
 

 

報名 Registration 

1. 填寫報名表、活動參與同意書及家長同意

書給駐越南臺北經濟文化辦事處教育組 

Điền vào đơn Đăng kí, Đơn đồng ý 

tham gia hoạt động và Thư đồng ý 

của Phụ huynh . Nộp cho Văn phòng 

Giáo dục thuộc Văn phòng Kinh tế 

Văn hóa Giáo dục Đài Bắc 

 

2. 審核通過後，通知繳費、繳交護照影本及

相片給駐越南臺北經濟文化辦事處教育

組，並至國立東華大學華語文中心網頁填

寫基本資料。 

Sau khi kiểm tra, thông báo nộp phí, 

nộp bản sao Hộ chiếu và Hình đến 

Văn phòng Giáo dục thuộc Văn phòng 

Kinh tế Văn hóa Giáo dục Đài Bắc , 

và truy cập vào website Trung tâm 

tiếng Hoa của ĐH Quốc lập Đông Hoa 

điền thông tin cơ bản. 

 

費用 Phí tham gia 

美金 US Dollars 600 元 

 

費用包含 Lệ phí bao gồm： 

1. 華語課程 Phí học Lớp Tiếng Hoa 

2. 校外教學 Hoạt động dã ngoạis 

3. 校外教學中的 DIY 課程 

Hoạt động văn hóa DIY  

4. 住宿 Chỗ ở 

5. 午餐 Bữa trưa 

6. 旅遊平安保險 Bảo hiểm du lịch 

7. 課程教材 Giáo trình bổ sung 

機場接送 Đưa và đón tại sân bay 

不包含 LỆ PHÍ KHÔ NG BAO GỒM： 

機票、簽證 Vé máy bay, VISA 

 

 

 

   

 

悠遊學華語—華語與文化夏令營- F 
DU HỌC TIẾNG HOA- TRẠI MÙ A HÈ  HOA NGỮ VĂN HÓA 

2019 年 7 月 8 至 21 日 

Từ 08 đến 21/07/2019 

日期  

Thời gian 

最少 10 人，最多 30 人 

Ít nhất: 10  thành viên  

Nhiều nhất: 30 thành viên 
 

人數 

Số lượng 

 
2019 年 4 月 30 日 

Ngày 30/04/2019 

截止日期

Thời hạn đăng kí 

 上課地點：國立東華大學華語文中心（臺灣花蓮縣壽豐鄉大學路二段一號） 

Địa điểm lên lớp: Trung tâm tiếng Hoa ĐH Quốc lập Đông Hoa ( Số 1, Ngõ 2, 

đường Đại Học, thôn Thọ Phong, Hoa Liên, Đài Loan) 

報名資格：年齡 17 歲以上，越南高中生及大學生，具備基礎華語文能力，

約相當於「華語文能力測驗」(TOCFL)第 1 級(A1)以上程度者。 

Điều kiện ghi danh: Trên 17 tuổi, học sinh phổ thông và sinh viên Việt  Nam, 

có trình độ tiếng  Hoa cơ bản tương đương hoặc hơn TOCFL ( Bằng Năng 

lực Hoa ngữ) cấp 1 hoặc A1 

指導單位：臺灣教育部 

Cơ quan chỉ đạo: Bộ Giáo dục Đài Loan 

主辦單位：國立東華大學華語文中心 

Cơ quan tổ chức: Trung tâm Tiếng Hoa Đại học Quốc lập Đông Hoa 

協辦單位：駐越南臺北經濟文化辦事處教育組 

Cơ quan đồng tổ chức: Văn phòng Giáo dục thuộc Văn phòng  Kinh tế Văn hóa Đài 

Bắc tại Việt Nam 

在優美純淨的花蓮，置身於人文與教學並重的東華校園中，充分享受遊學樂趣。多元學習的

課程設計包含中華文化、原住民文化、戶外活動、峽谷風光、縱谷攬勝等多元文化學習，體會臺

灣人文及自然之美。 

Tọa lạc tại tỉnh Hoa Liên tươi đẹp và trong lành, trường Đại học Đông Hoa là sự hòa quyện giữa các giá 

trị Nhân văn và Giáo dục, chắc chắn sẽ  mang đến những trải nghiệm du học khó quên. Chương trình học được 

thiết kế đa dạng gồm: Văn hóa Trung Hoa, Văn hóa tộc người thiểu số, Hoạt động ngoại khóa, Tham quan 

phong cảnh...đem đến sự trải nghiệm sâu sắc về vẻ đẹp con người và thiên nhiên Đài Loan 

 

 

 

 

Chinese Language Center, 

National Dong Hwa University 

承辦人 Giáo viên Quản lí：黃小姐 Ms. Yuh-Fong  Huang   

電話 Tel:：+886-3-890-5238；E-mail：fong@gms.ndhu.edu.tw 



 

悠遊學華語—華語與文化夏令營-F 

DU HỌC TIẾNG HOA- TRẠI MÙ A HÈ  HOA NGỮ VĂN HÓA-F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08/07 

Thứ hai 

09/07 

Thứ ba 

10/07 

Thứ tư 

11/07 

Thứ năm 

12/07 

Thứ sáu 

13/07 

Thứ bảy 

14/07 

  Chủ nhật 

Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 

9:10- 

12:00 
抵達 

東華大學 

Đến NDHU 

 

 

校園導覽 

Tham quan 

khuôn viên 

trường 

華語課 

Lớp tiếng 

Hoa 

華語課 

Lớp tiếng 

Hoa 

華語課 

Lớp tiếng 

Hoa 

華語課 

Lớp tiếng 

Hoa 

華語課 

Lớp tiếng 

Hoa 

校外教學  

Tham quan học tập 

•太魯閣國家公園 

Công viên quốc gia Taroko 

•七星潭 

Biển Thất Tinh Đàm 

•花蓮鐵道文化園區 

Khu Văn hóa Đường sắt 

Hoa Liên 

•東大門夜市 

Chợ đêm Đông Đại Môn 

12:00-

14:00 

午餐 

Ăn trưa 美食文化課 

牛肉麵/水餃

DIY 

Môn Văn hóa 

Trải nghiệm 

thực hành 
làm mì bò và 

sủi cảo 

自由活動 

Hoạt động   

tự do 14:00-

17:00 

文化課 

認識台灣 

Môn Văn hóa 

Tìm hiễu  

Đài Loan 

戶外課 

獨木舟 

Hoạt động 

ngoại khóa 

Bơi thuyền 
Canoeing 

 15:00-
18:00 

戶外課 

定向越野 

Hoạt động 

ngoại khóa 

Việt dã     
định vị  

15:00-18:00 

18:00- 學校宿舍 Kí túc xá trường 



 

悠遊學華語—華語與文化夏令營-F 

DU HỌC TIẾNG HOA- TRẠI MÙ A HÈ  HOA NGỮ VĂN HÓA 

 

 

 

 

 

 

15/07 

Thứ hai 

16/07 

  Thứ ba 

17/07 

Thứ tư 

18/07 

Thứ năm 

20/07 

Thứ sáu 

21/07 

  Thứ bảy 

22/07 

  Chủ 

nhật 

Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 

9:10- 

12:00 

華語課 

Lớp tiếng Hoa 

華語課 

Lớp tiếng Hoa 

校外教學 

Tham quan 
học tập 

•鯉魚潭 

Hồ Lý Ngư 

•鄉野鐵店 

Phố Hàng Bạc 

Hương Dã 

•慶修院 

Chùa Khánh 
Tu 

華語課 

Lớp tiếng Hoa 

華語課 

Lớp tiếng Hoa 

結業式 

Báo cáo  

tổng kết 

賦歸 

Thu dọn 

12:00-

14:00 

午餐 

Ăn trưa 

午餐 

Ăn trưa 

自由活動 

Hoạt động  
tự do 14:00-

17:00 

文化課 

台灣原住民文
化巡禮 

Môn Văn hóa 

Tìm hiểu Văn 

hóa dân tộc ít 
người ở Đài 

Loan 

文化課 

書法 

Môn Văn hóa 

Thư pháp 

文化課 

編織花環 DIY 

Môn Văn hóa 

Kết vòng hoa  

華語課 

Lớp tiếng Hoa 

18:00- 學校宿舍 Kí túc xá trường 



 

校外教學 Tham quan học tập 

太魯閣國家公園 Công viên quốc gia Taroko、七星潭 Biển Thất Tinh Đàm、東大門夜市 Chợ đêm 

Đông Đại Môn 

太魯閣國家公園 Công viên quốc gia Taroko 

太魯閣國家公園以雄偉壯麗、幾近垂直的大理岩峽谷景觀聞名，

因而名列台灣八景之一。沿著立霧溪的峽谷風景線而行，觸目所

及皆是壁立千仞的峭壁、斷崖、峽谷、連綿曲折的山洞隧道、大

理岩層和溪流等風光。 

Nổi tiếng với cảnh quan hùng vĩ ngoạn mục, những ngọn đồi hẻm 

núi gần như dựng đứng, và là 1 trong “Đài Loan bát cảnh” (8 

cảnh đẹp Đài Loan). Men theo hẻm núi của con suối Lập Vụ, là 

núi non cao ngất, đường hầm uốn lượn, cẩm thạch lấp lóa và 

đường suối trải dài 

 

七星潭 Biển Thất Tinh Đàm 

此地海灘呈一優美的弧形海灣，海水潔淨湛藍，黑石晶瑩剔透，

在此可遠眺青山蒼鬱，公路綿延。 

Bãi biển nơi đây hiện rõ một đường bờ biển hình vòng cung tuyệt 

đẹp, nước biển xanh veo, những viên đá đen óng như pha lê. Từ 

đây, có thể nhìn thấy từ xa những ngọn núi xanh thấp thoáng, 

những đường cao tốc ngoằn ngoèo 

 

東大門夜市 Chợ đêm Đông Đại Môn 

有眾多美食小吃，套圈圈、射飛鏢、打彈珠等遊戲攤販也應有盡

有，感受夜市熱鬧的氣氛。 

Có nhiều đồ ăn vặt ngon lành cùng những quầy hàng trò chơi đa 

dạng như ném vòng, bắn phi tiêu, bắn súng hơi mang đến sự cảm 

nhận đầy đủ về không khí náo nhiệt của Đời sống Chợ đêm 

 

 

 

 

 

 

 



 

校外教學 Tour Tham quan học tập 

—鯉魚潭 Hồ Lý Ngư、鄉野鐵店 Phố Hàng Bạc Hương Dã、慶修院 Chùa Khánh Tu、花蓮鐵道園區

Khu Văn hóa Đường sắt Hoa Liên、珍珠奶茶 Trà sữa trân châu、麻糬 Bánh Mochi 

鯉魚潭 Hồ Lý Ngư 

花東縱谷中最大的湖泊，擁有豐富多元的生態景觀，提供了水

上腳踏車、划船、森林步道…等多元的休憩活動。 

Là hồ nước lớn nhất trong Thung lũng Hoa Đông, có cảnh quan 

sinh thái phong phú, cùng với các hoạt động giải trí như: Thuyền 

đạp vịt trên hồ, bơi thuyền, lối đi bộ tham quan rừng sâu 

 

鄉野鐵店 Phố Hàng Bạc Hương Dã 

參觀歷史悠久百年傳承的的鄉野鐵店。 

Tham quan Phố Kim hoàn Hương Dã có truyền thống lịch sử lâu 

đời hơn 100 năm 

 

慶修院 Chùa Khánh Tu 

日據時期神社古蹟，感受歷史在時光中流動的軌跡。 

Di tích điện thờ Thần linh vào giai đoạn Nhật chiếm đóng, cảm 

nhận dấu vết lịch sử hằn in trong dòng chảy thời gian biến động 

花蓮鐵道園區 Khu Văn hóa Đường sắt Hoa Liên 

台灣僅存的舊東線鐵道基地遺址，走訪花蓮歷史建築。 

Khu Căn cứ địa đường sắt phía đông cũ còn sót lại duy nhất ở Hoa 

Liên, thăm thú nơi đây  học hỏi kiến trúc lịch sử Hoa Liên 

珍珠奶茶 Trà sữa trân châu 

品嘗台灣最具代表性的飲料。 

Thưởng thức món uống mang tính đại diện của Đài Loan 

 

麻糬 Bánh Mochi 

台灣原住民族阿美族人於慶典或節日才吃得到的點心。 

Một loại điểm tâm mà tộc người A Mĩ vào những dịp khánh tiết 

hay ngày lễ mới ăn 

 

 

 

 

 



 

文化課/戶外課 Lớp Văn hóa/ Lớp Ngoại khóa 

—獨木舟 Thuyền Độc mộc、牛肉麵/水餃 DIY Trải nghiệm thực hành làm mì bò và sủi cảo、書法

Calligraphy Thư pháp、定向越野 Việt dã định vị、臺灣原住民文化巡禮/編織花環 DIY Tìm hiểu Văn 

hóa dân tộc ít người ở Đài Loan /Kết vòng hoa 

獨木舟 Thuyền độc mộc 

體驗獨木舟運動的樂趣，學習基本動作技術，培養多元的海洋知

識。 

Trải nghiệm niềm vui của môn thể thao này, học tập những động 

tác kĩ thuật cơ bản, trao dồi thêm kiến thức hải dương đa dạng 

 

牛肉麵/水餃 DIY  

Trải nghiệm thực hành làm mì bò và sủi cảo 

牛肉麵及餃子為華人普遍的食物，藉由品嘗及親手製作來體驗台

灣美食文化。 

Mì bò và sủi cảo là đồ ăn phổ biến của người Hoa, với việc tự tay 

thực hiện và thưởng thức thành phẩm, học viên sẽ có thêm những 

trải nghiệm về Văn hóa ẩm thực Đài Loan 

 

書法 Thư pháp 

透過毛筆書寫，體驗中華文化文字之美。 

Thông qua việc dùng bút lông để viết chữ, thể nghiệm cái đẹp của 

văn tự trong Văn hóa Trung Hoa 

 

定向越野 Việt dã định vị 

體驗野外場地，學習使用指北針及讀圖技能，培養戶外運動的興

趣。 

Thể nghiệm hoạt động dã ngoại, học cách sử dụng la bàn và bản đồ, 

gầy dựng hứng thú đối với các hoạt động ngoài trời 

 

臺灣原住民文化巡禮/編織花環 DIY 

Văn hóa Dân tộc ít người Đài Loan/ Kết vòng hoa 

認識臺灣原住民文化，了解原住民多元文化之美。藉由體驗手作

花環，來認識美麗的卑南族文化。 

Làm quen với Văn hóa tộc người Đài Loan, hiểu thêm về cái đẹp đa 

văn hóa. Nhân cơ hội đó trải nghiệm kết vòng hoa bằng tay, cảm 

nhận văn hóa tộc người Puyuma 

 



 

 

上課環境與住宿 Môi trường học tập và Nơi ở 

   

   

 

 

1. 本中心如遇人力及天氣不可抗拒之因素，保有隨時修改行程之權利。 

Nếu vì những nhân tố bất khả kháng về mặt nhân lực hay thời tiết, Trung tâm chúng tôi có 

quyền thay đổi lịch trình trại hè trên tinh thần đảm bảo đầy đủ các hoạt động 

2. 本中心提供機場接送。 

Trung tâm cung cấp dịch vụ đưa và rước tại sân bay 

3. 活動期間全程投保旅遊平安險，含新台幣 200 萬元意外險及新台幣 20 萬元意外醫療險。 

Trong toàn thời gian tham gia hoạt động có phí bảo hiểm du lịch, bao gồm bảo hiểm tai nạn (2 

triệu Đài tệ) và bảo hiểm y tế (200 000 Đài tệ) 

4. 結訓：核給華語結業證書。 

Cấp chứng nhận sau khi hoàn tất chương trình trại. 

 

  



 

 

悠遊學華語—華語與文化夏令營-F 

DU HỌC TIẾNG HOA- TRẠI MÙ A HÈ  HOA NGỮ VĂN HÓA -F 

Mẫu đăng ký 

 
中文姓名 

Tên tiếng Trung 
 性別 Giới tính 

□男生 Nam 

□女生 Nữ 

照片 

Hình 

英文姓名 

Tên tiếng Anh 

 

生日 

Ngày sinh 

/     / 

yyyy/mm/dd 

護照號碼 

Số Passport 
 

護照效期 

Thời hạn 

Passport 

/     / 

yyyy/mm/dd 

手機號碼 

Điện thoại 
 

電子信箱
Email 

 

緊急聯絡人 Liên lạc trong trường hợp khẩn cấp 

姓名 

Tên 

 

 

關係 

Quan hệ với học 

viên 

 

手機號碼 

Số Điện thoại 
 

電子信箱 

Email 
 

飲食習慣 

Thói quen  

ăn uống 

□正常 Bình thường 

□素食 Chay 

食物過敏 

Dị ứng  

thức ăn 

□沒有 Không 

□有 Có,_______________________________ 

是否有任何過敏、慢性病或者特殊需求需要告知承辦單位？例如心臟病、哮喘等等。 

Có dị ứng, bệnh mãn tính hay những yêu cầu đặc biệt cần phải thông báo đến Người quan lí không? Ví 

dụ: Bệnh tim, hen suyễn 

□沒有 Không    □有  Có,_________________________________________________________ 

您學過中文嗎？Bạn đã từng học qua tiếng Trung chưa?  □沒有 Chưa    □有 Có 

修讀機構 Học ở trường, trung tâm, cơ quan nào? ______________________________ 

修讀期間 Học bao lâu?______________________________ 

一週幾小時 Một tuần mấy tiếng?  ______________________________ 

學習教材 Giáo trình học ______________________________ 

學習中文字體 Bạn học chữ tiếng Trung □正體字 Phồn thể □簡體字 Giản thể □兩者皆有 Cả hai 

您期待在華語課學到什麼？Bạn hy vọng sẽ học được gì ở lớp học Tiếng Hoa?_____________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

您期待在校外教學課學到什麼？Bạn hy vọng sẽ học được gì tại các Tour tham quan học tập? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 



 

 

活動參與同意書  

ĐƠN ĐỒNG Ý  THAM GIA HOẠT ĐỘNG  

  

本人瞭解國立東華大學華語文中心舉辦之「華語暑期研習營-E」活動內容。活動期

間，本人保證絕對遵守活動中之規定，並聽從老師及學伴之指示及安排。若因天災

等不可抗力因素而停課，中心將盡力補課，或者退還部份費用。 

Tôi đã hiểu nội dung hoạt động của chương trình trại “DU HỌC TIẾNG HOA- TRẠI 

MÙ A HÈ  HOA NGỮ VĂN HÓA ” của Trung tâm tiếng Hoa Đại học Quốc lập Đông 

Hoa tổ chức. Trong thời gian trại, tôi cam kết tuyệt đối tuân thủ mọi quy định các hoạt 

động, nghe theo sự hướng dẫn và sắp xếp của Giáo viên và Nhân viên. Nếu vì các lý do 

bất khả kháng như thiên tai, bão lũ mà phải tạm ngưng việc học tập, Trung tâm sẽ bù 

giờ bù tiết, hoặc trả lại một phần lệ phí 

 

 

學生簽名 Chữ kí của học sinh/sinh viên：______________________________ 

日期 Ngày：2019    /        /        

(年 Year / 月 Month / 日 Date) 

 

  



 

學生家長同意書  

GIẤY ĐỒNG Ý  CỦA PHỤ HUYNH 

 

本人同意讓學生報名參加 2019 年 7 月 8 日至 7 月 23 日於國立東華大學所舉行的「悠

遊學華語—華語與文化夏令營-F」。透過主辦單位所提供的資訊，本人已瞭解本次研習

活動相關規定。 

Chúng tôi đồng ý cho con ghi danh tham gia trại “DU HỌC TIẾNG HOA- TRẠI MÙ A 

HÈ  HOA NGỮ VĂN HÓA” từ ngày 08/07 đến ngày 23/07/2019. Thông qua các thông tin 

của Đơn vị Tổ chức cung cấp, tôi đã hiểu các quy định của kì trại 

 

學生姓名 Tên học sinh/sinh viên：______________________________ 

同意人簽名(家長) Chữ kí của Phụ huynh：______________________________   

日期 Ngày：2019    /        /        

(年 Year / 月 Month / 日 Date) 

 

 

 

 

 

 


