
 

 

 

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP IELTS 

NĂM HỌC 2021 - 2022 

 

Thân gửi quý phụ huynh và các em học sinh 

Trong xu thế hội nhập giáo dục quốc tế, nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và đa dạng hóa các 

mô hình học tập cho các em học sinh và phụ huynh được tiếp cận các chương trình học có chất lượng tại 

Trường THPT Hoàng Cầu, Ban giám hiệu nhà trường đã nhất trí chủ trương đưa mô hình liên kết giảng dạy 

tiếng Anh IELTS có lộ trình cam kết đầu ra trong năm học 2021 -2022 theo kế hoạch như sau:  

1- Đối với khối lớp 10 mới năm học 2021 -2022:  

- Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh là 50 học sinh có học lực Tiếng Anh THCS lớp 9 từ mức khá trở lên, điểm 

thi tiếng Anh vào 10 đạt từ điểm 7 trở lên đều được đăng ký xét tuyển vào lớp IELTS.  

- Thời gian tuyển sinh: tháng 6/2021  

- Chương trình học: 6 tiết/tuần 

- Sỹ số học sinh: 25 học sinh/lớp học và được phân chia theo trình độ năng lực.  

- Thời gian tuyển sinh nhận hồ sơ đăng ký: ngày 12/6/2021 
 

 Các lợi ích của chứng chỉ IELTS:  

- Học sinh được miễn thi tốt nghiệp nếu có chứng chỉ IELTS từ 4.5 trở lên  

- Được ưu tiên xét tuyển vào 50 trường ĐH của Việt Nam nếu có chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên  

- Là tấm vé du học nước ngoài đến 9.000 cơ sở giáo dục trên thế giới nếu có chứng chỉ IELTS từ 6.0 

trở lên và 13.000 cơ sở giáo dục trên thế giới nếu có chứng chỉ IELTS từ 6.5 trở lên;  

- Xét tuyển vào các tập đoàn/tổ chức/công ty đa quốc gia trên thế giới; 

- Cơ hôi việc làm và học tập rộng mở ra thế giới.  
 

 Lợi ích khi tham gia lớp học IELTS tại trường:  

- Học tập với 100% giáo viên nước ngoài  

- Sỹ số học sinh/lớp nhỏ: 25 học sinh được phân nhóm theo trình độ giúp Giáo viên dễ dàng theo dõi và 

hỗ trợ học sinh trong quá trình học;   

- Học tập có lộ trình và cam kết đầu ra đảm bảo mức tối thiểu đạt 5.0 IELTS trở lên (phụ thuộc vào 

kiểm tra đầu vào và sự quyết tâm trong quá trình học tập của từng học sinh)  

- Tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại do không phải đến trung tâm ngoại ngữ  

- Chương trình được phê duyệt, thẩm định của Sở GD & ĐT Hà Nội, sự kiểm soát chất lượng giáo viên 

của nhà trường thường xuyên và liên tục;  

- Học sinh được định hướng nghề nghiệp và tư vấn hướng nghiệp trong quá trình học thông qua các hội 

thảo do Atlantic tổ chức.  

- Đội ngũ giáo vụ và Giáo viên chủ nhiệm tận tâm, sát sao theo dõi việc học tập hàng ngày của học sinh;  

 Đơn vị hợp tác: Công ty Five- Star English thuộc Tập đoàn GD Atlantic (đơn vị đang giảng dạy chương 

trình IELTS tại trường THPT Phan Đình Phùng, Tây Hồ, Nguyễn Gia Thiều, Cao Bá Quát)  


