
Nama 

SMK 

Sekolah Menengah Kejuruan Teknik dan Komersial Yu Chang Swasta Xinbei 

 

Alamat 

Jalan Sichuan I No. 391, Distrik Banqiao, Kota 

Xinbei, Taiwan (R.O.C.) 

 

Situs http://www.ycvs.ntpc.edu.tw 

Informasi 

kontak 

K
o

n
tak 

Direktur 

pengajaran dan 

praktik 

CHEN, 
WEI-ZHEN 

Telepon 

(02) 

2951-9810 

#401 

Fax 
(02)2962

-2471 
Email 

c.w.j@mail.ycvs. 

ntpc.edu.tw 

Jurusan 

perekrutan 

Informatika 

Kelas pembelajaran 

kooperatif 

Nama 

universitas 

teknologi 

yang 

terhubung 

Universitas Sains 

dan Teknologi 

Asia Timur 

Konsorsium 

Sekolah Asia 

Timur 

 

Jurusan 

yang 

terhubun

g 

Teknik 

elektro 

Kuota 

perekrutan 

pelajar 

90 orang 

Jurusan dan kuota perekrutan pelajar sekolah menengah kejuruan dan universitas teknologi yang terhubung sesuai 

dengan yang dibuka sekolah setelah dilaporkan kepada otoritas kompeten pendidikan dan disetujui sesuai ketentuan 

Standar biaya (NTD) 

Item biaya 

 

 

 

Sekolah dan 

jurusan 

Biaya 

Sekolah 
Biaya Lain 

Peralatan 

dan 

pakaian 

profesional 

Bahan 

materi 

magang  

Biaya 

perwakilan 

(termasuk 

buku) 

Biaya 

pakaian 

Biaya 

akomodasi, 

listrik, dan 

air 

Biaya 

makan 
ARC 

Asuransi 

Overseas 

Compatriot 

Pemeriksa

an 

kesehatan 

Satu 

semester 

Satu 

semester 

Tiga  

tahun 

Satu 

semester 

Satu 

semester 

Tiga 

tahun 

Enam 

bulan 

Tiga 

bulan 

Satu 

tahun 

Setengah 

tahun 

Satu 

kali 

YCVS Informatika 
Subsidi 

pemerintah 
2.525 1.785 1.980 5.354 2.000 11.000 

Siapkan 

sendiri 
500 545 450 

AEUST 
Teknik 

elektro 
51.000 0 0 0 0 11.000 

Siapkan 

sendiri 
500 560 500 

Total Informatika YCVS NTD 26.139 Teknik elektro AEUST NTD 63.560  

Catatan 

全

文

完 

 

1. Biaya di atas adalah perkiraan berdasarkan standar tahun akademik 2021, hanya untuk referensi. Jika 

terdapat penyesuaian biaya pada tahun akademik 2022, dibayar sesuai dengan Biaya Sekolah, Biaya 

Lain, dan biaya perwakilan pungutan dan pembayaran yang ditentukan Kementerian Pendidikan untuk 

tahun tersebut. Standar pungutan biaya ini akan disesuaikan berdasarkan fluktuasi harga barang setiap 

tahun. 

2. Asrama SMK: 

(1) □Gratis ■Dipungut biaya (Item biaya: Biaya akomodasi) 

(2) Metode pembayaran:  

http://www.ycvs.ntpc.edu.tw/
mailto:c.w.j@mail


■Dibayar setiap awal semester □Dibayar setiap awal bulan □Lainnya: (     ) 

(3) Tipe kamar:  

□Satu kamar 8 orang ■Satu kamar 6 orang □Satu kamar 4 orang □Satu kamar 2 orang  

□Lainnya:_______ 

(4) Fasilitas dalam kamar:  

■Meja kursi ■Ranjang □Rak buku ■Lemari pakaian ■AC ■Kipas angin ■Internet  

□Kamar mandi □Lainnya 

(5) Fasilitas umum:  

■Kamar mandi ■Mesin air minum ■Mesin cuci ■Mesin pengering pakaian  

■Lainnya: lounge, TV, penanak listrik, microwave 

3. Asrama universitas teknologi: 

(1) □Gratis ■Dipungut biaya (Item biaya:)                          

(2) Metode pembayaran:  

■Dibayar setiap awal semester □Dibayar setiap awal bulan □Lainnya: (     ) 

(3) Tipe kamar:  

□Satu kamar 8 orang ■Satu kamar 6 orang □Satu kamar 4 orang □Satu kamar 2 orang  

□Lainnya:_______ 

(4) Fasilitas dalam kamar:  

■Meja kursi ■Ranjang □Rak buku ■Lemari pakaian ■AC ■Kipas angin ■Internet  

□Kamar mandi □Lainnya 

(5) Fasilitas umum:  

■Kamar mandi ■Mesin air minum ■Mesin cuci ■Mesin pengering pakaian  

■Lainnya: lounge, TV, penanak listrik, microwave 

4. Beasiswa SMK:  

■Ada □Tidak ada (Nama dan jumlah beasiswa: Beasiswa pelajar berprestasi) 

5. Beasiswa universitas teknologi:  

■Ada □Tidak ada (Nama dan jumlah beasiswa: Beasiswa bantuan tahun pertama NTD 100.000) 

6. Pengaturan transportasi pulang pergi antar asrama SMK dan pabrik tempat magang:  

■Ada □Tidak ada (waktu transportasi antar asrama dan pabrik tempat magang: 10-12 menit) 

7. Pengaturan transportasi pulang pergi antar asrama universitas teknologi dan pabrik tempat magang:  

■Ada □Tidak ada (waktu transportasi antar asrama dan pabrik tempat magang: 10-12 menit) 

8. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Sanitasi Pangan, pelajar yang menuntut ilmu dalam jurusan 

manajemen pangan (teknik pangan) dan jurusan terkait pangan lainnya wajib mengikuti pemeriksaan 

bagi penyedia makanan (1. Tes Hepatitis AB, 2. Tes Sifilis, 3. Tes demam tifoid, 4. Tes demam paratipus, 

5. Tes Tuberkulosis). Jika saat pemeriksaan kesehatan ditemukan mengidap penyakit menular yang diatur 

dalam hukum dan penyakit yang diatur dalam peraturan pekerja jasa boga Taiwan, jangan mendaftar 

ujian jurusan terkait perhotelan dan kuliner (jasa boga). 

9. Ketentuan penginapan pencegahan pandemi saat entri bagi pelajar Overseas Compatriot kelas khusus ini: 

Pusat Komando Epidemi Sentral menerapkan tindakan karantina dalam menghadapi situasi pandemi, 

biaya penginapan dan asrama pencegahan pandemi ditanggung sendiri oleh pelajar. 

10. Mempertimbangkan jarak antara asrama dan pabrik tempat magang, demi menjamin keamanan pelajar, 



selama magang pelajar akan diantar jemput dengan kendaraan. Biaya kendaraan akan ditanggung oleh 

TBI Motion. 

11. Biaya ini belum mencakup premi asuransi kesehatan yang harus ditanggung setiap bulan selama sekolah. 

(berdasarkan ketentuan Biro Asuransi Kesehatan Pusat Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan, jika 

memiliki status Qinghan (berasal dari keluarga kurang mampu), dapat mengajukan permohonan subsidi 

sesuai penjelasan item VI–6 dalam brosur) 

12. Saat pelajar pertama kali tinggal di asrama, sekolah akan menyediakan ranjang, selimut tipis, baskom, 

handuk, dan sandal gratis agar pelajar dapat merasa nyaman. 

13.Makanan selama pelatihan dasar harus diurus sendiri. Biaya asrama akan dihitung terpisah sesuai jumlah 

hari sebenarnya. 

 


