
Người nước ngoài quan tâm đến việc học tiếng Trung 

được chào đón tham gia cùng chúng tôi 

 

Khóa học 

Lớp học chính quy 

Phân 

loạ i 
(Cấp)lớp 

Số  giờ  

mỗ i tuần 

/ tuần / 

tổng số  

giờ  

Sĩ số  lớp 

họ c tố i 

thiểu 

họ c phí 
Phí đăng 

ký 

Ngày 

họ c 

Hạn chót 

nộp đơn 

Lớp 

mùa 

xuân 

A1 

A2 

B1 

15giờ/10 

tuần/150 

giờ  

10 24,000 500 
03/01~ 

05/31 
2/05 

Lớp 

mùa hạ  

A1 

A2 

B1 

15giờ/10 

tuần/150 

giờ  

10 24,000 500 
06/01~ 

08/31 
5/05 

lớp mùa 

thu 

A1 

A2 

B1 

15giờ/10 

tuần/150 

giờ  

10 24,000 500 
09/01~ 

11/30 
8/05 

lớp mùa 

đông 

A1 

A2 

B1 

15giờ/10 

tuần/150 

giờ  

10 24,000 500 
12/01~ 

02/27 
11/05 

 

Các lớp học chuyên sâu ngắn hạn 

phân loạ i (cấp)lớp số  giờ  

Sĩ số  lớp 

họ c tố i 

thiểu 

họ c phí-

đài tệ  

thờ i gian 

họ c 

Hạn chót 

nộp đơn 



nghỉ tế t 
Cấp chuẩn 

bị (cấp 1) 
30 10 4,800 

01/20-

02/05 
12/25 

nghỉ hè 
Cấp chuẩn 

bị (cấp 2) 
90 10 14,400 07/01-08/31 06/05 

◆Học phí và  lệ phí trên không bao gồm chi phí sách, tà i liệu giảng dạy và  tà i liệu 

cho các khóa học văn hóa. Để đăng ký bảo hiểm, xin vui lòng đăng ký với văn 

phòng trung tâm. 

◆Một khi lệ phí được thanh toán, học phí phải trả là  không hoàn lại và  không thể 

chuyển nhượng. 

◆Nếu bạn không thể tiếp tục lớp học do một tai nạn lớn, bạn phải cung cấp bằng 

chứng và  xin hoàn trả học phí bằng văn bản. Tiêu chuẩn hoàn trả dựa trên "Các 

biện pháp thực hiện để thúc đẩy giáo dục ở các trường cao đẳng trở lên" do Bộ 

Giáo dục ban hành. 

Ngày nộp đơn xin hoàn trả học phí Số tiền hoàn lại 

Trước khi lớp học bắt đầu hoàn lại 90% học phí 

Ít hơn một phần ba của khóa học đầy đủ hoàn lại 50% học phí 

Một phần ba của khóa học đầy đủ không hoàn lại học phí 

◆Phí đăng ký và phí bảo hiểm không được hoàn trả. 

◆Sau khi sinh viên đóng phí, nếu lớp học không hoàn thành do không đủ số 

lượng sinh viên, học phí đã trả sẽ được hoàn trả mà không có  lã i. Ch ỉ các khoản 

phí chuyển nhượng có được từ các khoản hoàn trả sẽ do chính các học viên ch ịu. 

 

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC 

BƯỚC 1  Báo danh 

1.điền đơn xin nhập học-tự tải từ trên mạng(Download) 

2.nộp tài liệu 

      a.đơn xin nhập học 

      b.bảng photo hộ chiếu 

      c.bảng photo bằng cấp cao nhất 

      d.bảng chứng minh tà i chính trong 3 tháng1 

                                                      
1 (1) Ứng viên cần chứng minh rằng họ có nguồn tài chính để học tại Đài Loan, ít nhất 2.500 USD hoặc tương 

đương với các loại tiền tệ khác và chứng nhận đăng ký trong vòng ba tháng (ví dụ: số dư tiền gửi tài khoản 
ngân hàng từ 2.500 USD trở lên Chứng minh).] 
(2)Nếu sử dụng bằng chứng tài chính của người thân, người thân phải viết thư giải thích mối quan hệ tương đối 

với sinh viên và đảm bảo rằng họ sẵn sàng hỗ trợ chi phí sinh hoạt của sinh viên ở Đài Loan. 

http://clc.wfu.edu.tw/wp-content/uploads/2020/04/vi_application.pdf


e.báo cáo khám sức khỏe (bao gồm HIV) 

      f.2 ảnh     

3.Gửi tà i liệu đến: 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ  KỸ THUẬT WUFENG-trung tâm tiếng 

Trung-số 117 đoạn 2 đường Kiến Quốc thị trấn Dân Hù ng huyện Gia Nghĩa 

 Hoặc có thể scan tài liệu gửi đến elle@wfu.edu.tw , cô TRẦN HUỆ NHƯ . 

* Trung tâm sẽ gử i thông báo nhập học2 trong vòng 10 ngày, xin mời vui lòng chờ 

đợi, nếu có  vấn đề gì có  thể liên lạc vớ i chúng tô i 

BƯỚC 2  đóng phí / đăng ký 
1. Xin mời kiểm tra lớp, mã số sinh viên, tên và  các khoản trên giấy báo học phí, 

nếu có  sai xó t mời thông báo trung tâm tiếng Trung (05)226-7125#61113. 

2.Mời chọn 1 phương thức đóng tiền bên dưới：  

NGÂ N HÀ NG DOANH NGHIỆP ĐÀI LOAN: đến quầy đóng, chuyển khoản qua thẻ 

hoặc qua quầy, dùng thẻ tín dụng 

Cửa hàng tiện lợi: 7-11, family market. Kèm theo phí là  10-30 đài tệ. Phải nộp 

biên lai đóng tiền cho trường 

3. Giấy chứng nhận đóng tiền phải giữ cẩn thận, vì phải xin hổ trợ của Bộ Giáo 

Dục, trừ thuế thu nhập, hoặc làm bằng chứng lúc thủ tục thô i học để được hoàn 

trả học phí, nếu đánh mất có  thể xin cấp lại nhưng phải đóng phí 50 đại tệ  

*Cố gắng hoàn thành thanh toán học phí trước khi đăng ký. 

BƯỚC 3  báo danh 
Xin mời đến trung tâm báo danh đúng ngày, hoàn thành  các bước đăng ký (bao 

gồm : kiểm tra thân thế, xác định năng lực tiếng Trung, nhập tà i liệu liên quan, có  

xin ở ký túc xá  không..) 

Chúc mừng hoàn thành! 

 

  

                                                      
(3)Bản sao giấy chứng nhận học bổng hoặc giấy chứng nhận vay ngân hàng cũng có thể được sử dụng làm 

bằng chứng về nguồn tài chính. 
2 "Người xin Visa" Mô tả: Người nộp đơn cần xin visa du học ngôn ngữ. Thư nhập học sẽ được gửi bằng đường 

hàng không. Trung tâm khuyến cáo rằng những ai cần giấy tờ gốc của thư nhập học nên hoàn thành đơn trước 
hạn chót để có đủ thời gian cho thư nhập học được gửi để tránh chậm nộp đơn xin thị thực. 
"Những người không cần phải xin thị thực" Mô tả: Áp dụng cho công dân của các quốc gia miễn thị thực 90 
ngày hoặc những người có thị thực hợp lệ (hoặc giấy phép cư trú), thời gian lưu trú bao gồm thời gian đi học. 
Thư nhập học sẽ được gửi qua email. 

mailto:elle@wfu.edu.tw


Các loại khó a học được cung cấp bởi trung tâm bao gồm: mô n 

tiếng Trung quy vào các khó a học thô ng thường và các khó a học 

chuyên sâu ngắn hạn. Mục tiêu giảng dạy bao gồm tích hợp bốn kỹ 

năng nghe, nói, đọc và viết, nhấn mạnh các ứng dụng thực tế. Thô ng 

tin khó a học khác nhau được giải thích dưới đây 

 

Bảng thông tin cho các khóa học tiếng Trung khác nhau 

(dựa trên cấp độ TOCFL và giờ học) 

Các khóa học tiếng 

Trung 

Cấp độ 

(TOCFL4Tầng8cấp) 

Thời lượng 

học 

Số giờ trong 

tuần/tổng số giờ 
Số học sinh 

Khóa học Chính thức 

Lớpmùaxuân 

Lớp mùa hạ 

Lớp mùa thu 

Lớpmùađông 

1. Sơ cấp(A1) 

2. Cấp cơ bản(A2) 

3. Cấp chuyên sâu(B1) 

4. Cấp nâng cao(B2) 

5. Cấp lưu loát (C1) 

6. Cấp thành thạo(C2) 

3 Tháng 15 Giờ/150 giờ 
Ít nhất 10 

người 

Các khóa học chuyên 

sâu ngắn hạn 

1.Cấp độ chuẩn bị 

 (cấp 1) 

2.Cấp độ chuẩn bị 

 (cấp 2) 

1 tháng 

(chuyên sâu) 

2 háng 

(thông 

thường) 

15 Giờ/30 giờ 15 

Giờ/90 giờ 

Ít nhất 10 

người 

Lưu ý: Các đối tượng áp dụng của từng cấp được mô tả dưới đây: 

1.Cấp độ chuẩn bị (Cấp 1 và Cấp 2): (1) Người mới bắt đầu học có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng 

Trung; (2) Học tiếng Trung tại Đài Loan trong 30-120 giờ hoặc 60 - 240 giờ ở các quốc gia và khu 

vực khác; (3) ) Có ngữ pháp cơ bản và 300 từ vựng cơ bản. 

2.Sơ cấp (A1): (1) Người mới bắt đầu học có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Trung (2) 120 - 240 giờ 

học tiếng Trung tại Đài Loan, hoặc 240-480 giờ học ở các quốc gia và khu vực khác; (3) Kiến thức cơ 

bản Ngữ pháp và 500 từ vựng cơ bản. 



3.Cấp cơ bản (A2): (1) Người mới bắt đầu học có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Trung (2) 240-360 

giờ học tiếng Trung tại Đài Loan, hoặc 480-720 giờ học ở các quốc gia và khu vực khác; Ngữ pháp và 

1000 từ vựng cơ bản. 

4.Cấp chuyên sâu (B1): (1) Người có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Trung; (2) 360-480 giờ học 

tiếng Trung  tại Đài Loan, hoặc 720-960 giờ học ở các quốc gia và khu vực khác; (3) 2500 Từ vựng. 

5.Cấp nâng cao (B2): (1) Người có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Trung; (2) 480-960 giờ học tiếng 

Trung tại Đài Loan, hoặc 960-1920 giờ học ở các quốc gia và khu vực khác; (3) 5000 người Từ vựng. 

6.Cấp Lưu loát (C1): (1) Người có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Trung; (2) Học tiếng Trung tại 

Đài Loan trong hơn 960-1920 giờ, hoặc học tập tại các quốc gia và khu vực khác trong hơn 1920-

3840 giờ; 8000 từ vựng 

7.Cấp độ thành thạo (C2): (1) Người có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Trung ; (2) 1920 giờ trở trên 

học tiếng Trung tại Đài Loan, hoặc 3840 giờ trở trên học tại các quốc gia và khu vực khác; (3) 8000 từ 

vựng trở trên 

 

Lập kế hoạch khóa học bắt buộc Chính thức 

Cấp 

bậc 

Số giờ Sách giáo khoa Mục tiêu dạy học (định 

lượng, khả năng) 

Đối tượng 

áp dụng 

Cấp 

1 

Cấp độ chuẩn bị 

 (Cấp 1 và Cấp 2) 

30-90 giờ 

TOCFL A1 

L1 ~ L10, Tập 1 

của " cách bắt đầu 

Học tiếng Trung" 

và "Tiếng Trung 

thực tế nghe nhìn" 

1.Học phối âm, phát âm đúng 

và nhận biết các ký tự tiếng 

Trung cơ bản 

2.Với ngữ pháp cơ bản và 

khoảng 300 từ vựng tần số 

cao. 

 

Thời lượng học 

tiếng Trung tại 

Đài Loan là 30-

120 giờ, hoặc 

60 - 240 giờ ở 

các quốc gia và 

khu vực khác. 

Sơ cấp (A1) 

150giờ  

TOCFL A1 

"Tiếng Trung nghe 

nhìn thực tế" Tập 1 

L11 ~ L12; 

Tập 2 của "Thực 

hành nghe nhìn 

Tiếng Trung" 

L1 ~ L8 

1.Với ngữ pháp cơ bản và 

500 từ vựng cơ bản] 

2.Tập trung vào các kỹ năng 

giao tiếp đơn giản nói 

chung trong cuộc sống 

hàng ngày. 

3.Với sự trợ giúp trực quan 

và đọc lặp lại, họ có thể 

thành thạo các số cơ bản, 

từ vựng và cụm từ đơn 

giản và có thể hiểu đại 

khái nội dung của câu. 

Thời lượng 

học tiếng 

Trung tại Đài 

Loan là 120-

240 giờ, hoặc  

240-480 giờ ở 

các quốc gia 

và khu vực 

khác. 



Cấp cơ bản (A2) 

150giờ 

TOCFL A2 

"Tiếng Trung 

đương đại" Tập 2 

L10 ~ L15; 

" Tiếng Trung 

đương đại" Tập 3 

L1 ~ L7 

1.Với ngữ pháp cơ bản và 

1000 từ vựng cơ bản] 

2.Tập trung vào các kỹ năng 

giao tiếp đơn giản nói 

chung trong cuộc sống 

hàng ngày.] 

3.Có thể hiểu các bài viết 

ngắn viết bằng từ vựng 

cuộc sống hàng ngày hoặc 

từ vựng thông dụng trong 

công việc.] 

Thời lượng 

học tiếng 

Trung tại Đài 

Loan là 240-

360 giờ, hoặc  

480-720 giờ ở 

các quốc gia 

và khu vực 

khác. 

Cấp 2 Cấp chuyên sâu (B1) 

150giờ 

 TOCFL B1 

"Tiếng Trung 

đương đại" tập 3  

L8~L12 

1.2500-5000 từ vựng cơ bản 

2.Có thể diễn đạt và hiểu 

trong các phần được phân 

đoạn 

3.Mở rộng kiến thức ngôn 

ngữ và nâng cao nhận thức 

ngữ cảnh. 

Thời lượng 

học tiếng 

Trung tại Đài 

Loan là 360-

480 giờ, hoặc  

720-960 giờ ở 

các quốc gia 

và khu vực 

khác. 

Cấp nâng cao (B2) 

150giờ 

 TOCFL B2   

"Tiếng Trung 

đương đại" tập 4  

L1~L12 

具備 1.5000 từ vựng cơ bản 

2.Có thể nói về kiến thức xã 

hội, văn hóa, lịch sử, địa lý 

của Đài Loan, v.v. 

3.Có thể giải thích một cách 

có hệ thống các lý do và lập 

luận, và tóm tắt các quan 

điểm. 

Thời lượng 

học tiếng 

Trung tại Đài 

Loan là 360-

960 giờ, hoặc  

720-1920 giờ ở 

các quốc gia 

và khu vực 

khác. 

Cấp 3 Cấp Lưu loát (C1) 

150giờ 

 TOCFL C1 

"Tiếng Trung 

đương đại" tập 5  

L1~L10 

 

1.8000 từ vựng cơ bản 

2.Có thể nói về một loạt các 

vấn đề, chẳng hạn như văn 

hóa, giáo dục, giải trí, cuộc 

sống, các vấn đề xã hội, các 

giá trị khác nhau và các vấn 

đề môi trường. 

3.Có thể tranh luận, thảo luận, 

lập báo cáo và phát biểu. 

Thời lượng 

học tiếng 

Trung tại Đài 

Loan là 960 

giờ trở lên, 

hoặc  1920 

giờ trở lên ở 

các quốc gia 



và khu vực 

khác. 

 

Cấp độ thành thạo 

(C2) 

150giờ 

 TOCFL C2 

"Tiếng Trung 

đương đại" tập 6  

L1~L10； 

bài giảng tự làm 

1.10000 từ vựng cơ bản 

2.Có thể sử dụng tiếng Trung 

một cách linh hoạt và hiệu 

quả cho các mục đích xã 

hội, học thuật và chuyên 

nghiệp. 

3.Có khả năng tóm tắt thông 

tin bằng lời nói và bằng văn 

bản, làm lại cuộc thảo luận 

và giải thích một cách nhất 

quán. Ngay cả trong những 

tình huống phức tạp hơn, 

đều có thể trình bày rất trôi 

chảy và chính xác, và có thể 

phân biệt các ý nghĩa tinh tế 

hơn. 

Thời lượng 

học tiếng 

Trung tại Đài 

Loan là 1080 

giờ trở lên, 

hoặc  1920 

giờ trở lên ở 

các quốc gia 

và khu vực 

khác. 

 

 

Lập kế hoạch khóa học tự chọn Chính thức 

    Kết hợp văn hóa địa phương với phong tục theo mùa, 3-5 giờ các khóa học tự chọn trải 

nghiệm văn hóa hàng tuần được lên kế hoạch, như trà đạo, thư pháp, nghệ thuật cắt giấy, 

ghép chữ viết ... 

Kế hoạch khóa học tự chọn 

Lớpmùaxuân Thời gian học 03/01~ 05/31 Đóng tiền tài 

liệu Kinh nghiệm văn 

hóa 

Cắt giấy, trà đạo, vẽ tranh trên 

Facebook 

Lớp mùa hạ Thời gian học 06/01~ 08/31 

Kinh nghiệm văn 

hóa 

Bánh khớm, túi hương và nơ thắt 

trung quốc 

Lớp mùa thu Thời gian học 09/01~ 11/30 

Kinh nghiệm văn 

hóa 

Đá cầu, rung chuông, trò chơi bao cát 

Lớp mùa đông Thời gian học 12/01~ 02/27 

Kinh nghiệm văn Thư pháp và viết thơ đối liễn, hội họa 



hóa Trung Quốc, cơm gà 

 

Lập kế hoạch chương trình các khóa học văn hóa 

Tham quan văn hóa / địa điểm giảng dạy 

Mỗi kỳ / mùa có 1-2 khóa học tham quan văn hóa  

Loại Địa điểm Chú thích 

Văn hóa 

Tông Miếu 

Đền Bảo An Nằm ở làng Shuangfu, thị trấn Minxiong, huyện Gia Nghĩa, Hoàng 

đế thiêng liêng chính Bảo Thắng là vị thần di chuyển trong thị trấn 

nguyên thủy vào đầu triều đại nhà Thanh. 

Đền 

Fengtian 

Nằm ở thị trấn Xingang, huyện Gia Nghĩa, vào năm 74 Dân Quốc, 

Bộ Nội vụ đã liệt kê công bố nó là một tượng đài cấp ba (Bảy mươi 

bốn nhân vật Đài Loan số 338095) 

Tham 

quan du 

lịch 

Thung lũng 

Danai 

 

Thung lũng Danayi nằm trong bộ lạc Tsou của làng Shanmei, thị 

trấn Alishan, huyện Chiayi, Thung lũng Danayi-Dannayiku là một 

ngôn ngữ Zou và là thánh địa của người Tsou. Nó có nghĩa là " 

thung lũng Quên lo lắng". Suối Thung lũng Danai dài 18 km và cao 

500 mét so với mực nước biển, nằm ở thượng nguồn của Lạch 

Zengwen, với phong cảnh đẹp và khí hậu dễ chịu, những tảng đá 

trong dòng chảy gồ ghề, và nước chảy róc rách, Đây là công viên 

sinh thái đầu tiên trong cả nước được bảo vệ thành công bởi các lực 

lượng cộng đồng. 

Điện phía 

Nam của 

Bảo tàng 

Cung điện 

Quốc gia 

 

Tọa lạc tại thành phố Taibao, quận Chiayi, nó được định vị là "Bảo 

tàng văn hóa nghệ thuật châu Á ". Hy vọng rằng Bảo tàng Cung điện 

Quốc gia Đài Bắc sẽ đạt được khái niệm "cân bằng bắc nam và làm 

phong phú văn hóa", và thúc đẩy sự phát triển văn hóa và kinh tế của 

khu vực miền trung và miền nam. Cung điện phía Nam có một khu 

vực rộng lớn. Ngoài các vùng đất ngập nước nhân tạo, vườn nhiệt 

đới, sân khấu bên bờ sông và các khu giải trí khác, nó có hai hồ nhân 

tạo là Hồ Zhishan và Hồ Dehu. Sự sắp xếp trong bảo tàng chủ yếu 

dựa trên bộ sưu tập phong phú của Cung điện phía Nam, và được bổ 

sung bởi các triển lãm cho vay quốc tế để lên kế hoạch cho các triển 

lãm tuyệt vời khác nhau. 

Làng Hinoki 

Mori 

Tọa lạc tại thành phố Gia Nghĩa, sáng tạo văn hóa rừng đầu tiên của 

quốc gia và khu phức hợp ký túc xá kiểu Nhật lớn nhất tại Đài Loan. 



Nghệ 

thuật dân 

gian 

Công viên 

Lò gốm thủ 

công  

Tọa lạc tại làng Bantou, thị trấn Xingang, huyện Chiayi. Được thành 

lập vào năm 2005, những người sáng lập Chen Zhongzheng và Xie 

Qiuduan rất quan tâm về nghề thủ công truyền thống.Các nghệ sĩ 

nhân tài dần dần bị mất đi. Để tiếp tục nghề thủ công truyền thống 

này, một lò gốm đã được thành lập. Công viên có một phòng triển 

lãm, xưởng trải nghiệm, quán cà phê và cảnh quan vườn cổ điển 

phương ông, kết hợp với cảnh quan cánh đồng của đồng bằng Jianan 

gần đó để tạo ra Hội trường của nghề thủ công cắt chéo. 

 

 


