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法令宣導 
Pháp lệnh tuyên truyền 

• 學校相關法規 Quy định của trường học 
 

• 政府相關法規 Quy định của nhà nước  

     -居留相關規定 – 入出國及移民法 

       Luật cư trú – xuất nhập cảnh và luật di dân 

     -工讀相關規定 – 勞基法及就服法 

       Quy định làm thêm – luật lao động và việc làm 

     -其他一般規定 – 道路交通安全、公共社會安全 

       Quy định khác – an toàn giao thông, an toàn nơi công cộng  



學校相關法規 

Quy định của trường học 

• 學生成績分為學業（包括體育、實習及實驗）及 操行二種。 
      Điểm thành tích được chia thành 2 loại, học lực (bao gồm thể dục, thực tập và thực nghiệm)  

      và hạnh kiểm. 

 

• 操行成績每學期評定一次，以84分為基準分，再加減師長評分、出缺勤、
獎懲及銷過紀錄。學期操行成績未滿60分者，為不及格。操行成績不及
格者，將提交學生獎懲委員會審定為留校察看或退學。 

      Điểm hạnh kiểm mỗi kỳ đánh giá 1 lần, tiêu chuẩn là 84 điềm, công trừ thêm điểm đánh giá của 

      thầy cô, điểm danh lớp, bảng ghi lỗi xử phạt.  Điểm hạnh kiểm của học kỳ không đạt 60, xem như 

      không hợp lệ.  Những học sinh này sẽ được đưa lên hội đồng khen thưởng và xử phạt đánh giá  

      nên lưu lại trường học để theo dõi hoặc thôi học. 

 

• 學期成績每學期評定一次，成績未滿60分者，為不及格。連續兩學期學
期學分數未達2/3，將以予退學。 

      Điểm học lực mỗi kỳ đánh giá 1 lần, không đạt 60 điểm, xem như không hợp lệ. Liên tiếp 2  

       học kỳ học phần không đạt 2/3, sẽ bị thôi học. 



學校相關法規 

Quy định của trường học 

• 學生有下列情形之一者，應予退學： 

      Học sinh có 1 trong số các trường hợp dưới đây sẽ bị thôi học: 

     - 逾期未註冊或休學逾期未復學者。 

         Quá hạn không báo danh đóng học hoặc thôi, nghỉ học quá hạn xin học lại. 

     - 修業期限屆滿，仍未修足所屬系組規定應修科目與學分者。 

        Hết thời gian học tập, không học hết các môn học và số học phần theo quy định của khoa ngành. 

     - 操行成績不及格，經學生獎懲委員會議決議退學者。 

         Điểm hạnh kiểm không đạt yêu cầu, thông qua hội đồng khen phạt quyết định thôi học. 

     - 違反校規情節嚴重，經學生獎懲委員會議決議退學者。 

          Vi phạm nghiệm trọng quy định của trường, thông qua hội đồng khen phạt quyết định thôi học. 



學校相關法規 

 Quy định của trường học 

• 學生有下列情形之一者，應予開除學籍。開除學籍者，不得發給與修業

有關之任何證明文件： 

     Học sinh có 1 trong số cac trường hợp dưới đây, sẽ bị đuổi học. Học sinh bị  

     đuổi học, không được cấp phát bất kỳ các loại giấy chứng nhận: 

     - 學生入學所繳各項證件有假借、冒用、偽造或變造等情事者。 

       Học sinh nhập học giao nộp các loại giấy chứng nhận giả mạo, ngụy tạo, gian lận. 

     - 行為不檢，違反國家法令，情節重大者，經學生獎懲委員會決議 

       開除學籍者。 

       Hành vi sai trái, vi phạm pháp luật nhà nước, tình tiết nghiệm trọng, thông qua  

       hội đồng khen phạt quyết định đuổi học. 



學校相關法規 

Quy định của trường học 

• 住校生，必遵守學校宿舍相關規定，違者依校規處理。 

     Học sinh ở trong KTX,  phải tuân thủ quy định của KTX trường học, vi phạm sẽ bị  

    xử lý theo quy định của trường. 

• 無論於校內或校外，若有遇到不平等待遇、性騷擾務必告知校方。 

     Bất luận ở trong trường hoặc ngoài trường học, nếu bị đối xử không bình đẳng,  

     quấy rồi tình dục, phải thông báo cho trường học. 

• 學生因故不能上課，須依本校請假規則辦理請假。 

     Vì sự cố không thể đến lớp, phải xin nghỉ theo quy định của trường. 



政府相關法規 

居留相關規定 – 入出國及移民法 

Luật cư trú – xuất nhập cảnh và luật di dân 

持居留簽證查驗入國之外國人，應於入國後十五日內，申請外僑居留證，

其效期為一年。 

     Người nước ngoài nhập cảnh bằng visa cư trú, sau khi nhập cảnh trong  
    15 ngày phải làm thẻ cư trú, thời hạn 1 năm. 

居留證效期屆滿前，經本校確認其在校註冊程序已完備且佐證相關證件

得向主管機管申請延期。 

     Trước khi thẻ cư trú hết hạn, nhà trường xác nhận học sinh có hay chưa hoàn 
     thành quy trình báo danh của trường, để chuẩn bị giấy tờ liên quan xin gia hạn. 



政府相關法規 

居留相關規定 – 入出國及移民法 

Luật cư trú – xuất nhập cảnh và luật di dân 

居留證遺失、折損、遭偷竊需要補辦，其程序補辦程序： 

      Thẻ cư trú bị mất, hư hỏng, bị trộm phải xin cấp phát lại, quy trình như sau: 

     - 至警察局備案 Báo án tại cục cảnh sát 

     - 再至管轄移民署服務站 Xin cấp phát lại tại cục di dân 

居留效期屆滿未展延或居留原因失效(已畢業、退學等原由)，須以規定

時間內離境。逾期居留者將處於2000-10000罰鍰。 

     Thẻ cư trú hết hạn không gia hạn hoặc thẻ không hiệu lực (vì đã tốt nghiêp, 
     thôi học…), phải xuất cảnh trong thời hạn quy định. Quá hạn cư trú bị phạt  
     từ 2000-10000. 



政府相關法規 

工讀相關規定 – 勞基法及就服法 

 Quy định làm thêm – luật lao động và việc làm 

校外工讀者，依勞基法規定，目前基本薪資為 NT23100 / 月 或者 NT150 / 

小時。 

     Theo quy định bộ lao động làm thêm ngoài trường học, lương cơ bản 
     23100/tháng hoặc 150 tệ/giờ. 

依就服法第50條規定，外國留學生、僑生其工讀時間除了寒暑假外，每

週至多20小時，工作證有效期為6個月。 

     Theo quy định việc làm điều số 50, ngoại trừ dịp hè và tết học sinh quốc tế,  
     hoa kiều làm thêm mỗi tuần tối đa 20 tiếng, thời hạn sử dụng thẻ lao động  
     là 6 tháng. 



政府相關法規 

工讀相關規定 – 勞基法及就服法 

工作許可證效期屆滿前，經本校確認其在校註冊程序已完備且佐證相關

證件得向主管機管線上申請延期。 

     Trước khi thẻ lao động hết hạn, nhà trường xác nhận học sinh có hay chưa hoàn thành  

     quy trình báo danh của trường, để chuẩn bị giấy tờ liên quan xin gia hạn. 

 因休學或退學者，若工作許可證仍在有效期限內，不得繼續工讀且應繳

回工作證。 

      Bảo lưu hoặc thôi học, nếu thẻ lao động vẫn còn hạn sử dụng, không được tiếp tục  

     làm thêm mà phải giao trả lại thẻ lao động. 

 外國人(含外國學生、僑生)未經許可或原因許可失效，屬非法從事工作

者將處於30000-150000罰鍰。 

      Người ngoại quốc (gồm học sinh, hoa kiều) chưa có thẻ hoặc thẻ không hiệu lực,  

      thuộc dạng lao động bất hợp pháp sẽ bị phạt từ 30000-150000. 



政府相關法規 

其他一般規定 – 道路交通安全 

Quy định khác – an toàn giao thông, an toàn nơi công cộng 

禁止臨停或停車於紅線路段。有殘障標誌之停車格勿停

車。 

     Nghiêm cấm tạm dừng hoặc đổ xe trên vạch đỏ. Không đổ xe  

    tại nơi có biển báo khuyết tật. 

勿違規左轉及闖紅燈。 

     Không vượt đèn đỏ và rẻ trái sai quy định. 

腳踏車、電動腳踏車、電動車禁止雙載，且須戴安全帽。 

     Nghiêm cấm chở 2 bằng xe đạp, xe đạp điện và xe điện, 

     bắt buộc phải đội nón bảo hiểm. 



政府相關法規 

其他一般規定 –公共社會安全 

Quy định khác – an toàn giao thông, an toàn nơi công cộng 

請勿未經過當事人同意拿取他人之物品，否則可算竊盜

罪。 

     Không được tùy tiện lấy đồ của người khác nếu chưa được sự  

     đồng ý của thân chủ, nếu không sẽ được xem như là ăn cắp. 

勿隨意簽屬任何文件。 

     Không tùy tiện ký các loại giấy tờ. 



諮詢管道 
Đường dây tư vấn 
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