
 

 
      方曙商工 3+4 僑生建教專班 

Chương trình đào tạo 3+4 của trường trung học nghề Phương Thự dành cho học sinh Kiều sinh 
 
 

Khoa nhà hàng 
餐飲管理科 

 

Điều kiện tuổi 
年齡 

Từ 15 đến 22 tuổi 
滿 15 歲至 22 歲 

Hình thức đào tạo 
合作方式 

Học 3 tháng, thực tập 3 tháng  
輪調式 

Liên thông đại học 
合作大學 

Trường đại học quốc gia thương mại Đài Bắc 
 國立臺北商業大學 

Chương trình học Môn chuyên ngành bao gồm:  
Nấu các món ăn Á và Âu, làm bánh, pha chế rượu, tỉa rau củ, 
tiếng Hoa sơ cấp, tiếng Nhật...  

Công ty thực tập 
合作實習廠商 

 

1-桃禧航空城大飯店  
Hotel Orchard Park 

2-六福村 
LEOFOO VILLAGE  

3-小人國 
WINDOW ON CHINA  
4-高雄空廚-竹苗廠  

KAOHSIUNG AIRPORT CATERING SERVICES  
5-東豪冷凍食品 

BROTHERS FROZEN FOOD CO., LTD. 
1. Trong thời gian thực tập học sinh được hưởng các chế độ bảo hiểm của cty, miễn phí cơm trưa, 

cơm tối Học sinh tự túc. 

2. Trong thời gian thực tập, học sinh sẽ được trợ cấp mỗi tháng 23,800 Đài tệ. Trong 3 tháng thực 

tập bạn có thể lĩnh được 71,400 Đài tệ. 

3. Ký túc xá: từ 3-4 người/1 phòng, áp dụng theo quy định của các cty, nhà máy. 

4. Thời gian nộp hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 15/2 – 31/3 năm 2020 
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學費跟補助標準 học phí và tiêu chuẩn phụ cấp 

收費金額 số tiền thu 補助金額 số tiền phụ cấp 
學費／學期 

Học phí/học kỳ 
雜費／學期 

Tạp phí/học kỳ 
住宿／三個月 
KTX/ 3 tháng 

實習薪資／月 
Lương thực tập/ 

tháng 

僑委會補助 
Hội kiều vụ phụ 

cấp 

獎學金 
Học bổng 

23484 2525 5100 25000 23434 3000 

Tổng cộng tiền học phải nộp: khoảng 27,780 Đài tệ 

 

1.Khi đến Đài Loan các bạn phải chuẩn bị tiền sinh hoạt phí khoản 30,000-50,000 Đài tệ 
2.Học phí có thể xin nhà trường chia 3 đợt đóng (không lãi suất), nhưng phải có giấy đồng ý của 

Phụ huynh. 
 

Khoa 
nhà 
hàng 
3+4 

Liên thông 
ĐH quốc gia 
Thương mại 
Đài Bắc 

1. Tiền lương Thực tập trong 3 năm Trung học: 
23,800 Đài tệ*6 tháng*3 năm = 428,400 Đài tệ 
2. Tiền lương trong 4 năm của hệ Đại học: 25,000 
Đài tệ*12 tháng*4 năm = 1,200,000 Đài tệ 

Tổng cộng tiền lương 
thực tập trong 7 năm học 
là: 1,628,400 Đài tệ 

Tiền đô: 54,280  

聯絡方式 Địa chỉ liên lạc: Số 50 đoạn 1 đường Trung Nguyên, Q. Long Đầm, Tp. Đào Viên, Đài Loan. 
招生地址 Địa chỉ tuyển sinh tại Việt Nam: 83A Nguyễn Thái Bình, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM 

Điện thoại: +84-28-38112667  

Liên hệ:  Cô Diệp Phương Quân hoặc Thầy Từ Hạo Triết 

web: http://www.fsvs.tyc.edu.tw   Email: coco600c@yahoo.com.tw 


