
 וואןאיבט ללימודי שפה Huayu Enrichment Scholarship מלגת

 2024-2023  הלימודים לשנת
 

 . וואןאיט ממשלת מטעם יוואןאבטללימודי השפה הסינית  המלג על להודיע שמח אסיה ללימודי החוג
 מלגתב מזכה Huayu Enrichment Scholarship מלגת. חודשים 12-ל 3 תקופה של בין המלגה היא ל

 . (833$כ דש )בחו וואניאיט דולר 25,000 בגובה יהמחי
 

 למידע נוסף לחצו על הקישורים הבאים: 
 

  פרטים מלאים על המלגה
 

  רשימת מרכזי הלימוד השפה
 

 ןמידע כללי על לימודים בטאיווא

 

 שלבי הגשת מועמדות למלגה: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בקשות שתוגשנה באיחור לא תתקבלנה. 9.3.2023הגיש את המסמכים הבאים עד לתאריך ליש 
 

 ( 2הצהרת כוונות בעברית )ראו בעמוד  מכתב 

 באנגלית מעודכן ציונים גיליון   

  צילום דרכון 

 טופס הרשמה 

 טופס חתימה על תנאי מלגה 
 

 

 ofra_wa@yahoo.com     sr_yali@yahoo.comל:    במיילנא שלחו את כל החומרים 

 נציגות ידי על לתתקב הבמלג ההזוכ על סופיתה חלטההה. יוואןאט לנציגותעביר המלצותיו י החוג

 .בישראל יוואןאט

הגשת 

 בקשה לחוג
תהליך מיון 

המועמדים והעברת 

המלצות החוג 

 יוואןאלנציגות ט

עם קבלת ההודעה 

למלגה עליכם שהומלצתם 

להעביר את המסמכים 

 יוואןאהמקוריים לנציגות ט

 על ידי הנציגותלאחר בדיקה של המסמכים 

 המועמדים הנבחרים יזומנו לראיון 
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 :לפנות ניתןבנוגע למלגה  נוספים לפרטים

 
  sr_yali@yahoo.comלנטעלי אדמון 

 ofra_wa@yahoo.comלעפרה וינשטיין ארבל 
 
   div@teco.org.il-info   6074794-03  בישראל טייוואן לנציגות או

 
 

לתשומת לבכם, תהליך הוצאת תדפיס גיליון ציונים באנגלית עשוי לקחת עד מספר שבועות, נא הזמינו 

  מראש כך שיספיק להגיע אליכם עד מועד הגשת הבקשה.

 

 

 

______________________________________________________________________ 
 

 מכתב הצהרת כוונות

 ,  יכלול את הפרטים הבאים: לא יותר משני עמודיםשאורכו , בעבריתמכתב הצהרת הכוונות       

 פרטים אישיים, שנת לימוד, מגמת לימוד וחוגים נוספים אם יש.  –/תמידע על המועמד 

 עתיד ותוכניות ל טייוואןהקשר העכשווי או העתידי ל 

 באיזו אוניברסיטה/עיר ברצונך , מדוע דווקא בזמן זה ובטייוואןודים הסיבות מדוע ברצונך לנסוע ללימ

 ללמוד

 ?באיזה אופן את/ה חושב/ת שהנסיעה תתרום לך ולעתיד המקצועי שלך 

 ?מה הופך אותך למועמד/ת אידיאלי/ת לקבלת המלגה 

  ניתן להוסיף כל פרט נוסף שעשוי לתמוך בבקשה 

______________________________________________________________________ 

 כתובת למשלוח המסמכים המקוריים: 
Ms. Hannah Liao 

Taipei Economic and Cultural Office in Tel Aviv 

Azrieli Center 1, 132 Menachem Begin Rd. 

Tel Aviv 67021 
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