Hướng dẫn Sử
dụng Chương trình Đào tạo tiếng Hàn
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https://www.goehs.kr

Nhấp vào biểu ngữ trên trang web có nội dung “다문화 한국어교육” (Chương trình Đào tạo tiếng Hàn)

phía dưới cùng bên trái trên trang chủ của trang web Phòng Giáo dục Gyeonggi-do Hwaseong Osan (www.goehs.kr).

02

Đây là trang bạn sẽ thấy khi truy cập trang web Chương trình Đào tạo tiếng Hàn thông qua biểu ngữ của Phòng Giáo dục.

Nhấp vào lá cờ tương ứng với ngôn ngữ mà bạn muốn dùng để truy cập trang web của chương trình.
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Nhấp vào từng cấp độ hoặc chủ đề trong menu theo thứ tự sau để chuyển đến trang đào tạo tương ứng: Beginner (Sơ cấp),
Intermediate (Trung cấp), Advanced (Nâng cao), Idioms (Thành ngữ), Practice (Luyện tập).
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Hoàn thành 30 bài học trong tab Lesson (Bài học) và sau đó làm bài kiểm tra trong tab Test (Kiểm tra)
để theo dõi tiến độ học tập của bạn.

Nhấp vào nút start (bắt đầu), study (đào tạo), test (kiểm tra) or sum up (tổng kết) để truy cập trang tương ứng.
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Tiếp theo là trang đào tạo.

ㄴ

ㄱ

ㄷ
Nhấp vào các mục sau theo trình tự để hoàn thành khóa học: 시작하기[Bắt đầu]
학습하기[Luyện tập]
(어휘학습[Luyện từ] 문장학습[Luyện câu] 문법학습[Luyện ngữ pháp] 회화학습[Luyện nói])
평가하기[Đánh giá]
정리하기[Tổng kết]

Ở trang đào tạo, hoàn thành khóa học bằng cách nhấp vào tại ㉠ ,
tại ㉡, và
in ㉢ tại
Đối với các trang đào tạo không có phần ㉡ hãy vào học bằng cách hoàn thành phần ㉠ rồi đến ㉢.

để xem nhanh được tất cả các tài liệu đào tạo của bạn. Bạn có thể in hoặc lưu
Nhấp vào
tài liệu trên máy tính của mình.

Truy vấn thông tin

Điện thoại: +82-62-385-0500

Email: help@marasit.co.kr

