
TẠI SAO BẠN
NÊN CHỌN DỰ
BỊ ĐẠI HỌC ?

 

KHÓA HỌC DỰ BỊ CHO HOA KIỀU, ĐẠI HỌC SƯ PHẠM QUỐC GIA
ĐÀI LOAN

 



HỌC PHÍ      
HỌC PHÍ RẤT RẺ

  Vì chúng tôi là một ngôi trường được Chính
Phủ tài trợ nên phí chỉ bằng phân nữa so với
các bạn đi du học hệ khác
  



CHÚNG CÓ NHỮNG CÓ THỂ GIÚP BỔ
TRỢ TIẾNG TRUNG
  Lớp đặc biệt: Dành cho các tiếng trung chưa tốt

 Lớp nhóm : Sẽ dành cho các bạn đã có sẵn nền
tảng tiếng trung từ trước.Tại đây các bạn sẽ được
bổ sung các kiến thức để bổ trợ việc vào đại học

Nhưng các bạn sẽ được kiểm tra và
được xếp vào lớp phù hợp với năng
lực của mình

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC



MÔI TRƯỜNG
HỌC TẬP

MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP QUỐC TẾ

  
Đến với dự bị đại học các bạn sẽ được tiếp xúc với môi
trường quốc tế vì hiện nay hằng năm chúng tôi luôn có
những du học sinh đến từ các nước trên thế giới

  Trang thiết  bị hiện đại tiện nghi, giảng viên nhiệt tình có
chuyên môn cao và kinh nghiệm lâu năm 



VIỆC LÀM TẠI TRƯỜNG

VIỆC LÀM  BÊN NGOÀI

Các du học sinh có thể đăng ký làm cộng tác viên tại
các phòng ban  của trường

Vào các kỳ nghĩ dài hạn như nghĩ đông (1 tháng )
hoặc kỳ nghĩ hè (2 tháng) trường sẽ giúp các du học
sinh tìm việc làm trong thời gian này. Qua đó các du
học có thể tự đóng học phí mà không cần nhận chu
cấp từ gia đình

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐI LÀM

Đến với dự bị đại học các bạn sẽ được hỗ trợ làm
giấy chứng nhận đi làm hợp pháp theo quy định của
chính phủ

HỖ TRỢ VIỆC LÀM



HỌC BỔNG

HỌC BỔNG HẤP DẪN

Mỗi du học sinh đều được xét duyệt học bổng
 
Học bổng bao gồm tiền mặt 3000NTD/1 Tháng và nhận liên tục 9 đến 12 tháng  



LỰA CHỌN
PHONG PHÚ

CÓ THỂ XÉT TUYỂN VÀO KHOẢN 70
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI ĐÀI LOAN

   Đây là ngôi trường duy nhất tại Đa Loan được hỗ trợ để
giúp các du học sinh lựa chọn ngành nghề và ngôi trường
mình Đại Học mà mình mong muốn

  Các du có thể lựa chọn tất cả ngành nghề tại 70 trường
đại học từ đài loan 



LỚP NGÔN NGỮ

Dành cho các bạn chưa có nền tảng về tiếng Hoa
Dựa trên giáo trình tiếng Trung là chính, ngoài ra các
bạn còn được học các môn như Anh Văn, Toán, Khoa
học, Giáo dục công dânv..v...
SAU KHI HOÀN THÀNH KHÓA HỌC BẠN CÓ THỂ:
Học được trên 2500 từ tiếng Trung.
Xem và hiểu được các bài viết mô tả, tường thuật sự kiện, đọc tài liệu hay kể cả việc
chia sẻ kinh nghiệm bản thân.
Đọc hiểu các bài về chủ đề chuyên môn của bản thân, hay các chủ đề chuyên môn
khác.
Tham gia thảo luận và hiểu sâu, tự tin trình bày đưa ra ý kiến bản thân trong các
cuộc trò chuyện.



Là nhóm bao gồm các môn:
Toán, Anh Văn,  Văn, Công Dân, Địa Lý, Lịch Sử,
Thể Dục

Các bạn có thi vào các ngành như:
Kinh tế, marketing, tryền thông, luật, ngôn ngữ

NHÓM 1:



Là nhóm bao gồm các môn:
Toán, Anh Văn,  Văn, Hóa Học, Vật
Lý,Thể Dục

Các bạn có thi vào các ngành như:
Công nghệ thông tin, kiến trúc, hóa học,
xây dựng

NHÓM 2:



Là nhóm bao gồm các môn:
Toán, Anh Văn,  Văn, Hóa Học, Sinh
Học, Vật Lý,Thể Dục

Các bạn có thi vào các ngành như:
Y khoa, dược, công nghệ sinh học

NHÓM 3:



Học phí

36,000,000VND

Phí kí túc xá :

15,500,000VND

Những phí dùng trước trong
trường :

13,000,000VND

64,500,000VND
( 1 năm học)

CHI PHÍ DỰ TRÙ

=
+

+



( 1 năm học)

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Học bổng

2,500,000VND
( 1 tháng )

Việc làm thêm tại trường

3,700,000VND
( 1 tháng )


