SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

No.

REQUEST FOR REVIEW OF GRADE
ĐƠN XIN PHÚC KHẢO
For the Attention of/Kính gửi:
International School of Business/ Viện Đào tạo Quốc tế;
Training and Testing Department/ Phòng Đào tạo-Khảo thí;
- Student Service Department/ Phòng Quản lý sinh viên.
Applicant name/ Tên:

DOB/ Ngày sinh:

Class/ Lớp:

Cohort/Khóa:

Program/ Hệ:

Student ID/ MSV:

Phone/SĐT:

Email:

I would like to submit this form to request a review of my grade.
Nay tôi làm đơn này kính mong Viện Đào tạo Quốc tế, Phòng Đào tạo-Khảo thí và Phòng Dịch vụ
sinh viên cho tôi được phúc khảo:
Subject/ Môn học:
Result date/ Ngày công bố điểm:
Review of grade/ Phúc khảo:
□ Mid-term/ Điểm quá trình:
□ Final score/ Điểm toàn bộ môn học:
□ Final exam/ Điểm kết thúc môn:
□ Others/ Khác:
Provide a detailed explanation below/ Giải thích chi tiết:

Thank you for your consideration./Tôi xin chân thành cảm ơn.
Kindest Regards, / Trân trọng.
Approved by
Ý kiến duyệt

HCM city,
/ /
TP. HCM, ngày ........ tháng ........ năm ......
Applicant/ Ngƣời làm đơn
Signature and full name
(Ký, ghi họ tên)

INSTRUCTIONS
Step 1: Fill in the request form.
Step 2: Submit the form and pay a fee of 25.000VND to the receptionist at Pham Ngoc Thach Campus.
Step 3: The matter will be resolved within 15 days from the review deadline and the student will be
informed of the result via email.
NOTE: This form will only be accepted within 15 days of the date that the results are released.
If there is any change in the student's mark, the 25.000VND fee will be returned to the student on
presentation of receipt.

CÁC BƢỚC THỰC HIỆN
Bước 1: Điền đầy đủ thông tin vào đơn.
Bước 2: Nộp đơn và phí: 25.000VND tại lễ tân tại 17 Phạm Ngọc Thạch.
Bước 3: Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp giấy đề nghị phúc khảo, sinh viên nhận được
kết quả qua email.
Ghi chú: Đơn phúc khảo chỉ được tiếp nhận trong vòng 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi.
Nếu điểm có điều chỉnh, sinh viên sẽ được hoàn lại phí (với điều kiện còn giữ biên nhận nộp phí).

