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Áp dụng từ ngày 04 tháng 01 năm 2019
Đổi ngày thi
Giấy yêu cầu đổi ngày thi phải được điền đầy đủ và nộp cho nhân viên Hội đồng Anh trước 5 giờ ngày thứ Sáu 02 (hai) tuần trước
ngày thi nếu ngày thi là thứ Bảy và trước 5 giờ ngày thứ Tư 02 (hai) tuần trước ngày thi nếu ngày thi là thứ Năm. Mỗi thí sinh chỉ
được đổi ngày thi MỘT lần. Nếu thí sinh đăng ký trong vòng 02 (hai) tuần trước ngày thi sẽ không được đổi ngày thi.
Hủy thi
Yêu cầu hủy thi phải được thực hiện bằng văn bản và nộp tại Hội đồng Anh ít nhất 05 tuần trước ngày thi đăng ký đầu tiên (không
áp dụng đối với ngày thi đã được chuyển trong trường hợp thí sinh đã yêu cầu dời ngày thi). Trường hợp thí sinh bị ốm nặng vào
ngày thi phải có giấy xác nhận tình trạng sức khỏe và có đóng dấu của Bệnh viện công, khi đó việc hủy thi sẽ được xem xét. Thí
sinh phải nộp giấy xác nhận của bệnh viện trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày thi. Nếu trường hợp hủy thi được chấp nhận,
thí sinh sẽ nhận lại 75% lệ phí thi.
CMND/Hộ chiếu
Thí sinh phải đem theo CMND hoặc Hộ chiếu (đúng loại giấy tờ đăng ký trên đơn dự thi) bản chính và còn hiệu lực khi đi thi.Thí
sinh sẽ không được phép vào phòng thi nếu không có bản chính CMND/Hộ chiếu
Những vật dụng được đem vào phòng thi

CMND/Hộ chiếu bản chính

Nước lọc đựng trong chai nhựa trong
Bút chì, bút bi và tẩy sẽ được cung cấp trong phòng thi
Những vật dụng KHÔNG được đem vào phòng thi







Thức ăn, nước uống
Đồng hồ đeo tay và đồng hồ để bàn
Tất cả các loại túi xách, ba lô, vali, túi đựng hồ sơ, hành lý, bóp đựng viết, v.v…
Sách vở, giấy nháp, giấy báo thi
Bút chì, bút bi, bút highlight, bút xóa các loại, thước kẻ
Tất cả các loại thiết bị điện tử (như điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy nhắn tin, máy ảnh, máy tính, v.v…)

Nếu thí sinh cố tình đem những vật dụng KHÔNG được đem vào phòng thi trên, thí sinh sẽ bị đình chỉ thi.
Hành lý cá nhân
Thí sinh không được đem hành lý cá nhân vào phòng thi và nên để hành lý tại nơi quy định. Hội đồng Anh, giám thị và nhân viên
giám sát buổi thi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hoặc tổn thất gì đối với hành lý cá nhân của thí sinh để tại nơi quy
định trên. Thí sinh không nên đem theo đồ dùng có giá trị và các vật dụng không được phép đem vào phòng thi đến địa điểm thi vì
Hội đồng thi sẽ không chịu trách nhiệm bảo quản những vật dụng này.
Kết quả thi
Kết quả thi IELTS sẽ có sau 13 ngày kể từ ngày thi Viết. (Nếu ngày thi Viết là thứ Bảy, kết quả thi sẽ có vào ngày thứ Sáu của tuần
thứ hai; nếu ngày thi Viết là thứ Năm, kết quả thi sẽ có vào ngày thứ Tư của tuần thứ hai).
Vào ngày có kết quả thi, thí sinh có thể kiểm tra kết quả trên mạng tại trang web http://ielts-results.britishcouncil.org hoặc đến Hội
đồng Anh nhận bảng điểm. Thí sinh phải đem theo CMND/Hộ chiếu bản chính khi đến nhận bảng điểm. Nếu thí sinh không thể đến
nhận bảng điểm trực tiếp tại Hội đồng Anh do ở xa, thí sinh có thể yêu cầu gửi bảng điểm về nhà.
Trường hợp nhận hộ bảng điểm: thí sinh gửi thư uỷ quyền (theo mẫu có sẵn tại http://www.britishcouncil.vn/en/exam/ielts ) đến địa
chỉ email Exams.Hanoi@britishcouncil.org.vn (thi tại Hà Nội) hoặc Exams.HCMC@britishcouncil.org.vn (thi tại HCMC) ít nhất 2
ngày làm việc trước khi đến nhận và người nhận phải đem theo CMND/Passport bản chính của mình khi đến nhận bảng điểm thay.
Mỗi thí sinh chỉ được cấp 1 bảng điểm duy nhất. Kết quả thi sẽ không được thông báo qua điện thoại, email hoặc fax.
Yêu cầu gửi bảng điểm thêm IELTS
Trong vòng 1 tháng kể từ ngày có kết quả, thí sinh có thể yêu cầu Hội đồng Anh gửi tối đa 5 bảng điểm IELTS đến các tổ chức.
Các bảng điểm này sẽ được gửi đi miễn phí bằng dịch vụ thư bảo đảm. Nếu thí sinh yêu cầu nhiều hơn 5 bảng điểm hoặc sau thời
hạn 1 tháng nói trên, mỗi bảng điểm yêu cầu gửi đi sẽ tốn phí.
Các tổ chức nói trên chỉ bao gồm các trường Đại học, học viện, các tổ chức di trú, Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán.
Nếu thí sinh muốn yêu cầu gửi bảng điểm IELTS đến công ty nhằm mục đích xin việc làm hoặc theo yêu cầu của công ty, thí sinh
cần nộp thêm các giấy tờ xác minh từ công ty.
Bảng điểm thêm IELTS không được gửi đến các trung tâm tư vấn du học hoặc văn phòng luật sư.
Bảng điểm IELTS sẽ được gửi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh (PCN) đến các địa chỉ trong nuớc và bằng dịch vụ thư bảo đảm
đến các địa chỉ ở nước ngoài. Nếu thí sinh muốn yêu cầu gửi nhanh (DHL/EMS), thí sinh sẽ đóng thêm lệ phí chuyển phát nhanh.
Các đơn yêu cầu gửi thư nhanh sẽ được gửi đi trong vòng 24 giờ kể từ lúc nhận đơn (Ngoại trừ các ngày thứ Bảy, chủ Nhật và
các ngày nghỉ lễ)
Tôi ký tên sau đây để xác nhận đã đọc và sẽ tuân thủ các quy định trên
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