Ngày 13/09/2018
Kính gửi Quý Phụ huynh và học sinh của Hệ thống Trường Quốc tế Canada, sinh viên đang quan tâm đến
IELTS,
Với vai trò nòng cốt của Anh ngữ trong giảng dạy và học tập xuyên suốt các trường trong hệ thống, chúng tôi luôn
cam kết trau dồi kỹ năng giao tiếp nói và viết tiếng Anh thành thạo cho các học sinh học tập tại trường. Đặc biệt, khi
các em tiếp cận với các cấp đào tạo sau trung học trong môi trường quốc tế và bắt đầu bước vào hành trình tìm kiếm
việc làm, khả năng giao tiếp và sử dụng thành thạo tiếng Anh sẽ tác động đáng kể đến chất lượng cuộc sống cũng như
và là chìa khóa dẫn đến thành công cho các em trong tương lai.
IELTS là Hệ thống bài kiểm tra Quốc tế, đánh giá khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh trải dài cả bốn kỹ năng
Nghe, Nói, Đọc, Viết. qua bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.
IELTS tổ chức hai hình thức thi chính, phục vụ cho các mục đích khác nhau của người thi:
●
●

IELTS Academic (IELTS Học thuật) dành cho đối tượng chuẩn bị đi du học.
IELTS General (IELTS Tổng quát) dành cho đối tượng chuẩn bị định cư, sinh sống tại nước ngoài.

Dành cho những phụ huynh và các em học sinh đang chuẩn bị thi IELTS để du học, hay định cư nước ngoài hay để
hoặc đáp ứng các yêu cầu nhu cầu của công việc, nhưng vẫn còn đang băn khoăn về trình độ tiếng Anh của mình.
Cũng như, để đáp ứng nhu cầu tự của thí sinh trong việc tự đánh giá năng lực lượng sức mình trước kỳ thi chính thức,
hoặc đáp ứng nhu cầu trải nghiệm bài thi thử để chuẩn bị cho kỳ thi chính thức đạt kết quả tốt hơn của thí sinh, đơn vị
tổ chức thi thử IELTS E-Study, văn phòng tại MLC sẽ tổ chức thi thử IELTS với cả 2 hình thức, IELTS Học thuật và
Tổng quát. Tham gia vào kỳ thi thử IELTS, thí sinh sẽ có cơ hội trải nghiệm quy trình thi, cấu trúc đề thi cũng như
cách thức kiểm tra mô phỏng kỳ thi IELTS chính thức. Ngoài ra, kỳ thi thử giúp thí sinh đánh giá trình độ tiếng Anh
hiện tại của bản thân, từ đó bạn sẽ biết mình cần cải thiện ở kỹ năng nào.
Lệ phí thi: 500.000 VNĐ/thí sinh
Ngày thi: thứ Tư, ngày 26/09/2018
● Nghe, Đọc hiểu, Viết: bắt đầu từ sáng 9h, Thời gian vào phòng thi: 8:30 sáng
● Nói: bắt đầu từ chiều 14h (sẽ thông báo cụ thể sau)
Khi đăng ký thi thử IELTS tại E-study, thí sinh sẽ được tư vấn những khóa học IELTS phù hợp với điểm số, và được
hỗ trợ tận tình khi đăng ký thi IELTS chính thức.
Khi đăng ký thi thử IELTS tại E-study, các nhân viên sẽ hỗ trợ tư vấn những khóa học IELTS phù hợp với khả năng,
cũng như hỗ trợ khi đăng ký cho kỳ thi IELTS chính thức. Nếu có thắc mắc xin vui lòng liên lạc qua hotline (0995 123
123) hoặc liên hệ trực tiếp văn phòng E-study để được giải đáp.
Website: www.e-study.vn – Email: enquiry@e-study.vn
Thí sinh có thể đăng kí qua các hình thức sau:
● Đăng kí trực tiếp tại Văn phòng E-study, Cổng số sô 1 tại Trung Tâm TDTT Lá Phong, Hệ thống Trường
Quốc Tế Canada, Số 86, đường số 23, phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
● Đăng kí tại bàn đăng kí của E-study, trước phòng Giáo viên tư vấn hướng nghiệp khối Trung học D107 từ thứ
Hai, 17/09/2018 đến thứ Tư, 19/09/2018.
● Đăng ký trực tuyến qua link: https://goo.gl/forms/G6FNgekndbHYGkt73
● Đăng ký qua Hotline: 0995 123 123 - Tel: (08) 54 123 123
--------------------------------------------------------Đối với thí sinh muốn đăng kí thi IELTS chính thức trong khoảng thời gian từ ngày 17/08/2018-11/10/2018, thí sinh
có cơ hội thực hành thi Nói và nhận đánh giá từ chuyên gia IELTS của Hội Đồng Anh trong chương trình IELTS
SPEAK UP.
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ E-study hoặc vui lòng truy cập: www.ielts-speakup.org/vn
Trân trọng,
Trung tâm Anh ngữ E-study

