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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc Cung cấp tài liệu học tập các học phần tiếng Anh

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của UBND Thành phố Hồ Chí
Minh để phòng chống dịch bệnh Covid-19, Trung tâm Ngoại ngữ đã làm việc với đơn vị đại
diện nhà xuất bản để cung cấp đến Sinh viên tài liệu học các học phần tiếng Anh tại trường
Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM dưới dạng phiên bản điện tử có bản quyền, theo
từng học phần, từ học kỳ 1 năm học 2021-2022 như sau:
1. Sách phiên bản điện tử và tài khoản E-learning
-

Bộ sách gồm: E-book (sách điện tử) + 01 tài khoản E-learning.

-

Tên sách: Personal Best American

-

Thời hạn sử dụng: 1 năm.

-

Giá: 198.000đồng/ bộ/ 1 học phần.

2. Học phần
-

Anh văn bổ túc (Personal Best American A2 Elementary B Combined Edition)

-

Anh văn 1 (Personal Best American B1 Pre-intermediate A combined ed.)

-

Anh văn 2 (Personal Best American B1 Pre-intermediate B combined ed.)

-

Anh văn 3 (Personal Best American B1+ Intermediate A combined ed.)

-

Anh văn 4 (Personal Best American B1+ Intermediate B combined ed.)

3. Đăng ký mua và thanh toán
• Thời gian đăng ký: Sinh viên đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày
06/9/2021.
• Sinh viên chuyển khoản theo hai hình thức như sau:
a) Tài khoản ngân hàng

Ngân hàng TMCP Nam Á
TK: 000000398300001 - Chủ TK: Đỗ Nguyễn Thu Trâm
b) Ví Momo
Số điện thoại 0947317568 (Đỗ Nguyễn Thu Trâm)
Nội dung chuyển khoản: Ghi rõ Họ tên_MSSV_ giáo trình AV 1/2/3…..
Thí dụ: Nguyễn Văn A – 2014005 - giáo trình AV3
• Sau khi chuyển khoản thành công, sinh viên điền vào form để xác nhận (lấy
form trong link sau).
https://docs.google.com/forms/d/1xut7ApcZaCZQhxKEIMtnAK893jTfrcsGvezpvGCbII/edit
4. Nhận tải sách điện tử và tài khoản
Sau khi có danh sách đăng ký Trung tâm Ngoại ngữ sẽ chuyển danh sách cho nhà xuất
bản và dự kiến ngày 10-13/9/2021 sẽ chuyển tài khoản gồm E-book và tài khoản E- learning
qua email sinh viên.
Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ cô: Đỗ Nguyễn Thu Trâm 0947317568,
email: dnttram@hcmus.edu.vn
Với mục tiêu hàng đầu mà nhà trường mong đợi là người học và người dạy phải tăng
cường các hoạt động online, trực tuyến cho người học thông qua e-learning mà giáo trình
mới này đã thiết kế.
Sinh viên phải nâng cao ý thức tự học và kỹ năng trong học tập thông qua việc làm bài
tập / thi online / dạy và học cũng như như kiểm tra trực tuyến trong thời gian tới hoặc khi cần
thiết.
Do đó đề nghị Ban Chuyên môn, Thầy / Cô trực tiếp giảng dạy tiếng Anh và sinh viên
phải thực hiện nghiêm công tác này, Các hoạt động làm bài trực tuyến thông qua tài khoản
(đi cùng với mỗi giáo trình) phải tính vào tỷ trọng điểm kiểm tra, đánh giá người học./.

Nơi nhận:
- Sinh viên Trường ĐH KHTN;
- Giảng viên tiếng Anh;
- Lưu: VT, TTNN.

