SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NGUYỄN THỊ MINH KHAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO SỐ 1
V/v thi chứng chỉ Quốc tế MOS
(Tổ chức lại do ảnh hưởng dịch COVID-19)
1. Thời gian thi :
Thứ bảy, ngày 11/12/2021
(Trước ngày thi “danh sách thí sinh theo ca thi” sẽ được niêm yết trước phòng máy vi
tính và đăng website của trường)
2. Địa điểm thi: trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.
3. Đối tượng dự thi:
Học sinh khối 11 - năm học 2020 – 2021 - theo danh sách đăng ký chính thức (ngày 10
tháng 5 năm 2021).
4. Yêu cầu về việc ôn thi:
Nhằm đạt kết quả cao trong kỳ thi chứng chỉ Quốc tế MOS, nhà trường đề nghị học
sinh dự thi cần phải:
- Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các tiết ôn thi theo lịch của Thầy/Cô.
- Tự giác học ôn theo các tài liệu hướng dẫn, những yêu cầu kiến thức cần đạt
được do Thầy/Cô đề ra.
5. Một số lưu ý:
a. Thí sinh đọc kỹ hướng dẫn dự thi và hướng dẫn cách làm bài thi MOS tại link:
https://drive.google.com/file/d/1yVrg1xpr8uExMxT61MWfBYZuv3JYypMR/vi
ew?usp=drivesdk
b. Giờ Thí sinh có mặt tại phòng thi: trước giờ thi 30 phút. (Tính theo giờ bắt đầu
của ca thi).
c. Các biện pháp phòng chống dịch Covid -19 (theo điều kiện dự thi của IIG)
Khi đến trường dự thi: Thí sinh cần phải:
- Thực hiện nghiêm và đầy đủ: nguyên tắc 5K của Bộ Y tế: “ Khẩu trang –
Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế”;
- Tiêm đủ 2 mũi vắc xin (xuất trình thẻ xanh/giấy xác nhận tiêm vào ngày dự
thi).
- Đối với thí sinh chỉ mới tiêm 1 mũi, thí sinh cần đi phải xét nghiệm PCR và
trình kết quả xét nghiệm trong thời hạn 72 giờ.
- Đối với thí sinh là F0:
+ F0 khỏi bệnh trong vòng 180 ngày (xuất trình giấy chứng nhận giấy
xuất viện/giấy xác nhận hoàn thành cách ly vào ngày dự thi:).

+ Trường hợp F0 khỏi bệnh nhưng hiện nay không còn bản gốc giấy xác
nhận, hay giấy ra viện của bệnh viện dã chiến (do nộp bảo hiểm xã hội hoặc do các nguyên
nhân khác) chỉ còn bản photo (hoặc có lưu bản mềm, file ảnh) thì thí sinh phải đi xét
nghiệm PCR và trình kết quả xét nghiệm trong thời hạn 72 giờ + bản photo/bản mềm/file
ảnh giấy xác nhận, giấy ra viện.
❖ Trường hợp thí sinh không xuất trình được thẻ xanh/giấy xác nhận tiêm
ngừa/giấy chứng nhận hoàn thành cách ly thì không được dự thi và mất phí.
d. Giấy tờ cá nhân khi đi thi:
+ Thí sinh bắt buộc đem theo bản gốc giấy tờ cá nhân (Thí sinh đăng ký
thi bằng giấy tờ gì trên form dự thi MOS sẽ phải mang bản chính giấy tờ đó và xuất trình
cho Giám thị vào ngày thi).
+ CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ/Bản sao giấy khai sinh + thẻ học sinh
có ảnh và thông tin rõ ràng còn thời hạn.
+ Thí sinh chưa đủ tuổi làm CMND/CCCD thì thí sinh mang theo Giấy
khai sinh bản sao và thẻ học sinh (có hình) (Theo DS là những thí sinh có thông tin Số
CMND/ ID Number để trống).
❖ Thí sinh không xuất trình được giấy tờ cá nhân theo quy định sẽ không được dự
thi và mất lệ phí.
BAN GIÁM HIỆU

