THÔNG BÁO ĐĂNG KÍ Ở KÍ TÚC XÁ HỌC KÌ 2 - 2020 DÀNH CHO DU HỌC SINH
Thông báo đăng kí ở kí túc xá học kì 2-2020 dành cho du học sinh như sau, học sinh
có nguyện vọng ở kí túc xá hãy tham khảo và đăng kí đúng thời gian quy định.
1. Thời gian đăng kí: 22.06.2020 (thứ 2) đến 15h00 03.07.2020 (thứ 6)
2. Thời gian ở: cuối tháng 8.2020 ~ cuối tháng 12.2020
* Nhằm đối phó ngăn chặn đại dịch corona-19 nên dự định sẽ sử dụng kí túc xá Green
làm cơ sở cách ly tập trung. Vì vậy học sinh đăng kí ở KTX Green sẽ chuyển sang ở
KTX khác đến cuối tháng 9 đầu tháng 10 có thể sẽ quay trở lại KTX Green bình
thường.
3. Số lượng: 00
4. Chi phí ở KTX học kì 1-2020 (chi phí cơ bản theo năm 2020)
Chi phí
Phí quản lý
(1 kì)

Loại phòng

tiền cọc
(1 năm 1 lần)

phí tự quản
(1 năm 1 lần)

백학학사

708,000원

phòng 2
người

20,000원

20,000원

학사별 전용식당

글로벌하우스

832,000원

phòng 2
người

30,000원

20,000원

학사별 전용식당

그린빌리지(남)

707,000원

20,000원

외국인전용생활관

호실별화장실ㆍ샤워실

그린빌리지(여)

636,000원

20,000원

(자치회비 없음)

공동 화장실ㆍ샤워실

phòng 2
người
phòng 2
người

5. Đối tuợng đăng kí: https://forms.gle/QxXhPJAt1sCVCYe6A
6. Đăng kí và thông báo kết quả
1) Cách đăng kí: Viết đơn đăng kí sau đó nộp tại phòng Hợp tác quốc tế
- Tiếng Anh: http://eng.chosun.ac.kr
- Tiếng Trung: http://chi.chosun.ac.kr
2) Thông báo kết quả: dự kiến 31.07.2020
7. Tiêu chuẩn tuyển chọn
a. Ưu tiên học sinh mới.
b. Ưu tiên học sinh có điểm thành tích cao (theo thứ tự điểm thành tích học kì 1-2020)
c. Ưu tiên người có đóng góp và giúp đỡ việc quản lý du học sinh.\
d. Học sinh có điểm phạt trên 15 điểm trong qúa trình ở kí túc xá học kì 1 không thể
đăng kí.
8. Hạng mục quan trọng
a. Kí túc xá 백학학사 và 글로벌 하우스 ít phòng hơn KTX Green. Theo đó trường hợp dù
có nguyện vọng đăng kí ở KTX 백학학사 và 글로벌 하우스 nhưng nếu hết chỗ thì có
thể sẽ chuyển qua sống tại KTX Green.
b. Theo kế hoạch đối phso với dịch corona-19 thì KTX Green có thể sẽ sử dụng làm
khu cách lý tập trung đến cuối tháng 9 đầu tháng 10 sẽ trở lại hoạt động bình
thường.
c. Thắc về đăng kí ở kí túc xá trong kì nghỉ thì hãy trực tiếp tới phòng quản lý KTX.
10. Hỏi đáp: phòng Đối ngoại Hợp tác Quốc tế : 060-230-6961

