LUYỆN THI TOEIC (THẦY GIẢNG – CÔ MAI)

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THI TOEIC TẠI IIG
ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ
Văn phòng IIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh
Lầu 8, tòa nhà số 538, đường Cách Mạng Tháng 8, phường 11, quận 3,
TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08.3990 7888 hoặc 08.3990 7888

LỊCH THI
Diễn ra hàng tuần:
 Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm (Buổi sáng & chiều)
 Thứ Tư (Buổi chiều), Thứ Sáu (Buổi sáng)
Giờ thi:
 Buổi sáng: Từ 7h30
 Buổi chiều: Từ 13h30
Các bạn có thể xem lịch thi cụ thể tại:
http://www.iigvietnam.com/vi/component/lichthi/lichthi.html?Itemid=53
9&baithi=13
Ngay khi có lịch thi của thời gian muốn thi, các bạn trực tiếp đến đăng
ký (có thể sớm trước 01 tháng so với ngày thi, hoặc bất cứ khi nào miễn
là trước 03 ngày so với ngày thi). Các bạn nên đăng ký càng sớm càng
tốt để chủ động mọi thứ, đặc biệt nếu sau này muốn chuyển ngày thi
hay hủy thi thì dễ dàng giải quyết.
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THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ THÔNG TIN LIÊN QUAN
1. Trực tiếp đăng ký tại văn phòng IIG Việt Nam – Lầu 8, tòa nhà số
538 đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM. Không nhận đăng
ký hộ.
2. Đăng ký muộn nhất là 03 ngày trước ngày thi (nếu còn chỗ).
3. Lệ phí thi là 35 USD/1 lần thi.
4. Thí sinh nộp 03 ảnh đúng kích thước 3cm x 4cm chuẩn quốc tế
(Nền trắng, ảnh chụp không quá 03 tháng, không đeo kính, không
scan).
5. Xuất trình CMND hoặc Hộ chiếu bản chính (Chú ý CMND phải
nguyên gốc như lúc được Công an cấp). Ngoài ra thí sinh cần mang
theo 1 bản photo CMND (không cần công chứng).
6. Nếu CMND không có ngày, tháng sinh thì trên phiếu điểm sẽ thể
hiện là ngày 01 tháng 01 của năm sinh. CMND hợp lệ là CMND còn
hạn sử dụng, không được ép dẻo, ép lụa, ép plastic, … Tất cả những
trường hợp CMND đã bị rách, không rõ dấu giáp lai, hoặc có dấu
hiệu tẩy xóa, thông tin cá nhân và đặc điểm nhận dạng không rõ
ràng đều không được chấp nhận. Thí sinh không được dự thi, bắt
buộc phải làm lại CMND mới hoặc dùng Hộ chiếu để dự thi.
7. Ngày trả kết quả: 7 ngày làm việc sau ngày thi.
8. Giữa 02 lần thi liên tiếp (bất kể thi tại địa điểm nào) phải cách nhau
tối thiểu 5 ngày làm việc.
9. Địa chỉ công chứng phiếu điểm Toeic:
+ Số 387 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. HCM
+ Số 47 Lê Duẩn, Quận 1, TP. HCM
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CHUYỂN NGÀY THI
Trong trường hợp bạn bận đột xuất không thi được, bạn có thể chuyển
buổi thi sang ngày khác.
Thời gian đến xin chuyển thi phải trước ít nhất 2 ngày so với ngày thi và
phải được thực hiện trước 15h hôm đến xin chuyển thi. Không tính phí
đối với chuyển thi lần đầu. Các lần sau có tính phí 50.000/1 lần. Các bạn
phải trực tiếp đến văn phòng IIG để xin chuyển. Họ không giải quyết
qua điện thoại.

HỦY THI
Dưới đây là thông tin áp dụng tại Trung tâm Ngoại ngữ ĐH Bách Khoa
TP. HCM. Có lẽ quy định hủy thi tại IIG cũng tương tự. Tốt nhất, các bạn
liên hệ IIG để hỏi cụ thể.
 Trước ngày thi 9 ngày, được hoàn 100% phí thi.
 Trước ngày thi 2 ngày, được hoàn 50% phí thi.
 Đối với trường hợp đã chuyển thi 01 lần rồi và tiếp tục muốn hủy
thi thì sẽ hoàn phí 50%. Không giải quyết hủy thi qua điện thoại.

