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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

