龍華科技大學

諮商輔導暨職涯發展中心

外國學生個別心理諮商流程圖

開始

學生自行前來

校內相關人員欲轉介學生至諮商中心

請學生填寫「初次諮商申請表」

請轉介人員填寫「學生輔導轉介單」

個管員聯繫國合處並蒐集相關訊息

個管員聯繫轉介人員，了解學生狀況

個管員聯繫學生，約初次晤談時間

個管員聯繫學生，約初次晤談時間

請學生填寫「初次諮商申請表」
否

進行初談並填寫初談紀錄後，由個管員評估是否開案
是

開案，由個管員派案

評估可派案之心理師是否可以
以中文或英文與個案進行諮商

否

是

請通譯人員協助

轉介至外部具外語服務
之諮商機構

諮商中的溝通

個別諮商
1. 說明「諮商同意書」並簽名
2. 進行個別諮商
3. 撰寫「諮商記錄表」
4. 登錄個案資料表

由個管員聯繫相關單位
及人員評估介入方案

後續追蹤
持續諮商

進行結案評估
結案
1. 請案主填寫「心理諮商服務回饋表」
2. 接案人員填寫「結案評估表」

諮商記錄整理與歸檔(十年後銷毀)、回收回饋表

結案

視
情
況
由
個
管
員
進
行
追
蹤

LUNGHWA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Counseling and Career Development Center

Individual psychological consulting flow chart for foreign students
Starts

Students come
by themselves

School relevant personnel guide students to
the consultation center

Students fill out the “Consultation
Application Form”

The referral personnel fill out the “Student
Guidance Referral Form”

In-charge administrator contacts the Office of
International Affairs and Cross-strait Cooperation for
collecting relevant information
In-charge administrator contacts referrals to
understand the student’s status
In-charge administrator contacts the student to
make appointment for the first time

In-charge administrator contacts the student to
make appointment for the first time
Students fill out the “First Consultation
Application Form”

After the initial discussion and completing the initial record, the
in-charge administrator will assess whether to open the case

Evaluation will be made to see whether the
psychologist can make the case in Chinese or English

Interpreters are required to
assist in communication
during consultation

Refer to an external
consultancy with foreign
language services
An administrator will
contact the relevant
units and personnel to
evaluate the
intervention plan

Individual consultation
1. Explain and sign the "Consultation Agreement"
2. Conduct individual consultation
3. Write a "Consultation Record Form"
4. Login case data sheet

Follow-up

Continuous consultation
Closing evaluation

Closing case
1. The in-charge administrator fills in the "Psychological Consultation Service Feedback Form"
2. The personnel in charge of closing the case fill in "Case Evaluation Form"
Consultation records are organized and archived (will be destroyed ten
years later), recycling feedback form
Follow-up

Depending on the situation, the case is
carried out and tracked by an
appropriate administrator

Open the case
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BẢNG TƯ VẤN DÀNH CHO SINH VIÊN NƯỚC NGOÀ I
Bắt đầu

Sinh viên tự đến

Nhân viên có liên quan của trường hướng
dẫn sinh viên đến trung tâm tư vấn

Sinh viên điền vào Đơn đăng ký tư
vấn

Nhân viên giới thiệu điền vào Mẫu giới thiệu
hướng dẫn sinh viên

Người quản lý liên lạc Bộ phận sinh viên quốc tế thu thập
thông tin liên quan

Người quản lý liên lạc nắm bắt tình trạng của
sinh viên
Người quản lý liên lạc với sinh viên sắp xếp cuộc
phỏng vấn đầu tiên

Người quản lý liên lạc với sinh viên sắp xếp cuộc
phỏng vấn đầu tiên
Sinh viên điền vào “Mẫu đơn đăng ký”

Sau lần thảo luận đầu tiên và hoàn thành hồ sơ ban đầu, người
quản lý phụ trách quyết định việc mở hồ sơ

Đánh giá sẽ được thực hiện dựa trên tình hình thực
tế tiếng anh hoặc tiếng trung

Thông dịch viên được yêu
cầu hỗ trợ trong suốt quá
trình giao tiếp, tham vấn

Tham khảo một tư vấn
bên ngoài với các dịch vụ
ngoại ngữ
Tùy thuộc vào tình
huống, hoạt động được
thực hiện và theo dõi
bởi một quản trị viên
thích hợp

Tư vấn cá nhân
1. Giải thích và ký "Thỏa thuận tham vấn"
2. Tiến hành tham vấn cá nhân
3. Viết "Mẫu hồ sơ tư vấn"
4. Bảng dữ liệu trường hợp đăng nhập

Giám sát

Tiếp tục tư vấn
Đánh giá kết quả
Báo cáo kết thúc
1. Quản trị viên phụ trách điền vào "Mẫu phản hồi nghiệp vụ tư vấn"
2. Nhân viên phụ trách đóng hồ sơ điền vào "Mẫu đánh giá kết quả"

Hồ sơ được tổ chức và lưu trữ (thời gian lưu trữ 10 năm), thu hổi mẫu
phản ánh
Kết thúc

Quản trị viên sẽ liên hệ với các đơn vị
và nhân viên có liên quan để đánh giá
kế hoạch can thiệp.

Mở hồ sơ

