PHIẾU XÁC NHẬN THÔNG TIN
(DÀNH CHO THÍ SINH IELTS DƯỚI 18 TUỔI)
Vui lòng đọc kỹ các thông tin sau đây trước khi hoàn thành phiếu xác nhận này. Phiếu xác nhận phải được nộp cho Hội đồng Anh
trước ngày thi. Đơn đăng ký thi IELTS của bạn sẽ không hợp lệ nếu thiếu Phiếu xác nhận này và bạn có thể sẽ không được phép
vào phòng thi nếu không nộp Phiếu xác nhận cho Hội đồng thi. Bạn nên giữ 1 bản phiếu xác nhận để tham khảo.
Đối tượng áp dụng
Theo quy định của IELTS, Phiếu xác nhận này dành cho những thí sinh dưới 18 tuổi và muốn tham dự kỳ thi IELTS.
Điều khoản, điều kiện dự thi IELTS và các lưu ý về mặt pháp lý:
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Tôi biết rằng kỳ thi IELTS được đồng sở hữu bởi 3 tổ chức gồm Hội đồng Anh, IELTS Australia Pty Ltd (ABN 84 008 664
766) là thành viên của IDP Education Ltd (‘IDP:IELTS Australia), và Trung tâm khảo thí Cambridge (thuộc Đại học
Cambridge). Những tổ chức này được gọi chung là các đối tác của kỳ thi IELTS.
Tôi xác nhận các thông tin điền trên Đơn đăng ký thi IELTS là hợp lệ và chính xác.
Tôi hiểu rằng những thông tin cá nhân trên Đơn đăng ký thi IELTS sẽ được sử dụng cho kỳ thi IELTS và tôi đồng ý
những thông tin này sẽ được các đối tác của kỳ thi IELTS dùng cho mục đích tổ chức thi. Tôi cũng đồng ý để Hội đồng
thi chia sẻ những thông tin này cùng với kết quả thi của tôi cho các tổ chức chấp nhận kết quả kỳ thi IELTS mà tôi đã nộp
đơn hoặc cho các cơ quan chính phủ (bao gồm các cơ quan quản lý thị thực như UKVI) với mục đích kiểm chứng kết
quả kỳ thi hoặc liên quan đến việc điều tra về những hành động sai trái.
Tôi hiểu rằng những thông tin cá nhân có thể được các đối tác của kỳ thi IELTS dùng cho mục đích thống kê và nghiên
cứu. Các đối tác của kỳ thi IELTS và Hội đồng thi sẽ không để lộ những thông tin cá nhân của thí sinh cho người khác
ngoại trừ những điều đã được thể hiện trong Phiếu xác nhận hoặc trong phạm vi pháp luật cho phép.
Tôi hiểu rằng tôi có thể liên hệ ielts@cambridgeenglish.org xem lại những thông tin cá nhân của mình trong đơn xin dự
thi và việc này sẽ được tính phí.
Tôi hiểu rằng tôi có thể gửi yêu cầu đến ielts@idp.com hoặc ielts@britishcouncil.org xin bản mẫu dấu vân tay bằng định
dạng BLOB (Binary Large Object) và việc này sẽ được tính phí.
Tôi hiểu rằng nếu Phiếu xác nhận này chưa được hoàn tất thì tôi có thể sẽ không được phép dự thi.
Tôi hiểu rằng các thông tin cá nhân được trung tâm thu thập trong quá trình đăng ký thi hoặc trong ngày dự thi sẽ được
các đối tác của kỳ thi IELTS xử lý và lưu trữ cho mục đích của kỳ thi. Và tôi cũng hiểu rằng hình ảnh được chụp vào ngày
thi sẽ được cung cấp cho các tổ chức chấp nhận kết quả kỳ thi IELTS hoặc các cơ quan chính phủ (bao gồm các cơ
quan quản lý thị thực như UKVI) với mục đích kiểm chứng kết quả kỳ thi hoặc liên quan đến điều tra về tính trung thực
của kỳ thi. Tôi hiểu rằng mẫu dấu vân tay sẽ không bị tiết lộ cho bất kỳ đối tượng nào ngoại trừ các đối tác của kỳ thi
IELTS.
Tôi hiểu rằng việc chụp ảnh vào ngày thi cần thiết cho việc in Phiếu kết quả thi. Nếu tôi không đồng ý chụp ảnh vào ngày
thi thì tôi sẽ không được nhận kết quả thi.
Tôi đã đọc kỹ Những lưu ý dành cho thí sinh dự thi IELTS ở trang i trong Đơn đăng ký thi IELTS và đồng ý tuân theo mọi
nội quy thi.
Tôi hiểu rằng tôi sẽ tuân thủ các điều khoản và nội quy thi của Hội đồng thi nơi tôi đăng ký thi. Những nội quy này cũng
được đính kèm trong Đơn đăng ký thi của tôi.
Tôi hiểu rằng để nhận được kết quả bài thi tôi phải tham dự đầy đủ 4 bài kiểm tra bao gồm Nghe, Nói, Đọc và Viết.
Những trường hợp ngoại lệ phải được Hội đồng thi trung ương (Cambridge) đồng ý trước đó.
Tôi hiểu rằng các đối tác của kỳ thi IELTS có trách nhiệm đảm bảo độ tin cậy về mức chính xác và sự trung thực của kết
quả kỳ thi đối với thí sinh và các tổ chức chấp nhận kết quả kỳ thi IELTS và vì thế các đối tác của kỳ thi IELTS có quyền
giữ lại kết quả tạm thời hay vĩnh viễn, hoặc hủy bỏ kết quả thi nếu họ nghi ngờ sự gian dối, không trung thực hoặc bất
thường trong quá trình làm bài thi.
Tôi hiểu rằng tôi có thể sẽ không nhận được kết quả thi sau 13 ngày kể từ ngày thi Viết nếu các đối tác kỳ thi IELTS cho
rằng cần phải xem lại các vấn đề liên quan đến bài thi của tôi hoặc việc tham dự kỳ thi, bao gồm cả việc vi phạm nội quy
thi. Tôi hiểu rằng trước khi nhận kết quả chính thức tôi có thể được yêu cầu cung cấp thêm các mẫu bài viết hoặc nói
cho mục đích hỗ trợ điều tra trước hoặc sau khi thi. Tôi hiểu rằng trong trường hợp đặc biệt, có có thể sẽ
được yêu cầu làm lại bài thi.

15. Tôi hiểu rằng nếu bị nghi ngờ liên quan đến việc gian dối hoặc làm điều gây ảnh hưởng đến an ninh và tính trung thực
của kỳ thi, tôi có thể sẽ không nhận được kết quả thi và không được hoàn lại lệ phí thi. Đồng thời, tôi có thể sẽ bị cấm
tham dự các kỳ thi IELTS trong tương lai. Tôi hiểu rằng, các chi tiết của việc gian dối trong kỳ thi (bao gồm các bằng
chứng) đã được điều tra có thể sẽ được cung cấp cho các tổ chức chấp nhận kỳ thi IELTS, bao gồm cơ quan xử lý thị
thực và các cơ quan quản lý, hoặc sẽ được báo khi cần thiết nhằm mục đích bảo vệ kỳ thi IELTS và các cơ quan liên
quan chống gian lận trong kỳ thi.
16. Tôi hiểu rằng nếu có bất cứ cá nhân nào làm bài thi thay thế tôi thì tôi và cá nhân đó đều bị truy tố. Các chi tiết liên quan
sẽ được cung cấp cho các nhà chức trách có thẩm quyền bao gồm cơ quan xử lý thị thực và các cơ quan quản lý pháp
luật.
17. Tôi hiểu rằng bài thi của tôi là tài sản của các đối tác kỳ thi IELTS. Nó sẽ không được giao lại cho thí sinh, hay các cơ
quan tổ chức nào, trừ trường hợp bị điều tra gian lận trong kỳ thi.
18. Tôi hiểu rằng bài thi Nói IELTS và IELTS Life Skills sẽ được ghi âm và ghi hình. Tôi hiểu rằng trong trường hợp việc ghi
âm không thành công hoặc chất lượng kém, tôi sẽ cần thực hiện lại bài thi Nói.
19. Tôi hiểu rằng tôi sẽ được ghi hình tại địa điểm thi vào ngày thi (chỉ dành cho thí sinh thi IELTS for UKVI và IELTS Life
Skills). Tôi đồng ý được thu hình ở các phòng thi theo nội dung bài thi. Tôi hiểu rằng đoạn băng ghi hình hay ghi âm sẽ
được sử dụng cho mục đích hướng dẫn, điều tra gian lận hay chấm thi. Tôi hiểu rằng nếu tôi không đồng ý thu hình tôi
sẽ không được tham dự kỳ thi.
20. Tôi hiểu rằng tôi sẽ phải thanh toán toàn bộ lệ phí thi nếu tôi không tham dự kỳ thi hoặc yêu cầu thay đổi trong vòng 5
tuần trước ngày thi, trừ trường hợp tôi có giấy báo bệnh và trong vòng 5 ngày kể từ ngày thi, tôi nộp đơn xin huỷ thi và
giấy tờ hợp lệ để được xem xét hoàn lại một phần lệ phí thi.
21. Tôi xác nhận đã đọc tờ Thông tin dành cho thí sinh dự thi IELTS (nội dung này có thể tìm thấy tại trang www.ielts.org)

Quy định về việc đón thí sinh dưới 18 tuổi vào ngày thi IELTS

1.

Theo Chính sách Bảo vệ trẻ em của Hội đồng Anh (được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế của tổ chức Bảo vệ
an toàn cho trẻ em), chúng tôi yêu cầu cần có sự giám sát chặt chẽ về việc đón thí sinh dưới 18 tuổi vào ngày thi
IELTS. Quý vị vui lòng xác nhận thông tin về đón con em trong ngày thi IELTS như sau (vui lòng chỉ chọn 1 trong 2 lựa
chọn):
Tôi đồng ý để con em chúng tôi tự ra về sau buổi thi IELTS (thi Viết và thi Nói)

2.

Gia đình sẽ sắp xếp người thân đón thí sinh sau buổi thi IELTS (thi Viết và thi Nói)
Nếu quý vị lựa chọn sẽ đến đón con em trong ngày thi, vui lòng cung cấp tên và số điện thoại liên lạc của người đưa
đón sau đây:
ĐT:

Họ và tên:

1.
2.
3.

Lưu ý:
Nếu Quý vị lựa chọn đưa đón thí sinh trong ngày thi, Hội đồng Anh chỉ cho phép thí sinh ra về khi người thân xuất trình
được Giấy tờ tùy thân hợp lệ (CMND/Hộ chiếu/Bằng lái xe)
Vui lòng sắp xếp đón thí sinh trong vòng 30 phút sau khi giờ thi kết thúc (không muộn quá 12.45)
Quý vị vui lòng gọi điện thoại cho con em mình hoặc gọi đến số 0909546060 (TP.HCM) hoặc số 0902064064 (Hà
Nội) khi đến đón tại địa điểm thi để chúng tôi thu xếp đưa thí sinh ra về được hiệu quả và an toàn.
Xác nhận của thí sinh:
Họ và tên thí sinh:

Ngày thi:

Chữ ký:

Ngày đăng ký:

Xác nhận của Cha/Mẹ hoặc người Giám hộ hợp pháp của thí sinh:
Tôi xác nhận là Cha/Mẹ/Người giám hộ đối với thí sinh có tên nêu trên. Tôi đã đọc, hiểu và đồng ý với các nội dung và
Quy định nêu ở trên.
Họ và tên

Chữ ký:

