
 

Tất cả Sinh Viên Khóa 11 Lưu Ý 

Về việc hỗ trợ lệ phí thi IELTS 

 

Vì lý do sinh viên lờ đi 2 e-mails và thông báo trên bảng thông báo, sinh viên đã bị mất quyền hỗ 

trợ lệ phí thi IELTS. 

Tuy nhiên, có nhiều sinh viên đến bộ phận Anh Văn để khiếu nại.Nhiều sinh viên đã nghĩ rằng 

thầy Danh sẽ thông cảm và sẽ giúp sinh viên, vì thế sinh viên cũng ghé qua bộ phận Anh Văn với 

nhau! Với tôi, điều này rất thiếu sự tôn trọng.Nhiều sinh viên nói rằng thông báo không rõ 

ràng.Nhiều sinh viên nghĩ rằng đây không phải là lỗi của sinh viên. 

Hãy để tôi làm mọi việc rõ ràng hơn. Sinh viên đang than phiền, khiếu nại về tôi vì các em 

đã không làm 1 số việc. Hay như thế này: 

1. Sinh viên không đến đăng ký 

2. Sinh viên không đến để hỏi về vướng mắc  

3. Sinh viên không coi thông báo trên bảng thông báo 

4. Sinh viên không hề nghĩ việc này là quan trọng 

5. Sinh viên không gọi để xem điều mình nghĩ có đúng không 

6. Một số điều về việc này luôn được cập nhật 

1 điều rất rõ trong e-mail được gởi đó là khi sinh viên không đến Bộ Phận Anh Văn, sinh viên sẽ 

bị mất quyền tài trợ phí thi IELTS. Điều này là hệ quả đơn giản trong thông báo mà sinh viên 

không thấy được. Vì thế, sinh viên đang khiếu nại bởi lý do sinh viên không làm những gì được 

bảo làm!! Cách nghĩ của các em không thuyết phục!! 

 

_________________________________ 

Tuy nhiên, theo sự phán xét tốt hơn của tôi, bởi vì tình huống trên là những điều sinh viên cần 

thiết phải học, tôi đã quyết định xem xét lại việc này. Bộ phận Anh Văn sẽ tổ chức kỳ thi IELTS 

Mock exam cuối cùng cho những sinh viên này vào tháng 8 (ngày giờ chính xác sẽ được thông 

báo), kết quả của kỳ thi này sẽ quyết định sự tài trợ lệ phí thi IELTS. 

 

 

 



Điều kiện: 

1. Những sinh viên chưa đăng ký IELTS trước Deadline 26/4 (cũng là sinh viên không tham 

dự kỳ thi IELTS ngày 27/7 tới) phải tham dự kỳ thi Mock Exam này. Sinh viên AUT thi 

Mock exam vào ngày 3/7 lúc 9h sáng/ Sinh viên Keuka thi Mock exam vào ngày 7/8 

lúc 9h sáng 

2. Sinh viên không được phép đến trễ. Cửa phòng thi sẽ được đóng lại vào 5 phút trước khi 

bắt đầu giờ thi.Bất kỳ sinh viên nào đến trễ sẽ không được phép vào.Không có trường 

hợp ngoại lệ. 

3. Những điều kiện trên cũng được áp dụng cho ngày thi Speaking trong đó sinh viên sẽ 

được thông báo thời gian cụ thể. 

4. Sinh viên phải đạt được điểm tổng trong bài thi là 6.0 (Không có kỹ năng nào dưới 5.5) 

5. Sinh viên phải đến gặp Ms.Trang và đăng ký để chứng minh là sinh viên tham gia kỳ 

thi Mock Exam này.Hạn chót đến đăng ký là thứ 6 tuần này (31/5/2013). 

Nếu sinh viên vi phạm vào bất kỳ điều nào trong các điều kiện ở trên, điều này sẽ làm cho sinh 

viên không đủ tiêu chuẩn để có quyền hỗ trợ lệ phí thi lần 2. 

Chỉ có những sinh viên nào thành công trong bài thi Mock Exam lần này thì sẽ được khôi phục 

lại hỗ trợ lệ thí thi IELTS. 

Để tiết kiệm thời gian và công sức, giấy bài làm của sinh viên sẽ được chấm cho đến khi sinh 

viên không đạt được tối thiểu là 5.5 cho một kỹ năng nào đó.Ví dụ như, bài thi Listening sẽ được 

chấm trước tiên.Nếu sinh viên không đạt được 5.5 cho kỹ năng này, việc chấm bài cho sinh viên 

này sẽ bị ngừng lại. 

 

Những điều này có đủ rõ ràng chưa? Nếu không, tôi đề nghị sinh viên hãy đến và gặp tôi  

 

Mike 


