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  nước ngoài quan tâm đến việc học tiếng Trung

Lớp học chính 
Phân loại (Cấp)lớp

Số giờ mỗi tuần / 
tuần / 

tổng số giờ

Sĩsốlớp 
họctối
thiểu

15giờ/
10 tuần/
150 giờ

học phí Phí đăng ký Ngày học Hạn chót 
nộp đơn

Lớp 
mùa 
xuân

Lớp 
mùa hạ

lớp 
mùa thu

lớp 
mùa đông

A1、A2、B1 10 24000 500
03/01
~

05/31

06/01
~ 

08/31

09/01
~ 

11/30

12/01
~ 

02/27

1/05

4/05

7/05

10/05

A1、A2、B1

A1、A2、B1

A1、A2、B1

10

10

10

24000

24000

24000

500

500

500

15giờ/
10 tuần/
150 giờ

15giờ/
10 tuần/
150 giờ

15giờ/
10 tuần/
150 giờ



Các lớp học chuyên sâu ngắn hạn

(cấp)lớp số giờ
Sĩ số lớp 
học tối
 thiểu

học phí-đài 
tệ

thời gian học Hạn chót 
nộp đơnphân loại

nghỉ tết

nghỉ hè

Cấp chuẩn 
bị (cấp 1) 30

90

10

10

4800

14400

01/20-02/05

07/01-08/31

11/25

05/05

◆Học phí và lệ phí trên không bao gồm chi phí sách, tài liệu giảng dạyvà tài 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 lãi. Chỉ các khoản phí chuyển 
     nhượng có được từ các khoản hoàn trả sẽ do chính các học viên chịu.

Cấp chuẩn 
bị (cấp 2



CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

BƯỚC 1  Báo danh

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 tài chính trong 3 tháng
 e.báo cáo khám sức khỏe (bao gồm HIV)
  f.2 ảnh 

3.Gửi tài liệu đến:

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 xót mời thông báo trung tâm tiếng Trung (05)226-7125#61113.
2.Mời chọn 1 phương thức đóng tiền bên dưới：
NGÂN HÀNG 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 thôi 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 tài liệu
 liên quan, có xin ở ký túc xá không..)

Chúc mừng hoàn thành!

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

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT WUFENG-trung tâm tiếng Trung-số 117 
đoạn 2 đường Kiến Quốc thị trấn Dân Hùng huyện Gia Nghĩa
 Hoặc có thể scan tài liệu gửi đến elle@wfu.edu.tw , cô TRẦN HUỆ NHƯ .
* Trung tâm sẽ gửi thông báo nhập học  trong vòng 10 ngày, xin mời vui lòng chờ đợi, 
nếu có vấn đề gì có thể liên lạc với chúng tôi

http://clc.wfu.edu.tw/download


