台灣高等院校教育聯盟

函

LIÊN MINH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐÀI LOAN
THƯ NGỎ
聯絡人：黎阮博士
電話：02-33222578
電子信箱：service01@twhea.org
地址：台北市大安區和平東路一段 87-1 號 8 樓
Người gởi: LÊ NGUYÊN TIÊN SI
Điện thoại: (+886)2-3322-2578
Email: service01@twhea.org
Địa chỉ: Lau 8, so 87-1, đường Hoa Bình đoan 1
quan Đai An, thanh pho Đai Bac, Đai Loan

受文者： 貴單位
發文日期：中華民國 107 年 11 月 5 日
發文字號：獎字第 032018110201 號
速別：重要件
密等及解密條件或保密期限：無
附件：如下頁所示
Kính gởi: Quý đờn vi
Ngaý 05 Thang 11 Nam 2018
So hieu cong van: 獎字-032018110201

主旨：檢送本聯盟提供的「獎助學金專案」
，最高補助至 135 萬元，
敬請 貴單位惠予協助公告並轉知學生踴躍報名參加為禱。
Xin tran trong kình gời thong tin hoc bong cua Lien Minh đen quý trường, hoc bong
co tri gia toi đa len đen 1.350.000 Đài Loan tệ.

說明：
一、 當前教育自由化趨勢下，高中畢業生升學管道十分多元，出
國留學也是選項之一。但高昂的留學費用卻讓很多同學及家
庭望之卻步。即使透過貸款等方式完成了海外學業，學生也
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會立即面臨工作還款的龐大壓力。
Trong nhưng nam gan đaý, viec giao duc va đao tao đa va đang đườc pho
bien ngaý cang ron rai cung vời tình chat thiet ýeu. Cung vời đo, ngaý cang
nhieu hoc sinh hường đen lưa chon con đường du hoc nườc ngoai sau khi
tot nghiep ghe pho thong. Tuý nhien, van đe hoc phì va chi phì đoi khi van
la mot trờ ngai khong nho. Tham chì đoi vời nhieu du hoc sinh sau khi đa
hoan tat viec hoc lai phai đoi mat vời nhưng ap lưc lờn khac đe co the trang
trai cuoc song trong thời gian đời viec lam.

二、 為了幫助上述同學及其家庭，本聯盟推出獎助學金專案，讓同
學一面獲取獎助學金，最多可以補助到新台幣 135 萬元，一面
在學習期間又可至企業提供實習機會，若表現優異，畢業後還
有機會直接轉為正職。
Vời muc đìch ho trờ va giup đờ cac ban hoc sinh noi tren cung như cac gia
đình co hoan canh tường tư, Lien Minh giời thieu chường trình hoc bong,
vời mưc hoc bong cao nhat đen 1.350.000 Đài Loan te (hờn 1 tý đong).
Thong qua chường trình hoc bong naý, Lien Minh mong muon giup đờ cac
ban hoc sinh mot khi đa nhan đườc hoc bong co the an tam tiep tuc phat
huý con đường hoc thuat, ben canh đo cung tao đieu kien va cờ hoi cho cac
Ban đườc tiep can va thưc tap ờ cac cong tý, doanh nghiep lờn xuýen suot
qua trình hoc tap. Đieu naý cung nham tang cờ hoi viec lam cho cac ban
sau khi hoan thanh viec hoc ờ nha trường, tham chì con co the đườc tuýen
dung ngaý trườc khi tot nghiep.

三、 本專案兼具教育與慈善目的，2019 年度將提供 100 個名額，
並為家庭年收入在 120 萬以下的同學保留特別名額。民國 108
年 2 月 18 日前報名不需任何申請費用。敬請 貴單位協助公
告相關附件辦法及文件。本聯盟也可派專人到貴單位舉辦說
明講座。諮詢專線 02-33222578。
Chường trình hoc bong naý đườc ap dung trong nam 2019/2020 vời 100
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suat hoc bong đườc trao tang, đac biet ưu tien cho cac gia đình co hoan
canh kho khan co thu nhap hang nam thap hờn 1,2 trieu Đai te (khoang
900 trieu Đong). Chường trình mờ rong cho tat ca cac hoc sinh co nguýen
vong muon đi du hoc nườc ngoai ờ cac bac Đai hoc, Thac sì va Tien sì. Hoc
bong đườc đang ký hoan toan mien phì cho đen het ngaý 18/02/2019.
Hotline lien he: 02-3322-2578

四、 申請對象：有意升讀海外大學、碩士、博士學位的學生
Đoi tường: Hoc sinh sien vien co mong muon du hoc ờ nườc ngoai: Đai hoc,
Thac sì, Tien sì

五、 詳細請參閱附件
Thong tin chi tiet, kình mời tham khao them trong cac van ban đình kem

六、 未經書面授權，聯盟的任何文件不得隨意公開或提供予第三
方
Cac van đe chưa đườc thong qua tren hờp đong naý tư ca hai phìa, xem như
khong hờp phap va khong đườc phep cong khai noi dung đen ca nhan / to
chưc thư ba.

官方網址：http://twhea.org
Website: http://twhea.org
附件一、獎助學金國際學程簡介
Thuyết minh về chương trình học bổng

附件二、台灣高等院校教育聯盟簡介
Giới thiệu về Liên Minh Giáo Dục Đào Tạo Bậc Cao Đài Loan

附件三、上海青年領導營簡介
Hội trại lãnh đạo thanh niên Thượng Hải

附件四、獎助學金專案說明書
Chương trình học tập quốc tế có học bổng hỗ trợ
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