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Lớp luyện thi cấp tốc trực tuyến kì thi năng lực Hoa ngữ  

TOCFL 2020 

1. Mục đích tuyển sinh 

Nhằm khuyến khích học sinh đang theo học tiếng Trung tham gia Kì thi năng lực Hoa 

ngữ và trợ giúp học sinh vượt qua kì thi phân cấp, trung tâm chúng tôi hợp tác với Ủy 

ban công tác thúc đẩy trắc nghiệm Hoa ngữ Quốc Gia (Ủy ban kì thi Hoa ngữ) mở lớp 

luyện thi cấp tốc trực tuyến, với hi vọng giúp học sinh tại Đài Loan cũng như nước 

ngoài đều có thể chuẩn bị tốt cho kì thi Hoa ngữ thông qua các lớp học trực tuyến. 

2. Nét đặc sắc trong chương trình tuyển sinh 

_ Đội ngũ giáo viên giảng dạy có kinh nghiệm phong phú, nắm bắt rõ phương hướng 

và cấu trúc đề thi, trong quá trình giảng dạy biết cách ra đề thi mô phỏng. 

_ Phương thức giảng dạy đồng bộ, giúp học viên được tương tác “mặt đối mặt” với 

giáo viên người thực, nếu so sánh với chương trình giảng dạy kết hợp (tiến hành cùng 

lúc giảng dạy đồng bộ và phi đồng bộ), việc học tập sẽ càng thêm hoàn chỉnh. 

3. Số lượng tuyển sinh dự kiến 

Dự kiến tuyển sinh 20 học viên, trong năm nay tiến hành mở 3 đợt tuyển sinh  

4. Đối tượng tuyển sinh 

Các học viên có nhu cầu đăng kí tham gia thi tuyển kì thi Hoa ngữ 

5. Tư cách đăng kí 

Những học viên thuộc một trong các điều kiện dưới đây cần đăng kí tham gia kì thi: 

_Người đã học tiếng Trung với thời lượng trên 100 giờ tại nước ngoài 

_Người đã từng học một kì tại trung tâm giảng dạy tiếng Hoa tại Đại Loan 

_Người đang theo học tại các trung tâm tiếng Hoa tại Đài Loan 

6. Lịch trình quan trọng (dựa theo múi giờ tại Đài Loan) 

_Thời gian đăng kí :  

 Học kỳ 1: đến hết ngày 11 tháng 12 năm 2019 

 Học kỳ 2: đến hết ngày 13 tháng 2 năm 2020 

 Học kỳ 3: đến hết ngày 22 tháng 10 năm 2020 
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_Thời gian mở lớp :  

Mỗi tiết học kéo dài 1 tiếng, bao gồm 5 tiết, tổng 5 tiếng 18:00~18:50; 19:00~19:50 

 Học kỳ 1: Tháng 12 năm 2019, 19, 24, 26, 31 ngày, Tháng 1 năm 2020, 2 ngày 

 Học kỳ 2: Tháng 2 ngày 20, 25, 27, Tháng 3 ngày 3, 5 năm 2020 

 Học kỳ 3: Tháng 10 ngày 29, Tháng 11 ngày 3, 5, 10, 12 năm 2020 

7. Trình tự đăng kí 

Bước 1. Đăng kí trực tuyến và gửi thông tin thẩm duyệt 

_ Truy cập website https://www.mtconline.tw/mtconline/course-TOCFL.php để hoàn 

tất đăng kí và nộp phí 

_Gửi bản photocopy hộ chiếu hoặc thẻ cư trú tới hòm thư 

mtconlineservice@gmail.com để xác nhận thông tin cá nhân của quý vị 

Bước 2 : Công tác chuẩn bị trước bài học 

_Xin xác nhận quý vị có các thiết bị dưới đây 

 Máy tính cá nhân hoặc máy laptop, hoặc máy tính bản tablet 

 Tai nghe kèm microphone 

 Webcam camera (Laptop hoặc máy tính bản đều trang bị tính năng gọi camera) 

  

_Để tránh xảy ra tình trạng mạng Internet gián đoạn trong quá trình giảng dạy, trước 

khi bắt đầu vào học mời quý vị kiểm tra tốc độ đường truyền tại : 

http://www.speedtest.net/, đề xuất tốc độ download 10 Mbps trở lên, tốc độ upload 2 

Mbps trở lên 

_Trình duyệt web và phần mềm hệ thống hỗ trợ: 

 Hệ thống tác nghiệp : MS Windows、Linux、Google（Android）、Apple（iOS） 

 Trình duyệt web hỗ trợ : Google Chrome（khuyên dùng）、Safari、Internet 

Explorer、Firefox 

 _ Nhằm đảm bảo việc học diễn ra thuận lợi, mời quý vị truy cập trang web 

https://zoom.us/j/5643360188 để kiểm tra chất lượng microphone và webcam 

Trung tâm không chịu trách nhiệm trong trường hợp tốc độ Internet quá chậm ảnh 

hưởng tới chất lượng khóa học. 

8. Học phí  

_Học phí : 1500 Đài tệ 1 môn; 3000 Đài tệ 2 môn 

_Phí đăng kí : 300 Đài tệ 

_Học viên đăng kí từ quảng cáo của Ủy ban kì thi Hoa ngữ được giảm giá 10% học 

phí 

https://www.mtconline.tw/mtconline/course-TOCFL.php
mailto:mtconlineservice@gmail.com
http://www.speedtest.net/
https://zoom.us/j/5643360188


國立臺灣師範大學 

國 語 教 學 中 心 

MANDARIN TRAINING CENTER 
NATIONAL TAIWAN NORMAL UNIVERSITY 

第 3 頁，共 3 頁 

9. Nội dung khóa học 

_Khóa luyện nghe kì thi năng lực Hoa ngữ (5 tiếng) 

_Khóa luyện đọc kì thi năng lực Hoa ngữ (5 tiếng) 

10. Quy định hoàn phí 

_Nếu số lượng học viên trong đợt mở lớp không đạt 3 người, trung tâm sẽ dựa trên 

tình hình thực tế cân nhắc có nên mở lớp hay không. 

_những quy định khác hãy xem trên điều khoản phục vụ thuộc trung tâm. 

11. Ghi chú 

_người không thể phối hợp với khóa học không nên báo danh. Người đã báo danh 

học,phát sinh những tình tiết nghiêm trọng, trung tâm có quyền chấm dứt việc tiếp tục 

học của sinh viên này,dựa theo quy định giải quyết có trả phí hay không. 

_những tin tức thay đổi của khóa học ,sẽ được công bố trên website 

12. Phương thức liên hệ 

 Mọi thủ tục chưa hoàn thành xin liên hệ Ms Lâm, tổ kế hoạch hành chính, trung 

tâm giảng dạy tiếng Hoa, Đại học sư phạm quốc gia Đài Loan 

 Điện thoại : +886-02-7734-5114 

 Hòm thư : mtconlineservice@gmail.com 

 Thời gian liên hệ : buổi sáng từ 9:00~12:00, chiều từ 2:00~4:00 theo giờ Đài 

Loan , các ngày từ thứ hai đến thứ sáu    

 

https://www.mtconline.tw/mtconline/course-TOCFL.php
mailto:mtconlineservice@gmail.com

