TIẾNG HOA
Trình độ A, B, C, giáo trình Luyện Nói tiếng Trung Quốc cấp tốc.
Giảng dạy chữ Giản thể kết hợp Phồn thể sẽ giúp học viên đọc hiểu các loại
văn bản để có thể làm việc dễ dàng ở các công ty sử dụng tiếng Hoa.
Học phí/
2 tháng
19:30 - 21:00 18:00 - 20:15 550.000 đ
Thứ 2,4
18:00 - 20:15
550.000 đ
18:00 - 20:15
650.000 đ

Trình độ/ Lớp

Thứ 2-4-6

H1
H1
GT-SC1
GT-TC1
DL1
TM1
* LUYỆN THI (32 tiết)
HSK3,4,5,6
LT B (2,4,6) học 8 buổi

Thứ 3-5

18:00 - 20:15

18:00 - 20:15
17:45 - 21:00 (Thi 6/8)

750.000 đ

900.000 đ
600.000 đ

Ngày 6/8/2017 (Chủ Nhật)
KỲ THI CHỨNG CHỈ QUỐC GIA
TRÌNH ĐỘ A, B tiếng Hoa (4 ảnh 3x4, nộp hồ sơ thi trước 10 ngày)
Lệ phí A: 270.000 đ, B: 290.000 đ

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

(Kì thi kế tiếp 8/10/2017)

THE CENTRE FOR FOREIGN LANGUAGE (CFL)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

www.cfl.hcmus.edu.vn , Tel: 38325211
(xem chương trình tiếp trang sau)

KHAI GIẢNG KHÓA 167B

TIẾNG HOA
Ngày 17 - 18/7/2017

1/ ĐÀM THOẠI GIAO TIẾP - DU LỊCH - THƯƠNG MẠI:
Nhằm giúp các bạn học viên tiếng Hoa có thể sử dụng tiếng Hoa lưu loát trong giao tiếp hàng ngày, trong học tập, làm việc
cũng như du lịch tại các nước sử dụng tiếng Hoa, đặc biệt những học viên sử dụng tiếng Hoa để tham dự phỏng vấn tìm kiếm việc
làm tại các công ty, doanh nghiệp của người Hoa.
Lớp
Giáo trình
Thời lượng Điều kiện tham dự
HAPPY CHINESE 1, GROWING UP WITH CHINESE 1
3 khóa
Chưa biết tiếng Hoa
Giao tiếp sơ cấp (GT-SC)
3 khóa
Học xong lớp sơ cấp
Giao tiếp trung cấp (GT-TC) HAPPY CHINESE 2, GROWING UP WITH CHINESE 2
TRAVEL IN CHINESE 1 Tiếng Hoa du lịch (phiên bản mới)
3 khóa
Du lịch (DL)
Học xong lớp trung
cấp
BUSINESS IN CHINESE 1 Tiếng Hoa Thương Mại (phiên bản mới)
3 khóa
Thương mại (TM)

2/ LUYỆN THI: “CUỘC THI TRÌNH ĐỘ HOA NGỮ PHIÊN BẢN MỚI (HSK)”
HSK là viết tắt của Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试) do HANBAN – một tổ chức phi chính phủ liên kết với Bộ giáo dục
nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa tổ chức.
Chứng chỉ HSK có giá trị trên toàn thế giới. Điểm số của HSK như là Chứng chỉ Năng lực tiếng Hoa để nộp hồ sơ đầu vào của
các trường đại học hoặc học viện và hiệu lực trong vòng 2 năm kể từ ngày cấp.
Hiện nay, tại Việt nam HSK được xem là một chứng nhận về khả năng sử dụng tiếng Hoa để dự tuyển vào các công ty, doanh
nghiệp Trung Quốc.
Lớp
HSK cấp 1
HSK cấp 2
HSK cấp 3
HSK cấp 4
HSK cấp 5
HSK cấp 6

Kiến thức
Hiểu và sử dụng một số câu và từ ngữ tiếng Hoa đơn giản, đáp ứng nhu cầu giao tiếp cụ thể.
Thực hành các đoạn hội thoại quen thuộc trong cuộc sống hoặc trực tiếp giao lưu, đạt đến trình độ của cấp bậc sơ
cấp tiếng Hoa.
Giao tiếp trong sinh hoạt, học tập, công việc và các lĩnh vực khác.
Thảo luận vấn đề thuộc một số lĩnh vực, giao tiếp với người Hoa bản địa tương đối thuận lợi.
Đọc hiểu được báo chí tiếng Hoa, xem phim, sử dụng tiếng Hoa để thuyết trình một cách tương đối hoàn chỉnh.
Nghe hoặc đọc hiểu những tin tức tiếng Hoa, diễn đạt một cách suôn sẻ những ý kiến của bản thân trước tập thể
đông người.

Với phương pháp hiện đại, sử dụng phương pháp phản xạ, tư duy độc lập trong giảng dạy bao gồm cả áp dụng công
nghệ thông tin trong dạy và học.

