
 
 

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Về việc ôn tập và kiểm tra đánh giá định kỳ năng lực tiếng Anh Bậc 1 (A1) online dành cho học 

sinh lớp 5 năm học 2020- 2021 

           Kính gửi: 

- Ban Giám hiệu trường Tiểu học Gia Thượng.                 

- Quý Cha mẹ học sinh lớp 5 trường Tiểu học Gia Thượng. 

Căn cứ hợp đồng đào tạo số 2020/LB/LLV – GT giữa trường Tiểu học Gia Thượng và Công ty 

Language Link Việt Nam ký ngày 11/09/2020. 

Căn cứ Thông báo đầu năm học 2020-2021, mục 11. “Kiểm tra đánh giá nội bộ A1 dành cho 

học sinh lớp 5” đã được Language Link Việt Nam gửi đến Quý trường. 

Căn cứ nội dung trao đổi giữa Language Link Việt Nam và Ban Giám hiệu nhà trường về việc 

ôn tập và kiểm tra đánh giá định kỳ năng lực tiếng Anh bậc 1 (A1) online dành cho học sinh lớp 5 

tham gia chương trình tiếng Anh bổ trợ với Language Link Việt Nam, năm học 2020-2021. 

 Language Link Việt Nam kính gửi Quý trường Kế hoạch triển khai ôn tập và kiểm tra, đánh 

giá định kỳ năng lực tiếng Anh bậc 1 (A1) online dành cho học sinh lớp 5, năm học 2020-2021 

như sau: 

1. Mục tiêu: 

- Chương trình ôn tập và kiểm tra được thiết kế bám sát chương trình tiếng Anh cấp tiểu 

học của Bộ GD&ĐT.  

- Giúp học sinh trau dồi và phát triển các kỹ năng nghe, đọc và viết, kỹ năng làm bài thi 

trực tuyến. 

- Tạo cơ hội để học sinh được thử thách định dạng đề thi A1, tiệm cận với khung năng lực 

Ngoại ngữ 6 bậc của Bộ GD&ĐT. 

 



 
2. Đối tượng: 

Học sinh các lớp 5 tham gia chương trình tiếng Anh bổ trợ của Language Link Việt Nam. 

3. Cấu trúc bài ôn tập và kiểm tra online: 

- Bài ôn tập và kiểm tra online gồm 03 kỹ năng: Nghe, Đọc, Viết.  

- Thời gian làm bài: 60 phút. 

(Riêng kỹ năng Nói, kết quả sẽ được ghi nhận từ bài thi cuối năm của học sinh). 

4. Thời gian và đường dẫn thực hành ôn tập, kiểm tra đánh giá A1 online: 

- Thời gian: ngày 04/5/2021 – 05/5/2021. 

- Đường dẫn thực hành ôn tập, kiểm tra: Thông tin chi tiết trong phần Hướng dẫn truy cập 

dưới đây. 

5. Thông báo kết quả:  

Language Link sẽ gửi kết quả kiểm tra của học sinh tới Ban Giám hiệu nhà trường sau 02 

tuần kể từ ngày kiểm tra. Chỉ những học sinh tham dự kiểm tra mới được cấp chứng chỉ nội bộ 

Đánh giá trình độ tiếng Anh cho học sinh khối lớp 5 của Language Link Việt Nam. 

Chúng tôi gửi  đính kèm hướng dẫn học sinh truy cập ôn tập và làm bài kiểm tra A1 online. 

Kính mong Ban Giám hiệu nhà trường phối hợp và thông tin kịp thời, đầy đủ tới giáo viên chủ 

nhiệm, phụ huynh, học sinh các lớp và chỉ đạo bộ phận chuyên môn nhắc nhở học sinh làm bài 

ôn tập, kiểm tra theo lịch được thông báo. Mọi băn khoăn về chương trình ôn tập và kiểm tra, 

Quý vị vui lòng liên hệ số hotline: 0902203396. 

Trân trọng cảm ơn./ 

 
Nơi nhận: 

- Như k/g; 

- Lưu tại Language Link Việt Nam.         

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT TRƯỜNG HỌC 

 

(đã ký) 

Trần Thị Huyền 

 

 



 
HƯỚNG DẪN TRUY CẬP ÔN TẬP VÀ LÀM BÀI KIỂM TRA A1 ONLINE 

 

1. Dạng bài và hình thức kiểm tra: 

- Bài ôn tập A1 online được thiết kế dựa trên dạng bài thi A1 của Sở GD&ĐT Hà Nội, tập 

trung luyện cho học sinh các kỹ năng Nghe, Đọc, Viết, Ngữ âm, Từ vựng, Ngữ pháp. 

- Hình thức kiểm tra: Học sinh thực hiện tại nhà hoặc bất kỳ một địa điểm nào có đủ điều kiện 

để có thể làm bài đạt kết quả tốt nhất (do CMHS lựa chọn). 
 

2. Yêu cầu đối với học sinh: 

- Sử dụng máy tính có loa hoặc điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Đảm bảo các thiết 

bị có kết nối mạng 

- Bấm vào đường dẫn được cung cấp, điền các thông tin cá nhân (họ và tên có dấu, ngày 

tháng năm sinh, trường, lớp) và thông tin mật khẩu theo yêu cầu rồi làm bài. 

- Học sinh có thể thực hành bài luyện nhiều lần đối với bài ôn tập, nhưng chỉ làm 01 lần duy 

nhất đối với bài kiểm tra chính thức. Học sinh cần bấm nút “submit” khi hoàn thành bài thi để 

được tính điểm. 

- Sắp xếp thời gian để thực hành bài ôn tập và bài thi chính thức trong thời gian truy cập 

đường dẫn được thông báo. Ngoài thời gian này, đường dẫn không có hiệu lực. 

- Học sinh có 60 phút để làm bài. 
 

3. Đường dẫn truy cập đề ôn tập:   

- Thời gian: từ 8h ngày 04/5/2021 – 23h ngày 04/5/2021. 

- Đường dẫn ôn tập: https://bit.ly/3gfxyJq 

- Mật khẩu truy cập: 123456 

- Lưu ý: Mật khẩu chỉ có hiệu lực trong ngày ôn tập. Đường dẫn sẽ tự động khóa lại sau thời 

gian trên. 
 

 4. Đường dẫn truy cập đề kiểm tra chính thức :  

- Thời gian: từ 8h ngày 05/5/2021 – 23h ngày 05/5/2021. 

- Đường dẫn chính thức: https://bit.ly/3afUT9V 

- Mật khẩu truy cập: llv0505 

- Lưu ý: học sinh chỉ được làm 01 lần duy nhất. Mật khẩu chỉ có hiệu lực trong ngày thi. 

Đường dẫn sẽ tự động khóa lại sau thời gian trên. 
 

Mọi băn khoăn về chương trình ôn tập và kiểm tra, Quý vị vui lòng liên hệ số hotline: 

0902203396. 

https://bit.ly/3gfxyJq
https://bit.ly/3afUT9V

