MỚI- MỚI- MỚI
NGÔI NHÀ ĐỨC HƯỚNG DẪN BẠN ĐĂNG KÝ THI
I. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THI: Thông tin thí sinh bao gồm







Họ và tên (viết đầy đủ bằng tiếng Việt có dấu)
Ngày tháng năm sinh, Nơi sinh (ghi theo Giấy khai sinh), Giới tính
Số hộ chiếu
Tên cấp độ (SD1/A2/B1/B2) mà bạn muốn dự thi: ghi rõ tên kỹ năng nếu thi
B1/B2
Ngày tháng năm của kỳ thi
Số điện thoại và địa chỉ E-mail

Lưu ý: Thông tin đăng ký phải trùng khớp với thông tin có trong Hộ chiếu của thí
sinh. Trường hợp thông tin đăng ký không đồng nhất với thông tin có trong Hộ chiếu,
thí sinh sẽ mất quyền dự thi và lệ phí thi không được hoàn lại.
II. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THI
Cách 1: Vào http://ngoinhaducindanang.com.vn, click Lịch thi, click vào Đăng ký
thi. Click vào link đăng ký của tháng bạn muốn dự thi. Nhập thông tin đăng ký theo
hướng dẫn. Sau khi nhập thông tin hoàn tất, thí sinh sẽ nhận được mail trả lời (được
gửi tự động) từ hệ thống.
Cách 2: Vào https://www.facebook.com/ngoinhaducindanang.com.vn/, click vào
„Thông tin“ hoặc „About“. Vào dòng Đăng ký thi (theo tháng), click vào link và
nhập thông tin đăng ký theo hướng dẫn. Sau khi nhập thông tin hoàn tất, thí sinh sẽ
nhận được mail trả lời (được gửi tự động) từ hệ thống.
Thí sinh sẽ sớm nhận được E-Mail chấp nhận đăng ký thi và hướng dẫn nộp lệ phí thi
từ Trung tâm (chậm nhất là 2 ngày làm việc kể từ khi đăng ký thi hợp lệ được gửi đi).
III. LƯU Ý
● Mỗi thí sinh chỉ có thể thao tác trên link đăng ký thi MỘT LẦN DUY NHẤT. Từ
lần thứ 2 trở đi, đăng ký thi sẽ không được hệ thống chấp nhận (nên sẽ không gửi đi
được!).
● Trường hợp phát hiện sai sót về thông tin đăng ký thi (ngay sau khi đăng ký đã được
gửi đi), thí sinh cần gửi mail cho dangkythidanang@gmail.com để được khắc phục/
giải đáp. THÍ SINH KHÔNG VÀO LINK ĐĂNG KÝ ĐỂ THAO TÁC LẦN 2 NHÉ!
● Thí sinh không được gửi file đăng ký thi về dangkythidanang@gmail.com như các
tháng trước nữa. Các đăng ký thi gửi về dangkythidanang@gmail.com sẽ được yêu
cầu thực hiện đăng ký thi tại link đăng ký.
● Thông tin về thời gian thi, kết quả thi và cách thức nhận văn bằng được thông báo
đến thí sinh qua địa chỉ E-Mail do thí sinh đăng ký.
● Sau khi đã thực hiện chuyển khoản, lệ phí thi không được hoàn lại trong mọi
trường hợp.

