HƯỚNG DẪN GIA HẠN VISA TẬP THỂ
(Học kỳ mùa xuân 2020, Mùa hè 2020)

1. Đối tượng
- Các học sinh có visa D4 sẽ hết hạn trong tháng 11
- Chỉ các học sinh có tỉ lệ chuyên cần tính đến 01/11/2019 trên 80% mới được đăng ký
2.
-

Học phí
Hạn nộp: từ 28-01-2020 (thứ 3) đến 30-01-2020 (thứ 5)
Học phí: 1.700.000 won (học kỳ mùa xuân), 3.400.000 won (học kỳ mùa xuân và mùa hè)
Số tài khoản: Ngân hàng Shinhan 56100-3960-39264, chủ tài khoản: 건국대학교 (Konkuk Univ.)

3. Tài liệu cần chuẩn bị
- Hạn nộp tài liệu: Từ 30-01-2020 (thứ 5) đến 31-01-2020 (thứ 6)
Lưu ý: Các bạn nộp ngoài hạn này có thể bị từ chối gia hạn visa theo trường)
- Nộp cho giáo viên chủ nhiệm lớp
- Giấy tờ cần chuẩn bị:
1) Đơn đăng ký tổng hợp 1 bản
2) Biên lai nộp tiền học
1 bản (PHẢI NỘP BẰNG TÊN BẢN THÂN)
3) Đơn đăng ký học tiếp
4) Bản photo hộ chiếu
1 bản
5) Thẻ cư trú người nước ngoài (nộp thẻ gốc)
6) Tem (수입인지) (60.000 won) 1 bản – Mua ở Ngân hàng Shinhan (tầng 1 hội quán sinh viên)
7) Giấy xác nhận cư trú:
*Giấy tờ nhà đứng tên bản thân: chọn 1 trong các giấy tờ sau: giấy xác nhận ở kí túc xá,
photo hợp đồng thuê nhà
(Với các bạn ở gosiwon: Hợp đồng nhà và giấy đăng ký kinh doanh gosiwon (mỗi loại 1
photo) Và bản sao hợp đồng nhà, giấy xác nhận chu cấp kí túc xá và bản sao chứng minh
của người cung cấp))
*Giấy tờ nhà đứng tên người khác: Bản photo hợp đồng thuê nhà, Giấy xác nhận ở chung
người đứng tên trên hợp đồng thuê nhà (거주/숙소제공 확인서), bản photo chứng minh thư
người đứng tên hợp đồng thuê nhà.
*Nếu cần mẫu xác nhận trợ cấp nhà ở thì có thể xin ở phòng hành chính
8) Giấy xác nhận đã nộp tiền bảo hiểm
4. Chú ý
- Thẻ cư trú người nước ngoài
1) Thẻ sẽ được nộp cho cục xuất nhập cảnh khi gia hạn visa tập thể theo trường
2) Có thể tự đi gia hạn visa trong trường hợp cần thẻ trước khi học kỳ kết thúc
- Nếu tự đi gia hạn visa
1) Phải đặt lịch hẹn trước trên hikorea (www.hikorea.go.kr)
Lưu ý: ngày hẹn phải trước ngày hết hạn visa)
2) Chuần bị các giấy tờ và xuống phòng hành chính ở tầng 1 nộp Đơn đăng ký học, biên lai nộp học phí
3) Phòng hành chính sẽ cấp giấy xác nhận tỉ lệ chuyên cần và giấy xác nhận nộp học phí
4) Đến cục xuất nhập cảnh đăng ký gia hạn visa vào đúng ngày đã đặt trước trên hikorea
5) Hạn lấy giấy tờ để tự gia hạn visa: từ ngày 10-02-2020 (thứ 2)
6) Tự gia hạn visa sẽ mất khoảng 3 tuần và lưu ý KHÔNG THỂ về nước khi đang gia hạn visa.
- Trong trường hợp tỉ lệ chuyên cần dưới 70%
1) Phải bổ sung giấy tờ chứng minh tài chính
2) Nếu liên tiếp 2 lần gia hạn visa mà tỉ lệ chuyên cần dưới 70% thì có thể sẽ không gia hạn được visa.
5. Trong trường hợp có thắc mắc, có thể liên hệ hỏi giáo viên từng lớp hoặc phòng hành chính ở tầng 1.
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