
1. Giới thiệu 

TOEFL Junior Challenge Hà Nội 2012 là cuộc thi về khả năng sử dụng tiếng Anh dành riêng cho 

học sinh bậc THCS toàn Tp. Hà Nội do Công ty IIG Việt Nam – Đại diện chính thức và duy nhất của ETS 

tại Việt Nam  và Language Link Việt Nam – Trung tâm khảo thí TOEFL- ủy quyền bởi IIG Việt Nam. 

phối hợp tổ chức. 

Được thiết kế riêng cho học sinh độ tuổi từ 11-15 (từ lớp 6 đến lớp 9), TOEFL Junior hiện là công 

cụ hữu hiệu để đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh của học sinh bậc THCS một cách toàn diện ở cả 

hai lĩnh vực học thuật và xã hội. Một trong những điểm ưu việt của bài thi TOEFL Junior là điểm số của 

bài thi đã được các chuyên gia của ETS nghiên cứu để quy đổi tương ứng với khung tham chiếu châu Âu 

(CEFR), giúp thí sinh hiểu hơn về trình độ của mình so với chuẩn chung hiện đang được áp dụng trên thế 

giới.  

2. Quy trình tổ chức cuộc thi 

 

Vòng thi 
Vòng 1: 

13&14/10/2012
(*) 

Vòng 2:  

28/10/2012(**) 

Vòng 3:  

18/11/2012 

Bài thi 

Trắc nghiệm  

tiếng Anh sơ loại 

TOEFL Junior quốc tế Phỏng vấn trực tiếp 

(*) Vòng 1: 

Tổ chức tại Language Link Việt Nam vào Thứ 7, ngày 13/10/2012 (đối với các thí sinh đăng ký qua 

Language Link Việt Nam) và tổ chức tại IIG Việt Nam vào Chủ nhật ngày 14/10/2012 (đối với các thí sinh 

đăng ký qua IIG Việt Nam). 

- Kết quả vòng 1 sẽ được thông báo vào ngày 19/10/2012 qua hình thức:  

 Thư thông báo được gửi đến Trường (đối với các thí sinh đăng ký qua Trường);  

 Website: www.iigvietnam.com /www.llv.edu.vn; và email của thí sinh (đối với các thí sinh 

đăng ký trực tiếp tại IIG Việt Nam hoặc Language Link Việt Nam); 

(**) Vòng 2: 

Đối với các thí sinh thuộc đội tuyển trường: BTC sẽ hỗ trợ toàn bộ lệ phí thi 

 

THỂ LỆ CUỘC THI  
VÔ ĐỊCH TOEFL JUNIOR DÀNH CHO HỌC 

SINH THCS – HÀ NỘI 2012 
TOEFL JUNIOR CHALLENGE - Hanoi 2012 

 
 

http://www.llv.edu.vn/


      Đối với các thí sinh không thuộc đội tuyển trường & tham dự  vòng 2 sẽ đóng lệ phí 435.000 VNĐ cho 

bài thi TOEFL Junior quốc tế (BTC đã hỗ trợ 30% lệ phí thi). Thí sinh nộp lệ phí thi của vòng 2 từ 

20/10/2012 đến 25/10/2012 theo hai cách: nộp lệ phí thi cho đại diện của nhà trường hoặc nộp trực tiếp tại 

văn phòng của IIG Việt Nam hoặc Language Link Việt Nam. 

Thí sinh tham dự thi vòng 2 sẽ được nhận phiếu điểm TOEFL Junior quốc tế do Viện khảo thí Giáo dục Hoa 

Kỳ (ETS) cấp. 

3. Cách thức đăng ký 

Cách 1: Đăng ký thi tại trường: 

Thí sinh gửi form đăng ký theo mẫu của ban tổ chức cho Ban giám hiệu nhà trường 

Cách 2: Đăng ký thi trực tiếp: 

- IIG Việt Nam - 75 Giang Văn Minh – Quận Ba Đình, Hà Nội  - Tel: (04)3773 2411 

- Languagle Link Việt Nam - 62 Đường đôi Yên Phụ - Quận Ba Đình, Hà Nội - Tel: (04) 3927 3399 

Cách 3: Đăng ký thi trực tuyến: 

Vui lòng truy cập website tại địa chỉ:http://llv.edu.vn/en/toefl-junior.html 

 

4. Cơ cấu giải thưởng 

Tổng giá trị giải thưởng lên tới 250 triệu đồng, trong đó:  

 1 Giải nhất: 2.000.000 đồng tiền mặt, học bổng và quà tặng với tổng trị giá 9.950.000 đồng   

 1 Giải nhì: 1.000.000 đồng tiền mặt, học bổng và quà tặng với tổng trị giá 6.000.000 đồng 

 1 Giải ba: 500.000 đồng tiền mặt, học bổng và quà tặng với tổng trị giá 4.150.000 đồng. 

 7 Giải khuyến khích: học bổng và quà tặng với tổng trị giá 3.100.000 đồng. 

Và nhiều quà tặng giá trị dành cho tất cả các thí sinh tham dự cuộc thi. 
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