begins to drop in November, so bring a couple of long-sleeve tops to keep 

warm. 

4. Daily necessities: Since your time of arrival in Taiwan can be any time in 

the day, it's recommended to carry with you some simple toiletries. Once 

you are settled down, you can purchase the needed items in nearby 

supermarkets, including new bedding. 

5. Appliances: Taiwan's electrical outlets are North American standard sockets 

with a voltage of 110V. Don't forget to bring adapters. 

6. Mobile phone number and calls: Pre-paid cards can be purchased at the airport, 

and they can be topped-up at any major convenience stores. Once you have 

your ARC, you can subscribe to a local mobile service by bringing your 

passport and ARC to any local carriers. 

7. Bank account: It's recommended to bring some cash (NTD) with you when 

arriving. Some stores accept credit cards (VISA, Master Card, Euro card, 

Diners club, American Express, etc.). If you need to open a bank account in 

Taiwan, make sure you have ready your student ID card, passport and ARC (if 

you don't have an ARC, you'll need other proof of identity, such as NHI card, 

passport, driver's license or student ID). 

8. Taiwan Currency: The currency unit is NTD. Bank notes include 

$100, $500, $1,000 bills. Coins include $1, $5, $10, and $50. 

9. Others: You can bring your own household medicine and home snacks. You 

should also have 8 or more color passport photos handy (1.77 inches long x 

1.38 inches wide, plain white background, close-up of the head and top of the 

shoulders, no hats). 
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Campus Facilities 

Students in the Chinese Learning Program may use their student ID cards to access 

the school library and gym. The gym is membership-based and charges may apply. 

To check out the rates, visit the WuFeng University Department of Recreation & 

Sports Management website http://sh.wfu.edu.tw/ For more information, please 

contact the Chinese Language Center. 

 

 

Useful Websites 

․ROC Ministry of Foreign Affairs http://www.mofa.gov.tw/ 
 
 

․Bureau of Consular Affairs http://www.boca.gov.tw/ 
 
 

․Ministry of Education http://www.edu.tw/ 
 
 

․National Immigration Agency http://www.immigration.gov.tw/ 
 
 

․National Health Insurance Administration http://www.nhi.gov.tw/ 
 
 

․Chunghwa Post  http://www.post.gov.tw/post/index.jsp 
 
 

․Tourism Bureau  http://www.taiwan.net.tw/ 
 
 

․Central Weather Bureau http://www.cwb.gov.tw/ 
 
 

․Global Chinese Language and Culture Center http://edu.ocac.gov.tw/ 
 
 

․Steering Committee for the Test of Proficiency-Huayu (SC-TOP) 
 

http://www.sc-top.org.tw/ 

http://sh.wfu.edu.tw/
http://www.mofa.gov.tw/
http://www.boca.gov.tw/
http://www.edu.tw/
http://www.immigration.gov.tw/
http://www.nhi.gov.tw/
http://www.post.gov.tw/post/index.jsp
http://www.taiwan.net.tw/
http://www.cwb.gov.tw/
http://edu.ocac.gov.tw/
http://www.sc-top.org.tw/
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Useful Contacts 

․WuFeng University Operator: +886-5-2267125 ext. 9 

 
․Chinese Language Center: +886-5-2267125 ext. 21813 

 
․Dormitory Info Desk: +886-5-2267125 ext. 24124 or 24125 

 
․Sanitation and Health Section: +886-5-2267125 ext. 24133 

 
․Campus Security 24-hr hotline: +886-9-5-2260135 
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吳鳳科技大學 

華語文中心外籍學生輔導與管理實施要點 

108 年 03 月 06 日行政會議訂定 

一、吳鳳科技大學華語文中心（下稱本中心）為協助外籍學生之華語文學習及生活能順
利進行，訂定「吳鳳科技大學華語文中心外籍學生輔導與管理實施要點」（下稱本要
點）。 

二、 本中心置中心總導師乙人，由中心主任擔任之。另置中心輔導老師若干人，由中心
專、兼任教師擔任之。 

三、 本中心之中心輔導教師，每周至少需安排兩小時以上之諮詢輔導時間，進行學生輔
導與諮詢工作，並做成紀錄備查。 

四、輔導與管理項目： 

（一)本中心於學生入學後，為學生舉辦新生華語文講習說明會，使其認識校園基
礎華語環境及瞭解簽證、入出境、居留、保險等新生相關之應注意事項， 並提供
相關書面資料供學生參考。 

（二)定期為學生舉辦文化參訪等相關活動，使學生熟習本國之社會、文化及環
境。 

（三)開設華語文輔導相關課程，協助學生辦理華語文相關輔導活動。 

（四)學生之獎懲、請假、休、退學等相關事宜，悉依本校相關規定辦理。 

（五)學生特殊情況之處理： 

1. 學生需要心理諮商時，由本中心轉介至本校學務處諮商輔導中心接受專業
諮商輔導。 

2. 學生如遇嚴重緊急事故時，本中心轉介校安中心及學務處協助處理。 

3. 學生之醫療費用由學生相關保險項下支付，不足費用由學生自行負擔。 

4. 學生曠缺課時數達本校相關休（退)學規定者，本中心將視實際情況取消其
學生資格，並通報相關單位。行為違反本國法規遭起訴或須遣送回國者亦同。 

5. 無工作許可證者不得打工，若發現學生從事非法打工，本中心將取消其學
生資格，並通報相關單位。 

6. 學生因違反本校相關規定被取消學籍資格者，其繳交之學費不予退還。

五、本要點經行政會議通過，陳請校長核定後實施；修正時亦同。 
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Đại học Khoa học và Công nghệ Wufeng Trung tâm 

Ngôn ngữ Trung Quốc Sinh viên nước ngoài Tư vấn 

và Quản lý Điểm thực hiện 

Được thiết lập bởi Hội đồng điều hành vào ngày 6 tháng 3 năm 2019 

1. Trung tâm Ngôn ngữ Trung Quốc của Đại học Khoa học và Công nghệ Wu Feng (sau đây 

gọi là Trung tâm) được thiết kế để hỗ trợ sinh viên nước ngoài trong học tập và cuộc sống ngôn 

ngữ Trung Quốc, và đưa ra "Hướng dẫn thực hiện và quản lý nước ngoài Sinh viên tại Trung 

tâm Ngôn ngữ Trung Quốc của Đại học Khoa học và Công nghệ Wufeng "(sau đây gọi là điểm 

này)). 

2. Trung tâm sẽ là tổng giám đốc của trung tâm, và sẽ là giám đốc của trung tâm. Có một số cố 

vấn trung tâm khác, được trung tâm bổ nhiệm và đồng thời là giáo viên. 

3. Gia sư của trung tâm nên sắp xếp ít nhất hai giờ tư vấn và thời gian tư vấn mỗi tuần để tư 

vấn và tư vấn cho học sinh, và lập hồ sơ để tham khảo trong tương lai. 

Thứ tư, tư vấn và quản lý dự án: 

(1) Sau khi học sinh vào trường, Trung tâm sẽ tổ chức Hội thảo đào tạo tiếng Hoa Tân Hoa Xã 

để học sinh nhận ra môi trường tiếng Trung cơ bản của trường và hiểu các vấn đề liên quan 

cần chú ý cho học sinh mới như thị thực, xuất nhập cảnh, cư trú, bảo hiểm, vv, và cung cấp các 

tài liệu bằng văn bản có liên quan. Cho học sinh đi thi. 

(2) Thường xuyên tổ chức các tập văn hóa và các hoạt động liên quan khác để học sinh làm 

quen với học sinh với xã hội, văn hóa và môi trường của đất nước họ. 

(3) Mở các khóa học liên quan đến dạy kèm tiếng Trung để hỗ trợ sinh viên xử lý các hoạt động 

tư vấn liên quan đến tiếng Trung. 

(4) Các vấn đề liên quan như phần thưởng và hình phạt, nghỉ phép, nghỉ ngơi và rút học sinh 

sẽ được xử lý theo các quy định có liên quan của trường. 

(5) Xử lý các trường hợp đặc biệt của học sinh: 

1. Khi sinh viên cần tư vấn tâm lý, trung tâm sẽ chuyển đến trung tâm tư vấn và tư vấn của văn 

phòng học thuật của trường để được tư vấn chuyên nghiệp. 

2. Trong trường hợp khẩn cấp nghiêm trọng, Trung tâm sẽ tham khảo Trung tâm An ninh 

Trường học và Văn phòng Học vụ để được hỗ trợ. 

3. Chi phí y tế của học sinh được thanh toán bằng bảo hiểm liên quan của học sinh và các chi 

phí không đủ do chính học sinh chịu. 

4. Nếu học sinh vắng mặt trong lớp, em sẽ bị loại khỏi trường. Trung tâm sẽ hủy bỏ trình độ của 
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sinh viên theo tình hình thực tế và thông báo cho đơn vị liên quan. Điều tương tự cũng đúng đối 

với các hành vi bị truy tố vi phạm các quy định quốc gia hoặc được yêu cầu gửi trở lại đất 

nước. 

5. Những người không có giấy phép lao động không được phép làm việc. Nếu sinh viên bị phát 

hiện tham gia vào việc làm bất hợp pháp, trung tâm sẽ hủy bỏ trình độ của sinh viên và thông 

báo cho đơn vị liên quan. 

6. Nếu học sinh bị loại khỏi đăng ký trường do vi phạm các quy định có liên quan của trường, 

học phí mà học sinh phải trả sẽ không được hoàn trả. 

5. Điểm này đã được phê duyệt bởi Hội đồng điều hành. Chen yêu cầu hiệu trưởng thực hiện 

nó sau khi phê duyệt; áp dụng tương tự cho sửa đổi. 
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Wufeng University of Science and Technology 

Chinese Language Center Foreign Student 

Counseling and Management Implementation Points 

Set by the Executive Council on March 6, 2019 

1. The Chinese Language Centre of Wu Feng University of Science and Technology 

(hereinafter referred to as the Center) is designed to assist foreign students in the Chinese 

language learning and life, and to set out the "Guidelines for the Implementation and 

Management of Foreign Students in the Chinese Language Center of Wufeng University of 

Science and Technology" (hereinafter referred to as this point) ). 

2. The center shall be the general director of the center, and shall be the director of the center. 

There are a number of other center counselors, who are appointed by the center and 

concurrently as teachers. 

3. The center's tutors should arrange at least two hours of counseling and counseling time per 

week for student counseling and counseling, and make records for future reference. 

Fourth, counseling and management projects: 

(1) After the students enter the school, the Center will hold a Xinhua Chinese Language 

Training Seminar for students to recognize the basic Chinese language environment of the 

campus and understand the relevant matters needing attention for new students such as visas, 

entry and exit, residence, insurance, etc., and provide relevant written materials. For students to 

take the exam. 

(2) Regularly organizing cultural episodes and other related activities for students to familiarize 

their students with the society, culture and environment of their country. 

(3) Opening Chinese language tutoring related courses to assist students in handling Chinese 

language related counseling activities. 

(4) The relevant matters such as rewards and punishments, leave, rest, and withdrawal of 

students shall be handled in accordance with the relevant regulations of the school. 

(5) Handling of special circumstances of students: 

1. When students need psychological counseling, the center will refer to the counseling and 

counseling center of the school's academic office for professional counseling. 

2. In the event of a serious emergency, the Center will refer to the School Security Center and 

the Academic Affairs Office for assistance. 

3. The student's medical expenses are paid by the student's relevant insurance, and the 

insufficient expenses are borne by the students themselves. 
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4. If the student is absent from class, he or she will be disqualified from the school. The center 

will cancel the student qualification according to the actual situation and notify the relevant unit. 

The same is true for acts that are prosecuted in violation of national regulations or that are 

required to be sent back to the country. 

5. Those who do not have a work permit are not allowed to work. If the student is found to be 

engaged in illegal employment, the center will cancel the student qualification and notify the 

relevant unit. 

6. If the student is disqualified from school registration due to violation of the relevant 

regulations of the school, the tuition fees paid by the student will not be refunded. 

5. This point was approved by the Executive Council. Chen requested the principal to implement 

it after the approval; the same applies to the amendment. 
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吳鳳科技大學 

華語文中心學生學習成效績優獎勵要點 

108 年 03 月 06 日行政會議訂定 

一、吳鳳科技大學（下稱本校）華語文中心（下稱本中心）為鼓勵學生學習成效，並獎
勵學習成效績優學生，特訂定「吳鳳科技大學華語文中心學生學習成效績優獎勵要點」
（下稱本要點）。 

二、獎勵對象：凡入學註冊取得本中心上課資格，修課時數累積達 240 小時以上、且於修
課結束半年內取得證照之學生。 

三、獎勵標準： 

(一)通過 TOCFL A1 級能力測試，頒發 3,000 元獎勵金。 

(二)通過 TOCFL A2 級能力測試，頒發 10,000 元獎勵金。 

(三)通過 TOCFL B1 級能力測試，頒發 15,000 元獎勵金。 

(四)通過 TOCFL B2 級以上能力測試，頒發 20,000 元獎勵金。 

四、辦理時間：每年 3 月 1 日及 9 月 1 日起各辦理乙次，學生可至本中心辦公室索取申
請表或上網申請，辦理時間為期一個月，逾期概不受理。 

五、審查程序及公告：本中心於申請截止日後，送本中心會議審查。審查結果，於 5 

月底及 11 月底前公告週知。 

六、本要點經費來源：由教育部獎勵大學教學深耕計畫等等相關計畫及每年本校編列相關
經費項下支應，並得視每年取得獎勵補助經費及本校經費規劃情況增減本項補助金額，
當年度預算數用罄後即不再核發證照獎勵。 

七、本要點經行政會議通過，陳請校長核定後實施；修正時亦同。 
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Đại học Khoa học và Công nghệ Wu Feng 

Thành tích học tập và thành tích học tập của sinh 

viên trung tâm tiếng Trung 

Hội đồng điều hành ấn định cuộc họp vào ngày 6 tháng 3 năm 2019 

1. Trung tâm Ngôn ngữ Trung Quốc (sau đây gọi là Trung tâm) của Đại học Khoa học và Công 

nghệ Wu Fung (sau đây gọi là Trung tâm) được dành để khuyến khích sinh viên học tập kết 

quả và khen thưởng sinh viên có thành tích học tập xuất sắc. "Đặc điểm Trung Quốc của Trung 

tâm Ngôn ngữ Trung Quốc của Đại học Khoa học và Công nghệ Wu Feng" được đặt ra. Điều 

này được gọi là điểm này). 

2. Khen thưởng đối tượng: Những sinh viên đã đạt được trình độ đăng ký vào trung tâm, họ đã 

tích lũy được hơn 240 giờ học phí và có được giấy phép trong vòng nửa năm sau khi hoàn 

thành khóa học. 

Thứ ba, tiêu chí giải thưởng: 

(1) Một bài kiểm tra năng lực cấp độ TOEFL A1 được trao và tiền thưởng 3.000 nhân dân tệ 

được trao. 

(2) Bài kiểm tra khả năng cấp độ TOCFL A2 được trao và phần thưởng 10.000 nhân dân tệ 

được trao. 

(3) Một bài kiểm tra năng lực cấp độ TOCFL B1 được trao và tiền thưởng 15.000 nhân dân tệ 

được trao. 

(4) Một bài kiểm tra năng lực TOEFL B2 trở lên được trao và phần thưởng 20.000 nhân dân tệ 

được trao. 

Thứ tư, thời gian xử lý: mỗi năm từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 1 tháng 9, mỗi lần, sinh viên có 

thể đến văn phòng trung tâm để lấy mẫu đơn hoặc đăng ký trực tuyến, thời gian xử lý là một 

tháng, quá hạn sẽ không được chấp nhận. 

V. Thủ tục kiểm tra và thông báo: Trung tâm sẽ gửi đến Trung tâm để xem xét sau thời hạn nộp 

đơn. Kết quả đánh giá sẽ được công bố vào cuối tháng 5 và trước cuối tháng 11. 

Thứ sáu, nguồn gốc của điểm này: Bộ Giáo dục thưởng cho kế hoạch giảng dạy sâu của 

trường đại học và các kế hoạch liên quan khác và phân bổ ngân sách liên quan hàng năm của 

trường, và có thể dựa trên các giải thưởng hàng năm và kế hoạch tài trợ của trường để tăng 

hoặc giảm số tiền trợ cấp này Khi ngân sách hàng năm được sử dụng, giấy phép sẽ không 

được cấp. 

7. Điểm này đã được phê duyệt bởi Hội đồng điều hành. Chen yêu cầu hiệu trưởng thực hiện 

nó sau khi phê duyệt; áp dụng tương tự cho sửa đổi. 
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Wufeng University of Science and Technology 

Chinese Language Center Student Guidance Work 

Points 

The Executive Council set the meeting on March 6, 2019 

1. Wu Feng University of Science and Technology (hereinafter referred to as the "Chinese 

Language Center" (hereinafter referred to as the Center) to assist students in learning the 

effectiveness of the "Wu Feng University of Science and Technology Chinese Language Center 

Student Guidance Work Points" (hereinafter referred to as this point). 

Second, the application method: from the second week to the fourth week after the start of each 

period, start accepting applications. The application form (such as Annex 1) will be submitted by 

the students and sent to the center office for review and review by the Center's Curriculum 

Committee. 

Third, counseling methods: the curriculum committee to discuss and arrange teaching 

assistants or small teachers to counsel, after each counseling must fill out the counseling record 

form (such as Annex II), sent to the central office for investigation and provide guidance to the 

instructor. 

4. Awards: Those with excellent coaching performance will be publicly praised and awarded a 

certificate of appreciation after the end of each period. 

5. Teaching assistants or teachers who assist in academic counseling will be required to pay for 

work and study. Each student shall have up to eight hours per week and up to ten weeks in 

each period. Budgetary support shall be made under the relevant student awards for the school 

year. 

6. This point was approved by the Executive Council. Chen asked the principal to approve the 

implementation; the same applies to the amendment. 

  



 
50 

吳鳳科技大學華語文中心學生課業輔導作業要點 

108 年 03 月 06 日行政會議訂定 

一、吳鳳科技大學（下稱本校）華語文中心（下稱本中心）為協助學生學習成
效，特訂定「吳鳳科技大學華語文中心學生課業輔導作業要點」（下稱本要
點）。 

二、申請方式：每期開學後第二週至第四週，開始接受申請。由學生填具申請表（如
附件一），送本中心辦公室彙整，經本中心課程委員會審查。 

三、輔導方式：由課程委員會討論並安排教學助理或小老師輔導之，每次輔導後須填
寫輔導紀錄表（如附件二），送中心辦公室存查並提供授課教師參考。 

四、獎勵：輔導表現優異者，於每期結束後，由中心公開表揚並頒予感謝狀。 

五、協助課業輔導之教學助理或小老師得支領工讀費，每位學生每週至多八小時，每
期至多十週，由本校學年度學生獎補助款相關項下編列預算支應。 

六、本要點經行政會議通過，陳請校長核定後實施；修正時亦同。 
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Đại học Khoa học và Công nghệ Wufeng Trung tâm 

Ngôn ngữ Trung Quốc Hướng dẫn sinh viên Điểm 

làm việc 

Hội đồng điều hành ấn định cuộc họp vào ngày 6 tháng 3 năm 2019 

1. Đại học Khoa học và Công nghệ Wu Feng (sau đây gọi là "Trung tâm Ngôn ngữ Trung Quốc" 

(sau đây gọi là Trung tâm) để hỗ trợ sinh viên học tập hiệu quả của "Hướng dẫn Sinh viên của 

Trung tâm Khoa học và Công nghệ Trung Quốc Wu Feng Điểm làm việc "(sau đây gọi là điểm 

này). 

Thứ hai, phương pháp ứng dụng: từ tuần thứ hai đến tuần thứ tư sau khi bắt đầu mỗi kỳ, bắt 

đầu chấp nhận đơn đăng ký. Mẫu đơn (như Phụ lục 1) sẽ được gửi bởi các sinh viên và gửi 

đến văn phòng trung tâm để xem xét và xem xét bởi Ủy ban Chương trình giảng dạy của Trung 

tâm. 

Thứ ba, phương pháp tư vấn: ủy ban chương trình thảo luận và sắp xếp trợ lý giảng dạy hoặc 

giáo viên nhỏ để tư vấn, sau mỗi tư vấn phải điền vào mẫu hồ sơ tư vấn (như Phụ lục II), gửi 

đến văn phòng trung ương để điều tra và cung cấp hướng dẫn cho người hướng dẫn . 

4. Giải thưởng: Những người có thành tích huấn luyện xuất sắc sẽ được công khai khen ngợi 

và trao giấy chứng nhận đánh giá cao sau khi kết thúc mỗi kỳ. 

5. Trợ lý giảng dạy hoặc giáo viên hỗ trợ tư vấn học tập sẽ được yêu cầu trả tiền cho công việc 

và học tập. Mỗi học sinh sẽ có tối đa tám giờ mỗi tuần và tối đa mười tuần trong mỗi giai đoạn. 

Hỗ trợ ngân sách sẽ được thực hiện theo các giải thưởng sinh viên có liên quan cho năm học. 

6. Điểm này đã được phê duyệt bởi Hội đồng điều hành. Chen yêu cầu hiệu trưởng phê duyệt 

việc thực hiện; áp dụng tương tự cho sửa đổi. 
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Wufeng University of Science and Technology 

Chinese Language Center Student Guidance Work 

Points 

The Executive Council set the meeting on March 6, 2019 

1. Wu Feng University of Science and Technology (hereinafter referred to as the "Chinese 

Language Center" (hereinafter referred to as the Center) to assist students in learning the 

effectiveness of the "Wu Feng University of Science and Technology Chinese Language Center 

Student Guidance Work Points" (hereinafter referred to as this point). 

Second, the application method: from the second week to the fourth week after the start of each 

period, start accepting applications. The application form (such as Annex 1) will be submitted by 

the students and sent to the center office for review and review by the Center's Curriculum 

Committee. 

Third, counseling methods: the curriculum committee to discuss and arrange teaching 

assistants or small teachers to counsel, after each counseling must fill out the counseling record 

form (such as Annex II), sent to the central office for investigation and provide guidance to the 

instructor. 

4. Awards: Those with excellent coaching performance will be publicly praised and awarded a 

certificate of appreciation after the end of each period. 

5. Teaching assistants or teachers who assist in academic counseling will be required to pay for 

work and study. Each student shall have up to eight hours per week and up to ten weeks in 

each period. Budgetary support shall be made under the relevant student awards for the school 

year. 

6. This point was approved by the Executive Council. Chen asked the principal to approve the 

implementation; the same applies to the amendment. 


