
Những lưu ý khi đăng ký tham dự thi TOCFL 

 

1. Về thời gian đăng ký thi, thời gian thi TOCFL các bạn vui lòng tham khảo tại 

website: https://tocfl.sc-top.org.tw/zoom/index.php 

2. Theo quy định, trong 1 tháng mỗi bạn thí sinh chỉ được đăng ký thi duy nhất 1 

lần, bạn thí sinh nào đăng ký từ 2 lần trở lên trong 1 tháng sẽ bị hủy bỏ tư cách 

thi của nhứng lần đăng ký phía sau. 

3. Văn phòng không nhận đăng kí thi trực tiếp. Các bạn thí sinh vui lòng đăng kí thí 

trực tuyến qua website: https://tocfl.sc-top.org.tw/zoom/index.php 

4. Sau khi hoàn tất đăng kí, thí sinh hoàn tất phí thi và chụp ảnh giấy tờ chứng minh 

chuyển khoản, gửi tới địa chỉ email: tweduvn@gmail.com. Khi gửi mail, phần chủ 

đề vui lòng ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, ngày thi của thí sinh.  

 

Tên tài khoản: TECOVN-EDU 

Số tài khoản: 962880000833 

Ngân hàng: Ngân hàng Thương Mại Taipei Fubon – Chi nhánh Hà Nội 

Phí đăng ký dự thi: 700,000 đồng 

 

5. Trong vòng 3 ngày kể từ ngày đăng kí, nếu thí sinh không hoàn tất thủ tục nộp phí, 

hệ thống tự động xóa đơn đăng kí mà không cần thông báo trước cho thí sinh. 

6. Mọi thắc mắc về kì thi TOCFL vui lòng liên hệ số: (024)38335501 máy lẻ 8459, 

hoặc qua địa chỉ email: tweduvn@gmail.com  

7. Kết quả thi sẽ có ngay sau khi các bạn hoàn thành bài thi trên máy tính. 

8. Bảng điểm và chứng chỉ chính thức sẽ có sau 4-6 tuần kể từ ngày thi (thời gian 

nhanh chậm sẽ phụ thuộc vào tiến độ bên Đài Loan, văn phòng chúng tôi từ chối 

trả lời mọi thắc mắc liên quan đến ngày chính xác được nhận chứng chỉ). 

9. Thời gian nhận chứng chỉ và bảng điểm sẽ được chúng tôi update trên website 

chính thức: https://tweduvn.org/vi/tin-trang-chu/ 
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Quy định trong phòng thi 

 

1. Các bạn thí sinh khi đến dự thi phải mang theo CCCD/CMTND/Hộ chiếu, thẻ 

dự thi. Nếu thiếu một trong các giấy tờ trên thí sinh sẽ không được vào 

phòng thi. 

2. Thí sinh cần đến trước giờ thi 30 phút để làm thủ tục trước khi vào phòng thi. 

Nếu đến sau giờ thi quá 10 phút, thí sinh sẽ không được vào phòng thi. 

3. Các bạn thí sinh không mang theo bất kỳ đồ dùng cá nhân nào khác vào 

phòng thi, điện thoại phải để ở chế độ im lặng hoặc tắt máy, nếu trong quá 

trình thi có tiếng điện thoại, thí sinh sẽ bị xử lý theo hình thức 0 điểm dành 

cho bài thi. 

4. Các bạn thí sinh không quay cóp hay có hành vi gian lận trong suốt quá trình 

thi, nếu bị giám thị nhắc đến lần thứ 3, thí sinh sẽ bị xử lý theo hình thức 0 

điểm cho bài thi. 

  


