
 

 Version A, avril 2022 

 

Pays (Quốc gia) : VIET-NAM   

Centre d’examen (Trung tâm tổ chức thi) :   Hanoi     Hue      Da Nang    HCM-Ville 

Session mois/année (Kỳ thi tháng/năm): …….. /……..  

 

 (Toutes les rubriques sont à renseigner obligatoirement)  
(Các thông tin dưới đây bắt buộc phải điền) 

 
NOM  ……………………………………. PRENOM…………………………………………………………………….. 

Họ           Tên đệm và tên (Vui lòng điền đầy đủ, bao gồm chữ « Thị », nếu có) 

         

SEXE     □ Masculin (Nam)    □ Féminin (Nữ)     DATE DE NAISSANCE (jour/mois/année)  ...... /….. /……….  

Giới tính                          Ngày tháng năm sinh                                                                                

 

NATIONALITÉ ………………………… NUMERO DE PASSEPORT (obligatoire pour TCF Canada) ……………….. 

Quốc tịch          Số hộ chiếu (bắt buộc đối với kỳ thi TCF Canada)   

 

LANGUE USUELLE ………………………………… PAYS DE NAISSANCE ……………………………………. 

Ngôn ngữ sử dụng                                  Đất nước nơi sinh 

 

TELEPHONE ……………………………….COURRIEL   …………………………………………………………… 

Điện thoại                Thư điện tử 

 
ADRESSE ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Địa chỉ 

 

NUMÉRO DE COMPTE “ETUDES EN FRANCE” (Facultatif) ……………………………………………………. 

Mã tài khoản trên hệ thống “Études en France” nếu có (Không bắt buộc) 

 

DEMANDE MON INSCRIPTION AU TCF SUIVANT:   (cocher la case correspondante) 

Đăng kí hình thức TCF sau đây: (đánh dấu x vào lựa chọn) 

 

TP  
 
 

IRN  
 
 

Canada  
 
 

Québec  

 
Epreuve(s) supplémentaire(s) (facultative) pour le TCF TP et Québec : (cocher la case correspondante) 

Phần thi bổ sung (không bắt buộc) đối với kỳ thi TCF TP và Québec: (đánh dấu x vào ô lựa chọn) 

 

Epreuve d’expression écrite 
Phần thi Viết 

  Epreuve d’expression orale 
Phần thi Nói 

 

 

MODALITE DE PAIEMENT                 Paiement sur place  (en espèce, par carte bancaire, etc.) 

Hình thức thanh toán lệ phí thi                Thanh toán tại quầy (tiền mặt, thẻ ngân hàng, vv…)  

                                                        
                                                             Paiement en ligne sur le site Extranet de l’IFV 
                                                                 Thanh toán trên trang web Extranet của Viện Pháp tại Việt Nam 

MOTIF D’INSCRIPTION 
Mục đích đăng ký thi                 

  
   Naturalisation (nhập tịch) Raison professionnelle (công việc) 
   Carte de résidence (thẻ cư trú) Immigration au Québec (nhập cư Québec) 
   Validation du niveau A1 (xác nhận trình độ A1) Immigration au Canada (nhập cư Canada) 
Etudes (học tập) Autres (khác) 
_____________________________________________________________________________________________ 
Merci d’envoyer cette fiche au centre d’examens où vous voulez passer le TCF : 

Thí sinh gửi Phiếu đăng ký này tới trung tâm nơi đăng ký thi TCF: 

 Hanoi : examen@ifv.vn 

 Hue : contacthue@ifv.vn 

 Da Nang : ecoledanang@ifv.vn 

 HCM Ville : le.kim.ngan@ifv.vn  

FICHE D’INSCRIPTION AU TCF 
Phiếu đăng ký kỳ thi TCF 

    

 

mailto:examen@ifv.vn
mailto:contacthue@ifv.vn
mailto:ecoledanang@ifv.vn
mailto:le.kim.ngan@ifv.vn

