Các Hướng Dẫn Làm Bài Thi - CDT
Xin vui lòng đọc hướng dẫn này trước khi làmbài thi
Giai đoạn

Các Hướng Dẫn

Trước Khi
Làm Bài Thi

• Hãy truy cập http://www.versanttest.com/technology/platforms/cdt/index.jsp và tải
xuống phiên bản mới nhất của Versant Computer Delivered Test (CDT).
• Xin vui lòng đọc cẩn thận trang hướng dẫn này. Quý vị có thể dùng từ điển hoặc nhờ
ai đó giúp đỡ nếu có những từ hoặc câu mà quý vị không hiểu.
• Nếu có bài thi trên giấy để quý vị làm, xin vui lòng xem xét.
• Hãy chọn một nơi yên tĩnh có máy điện toán chạy chương trình Windows và tai nghe
có sẵn micro để quý vị không bị gián đoạn trong khi làm bài thi.
• Đảm bảo tai nghe của quý vị cắm đúng cách và không bị mất tiếng.

Bắt Đầu Bài
Thi

• Để bắt đầu bài thi, bấm đúp chuột vào biểu tượng "CDT" trên màn hình. Chương
trình Versant CDT sẽ được khởi động.
• Nhập vào Số Báo Danh Thi vào ô theo hướng dẫn trên màn hình và bấm nút "Enter".
• Sẽ có giọng nói được ghi âm lại của giám khảo hướng dẫn quý vị kiểm tra âm
lượng.
• Đối với bài thi nói Versant, quý vị cũng sẽ qua bước kiểm tra âm lượng của micro.
• Đối với bài thi viết Versant, quý vị không phải kiểm tra âm lượng của micro.
• Đối với bài thi bao gồm cả hai phần nói và viết, quý vị sẽ phải kiểm tra âm lượng của
micro.
• Khi kiểm tra âm thanh và/hoặc micro xong, bài thi sẽ bắt đầu.
• Nếu quý vị rời khỏi chương trình trước khi hoàn thành bài thi, thì bài thi đó sẽ không
được chấm điểm. Quý vị không thể dùng lại Số Báo Danh Thi.

Trong khi
làm Bài Thi

• Đặt micro gần miệng quý vị giống như trong hình vẽ dưới đây. Không chạm vào
micro trong lúc đang nói.

• Trả lời tất cả các câu hỏi một cách trôi chảy và tự nhiên với giọng rõ ràng, bình tĩnh.
• Nếu quý vị không biết trả lời đúng cách một câu nào đó của bài thi, quý vị có thể giữ
im lặng hoặc nói "I don't know".
• Không ghi chép hoặc viết ra giấy trong khi làm bài thi.
• Khi quý vị làm xong bài thi, hệ thống sẽ nhắc quý vị bấm vào nút "Finish". Xin đảm
bảo quý vị bấm vào nút "Finish" nếu không điểm thi của quý vị sẽ bị giữ lại.
• Nếu chương trình CDT chưa tải lên hết dữ liệu của quý vị, không nên đóng chương
trình đó.
• Nếu muốn, quý vị có thể trả lời các câu hỏi tùy chọn khi kết thúc bài thi. Thông tin cá
nhân của quý vị sẽ được giữ kín.

Nếu quý vị gặp bất kỳ vấn đề nào, xin liên lạc Người Điều Hành Thi.
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