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壹、校園平面圖        Bản đồ trường 
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貳、報到與分班測驗 

Báo danh và kiểm tra trình độ để xếp lớp 

請於報到日當天至華語文中心（國棟樓 B203）辦理。 

Vui lòng vào ngày báo danh đến Trung tâm Hoa Ngữ  (Tòa nhà Guodong B203) để 

làm thủ tục. 

一、 請備妥以下資料: 

Vui lòng chuẩn bị các thông tin sau: 

護照及證件照片三張（已寄過照片者不需要再提交） 

Hộ chiếu và hình thẻ chân dung 3 tấm (nếu trước đã gửi ảnh thì bạn không 

cần gửi them nữa) 

二、 辦理報到手續時間：上午－AM 9:00~10:00 

Thời gian làm thủ tục đăng ký: Buổi sáng-AM 9: 00 ~ 10: 00 

三、 收取繳費證明單(含註冊費、學費) 

Nhận giấy chứng nhận thanh toán (bao gồm phí đăng ký và học phí) 

四、 領取新生手冊 

Nhận sổ tay tân sinh viên 

五、 住宿申請並繳費 

Đăng kí và đóng tiền ký túc xá 

六、 保險辦理並繳費 

Làm thủ tục và đóng tiền bảo hiểm 

七、 購買教材 

Mua tài liệu giảng dạy 

八、 分班測驗 

Kiểm tra trình độ để xếp lớp 

九、 新生說明會 

Hội thảo dành cho tân sinh viên 
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叁、住宿 Ký túc xá 

一、「我家宿舍」簡介 Giới thiệu「Kí túc xá của tôi」 

 

本校宿舍在校園內，學校附近也有許多餐廳與商店，非常方便。 

 

Kí túc xá của trường nằm trong khuôn viên trường, gần trường cũng  có rất 

nhiều quán ăn và cửa hàng, rất tiện lợi. 
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二、「我家宿舍」收費標準 Các khoản phí trong「Ký túc xá của tôi」 

 

  

學期 

Học kỳ 

住宿費  

Phí ở ký túc 

 

（房型/每人費用） 

 (Loại phòng/chi phí cho mỗi 

người) 

  網路費  

Phí sử dụng 

mạng 

internet 
 

   冷氣 

điều hòa nhiệt độ 

(儲值卡) 

( Thẻ giá trị được lưu 

trữ )  

一學期費用 

1 học kỳ 
(18週) 

(18 tuần) 

六人房 

Phòng 6 người 
NT10,000 

NT1,000元 

一房一卡，由使用者(分攤)付費 

Một phòng, một thẻ, người dùng 

cần phải thanh toán (chia ra) 

四人房  

Phòng 4 người 
NT11,000 

三人房  

Phòng 3 người 
NT14,600 

二人房  

Phòng 2 người 
NT22,000 

單人房 

Phòng 1 người 
NT44,000 

依住宿時間長短以 18週費用等比

例收費 

Tùy theo thời gian lưu trú (dài hạn-

ngắn hạn ),phí sẽ được tính tương 

ứng với phí của 18 tuần 
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肆、保險 Bảo hiểm 

一、意外險 Bảo hiểm tai nạn 

依本國教育部規定，外籍學生皆強制投保意外險。若能提出其他保險證

明，可不投保。 

Theo quy định của bộ giáo dục, học sinh nước ngoài bắt buộc phải đóng bảo 

hiểm tai nạn. Nếu có thể cung cấp các giấy chứng nhận bảo hiểm khác, có thể không 

đóng 
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二、健保資訊 Bảo hiểm y tế 

持有居留證且已在台居留滿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），可申請全民健康保險。辦法如下：  

Đối với người đã có thẻ cư trú ARC và ở Đài Loan đủ 6 tháng ( trong thời gian này 

chỉ được xuất cảnh 1 lần và không vượt quá 30 ngày, đồng thời số ngày cư trú phải 

vẫn phải đủ 6 tháng) có thể đăng ký bảo hiểm y tế. Phương pháp như sau: 

(一) 持居留證至居住所在地的區公所 (市公所) 辦理加保。 

Đem theo thẻ cư trú ARC đến Công sở ( hoặc thành phố) khu bạn ở để làm thủ 

tục đăng ký bảo hiểm 

(二) 持「居留證」、「加保單」及「兩吋照片一張」，至中央健保局北區業

務組辦理健保IC卡。  

Đem theo “thẻ cư trú ARC”, “đơn đăng ký bảo hiểm”, và “hai tấm hình 4X6” 

đến Trung ương cục bảo hiểm y tế khu Bắc, tổ Nghiệp vụ để xin cấp thẻ IC bảo 

hiểm y tế. 

衛生福利部中央健康保險署網址:http://www.nhi.gov.tw/  

Trang web của Cơ quan Bảo hiểm Y tế Trung ương của Bộ Y tế và Phúc lợi: 

http://www.nhi.gov.tw/ 

  

http://www.nhi.gov.tw/
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伍、簽證與居留 Thủ tục xin thị thực 

 

一、關於申辦簽證 

Về việc xin visa (xin thị thực) 

(一) 已獲本中心入學許可之外籍人士，可持本中心寄發之「入學許可證」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 Hoa Ngữ, có thể mang theo 

“giấy chứng nhận nhập học” do trung tâm phát và các tài liệu liên quan của bạn đến 

Đại Sứ Quán hoặc văn phòng đại diện gần nhất để xin “Visa tạm trú—Học tập tiếng 

Trung (CODE-FR)”. 

(二) 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。 

Đối với người mang Visa tạm trú có thời hạn 60 ngày trở lên và chưa đóng dấu ký 

hiệu giới hạn, khi sắp hết thời hạn trước 15 ngày, có thể đến cục di dân ở huyện 

thành phố đang sống để xin gia hạn. Mỗi lần gia hạn nhiều nhất 60 ngày, giới hạn 2 

lần. Đối với người mang Visa tạm trú thời hạn 90 ngày, chỉ được gia hạn 1 lần. 

(三) 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 phương thức thị thực khi hạ cánh hoặc miễn thị thức, 

Visa nhập cảnh với mục đích không phải đến để học tiếng Trung, hoặc cư trú tại Đài 

Loan với những thân phận khác, không thể đổi Visa sang mục đích “Học tập tiếng 

Trung” ngay tại khu vực Đài Loan. 

(四) 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
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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 tại trung tâm trong bốn tháng liên tục và tiếp tục đăng ký ít nhất 3 tháng trở lên, 

và số giờ trống tiết không vượt quá 1/4 tổng số giờ học, có thể đăng ký đổi Visa tạm 

trú thành Visa cư 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 

cấp visa cư trú. Thời gian cư trú được ghi trên Giấy chứng nhận cư trú cho người 

nước ngoài(ARC). 

(五) 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 đang học” và “ghi chú điểm chuyên cần” thì 

có thể đến trung tâm Hoa ngữ để xử lý, thời gian làm mất 1 đến 2 ngày làm việc. 

(六) 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 Visa tạm trú hoặc Visa cư trú, vui lòng đến văn phòng Bộ Ngoại giao Trung Bộ, 

địa chỉ tại lầu 1, số 503, đường Li-ming đoạn số 2, khu Nan-tun, Thành phố Đài Trung. 

(七) 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 Visa tạm trú hoặc gia hạn thẻ cư trú ARC, vui lòng đến Bộ nội vụ xuất-nhập 

cảnh và cục di dân tại thành phố Chương Hóa, địa chỉ: Lầu 1,Số 2, đoạn thứ 3 đường 

Zhong-shan, Thành phố Chương hóa. 

  



12 

 

二、停留簽證(Visitor Visa)應備文件 

Tài liệu cần thiết cho Visa tạm trú 

(一) 本中心入學許可正本及影本 

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

(二) 研習計畫書正本及影本 

Kế hoạch học tập (bản gốc và bản sao) 

(三) 財力證明正本及影本 

Chứng minh tài chính (bản gốc và bản sao) 

(四) 護照正本及影本 

Hộ chiếu (bản gốc và bản sao) 

(五) 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 

đích thân ký tên.Trên biểu mẫu phải dán hai tấm hình thẻ 4X6 phông nền trắng và 

được chụp trong vòng 6 tháng. 

(六) 其他視個案要求提供之文件。 

Các tài liệu hỗ trợ khác khi cần thiết. 
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三、停留簽證延期應備文件 

Tài liệu cần thiết để gia hạn visa tạm trú 

(一) 外國人居停留案件申請表(請至中心索取) 

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

(二) 個人護照正本 

Hộ chiếu (bản gốc) 

(三) 本中心註冊證明 

Giấy chứng nhận nhập học từ Trung tâm Hoa ngữ 

(四) 上課出席紀錄證明 (第一次延期者免附) 

Chứng nhận đi học chuyên cần(lần gia hạn đầu tiên không bắt buộc)  
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四、居留簽證(Resident Visa)應備文件 

Giấy tờ cần thiết cho Visa thường trú 

(一) 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 đích thân ký tên.Trên 

biểu mẫu phải dán hai tấm hình thẻ 4X6 phông nền trắng và được chụp trong 

vòng 6 tháng. 

(二) 護照正本及影本 

Hộ chiếu (bản gốc và bản sao) 

(三) 健康檢查合格證明正本及影本 

Giấy khám sức khỏe (bản gốc và bản sao) 

(四) 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) 

(五) 上課出席紀錄證明正本及影本 

Chứng nhận đi học chuyên cần (bản gốc và bản sao) 

(六) 成績單正本及影本 

Bảng điểm (bản gốc và bản sao) 

(七) 研習計畫書正本 

Kế hoạch học tập (bản gốc) 

(八) 財力證明正本及影本 

Giấy chứng nhận tài chính (bản gốc và bản sao) 

(九) 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) 

(一) 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 Hoa ngữ) 

(二) 護照正本 

Hộ chiếu (bản gốc) 

(三) 居留簽證 

Visa cư trú 

(四) 在學證明書及出缺席紀錄證明正本 

Giấy chứng nhận sinh viên và chứng nhận đi học chuyên cần (bản gốc) 

(五) 2吋照片 2張 

Hai ảnh kích thước 4X6  

(六) 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 1.000 Đài tệ; cấp lại: 500 Đài tệ 
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六、居留證(ARC)延期應備文件 

Giấy tờ cần thiết để gia hạn thẻ cư trú ARC 

(一)外國人居停留案件申請表(請至中心索取) 

Mẫu đơn đăng ký ( có thể lấy bên trung tâm Hoa Ngữ) 

(二)居留簽證及居留證 

Visa cư trú và thẻ cư trú(ARC cũ) 

(三)護照正本 

Hộ chiếu (bản gốc) 

(四)在學證明 

Giấy chứng nhận đang học 

(五)出席紀錄證明 

Chứng nhận đi học chuyên cần  

(六)2 吋相片 2張 

Hai ảnh kích thước 4X6 

(七)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 1.000 Đài tệ; cấp lại: 500 Đài tệ 

※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 

 

  

持本中心入學許可證可申請 60天或 90天可延期停留簽證來台就讀。 

Bạn có thể nộp đơn xin Visa tạm trú 60 ngày hoặc 90 ngày để học tập tại Đài Loan với giấy 

chứng nhận nhập học từ Trung tâm Hoa ngữ 

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) 

Nộp đơn xin gia hạn Visa tạm trú lần đầu vào 15 ngày trước khi visa của bạn hết hạn tại Bộ di dân 

(Người có Visa tạm trú 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。 

Nộp đơn xin gia hạn visa tạm trú lần 2 vào 15 ngày trước khi visa của bạn hết hạn tại Bộ di dân 

60天(60 ngày) 

(一)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 tại Trung tâm trong bốn tháng liên tiếp và tiếp tục đăng ký ít nhất 

3 tháng và đã đóng trước học phí có thể nộp đơn xin Visa thường trú tại Cục lãnh sự ít nhất 15 ngày 

trước Visa hết hạn. 

(二)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 tạm trú của họ thành Visa thường trú trước khi visa 

hết hạn, họ sẽ cần phải rời khỏi Đài Loan và nhạp cảnh 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。 

Sau khi lấy được Visa thường trú, trong vòng 15 ngày phải đến Bộ di dân xin cấp thẻ cư trú ARC 

6個月(6 tháng) 

(一) 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. 

(二) 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 phải cần làm Bảo hiểm Y tế 

Quốc gia 
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陸、工作證/ Giấy phép lao động 

(一) 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. 

(二) 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) 

(三) 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, cho nên học phí học kỳ tiếp theo 

phải được trả trước. 

(四) 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。 

Trong trường hợp chưa có giấy phép lao động mà có những hoạt động lao động 

bất hợp pháp, một khi bị phát hiện sẽ thông báo cho đơn vị chủ quản ngay lập 

tức và tước bỏ tư cách thị thực. 

 

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 thẻ sinh viên, ARC và hộ chiếu 

chiếu 

Xác nhận sinh viên đã đóng học phí 
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步驟 說明 備註 

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 (thân phận) 

3.不要選擇自取 

Không chọn phương thức tự nhận 

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 bắt đầu phải ghi  

sau ngày chuyển tiền. 

(五) 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 (phải 

có trang thị thực và thời hạn) và các tài 

liệu cần thiết ở định dạng PDF. 

(六) 按暫時存取 

Nhấp vào nút lưu tạm thời 

1.系統網址/ Hệ thống trực tuyến 

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

wSite/Control?function=Ind exPage 

 

2.如不懂，可先看操作手冊。 Nếu 

không hiểu thì xem cách làm tại 

link dưới đây 

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

wSite/download/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。Trước tiên phải tạo tài 

khoản, trường đang theo học chọn 

“Đại học khoa học kỹ thuật Ngô 

Phụng”, thân phận “Lưu học sinh- 

Trung tâm Hoa ngữ”, hoàn thành. 

(Xin hãy nhớ kỹ tài khoản và mật 

khẩu), ghi nhớ khi đăng nhập ấn tạo 

tệp mới trước tiên. 

Step3 

Bước 3 

確認資料及收據都輸入無誤 

後，按送學校審核。 

Sau khi xác nhận các thông tin, nhấp vào 

"Gửi đến trường để xét duyệt." 

繳費可利用 E-ATM繳費。 

Có thể thanh toán qua ATM điện tử 

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/wcfonline/wSite/download/student.pdf
https://ezwp.wda.gov.tw/wcfonline/wSite/download/student.pdf
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步驟 說明 備註 

Step4 

Bước 4 

等待/ chờ kết quả 

1. 華語文中心收到會通知學生。 

Trung tâm tiếng trung sẽ thông báo 

khi có kết 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 bổ 

sung tài liệu, Trung tâm Hoa ngữ 

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。 

Trực tiếp đăng nhập vào tệp tin đã tạo lúc 

trước và lặp lại Step2-Step4. 

(六) 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. 

(七) 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). 

(八) 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. 

(九) 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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柒、上課須知/ thông tin về các lớp học 
 

(一) 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 

dạy học theo mùa 15 giờ mỗi tuần; mỗi tiết học kéo dài trong 50 phút với thời 

gian nghỉ 10 phút ở giữa. 

(二) 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 tiết học 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 dạy bù lớp đó. 

(三) 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 tiết học trong các ngày lễ quốc gia dựa theo lịch làm việc 

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

(四) 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 những lý do bất 

khả kháng hay không, như bão, động đất, cảnh báo 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. 

(五) 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。 

Chuyên cần: Theo các quy định do Cơ quan Di trú Quốc gia quy định, nếu tỷ lệ 
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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. 

(六) 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 Hoa ngữ 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 học tập của học sinh 

(chẳng hạn như không hoàn thành việc báo danh, bỏ học hoặc bị đình chỉ học, 

hoặc hoàn trả phí) . 

(七) 在華語中心，請一律使用華語。 

Trong Trung tâm Hoa ngữ, vui lòng sử dụng tiếng Trung 
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捌、請假/Nghỉ phép 
 

(一) 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. 

 

(二) 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 giáo viên hướng dẫn ký tên. Yêu cầu phải được hoàn thành ngay trong 

tuần nghỉ phép đó. 

(三) 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 do có việc bận phải thông báo cho Trung tâm Hoa 

ngữ trước một ngày. Trong trường hợp nghỉ ốm, sinh viên nên thông báo cho 

Trung tâm Hoa ngữ muộn nhất là  một giờ trước khi lớp học bắt đầu. 

(四) 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 đơn xin phép của bạn được xét duyệt. 

 
 

  



24 

 

玖、換班規定 Quy định về Thay đổi Lớp học / Cấp độ 

 
(一) 申請換班時間：每學季開課第一週。 

Thời gian xin đổi lớp: tuần đầu tiên của mỗi khóa 

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 bắt đầu học thứ hai đến ngày thứ năm trong 
tuần đầu tiên của mỗi học kỳ. 

(二) 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. 

(三) 換班僅限一次，一個班只能旁聽 1小時。 
Việc đổi lớp được giới hạn trong một lần, một lớp chỉ có thể nghe thử trong 1 
giờ 

 
(四) 繳回換班申請表後，不得再換。 

Khi đơn yêu cầu đổi lớp đã được gửi, sẽ không thể thay đổi nữa. 

(五) 換班步驟/ Các bước để thay đổi lớp học： 
 

步驟/ Các 

bước 
說明/ Thuyết minh 

Step1- bước 1 
至中心櫃台拿取換班/級申請表 

Lấy mẫu đơn xin đổi lớp ở trung tâm Hoa ngữ 

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 giáo viên của lớp ban đầu và lớp bạn học 

thử (tức là lớp bạn dự định đổi) và ký tên trên mẫu yêu cầu. 

Step3/ bước 3 
到欲換新班/級旁聽 1 小時。 

Tới lớp bạn muốn đổi để học thử trong vòng một giờ. 

Step4/ bước 4 
等待新班教師評估結果。 

Chờ đánh giá từ giáo viên 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 giáo viên trong lớp mới và Trung tâm tiếng 

Hoa ngữ, hoàn thành việc đổi lớp. 
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拾、成績單及研習結業證書 

Bảng điểm và Giấy chứng nhận thành tích 
 

(一) 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 giáo trình của mỗi học kỳ. 

 

(二) 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. 

(三) 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 
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拾壹、獎學金及抵免通識學分 

Học bổng và miễn tín chỉ giáo dục phổ thông 

一、獎學金 

Học bổng 

獎學金 

Học bổng 

吳鳳獎學金 

Học bổng trường Ngô Phụng 

華語能力測驗證照獎勵金 

Học bổng nhận được từ chứng chỉ kiểm tra trình độ tiếng Trung 

獎勵對象 

Đối tượng 

khen thưởng 

凡入學註冊取得本中心上課資格，修課時數累積達 225 小時以上，且於當期(季)

修課結束前取得證照。 

Bất kì ai đăng kí tham gia các lớp học ở trung tâm, đã tích lũy được trên 225 giờ học 

và nhận được chứng chỉ trước khi kết thúc kì học(mùa )hiện tại 

獎勵標準 

Tiêu chuẩn 

khen thưởng 

TOCFL A1 級  NT 1,000 元獎勵金 1000 đài tệ 

TOCFL A2 級 NT 1,500 元獎勵金 1500 đài tệ 

TOCFL B1 級 NT 2,000 元獎勵金 2000 đài tệ 

TOCFL B2 級 NT 2,500 元獎勵金 2500 đài tệ 

成績最優獎學金 

Học bổng thành tích xuất sắc 

第一名 Hạng nhất 1000元 

第二名 Hạng hai 750元 

第三名 Hạng ba 500元 

臺灣政府獎學金 

Học bổng của chính phủ Đài Loan 

臺灣教育部華語文獎學金 

Học bổng tiếng Trung của bộ giáo dục Đài Loan 

獎勵內容 

Nội dung học 

NT25,000元（每月） 

Mỗi tháng 25000 đài tệ 
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bổng 

申請資格 

Tư cách đăng 

kí 

年滿十八歲，具高級中等學校以上畢業學歷，學業成績優良，品行端正之外國

籍人士。但具下列資格之一者，不得申請： 

(一) 具僑生身分或持有中華民國護照。 

(二) 現已在臺研習華語文或曾在臺修讀學位課程。 

(三) 曾受領本獎學金或臺灣獎學金。 

(四) 在臺研習期間同時為我國各大學校院與外國學校簽訂學術合作 協議所招收

之交換學生。 

(五) 同時受領我政府機關（構）或學校所設置之獎補助金。 

Người có quốc tịch nước ngoài đủ 18 tuổi trở lên, tốt nghiệp cấp 3 trở lên, học lực khá- 

giỏi, hạnh kiểm tốt.  Tuy nhiên, những người sau đây không có tư cách tham gia đăng 

ký: 

 1. Với thân phận Hoa kiều hoặc mang hộ chiếu Trung Hoa Dân Quốc. 

 2. Đã từng học tiếng Trung tại Đài Loan hoặc đã tham gia một khóa học cấp bằng tại 

Đài Loan. 

 3. Đã từng nhận học bổng này hoặc học bổng Đài Loan. 

 4. Trong thời gian học tập tại Đài Loan, đồng thời là sinh viên trao đổi theo học theo 

thỏa thuận hợp tác học tập được ký kết giữa các trường đại học ở nước ta và các trường 

nước ngoài. 

 5. Đồng thời nhận các giải thưởng và trợ cấp do các cơ quan chính phủ (tổ chức) hoặc 

trường học của chúng tôi quy định. 

受理單位 

Đơn vị thụ lí 

申請人所屬國之臺北代表處 

Văn phòng đại diện tại Đài Bắc của quốc gia người nộp đơn 

申請時間 

Thời gian 

đăng kí 

每年 2月 1日~3月 31日(以公告簡章時間為準) 

Mỗi năm ngày 1 tháng 2 đến ngày 31 tháng 3 (theo tờ thông báo thời gian ) 

申請方式 

phương thức 

đăng kí 

詳「教育部華語文獎學金作業要點」 

Chi tiết「 các trọng điểm cho học bổng tiếng Trung của bộ giáo dục」 

https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL041674&KeyWord=%e8%8f%af

%e8%aa%9e%e6%96%87%e7%8d%8e%e5%ad%b8%e9%87%91 

 
外交部臺灣獎學金 

Học bổng của bộ ngoại giao Đài Loan 

獎勵內容 新臺幣 25,000元（每月） 
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Nội dung học 

bổng 

Mỗi tháng 25000 đài tệ 

申請資格 

Tư cách đăng 

kí 

(一) 具高級中等以上學校畢業學歷，學業成績優良，品行端正之外國籍人士。 

(二) 未具臺灣國籍 

(三) 未具我國僑生身分 

(四) 未曾在臺就讀擬申請之同等級學位課程。 

(五) 受獎期間非為我國各大學校院依據與外國學校簽訂學術合作協議所招收之交

換學生。 

(六) 未曾被我國政府機關或相關機構註銷獎學金資格。 

1. Công dân nước ngoài tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, học lực khá, hạnh kiểm 

tốt. 

 2. Không mang quốc tịch Đài Loan 

 3. Không phải là Hoa kiều 

 4. Chưa học trong chương trình cấp bằng tương tự mà bạn đăng ký tại Đài Loan. 

 5. Trong thời gian trao giải không được tham gia hoạt động trao đổi sinh viên do các 

trường Đại học ở Đài Loan và các trường hợp tác học thuật ở nước ngoài. 

 6 Chưa từng bị hủy tư cách nhận học bổng bởi các cơ quan chính phủ hoặc các tổ chức 

liên quan. 

受理單位 

Đơn vị thụ lí 

申請人所屬國之大使館 

Đại sứ quán tại quốc gia của người nộp đơn 

申請時間 

Thời gian 

đăng kí 

每年 2月 1日~3月 31日(以公告簡章時間為準) 

Mỗi năm ngày 1 tháng 2 đến ngày 31 tháng 3 (theo tờ thông báo thời gian ) 

申請方式 

Phương thức 

đăng kí 

詳「外交部臺灣獎學金作業要點」 

Chi tiết「Các trọng điểm cho học bổng tiếng Trung của bộ ngoại giao Đài Loan」 
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二、 抵免通識學分 

Miễn tín chỉ giáo dục phổ thông 

華語生在本校本中心已修畢之華語課時數，可依上課時數證明，在入學大學部後，申

請抵免通識學分。 

Sinh viên tiếng Trung đã hoàn thành số giờ học có thể chứng minh dựa trên số tiết đã học tại 

trung tâm tiếng Trung của trường chúng tôi sau khi vào đại học có thể đăng kí miễn tín chỉ 

giáo dục phổ thông 

抵免通識學分 

Miễn tín chỉ giáo dục phổ thông 

修習華語時數  

Giờ học tiếng trung 

結業成績 

Điểm tốt nghiệp 

抵免學分數 

Số tín chỉ được miễn 

75小時 

75 giờ 

60以上  

60 điểm trở lên 

1 

150小時 

150 giờ 

60以上 

60 điểm trở lên 

2 

225小時 

225 giờ 

60以上 

60 điểm trở lên 

3 

300小時 

300 giờ    

60以上 

60 điểm trở lên 

4 
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拾貳、退費/Chính sách hoàn tiền 

一、 退費僅限退還學費。 

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

二、 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 trước khi khóa học Chương trình học tiếng 

Trung bắt đầu được hoàn trả 90% học phí. 

三、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 những nhân 

tố bất khả kháng, học sinh được hoàn trả đầy đủ. 

四、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 

tiền, 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 đã qua một phần ba thời gian 

học của tổng số giờ học . 

五、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 những lý do bất khả kháng, gửi 

yêu cầu hoàn tiền, trước khi một phần ba tổng số giờ học trôi qua thì được hoàn 

trả 70%; những người gửi yêu cầu trước khi qua hai phần ba của tổng số giờ học 

được hoàn lại 40%; và không hoàn trả học phí nếu hai phần ba của tổng số giờ 

học đã trôi qua. 
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六、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, phụ phí sẽ được khấu trừ vào số tiền hoàn trả. 

七、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 khoản, vui lòng cung cấp một 

bản sao rõ ràng của trang bìa của sổ tài khoản ngân hàng của sinh viên. 
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拾叁、退學/ Thôi học 
 

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 Hoa ngữ 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: 

一、假借、冒用、偽造或變造個人證明文件或護照、簽證者。 

Mươn, mạo nhận, ngụy tạo hoặc tự động thay đổi giấy tờ tùy thân, hộ chiếu 

hoặc thị thực. 

二、毆打教職員、同學或持械傷人者。 

Đánh nhân viên, bạn học hoặc dùng vũ khí tấn công người khác 

三、販賣或非法製造違禁物品者。 

Tham gia buôn bán hoặc sản xuất hàng cấm 

四、破壞公物，情節嚴重。 

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

五、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 

lớp học, các trường hợp nghiêm trọng. 

六、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 xác nhận là đúng bởi Ủy ban Giáo 

dục Bình đẳng giới, các trường hợp nghiêm trọng. 

七、 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. 

八、 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 Hoa ngữ và được xác minh bởi cuộc họp điều hành của Trung tâm Hoa 

ngữ.  
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拾肆、醫療照顧/ Chăm sóc y tế 
 

一、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 Hoa ngữ giúp đỡ. Khi bạn đi khám bác sĩ, hãy nhớ mang 

theo thẻ bảo hiểm y tế. Bạn chỉ cần trả phí bốc số là 150 Đài tệ. Nếu sinh viên có bảo 

hiểm quốc tế, họ cũng có thể mang theo. 

二、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 như Bệnh viện 

Da Lin Chi Ji và Bệnh viện Cơ đốc giáo Chia-Yi, cũng như các phòng khám da liễu, 

phòng khám phụ sản và phòng khám nha khoa. Chỉ cách trường khoảng 5-10 phút đi 

bằng ô tô. 

三、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 nhờ giáo viên hoặc nhân viên 

tại Trung tâm Hoa ngữ giúp đỡ hoặc gọi đến đường dây nóng An ninh Trường học. 

四、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 bệnh đột ngột 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 hoặc sự 

cố, hãy gọi 110 cho cảnh sát. 

五、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 trường: (05)2260135; Văn phòng Trung 

tâm Hoa ngữ: (05)2267125#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 tâm lý. Nếu bạn cần, xin vui lòng liên 

hệ với văn phòng để biết thêm thông tin. 
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拾伍、校內飲食/Ăn uống trong khuôn viên trường 

 

●學生餐廳、美食街/ Nhà ăn sinh viên 
 

一、地點：文鴻樓美食街 

Địa điểm: Khu ẩm thực Wen Hong 
 

二、營業時間 

Thời gian làm việc 

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

Thứ Hai đến thứ Sáu: 07:00 - 20:00; 

Ngày thứ bảy :  10:00 - 20:00;  

Chủ nhật:   07:00 - 13:00. 
 

三、營業項目：早餐、午餐、晚餐各式餐點。 

Hạng mục : bữa sáng, bữa trưa và bữa tối 
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拾陸、生活資訊/ Sinh hoạt ở Đài Loan 
 

一、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 khu vực Trung-Nam Đài Loan, nơi có chi 

phí sinh hoạt tương đối thấp hơn so với miền Bắc. Chi phí sinh hoạt hàng tháng được đề 

xuất: 6.000 - 8.000 Đài tệ. Đối với những người dự định thuê một nơi ngoài khuôn viên 

trường, có thể cần thêm hơn 3.000 - 6.000NT. 

二、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 và nóng bức; vì thế, nên mặc quần áo bằng vải thấm mồ hôi 

và sử dụng các biện pháp chống nắng. Nhiệt độ trung bình vào mùa đông từ tháng 12 

đến tháng 2 là 10˚C ~ 18˚C, nhiệt độ thấp, mưa và ẩm ướt, vì vậy bạn nên có quần áo 

ấm và áo mưa. Thời tiết vào mùa xuân và mùa thu là không thể dự đoán được, với sự 

chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ban ngày và ban đêm, dễ dẫn đến cảm cúm, kiến nghị nên 

chuẩn bị một ít thuốc cảm và chú ý giữ ấm. 

三、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. Nhiệt độ bắt đầu giảm vào tháng 11, vì vậy hãy 

mang theo một vài chiếc áo dài tay để giữ ấm. 

四、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 yếu phẩm hằng ngày: Vì thời gian bạn đến Đài Loan không cố định, 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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五、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 điện: Các ổ cắm điện của Đài Loan là ổ cắm tiêu chuẩn Bắc Mỹ với điện 

áp 110v. Đừng quên mang theo bộ đổi chân cắm. 

六、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 gọi điện thoại: 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. 

七、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 Đài Loan. 

Một số cửa hang có thể 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 

mang theo 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). 

 

八、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. 

Tiền xu bao gồm $1, $5, $10, và $50. 

九、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 điều khác: Bạn có thể mang theo thuốc uống và đồ ăn nhẹ tại quê nhà. Bạn 

cũng nên có 8 ảnh hộ chiếu màu ( ảnh kích thước 4X6, nền trắng, nửa thân, không đội 

mũ).  
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拾柒、校園設施 / Cơ sở vật chất 

華語生憑學生證可使用華語文中心圖書閱覽室及本校健身房等設施，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遊憩與運動管理系網站

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 sử dụng thư viện và phòng tập thể hình của trường, phòng tập thể hình vận hành 

theo chế độ hội viên và có thu 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 Hoa ngữ 

. 
 

http://sh.wfu.edu.tw/
http://sh.wfu.edu.tw/
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拾捌、相關網站/ Những trang web có ích 
 

中華民國外交部/Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc http://www.mofa.gov.tw/ 

 

外交部領事事務局/ Cục lãnh sự bộ ngoại giao: 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 và bộ di dân quốc gia http://www.immigration.gov.tw/ 

 

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

 

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

 

交通部觀光局/ Cục Du lịch- Bộ giao thônghttp://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 Hoa ngữ 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/ 
  

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/
http://www.sc-top.org.tw/
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拾玖、常用聯絡電話/Số điện thoại Liên hệ hữu ích 

 

吳鳳科技大學總機/ Tổng bộ Đại học WuFeng：+886-5-2267125 轉(chuyển số)9 

 

華語文中心/ Trung tâm Hoa ngữ：+886-5-2267125 轉(chuyển số)21813 

 

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

 

衛生保健組/ Chăm sóc sức khỏe：+886-5-2267125 轉(chuyển số)24133 

 

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

 
 


