Trọn bộ tài liệu luyện thi IELTS Prep Combo
từ Hội đồng Anh (British Council)
Kính gửi Quý thầy cô,
Hội đồng Anh trân trọng gửi tới Quý thầy cô danh mục các tài liệu ôn luyện IELTS do Hội đồng Anh phát triển dành
cho các thí sinh đăng ký thi IELTS với Hội đồng Anh. Hội đồng Anh hi vọng rằng các tài liệu này sẽ hỗ trợ các thầy
cô ôn tập hiệu quả cho kỳ thi IELTS sắp tới. Mọi thắc mắc về việc sử dụng tài liệu ôn luyện, các thầy cô vui lòng liên
hệ Hội đồng Anh qua hòm thư Exams.Marketing@britishcouncil.org.vn.
Trân trọng,
Hội đồng Anh tại Việt Nam.
--Hội đồng Anh xin gửi lời chào tới thí sinh!
Thí sinh đăng ký thi IELTS với Hội đồng Anh sẽ được truy cập trọn bộ tài liệu luyện thi IELTS Prep Combo của Hội
đồng Anh, bao gồm:
• Khóa luyện thi trực tuyến Road to IELTS (phiên bản Last Minute): Khóa luyện thi trực tuyến cung cấp
100 bài tập tương tác, 9 bài giảng video hướng dẫn, 2 bài thi thử cho bốn kỹ năng, phù hợp cho cả hai hình
thức thi IELTS trên máy tính và thi IELTS trên giấy. Thí sinh vui lòng truy cập khóa Road to IELTS trên trang
đăng ký thi trực tuyến (vui lòng làm theo hướng dẫn ở trang số 2)
• Sách điện tử IELTS Online Practice Book: Biên soạn bởi các chuyên gia IELTS Hội đồng Anh, tài liệu
phù hợp cho các thí sinh thi IELTS lần đầu hoặc các thí sinh có nguyện vọng gia tăng điểm số IELTS. Sách
giới thiệu về bốn phần thi của kỳ thi IELTS bao gồm Nghe, Nói, Đọc, Viết, kèm theo cấu trúc bài thi, các
dạng câu hỏi và hướng dẫn cách xử lý từng dạng. Thí sinh vui lòng truy cập sách và tải bài Nghe tại đây
(Password: BCIELTS2019)
• Bộ video luyện thi IELTS: Bộ video luyện thi IELTS đem tới các giải thích chi tiết về từng kỹ năng trong bài
thi và bí quyết chinh phục kỳ thi IELTS. Vui lòng tham khảo bộ video luyện thi IELTS tại đây
• Bộ đề thi mẫu chính thức từ Hội đồng Anh: Bộ đề thi mẫu dành cho bốn kỹ năng, áp dụng cho cả hai
hình thức IELTS Học thuật (Academic) và IELTS Tổng quát (General training). Thí sinh có thể tải bộ đề thi
mẫu tại đây
IELTS Prep Combo là tài sản trí tuệ của Hội đồng Anh và chỉ dành cho các thí sinh đăng ký thi IELTS với
Hội đồng Anh. Vui lòng không chia sẻ bộ tài liệu này.
Ngoài ra, thí sinh có thể tham khảo các chương trình và tài liệu hỗ trợ học thuật khác, duy nhất chỉ có tại Hội đồng
Anh, như sau:
•

•

•

•

Bộ video hướng dẫn thi IELTS trên máy tính dành cho từng kỹ năng và hướng dẫn sử dụng các tính
năng trên máy như Đánh dấu (Highlight) hoặc Ghi chú (Take Note) vv… và các bài thi mẫu cho từng
dạng câu hỏi của kỳ thi IELTS trên máy tính – đã bao gồm đáp án, transcript cho phần thi Nghe và câu
trả lời mẫu cho phần thi Viết. Tham khảo ngay tại đây.
Bài thi thử IELTS trên máy tính: Trải nghiệm bài thi thử IELTS trên máy tính ngay tại nhà, thi thử ba kỹ
năng Nghe, Đọc, Viết trong 2 tiếng 30 phút, nhận kết quả ngay cho hai kỹ năng Nghe và Đọc. Thi thử tại
đây.
Chuỗi hội thảo trực tuyến IELTS Live Webinars: Tham gia hội thảo trực tuyến cùng các chuyên gia
IELTS Hội đồng Anh trên toàn cầu và chuẩn bị cho kỳ thi IELTS hiệu quả ngay tại nhà. Đăng ký tham gia
ngay tại đây.
Ứng dụng điện thoại IELTS Prep App: Giới thiệu tổng quan về kỳ thi IELTS, phần thi Nghe và Nói với
nhiều bài thi mẫu, các dạng bài tập, video, quiz và bí quyết ôn thi hiệu quả. Tải IELTS Prep App về tại đây.

Chúc các thí sinh ôn tập hiệu quả và đạt điểm số mong muốn!

Trọn bộ tài liệu luyện thi IELTS Prep Combo
từ Hội đồng Anh (British Council)
Hướng dẫn truy cập tài khoản Road to IELTS

Bước 1 – Đăng nhập trên hệ thống sử dụng
địa chỉ email và mật khẩu đã đăng ký

Bước 2 – Chọn Upcoming

Bước 3 – Chọn Preparation

Bước 4 – Tại phần “Road to IELTS –
Last Minute version”, click vào đường
link Access the course để truy cập
khóa học trực tuyến

