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Hỗ trợ du học sinh



88  Viện Giao lưu quốc tế trường Đại học Jeonju

Tiếp nhận những khó khăn của du học sinh

Trường Đại học Jeonju vẫn đang luôn luôn lắng nghe ý kiến của du học 

sinh để có một cuộc sống du học ổn định hơn.

 Các bạn có thể bày tỏ ý kiến hoặc những điểm bất tiện trong sinh hoạt bằng cách 

quét mã QR bên phát và gửi để phía nhà trường có thể hỗ trợ một cách tốt nhất

�Tên người viết

�Số liên lạc (Để phản hồi)

�Nội dung kiến nghị

※ Nội dung sẽ được tiếp nhận tại Viện Giao lưu Quốc tế.

Hỗ trợ du học sinh
Part.Ⅷ

Thông báo Hội du học sinh Trung Quốc 

Là một nhóm hoạt động độc lập của các sinh viên 

Trung Quốc  đang theo học tại trường Đại học Jeonju với mục đích 

thành lập là giao lưu và sinh hoạt giữa các sinh viên

① Hoạt động tự trị của du học sinh Trung Quốc 

② Tham gia các hoạt động văn hóa & học tập

③ Hoạt động quảng bá trường học

④ Hỗ trợ giúp tân sinh viên thích ứng

⑤ Hoạt động mạng xã hội

�Phòng hội du học sinh: Tại Hội quán học sinh 311
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Part Ⅷ. Hỗ trợ du học sinh

Thông báo Hội du học sinh Mông Cổ

Là một nhóm hoạt động độc lập của các sinh viên 

Mông Cổ đang theo học tại trường Đại học Jeonju với mục đích 

thành lập là giao lưu và sinh hoạt giữa các sinh viên

① Hoạt động tự trị của du học sinh Mông Cổ

② Tham gia các hoạt động văn hóa & học tập

③ Hoạt động quảng bá trường học

④ Hỗ trợ giúp tân sinh viên thích ứng

⑤ Hoạt động mạng xã hội

�Phòng hội du học sinh: Tại Hội quán học sinh

Giới thiệu về Hội du học sinh Việt Nam

Là một nhóm hoạt động độc lập của các sinh viên Việt 

Nam đang theo học tại trường Đại học Jeonju với mục đích 

thành lập là giao lưu và sinh hoạt giữa các sinh viên

① Hoạt động tự trị của du học sinh Việt Nam

② Tham gia các hoạt động văn hóa & học tập

③ Hoạt động quảng bá trường học

④ Hỗ trợ giúp tân sinh viên thích ứng 

⑤ Hoạt động mạng xã hội

�Phòng hội du học sinh: Tại Hội quán học sinh




