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Các em SV ITEC thân mến, 

Thư này gửi đến tất cả các SV ITEC chưa có bằng IELTS chính thức thoả điều kiện nhà trường 

yêu cầu. Theo quy định của Phòng Anh ngữ ban hành vào tháng 3 năm 2016, tất cả các SV ITEC 

chưa có bằng IELTS chính thức thoả điều kiện nhà trường quy định đều phải tham gia chương 

trình Anh ngữ IEEP cho đến khi cho đến khi đạt được bằng IELTS chính thức thoả điều kiện 

trường yêu cầu. 

Chính sách này được ban hành nhằm để duy trì tính ổn định của chương trình học và các lớp ở 

ITEC và cũng nhằm đảm bảo việc các em đang nỗ lực học để lấy bằng IELTS theo quy định. Bất 

kỳ SV nào không lấy được bằng IELTS đủ điểm quy định trước thời hạn đều phải đăng ký học lớp 

Anh ngữ IEEP ở các khoá tiếp theo. SV lưu ý sẽ không có trường hợp ngoại lệ nào được xem 

xét khi vi phạm những quy định này.  

Kết quả IELTS chính thức thoả yêu cầu về điểm tổng và điểm thành phần do chương trình quy 

định đều phải nộp trước hoặc ngay ngày 01/10/2018. Ngày 01/10/2018 cũng là hạn chót để các em 

đăng ký học chương trình IEEP cho khoá 4 chương trình IEEP của năm học 2017-2018. Nếu SV 

không nộp kết quả thi IELTS chính thức thoả yêu cầu nhà trường hoặc không đăng ký học khoá 1 

chương trình IEEP trước ngày 01/10/2018 sẽ bị đình chỉ học chương trình Anh ngữ và SV đó đồng 

thời cũng bị tạm dừng học chương trình chính khoá. Các em lưu ý kết quả thi chỉ được công bố 

sau 14 ngày kể từ ngày thi. Vì vậy nếu các em muốn hoàn thành điều kiện IELTS trước thời hạn 

đã nêu các em phải đăng ký ngày thi không trễ hơn ngày 15/09/2018. 

Các em lưu ý SV nào đã đạt được bằng IELTS chính thức theo quy định của nhà trường trước thời 

hạn trên, các em sẽ không phải học tiếp chương trình IEEP. Điều này không vi phạm bất kỳ quy 

định nào đã ban hành.  

Nếu các em đang dự định thi lấy bằng IELTS chính thức, các em nhớ ĐĂNG KÝ THI SỚM để 

giữ chỗ. Hai đơn vị tổ chức thi IELTS là Hội đồng Anh và IDP đều có số lượng thí sinh đăng ký 

thi IELTS rất đông, vì vậy các em nên đăng ký sớm và đăng ký trực tuyến để giữ chỗ ngay khi các 

em có quyết định thi để đảm bảo việc nộp bằng đúng thời hạn. Các lý do như đăng ký trễ hoặc 

không đăng ký được dẫn đến việc nộp bằng trễ thời hạn quy định trên đều không được chấp thuận. 

Nếu các em có bất kỳ thắc mắc gì hoặc các em cần tư vấn, các em có thể liên hệ Cô Vân hoặc  

Thầy Stephen tại văn phòng Anh ngữ lầu 3 Trung tâm Tin học. 

Thân ái, 

Thầy Stephen Rowe 

Trưởng Phòng Anh ngữ Trung tâm ITEC 

drstephenrowe@itec.hcmus.edu.vn 
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