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ĐƠN XIN NHẬP HỌC 

 
TÊ N TIẾNG ANH Family Name       Given Name       Middle Name 

____________      ______________    _______________   

 

 

 [ẢNH] TÊ N TIẾNG 

TRUNG 

 QUỐC 

TỊCH 

 

SINH NHẬT            

          [Tháng]       [ngày]        [năm] 

GIỚI TÍNH □nam  □nữ   chức vụ hiện tại  

SỐ HỘ CHIẾU  NGÀY NHẬP CẢNH 

ĐÀI LOAN 

 

ĐỊA CHỈ LIÊ N LẠC  

ĐIỆN THOẠI LIÊ N LẠC  Fax Number  

E-mail  

người liên lạc khẩn cấp: 

tên:________________________ điện thoại:________________________ 

e-mail:__________________________ 

tên bạn thân ở Đài Loan: _____________________quan hệ:________________ 

điện thoại:____________________e-mail: ______________________________ 

tên trường_______________________________ 

trình độ              Môn học chính_______________________________ 

Nguồn kinh phí để đi học? 

□ Tự dành dụm(of US$_________)   

□ Ba mẹ cung cấp (of US$_________)    

□ khác _____________________________ 

 Hi vọng ngày đi học] 

[đánh dấu] 

□ lớp mùa xuân  (03/01~ 05/31)   □ lớp mùa thu (09/01~ 11/30)               

□ lớp mùa hạ    (06/01~08/31)   □ lớp mùa đông(12/01~02/27) 

□ mùa hè       (07/01-08/31 )  □ nghỉ tết      (01/20-02/05) )  

đăng ký ký túc xá:  

□ cần        □ không cần 



Có bảo hiểm hoặc thẻ bảo hiểm y tế Đài Loan không?      □  có     □  không 

Tôi muốn tham gia bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm y tế từ CLC, WFU? 

  □ có        □ không          

có học qua tiếng Trung? 

  □ có       □ không       

học qua bao lâu? 

  ______ năm ______ tháng     mỗi tuần học mấy tiếng ______         

học ở đâu? 

 □Đài loan □Trung quốc   □nước nhà   □khác _________    

Môn tiếng Trung sử dụng ngôn ngữ là 

□ tiếng Trung  □ Tiếng mẹ đẻ  □cả hai              

học phụ âm hay là phiên âm? □ phiên âm □ phụ âm phổ thông 

năng lực nghe nói đọc viết Tiếng Trung? 

nghe   □rất tốt   □được  □một ít   □đều không được      

nói    □rất tốt   □được  □một ít   □đều không được  

đọc    □rất tốt   □được  □một ít   □đều không được 

viết    □rất tốt   □được  □một ít   □đều không được 

động lực và kế hoạch học tiếng Trung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

văn bằng cần nộp: 

□ bằng tốt nghiệp 

□ chứng minh năng lực kinh tế (2500 USD trở lên) 

□ báo cáo khám sức khỏe (bao gồm HIV- trong 6 tháng gần đây) 

□ 1 bảng photo hộ chiếu 

□ 2 ảnh 

 

người đăng ký ký tên:                        

thời gian]        năm      tháng     ngày 


