Giới thiệu:
Chào mừng bạn đến với Podcast IELTS Magoosh! Đây là Tập 21. Trong
tập này, chúng tôi sẽ nói về việc yêu cầu một bản chấm lại IELTS. Eliot
và tôi sẽ thảo luận về quá trình chấm lại-- làm thế nào bạn có thể yêu
cầu IELTS xem xét thay đổi điểm số của bạn và cơ hội thành công của
bạn.
Truy cập IELTS.Magoosh.com để biết thêm các tài nguyên tuyệt vời cải
thiện điểm số IELTS của bạn. Sử dụng mã phiếu giảm giá, ieltspodcast,
để tiết kiệm 20% tại trang!
Được rồi, hãy bắt đầu!

Phần thân 1
Naomi: Rất nhiều sinh viên thi IELTS tự hỏi mức độ thường xuyên yêu cầu chấm điểm lại
thành công ra sao. Nhưng, Eliot - đối với những người có thể không quen thuộc với quy
trình chấm lại, rescore là gì?
Eliot: Đó là một nơi tốt để bắt đầu, Naomi. Rescore là một quá trình mà ai đó có thể yêu cầu
IELTS xem lại điểm của họ và có thể thay đổi điểm số. Các chi tiết về cách yêu cầu một bản
rescore có thể được tìm thấy trong bài viết trên Blog Magoosh IELTS Cách làm thế nào để
tranh luận về điểm số IELTS của bạn. Tôi đã đặt một liên kết trong ghi chú hiển thị.
Naomi: Wow! Thật tốt khi có lựa chọn đó. Bây giờ, tôi biết rằng có nhiều bài kiểm tra tiêu
chuẩn, bạn chỉ có thể yêu cầu kiểm tra lại cho bài tiểu luận hoặc phần nói. Có phải IELTS
cũng như vậy không?
Eliot: Có và không. Nếu bạn muốn chấm lại IELTS, bạn thực sự có thể yêu cầu họ xem lại
điểm Nghe hoặc Đọc của bạn. Nhưng nó rất hiếm khi họ thay đổi điểm số trong những phần
đó - điều đó gần như không bao giờ xảy ra. Trọng tâm thực sự của chấm lại là viết hoặc nói,
giống như chấm lại các bài kiểm tra khác.
Naomi: Điều đó hợp lý. Ý tôi là, Nghe và Đọc là trắc nghiệm nhiều lựa chọn, vậy nên.
Eliot: Vì vậy, có rất ít chỗ cho con người khi phát hiện lỗi những phần đó. Nhưng Nói và Viết
được ghi điểm bởi một phiếu tự đánh giá, và đôi khi thêm một đôi mắt và tai có thể phát hiện
ra một lỗi ghi điểm.
Naomi: Tất nhiên rồi. Nhưng mức độ thường xuyên yêu cầu chấm lại cho phần viết IELTS
hoặc phần nói IELTS thành công là bao nhiêu? Học sinh có thực sự có nhiều cơ hội nâng
điểm trong một lần yêu cầu chấm lại?

Eliot: Thực tế, phần lớn các yêu cầu chấm lại không dẫn đến số điểm cao hơn, thực sự.
Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không đáng để thử trong những trường hợp phù hợp.
Trong một số trường hợp, một sinh viên có cơ hội đặc biệt tốt ở mức độ thuận lợi hơn.
Naomi: OK, vậy một số dấu hiệu cho thấy học sinh nên yêu cầu làm lại là gì?
Eliot: Chà, chấm lại có nhiều khả năng sẽ hữu ích nếu học sinh chỉ cần tăng một chút điểm
nhỏ trong phần viết IELTS hoặc nói. Khi chấm lại thành công, họ thường tăng điểm 0.5 hoặc
2. Một điểm số lớn hơn nữa là khá hiếm.
Naomi: Nghe có vẻ như trừ khi một học sinh cần tăng một điểm nhỏ trong phần viết IELTS
hoặc nói, hoặc không thì có lẽ họ không nên suy nghĩ đến nó?
Eliot: Có thể, nhưng không nhất thiết. Hãy nhớ rằng, chấm lại được thiết kế để bắt lỗi chấm
điểm. Và đôi khi sai lầm có thể lớn hơn một điểm. Nếu bạn đã làm bài kiểm tra và bạn thực
sự cảm thấy điểm của bạn phải cao hơn rất nhiều, bạn có thể đúng. Hãy nói rằng bạn thực
sự cảm thấy tốt về các Bài Viết IELTS của bạn. Bạn đã thực hiện rất nhiều nhiệm vụ thực
hành ở mức 7 hoặc 7,5, và bạn cảm thấy như bạn đã tiếp tục làm tốt bài kiểm tra của mình.
Nhưng sau đó, bạn đã có được một số điểm, hãy để nói rằng.
Naomi: 5?
Eliot: Đó là một ví dụ tốt! Hãy tưởng tượng bạn là một nhà văn tốt và bạn cảm thấy như bạn
đã mang đến kỹ năng 7 tới 8 thông thường của mình để kiểm tra. Nhưng thật ngạc nhiên,
bạn nhận được 5. Có thể một sai lầm lớn đã xảy ra. Bạn chỉ có thể nhận được 7 hoặc cao
hơn với bảng chấm lại.
Naomi: Tôi đã bắt đầu hiểu! Có nhiều lý do khác nhau mà bạn muốn chấm lại.
Eliot: Phải! Một bản chấm lại có thể giúp ích nếu tất cả những gì bạn cần là điểm IELTS Nói
hoặc Viết cao hơn một chút. Nhưng nó cũng có thể hữu ích nếu bạn rất chắc chắn rằng
điểm số đã khác xa điểm số ban đầu bạn nên nhận.
Naomi: Thú vị. Có điều gì khác sinh viên nên xem xét?
Naomi: Trước khi chúng tôi xem xét các sinh viên nên nghĩ gì nếu họ chấm điểm lại một bài
thi IELTS, hãy tạm dừng để nghe từ Magoosh.

Phần giữa
Kevin: Bạn có muốn mức điểm IELTS tốt?
Magoosh có thể giúp!
Đây là những gì bạn sẽ nhận được với Magoosh:
Các bài học video chuyên sâu bao gồm các khái niệm, cạm bẫy và lối tắt
Hơn 200 câu hỏi thực hành để giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi của bạn

Truy cập email 24/7 đến một nhóm các gia sư từ xa sẵn sàng trả lời câu hỏi của bạn
Bạn đã sẵn sàng để cải thiện điểm số của bạn và tham gia vào chương trình học mơ ước
của bạn? Tuyệt quá! Chúng tôi sẵn sàng giúp bạn. Ghé thăm chúng tôi tại
ielts.magoosh.com và sử dụng mã phiếu giảm giá “podcast” để tiết kiệm 20% tại trang.
Bây giờ trở lại chương trình!

Phần thân 2
Eliot: Chúng tôi chắc chắn đã bao gồm hai điều quan trọng nhất: bạn cần một sự thay đổi
lớn như thế nào và bạn có chắc chắn rằng IELTS thực sự đã chấm sai điểm của bạn không.
Nhưng chắc chắn có những điều khác để suy nghĩ về. Thời gian chấm lại chẳng hạn.
Naomi: Thời gian? Bạn có nghĩa là phải mất bao lâu để IELTS đưa ra quyết định chấm lại?
Eliot: Vâng. Phải mất 6-8 tuần IELTS để xem điểm số. Vì vậy, nếu sinh viên cần điểm IELTS
cuối cùng của họ sớm hơn thế, có thể đơn giản là không có thời gian chấm lại. Và có một
giới hạn thời gian khác của việc chấm lại. IELTS chỉ cho phép yêu cầu chấm lại trong sáu
tuần sau khi bạn làm bài kiểm tra.
Naomi: Đợi-- Tôi nghe nói phải mất hai tuần để nhận được báo cáo điểm số đầu tiên của
bạn. Hạn chót 6 tuần có bắt đầu ngay sau khi bạn làm bài kiểm tra hoặc sau khi bạn nhận
được bộ điểm số đầu tiên không?
Eliot: Nó bắt đầu ngay sau kỳ thi. Vì vậy, theo một cách nào đó, bạn chỉ có bốn tuần và một
ngày để đưa ra quyết định thay thế, vì phải mất 13 ngày để điểm thi bình thường xuất hiện.
Nhưng có nhiều thứ để xem xét hơn là thời gian.
Naomi: Học sinh nên nghĩ gì khác, ngoài các mốc thời gian?
Eliot: Chi phí! Đó là một cái lớn. Lệ phí cho chấm lại khác nhau rất nhiều, và sinh viên cần
kiểm tra với trung tâm kiểm tra của họ để có được giá chính xác của họ. Nhưng tôi có thể
nói với bạn điều này: chi phí thường cao. Chấm lại có thể có giá khoảng bằng một khoản phí
kiểm tra IELTS thực tế.
Naomi: Khoan đã, bạn có thể nói rằng việc thi lại và một bản chấm lại có thể có giá như
nhau không?
Eliot: Đó là một cách tốt để xem xét nó, Naomi. Chi phí của một bản chấm lại và thi lại thực
sự có thể tương tự nhau, và có thể mất một tháng hoặc hơn để có được điểm số mới. Và
điều đó đưa tôi đến điều cuối cùng mà sinh viên nên xem xét. Bạn có đoán được nó là gì
không?
Naomi: Tôi sẽ nói họ nên nghĩ về chấm lại so với thi lại. Tôi đã hiểu đúng chưa, Eliot?

Eliot: Bạn chắc chắn đã hiểu đúng - Tôi thích cách bạn suy nghĩ. Về cơ bản, chấm điểm và
thi lại là hai cách bạn có thể cải thiện điểm IELTS của mình. Bây giờ, nếu bạn chỉ cần một
hoặc hai điểm so với số điểm bạn cần, một bản chấm lại có thể sẽ tạo ra mánh khóe. Nhưng
dành thêm một chút thời gian học tập và sau đó ngồi làm bài kiểm tra một lần nữa cũng cho
bạn cơ hội tốt để tăng điểm của bạn ít nhất một chút. Vì vậy, nếu bạn có đủ thời gian để học
lại trong vài tuần tới, nó có thể tốt hơn.
Naomi: Nhưng có lẽ nếu sinh viên quá bận rộn để tiếp tục học, thì việc học lại là một lựa
chọn tốt vì họ có thể tăng điểm mà không cần phải tiếp tục học và làm bài kiểm tra nữa.
Eliot: Chính xác! Và nếu một học sinh thực sự chắc chắn rằng họ đã có số điểm sai, thì
chấm điểm lại có thể tốt hơn so với thi lại, vì các điểm chấm lại được thiết kế để sửa lỗi
chấm sai điểm.

Phần kết
Vậy bạn nghĩ như thế nào? Nếu bạn cần thực hành nhiều hơn, kiểm tra các ghi chú
hiển thị cho một bản ghi của tập phim này và các liên kết đến các tài nguyên mà
chúng tôi đã đề cập.
Oh, và nhân tiện! Chúng tôi tìm kiếm các tình nguyện viên để giúp chúng tôi dịch các
bản sao chương trình từ tiếng Anh sang ngôn ngữ đầu tiên của bạn. Nếu bạn quan
tâm, xin vui lòng gửi email cho tôi tại naomi@magoosh.com với dòng tiêu đề “dịch
thuật”, và cho tôi biết bạn có thể dịch sang ngôn ngữ nào!
Cảm ơn vì đã lắng nghe! Nếu bạn thích chương trình của chúng tôi, hãy giúp chúng
tôi bằng cách để lại xếp hạng và đánh giá trong Apple Podcasts, nó giúp mọi người
tìm thấy chúng tôi! Và đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ bài học nào. Cho
đến lần sau! Đây là Naomi tại Magoosh, chúc bạn học tập vui vẻ

