ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN DỰ THI AEAS
Các điều kiện và điều khoản dưới đây áp dụng cho việc dự thi AEAS tại tất cả các địa điểm.
1.

Thông tin đăng kí

2.

Thí sinh bắt buộc phải hoàn thành tờ khai đăng kí với thông tin đầy đủ và chính xác. Bất kì phần dự
thi nào được thực hiện dựa trên thông tin không chính xác sẽ được xem như không hợp lệ. Thí sinh
cung cấp thông tin sai sẽ bị cấm thi lại hoặc được phép thi lại bằng phần lệ phí tự chi trả. Quyết định
này thuộc quyền định đoạt của AEAS và là quyết định cuối cùng.
Thanh toán phí dự thi

Các Trung tâm Tổ chức thi AEAS sẽ cung cấp thông tin cho thí sinh về quy trình trả Lệ phí Dự thi
AEAS. Quy trình có thể thay đổi tùy thuộc vào sự sắp xếp của các Trung tâm Tổ chức thi.
Trung Quốc

Tất cả các thí sinh đăng kí dự thi tại Trung Quốc bắt buộc phải thanh toán toàn bộ phí dự thi tối thiểu
7 ngày làm việc trước ngày dự thi theo chỉ dẫn của AEAS hoặc Trung tâm Tổ chức thi AEAS và/hoặc
như đã nêu trong email đăng kí dự thi. Đăng kí sẽ được xác nhận bằng email sau khi việc thanh toán
hoàn tất.
Brisbane, Sydney, Adelaide, Perth và Hong Kong

Tất cả các thí sinh đăng kí tham gia thi tại Hong Kong, Brisbane, Sydney, Adelaide và Perth bắt buộc
phải thanh toán toàn bộ lệ phí dự thi và gửi một bản sao của hóa đơn thanh toán qua email
admin@aeas.com.au (hoặc Trung tâm Tổ chức thi nếu có ở Hong Kong) tối thiểu 5 ngày làm việc
trước ngày dự thi theo lịch trong email đăng kí dự thi. Đăng kí sẽ được xác nhận bằng email sau khi
việc thanh toán hoàn tất. Nếu thí sinh không thanh toán tối thiểu 5 ngày trước ngày dự thi, phần đăng
kí sẽ tự động bị hủy.
Melbourne

Thí sinh đăng kí dự thi tại Melbourne bắt buộc phải thanh toán lệ phí dự thi
•

•

trước ngày dự thi thông qua chuyển khoản, trả tiền mặt hoặc thẻ tín dụng.
o Thanh toán phải được xác nhận tối thiểu 5 ngày làm việc trước ngày dự thi theo
lịch.
trong ngày dự thi, với sự chấp thuận từ AEAS, bằng thẻ tín dụng hoặc tiền mặt.
o Thí sinh phải thông báo với admin@aeas.com.au tối thiểu 5 ngày làm việc trước
ngày dự thi nếu muốn thanh toán trong ngày dự thi.
o Nếu thí sinh không xác nhận phương thức thanh toán với thời hạn tối thiểu 5 ngày
làm việc trước ngày dự thi, phần đăng kí sẽ tự động bị hủy.
o Nếu thí sinh xác nhận ngày dự thi và chọn thanh toán trong ngày dự thi nhưng
không tham gia dự thi, thí sinh sẽ bị cấm dự thi AEAS tại bất kì trung tâm tổ chức
thi nào trong vòng ba tháng kể từ ngày không tham gia dự thi. Thí sinh cũng sẽ
được yêu cầu phải thanh toán khoản lệ phí thi còn thiếu của ngày dự thi mà thí
sinh không tham gia nếu thí sinh muốn đăng kí thi lại.

3.

Bằng chứng về Nhận dạng
Tất cả các thi sinh bắt buộc phải cung cấp bằng chứng về nhận dạng khi đến tham gia phiên dự thi.
Hộ chiếu nguyên gốc hoặc thẻ chứng minh nhân dân/căn cước công dân phải được cung cấp. Bằng
chứng nhận dạng được cung cấp bắt buộc phải có hình ảnh nhận dạng.

Thí sinh không cung cấp hình ảnh nhận dạng hợp lệ sẽ không được phép tham gia dự thi. Thí sinh sẽ
không đủ điều kiện được hoàn trả lệ phí thi hoặc chuyển đổi ngày dự thi.

4.

Hình ảnh nhận dạng sẽ được kiểm tra cẩn thận bởi Giám thị vào ngày dự thi. Nếu AEAS phát hiện
hình ảnh nhận dạng không khớp với thí sinh trong quá trình xác minh này, AEAS sẽ yêu cầu hình ảnh
nhận dạng thay thế. Nếu hình ảnh nhận dạng không thể được xác minh bởi Giám thị, thí sinh sẽ
không được phép tham gia dự thi vào ngày đó. Thí sinh sẽ không đủ điều kiện được hoàn trả lệ phí
thi hoặc chuyển đổi ngày dự thi.
Dự thi trễ

Thí sinh bắt buộc phải có mặt tối thiểu 30 phút trước giờ bắt đầu phiên dự thi để hoàn thành các thủ
tục dự thi và kiểm tra an ninh.

5.

Thí sinh có mặt trễ sẽ không được nhận vào phiên dự thi. Thí sinh sẽ không được phép hoàn thành
bất kì phần nào của bài dự thi. Thí sinh có mặt trễ sẽ không có đủ điều kiện được hoàn trả lệ phí thi
hoặc chuyển đổi ngày thi.
Đăng kí dự thi AEAS lại

Giới hạn 90 ngày sẽ được áp dụng cho các thí sinh đăng kí dự thi AEAS lại. Thí sinh có thể đăng kí dự
thi lại sau tối thiểu 90 ngày kể từ ngày đăng kí dự thi lần cuối cùng. Thí sinh bắt buộc phải nêu rõ
ngày dự thi lần gần nhất khi đăng kí dự thi lần tiếp theo và cung cấp số đăng kí dự thi AEAS lần gần
nhất (được tìm thấy tại trang nhất của Báo cáo kết quả AEAS).
Nếu thí sinh bị phát hiện đã tham gia thi lại trong thời hạn 90 ngày, Báo cáo kết quả AEAS sẽ bị giữ
lại. AEAS sẽ không hoàn trả bất kì lệ phí nào trong các trường hợp này.

6.

AEAS có quyền hủy bỏ các kết quả không hợp lệ từ bất kì bài dự thi nào không tuân thủ theo các quy
định kể trên.

7.

Thí sinh không tham gia dự thi – vì bất kì lý do nào – đều không có đủ điều kiện được hoàn trả lệ phí
thi hoặc chuyển đổi ngày thi.

Không tham gia dự thi

Hủy đăng kí dự thi AEAS

Thí sinh có thể hủy đăng kí dự thi AEAS tối thiểu 7 ngày làm việc trước ngày dự thi theo lịch.

Thông báo phải được nhận bằng văn bản. Email đến
•
•

Trung Quốc – infochina@aeas.com.cn
Tất cả các quốc gia khác – admin@aeas.com.au

Phí quản trị 20% sẽ được khấu trừ từ tất cả các khoản hoàn trả lệ phí. Khi phần hoàn trả được thực
hiện cho một tài khoản ngân hàng tại nước ngoài, tỉ giá chuyển đổi tiền tệ được thể hiện trên trang
tài khoản ngân hàng của AEAS vào ngày hoàn trả sẽ được tham chiếu sử dụng. Các khoản phí ngân
hàng cũng sẽ được chi trả bởi thí sinh.

8.

Thay đổi Ngày Dự thi AEAS
Thí sinh có thể hoãn hoặc thay đổi ngày dự thi AEAS bằng cách nộp đơn yêu cầu bằng văn bản tối
thiểu 7 ngày làm việc trước ngày dự thi theo lịch. Thí sinh chỉ có thể thay đổi hoặc hoãn ngày dự thi
AEAS một lần duy nhất.
Email đến:
•
•

9.

Trung Quốc – infochina@aeas.com.cn
Tất các các quốc gia khác – admin@aeas.com.au

AEAS sẽ thực hiện yêu cầu trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được bằng chứng yêu cầu qua
email. Thí sinh sẽ được cấp ngày dự thi mới. Ngày dự thi mới sẽ được cung cấp dựa theo thời gian
phù hợp.
Thẩm tra Kết quả Bài thi AEAS

AEAS thực hiện thẩm tra và phân tích thường xuyên với tất cả các kết quả từ các phiên dự thi AEAS
toàn cầu. Bất kì thí sinh nào có kết quả được xem là không tương xứng với
•
•
•
•

Lịch sử học tiếng Anh (được cung cấp trong buổi phỏng vấn AEAS)
Lịch sử kết quả thi AEAS
Các hồ sơ kết quả thi AEAS theo khu vực hoặc
Đạt được kết quả tăng vọt trong một hoặc nhiều hơn một phần của bài thi mà không tương
xứng với các khả năng trong các kĩ năng khác.

sẽ được điều tra và có thể sẽ được yêu cầu thực hiện bất kì hoặc tất cả những điều sau đây
•
•

Một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với AEAS Melbourne
Thi lại tất cả các phần hoặc vài phần được chọn của bài dự thi – với chi phí thí sinh tự chi
trả.
 LƯU Ý: Khi kết quả của phần thi lại tương xứng với kết quả bài dự thi ban đầu, phần
chi phí thi lại sẽ được hoàn trả toàn bộ.

Khi thí sinh từ chối tham gia vào quá trình Thẩm tra Kết quả Bài thi AEAS, AEAS có quyền
giữ lại Báo cáo kết quả AEAS và/hoặc hủy bỏ kết quả dự thi. AEAS sẽ không hoàn trả bất kì
lệ phí nào trong các trường hợp này.
AEAS cũng có quyền báo cáo với trường tại Úc, trung tâm Anh ngữ và các đơn vị tư vấn du học kết
quả của quá trình Thẩm tra Kết quả Bài thi AEAS.

10. Công bố Kết quả AEAS

Kết quả AEAS sẽ được công bố trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày dự thi. Báo cáo kết quả AEAS
sẽ được gửi bằng email đến địa chỉ email được cung cấp trên phiếu đăng kí dự thi. Thí sinh có trách
nhiệm đảm bảo địa chỉ email này xác thực và rõ ràng. AEAS không có trách nhiệm công bố Báo cáo
kết quả sau 10 ngày làm việc nếu địa chỉ email được cung cấp sai và/hoặc không rõ ràng. Báo cáo kết
quả AEAS cũng sẽ bị hoãn lại nếu các chứng từ được yêu cầu khi đăng kí không được cung cấp đầy đủ
cho AEAS.

Báo cáo kết quả AEAS sẽ được gửi miễn phí đến ba trường theo đề xuất của thí sinh. Báo cáo kết quả
AEAS cũng sẽ được gửi đến đơn vị tư vấn du học của thí sinh nếu được đề xuất trên đơn đăng kí dự
thi.

Phụ huynh/người bảo hộ của thí sinh nắm rõ và đồng ý với các thông tin được liệt kê sau đây sẽ
được gửi tới các trường mà thí sinh đang đăng kí nộp đơn theo học– một bản sao của Báo cáo kết quả
AEAS, thông tin định danh của thí sinh, học bạ chính quy và bất kì giấy tờ nào liên quan mà thí sinh
đã cung cấp trước đó.
Báo cáo kết quả AEAS sẽ bị giữ lại nếu có những nghi vấn liên quan đến
•
•
•
•

tính hợp lệ của kết quả dự thi,
thông tin định danh của thí sinh được cung cấp,
học bạ chính quy hoặc các chứng từ khác không được cung cấp theo quy định tại điều 15,
và/hoặc kết quả dự thi của thí sinh được chọn để thẩm tra.

11. Phúc khảo Kết quả AEAS

Thí sinh có thể nộp yêu cầu phúc khảo cho bất kì phần nào của bài dự thi. Yêu cầu phúc khảo phải
được thực hiện bằng văn bản.
Email đến
•
•

Trung Quốc – infochina@aeas.com.cn
Tất cả các quốc gia khác – admin@aeas.com.au

Yêu cầu phúc khảo phải được nộp trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận Báo cáo kết quả AEAS.

Lệ phí 30.00 Đô la Úc / 140 Nhân dân tệ (hoặc tương đương các đơn vị nội tệ) áp dụng cho mỗi phần
của bài dự thi được phúc khảo. Lệ phí này sẽ được hoàn trả toàn bộ nếu kết quả phúc khảo cao hơn
kết quả ban đầu.
Quy trình này có thể cần tới 7 ngày làm việc để hoàn thành. AEAS có quyền thông báo tới các đơn vị
tư vấn du học, các trường tại Úc và các trung tâm tiếng Anh về bất kì sự thay đổi kết quả nào.

Bài dự thi hoàn chỉnh của Thí sinh là tuyệt mật và là tài sản của AEAS. Bài dự thi sẽ không được phép
chia sẻ cho bất kì bên thứ ba nào dưới bất kì hình thức nào.
12. Hủy Báo cáo kết quả AEAS
AEAS có quyền hủy bất kì Báo cáo kết quả AEAS nào được xem là không hợp lệ, gian lận và/hoặc có
bất kì biểu hiện bất thường nào. Bất kì Báo cáo kết quả AEAS nào bị thay đổi so với bản gốc, được
công bố bởi AEAS, bởi bất kì một bên nào không phải là AEAS, trước khi được nộp cho các trường
học sẽ bị hủy hỏ và kết quả đăng kí là không hợp lệ.

Thí sinh có thể thi lại bài dự thi AEAS với chi phí tự chi trả hoặc có thể sẽ bị cấm thi AEAS trong thời
hạn 6 tháng. AEAS có quyền liên hệ với các trường học được đề xuất và trung tâm Anh ngữ về việc
hủy Báo cáo kết quả AEAS. AEAS sẽ không hoàn trả bất kì lệ phí nào trong các trường hợp này.
Quyết định này thuộc quyền định đoạt của AEAS và là quyết định cuối cùng.

13. Hủy Kết quả Bài thi AEAS
AEAS có quyền hủy bất kì kết quả bài thi AEAS nào nếu có đủ bằng chứng, đánh giá bởi AEAS, để chỉ
ra rằng thí sinh đã tham gia vào bất kì hoạt động nào có ảnh hưởng đến hiệu lực của kết quả bài thi
AEAS. Trong các trường hợp đó, AEAS có quyền hủy kết quả của thí sinh và không công bố Báo cáo
kết quả AEAS.

Thí sinh có thể sẽ bị cấm tham gia thi AEAS trong tương lai. AEAS sẽ không hoàn trả bất kì lệ phí nào
trong các trường hợp này.
Đây là quyết định duy nhất của AEAS và là quyết định cuối cùng.

14. An ninh phiên dự thi

AEAS duy trì an ninh mức độ cao trong suốt các phiên dự thi. Thí sinh được lưu ý với những vật dụng
cá nhân như cặp xách, đồng hồ, điện thoại, các thiết bị điện tử hoặc bất kì vật dụng nào không được
trực tiếp yêu cầu để hoàn thành bài dự thi AEAS sẽ không được phép mang vào phòng thi. Các vật
dụng của thí sinh để bên ngoài phòng thi là do thí sinh tự chịu trách nhiệm bảo quản. Thí sinh sẽ
được yêu cầu kiểm tra an ninh trước khi bước vào phòng thi.

Thí sinh bị phát hiện mang theo những vật dụng bị cấm sau khi vào phòng thi sẽ ngay lập tức được
mời ra khỏi phòng thi và sẽ không được tham gia bất kì kì thi AEAS nào trong vòng ba tháng. AEAS sẽ
không hoàn trả bất kì lệ phí nào trong các trường hợp này.

Các quy định sau áp dụng cho tất cả các phiên dự thi AEAS. Bất kì thí sinh nào không tuân thủ theo
các quy định kể trên sẽ được mời ra khỏi phiên dự thi. Thí sinh được mời ra khỏi phiên dự thi sẽ
không có đủ điều kiện được hoàn trả lệ phí thi hoặc chuyển đổi ngày dự thi.
•

•
•

•

•
•
•

Không được mang cặp xách, hộp đựng bút chì, bìa hồ sơ hoặc các vật dụng tương tự vào
phòng thi dưới bất kì hình thức nào.
Chỉ được mang duy nhất một cây viết mực đen vào phòng thi trong suốt quá trình làm bài
dự thi tiếng Anh.
Từ điển điện tử, điện thoại di động, đồng hồ, máy tính cầm tay, bút điện tử, và các vật dụng
tương tự và toàn bộ cặp xách phải để bên ngoài phòng thi. Không được mang các vật dụng
kể trên vào phòng thi dưới bất kì hình thức nào.
Thí sinh sẽ được sử dụng một máy tính cầm tay đơn giản (không có chức năng ghi âm và
ghi nhớ dữ liệu) và một cuốn từ điển giấy trong quá trình làm bài dự thi toán học. Thí sinh
chỉ được mang các vật dụng kể trên vào phòng thi để làm bài dự thi toán học. Các vật dụng
sẽ được kiểm tra và chấp thuận bởi Giám thị AEAS.
Thí sinh không được trao đổi trong suốt quá trình làm bài dự thi.
Thí sinh không được phép xem bài dự thi của các thí sinh khác.
AEAS có quyền yêu cầu thí sinh chứng minh việc không mang theo bên mình các thiết bị
điện tử hoặc các vật dụng bị cấm trước khi bước vào phiên dự thi. Tất cả các thi sinh phải
trải qua kiểm tra an ninh trước khi bước vào phòng thi.

15. Những lưu ý mang vào phòng thi
Thí sinh bắt buộc phải mang theo vào ngày dự thi:
•
•

•

•
•
•

1 tấm hình kích cỡ chuẩn hộ chiếu (phải được chụp trong vòng 3 tháng trở lại)
học bạ chính quy bản gốc mới nhất và 1 bản dịch tiếng Anh của học bạ (bản dịch phải được
công chứng)
bằng chứng gốc và 1 bản copy của trường học hiện tại – trường chính quy hoặc trung tâm
Anh ngữ. Có thể sử dụng học bạ, thư giới thiệu hoặc thẻ học sinh với đầy đủ tên, năm học
và khóa học hoặc cấp độ học
hộ chiếu còn hạn gốc và 1 bản copy hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân/thẻ căn cước
bút mực đen
máy tính cầm tay và từ điển (không phải thiết bị điện tử) chỉ dành cho phần thi toán học.
Các vật dụng này sẽ được kiểm tra bởi Giám thị AEAS.

Các giấy tờ bổ sung khác có thể được cung cấp bao gồm báo cáo tâm lý giáo dục với các
thông tin về nhu cầu học tập của thí sinh.

Học bạ chính quy – bản gốc và bản dịch tiếng Anh – bắt buộc phải nêu rõ
•
•
•
•
•
•
•
•

tên thí sinh
ngày tháng năm sinh
tên trường học
cấp độ học
năm học chính quy (ví dụ tháng 9,2014 đến tháng 7, 2015)
các môn đã học và kết quả
ngày của học bạ
dấu mộc của trường

Nếu học bạ chính quy không đáp ứng được các yêu cầu trên, AEAS có quyền,
•
•

Từ chối cho thí sinh tham gia phiên dự thi vào ngày dự thi, hoặc
Cho phép thí sinh bổ sung học bạ chính quy đạt tiêu chuẩn trong vòng 10 ngày làm việc kể
từ ngày dự thi.

Báo cáo kết quả AEAS sẽ được công bố trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày học bạ chính quy đạt
tiêu chuẩn được cung cấp.

Nếu học bạ chính quy đạt tiêu chuẩn không được cung cấp, Báo cáo kết quả AEAS sẽ được thu hồi.
AEAS sẽ không hoàn trả bất kì lệ phí thi nào trong các trường hợp này. Quyết định này thuộc quyền
định đoạt của AEAS và là quyết định cuối cùng.

16. Các Yêu cầu Đặc biệt

AEAS có thể sẽ có các sắp xếp đặc biệt và/hoặc đưa ra sự cân nhắc đặc biệt với các thí sinh khiếm
thính hoặc khiếm thị. Thí sinh nên nộp bản yêu cầu với các sự sắp xếp đặc biệt bằng văn bản (email
tới admin@aeas.com.au hoặc infochina@aeas.com.cn cho các phiên dự thi tại Trung Quốc). Các yêu
cầu cần được nộp trước một tháng so với ngày dự thi. Thí sinh sẽ được yêu cầu cung cấp chứng
nhận y khoa để xác thực yêu cầu của mình.

17. Các Khóa học Chuẩn bị dự thi AEAS
Thí sinh có thể tham gia vào Khóa học dự bị thi AEAS chính thức tại các trường học của Úc. Khóa học
này hiện có tại Beijing, Shanghai, Guangzhou và Harbin. Vui lòng xem tại www.aeas.com.cn hoặc liên
hệ infochina@aeas.com.cn để biết thêm thông tin.
Kết quả dự thi của bất kì thí sinh nào được phát hiện đã trải qua khóa học dự bị không chính thức
(bất kì khóa học nào sử dụng tên, logo và/hoặc tên thương mại của AEAS mà không có giấy phép
bằng văn bản của AEAS hoặc công bố mối quan hệ sai lệch với AEAS) sẽ được xem là không hợp lệ.
Báo cáo kết quả AEAS sẽ được thu hồi. AEAS sẽ không hoàn trả bất kì khoản lệ phí dự thi nào trong
các trường hợp này.

Thí sinh có thể bị cấm dự thi AEAS hoặc có thể được yêu cầu dự thi lại bằng chi phí tự chi trả. Quyết
định này thuộc quyền định đoạt của AEAS và là quyết định cuối cùng.

