CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ KIỂM TRA CCQG MÔN TIẾNG ANH
Khóa ngày: …… tháng …… năm 20……
Kính gửi: Ông (Bà) Chủ tịch Hội đồng kiểm tra
Ảnh 4x6
Tên tôi là (chữ in hoa): ..........................................................dân tộc:.....................
Sinh ngày..........tháng.........năm............. Nơi sinh (tỉnh hoặc thành phố): ..................
Địa chỉ: ..................................................................................................................
Điện thoại: .............................................................................................................
Số CMND:............................... ngày cấp: ....................... nơi cấp: ............................
Tôi đã hoàn thành chương trình giáo dục thường xuyên về: Tiếng Anh

Ảnh 4x6

Khóa học từ ngày………tháng …... năm………... đến ngày ……. tháng ……... năm………
Tại: .................................................................................... hoặc là thí sinh tự do



Tôi xin đăng ký dự kiểm tra & cấp CCQG về tiếng Anh trình độ (A, B, C)......................
Tại Hội đồng kiểm tra: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Victory
Tôi cam kết thực hiện đúng các Quy định của Hội đồng kiểm tra.

Trà Vinh, ngày…....tháng…....năm...........
Người đăng ký dự kiểm tra

(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
VICTORY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU DỰ KIỂM TRA
KỲ KIỂM TRA & CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC GIA
MÔN TIẾNG ANH – TRÌNH ĐỘ:…….
Ảnh 4x6

Khóa kiểm tra ngày: ……tháng…… năm 20……
Họ và tên (chữ in hoa): ..........................................................................................
Ngày…… tháng……. năm sinh:.................. Nơi sinh (tỉnh hoặc TP): ........................... .
Số báo danh: ................ phòng kiểm tra: ................................................................
Thí sinh có mặt tại phòng kiểm tra vào lúc:….giờ,….phút, ngày…… tháng…. năm 20.....
Địa điểm dự kiểm tra:..............................................................................................

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA

 Khi dự kiểm tra, thí sinh phải mang đầy đủ: phiếu dự kiểm tra, giấy chứng minh thư (hoặc thẻ học sinh hoặc

giấy tờ tùy thân có dán ảnh).

 Thí sinh đăng ký kiểm tra mà không dự kiểm tra, Trung tâm sẽ không hoàn lại lệ phí kiểm tra.
 Thí sinh giữ lại phiếu dự kiểm tra để nhận chứng chỉ khi kiểm tra đạt.
 Mọi sai sót trên phiếu dự kiểm tra, thí sinh phải báo với Hội đồng để điều chỉnh trước khi dự kiểm tra.

