
 ĐƠN ĐĂNG KÝ THI   
      ROCK & POP  

 
 

  
 
 
 
 
A. THÔNG TIN NGƯỜI ĐĂNG KÝ *    
  Họ tên  

 
  Địa chỉ thường trú  

 

 

 
 
 
 
                    Ghi chú  
 
Thông tin người đăng ký  
Mục Thông tin người đăng ký dành cho  

- Giáo viên 
- Phụ huynh/Người giám hộ thí sinh  
- Thí sinh tuổi trưởng thành  

 
Trung tâm khảo thí Trinity College 

London tại TP.HCM là AMPA Education 

sẽ sử dụng thông tin này để liên hệ thông 

báo về kỳ thi. Vui lòng cung cấp thông tin 

chính xác, rõ ràng nhằm mục đích liên lạc 

này.    
 
 
 
 
 
 
 

  

 
B. ĐĂNG KÝ 
 
Lịch thi thực hành sẽ được thông báo trước 04 tuần, và có thể rơi vào bất kỳ ngày nào 
trong tuần hoặc cuối tuần. Thí sinh lưu ý sắp xếp kế hoạch tham gia kỳ thi Trinity đã đăng 
ký. 

 
Trung tâm khảo thí    
Tháng thi                                                        Năm  
 
 
 Khi nộp đơn đăng ký này, tôi đồng thời xác nhận tôi hiểu rằng lịch thi Trinity có thể rơi 

vào trong tuần hoặc cuối tuần, và lịch thi này không thể thay đổi khi đã được thông 
báo**. Tôi hoàn toàn có trách nhiệm trong việc sắp xếp thời gian tham dự cho kỳ thi đã 
đăng ký. 
 
Chữ ký xác nhận ________________________________________ 

 
 
 

                 
Đăng ký 

** Lịch thi thực hành sẽ không thể thay 

đổi sau khi đã được thông báo chính 

thức đến thí sinh. Tuy nhiên, AMPA 

Education có thể xem xét các lí do liên 

quan đến sức khỏe. Nếu có vấn đề về 

sức khỏe cần điều chỉnh lịch thi, bạn 

vui lòng nộp các giấy tờ cần thiết (như 

giấy khám có chữ ký bác sĩ, lịch phẫu 

thuật, v.v.) tại trường/trung tâm tiếp 

nhận đơn đăng ký này.   

 

 

 

 

 

 

 
Trinity College London - Giấy phép đăng ký số 02683033. Giấy phép đăng ký tổ chức thiện nguyện số 1014792.  
Tòa nhà Blue Fin Building, 110 Southwark Street, London SE1 0TA.  
* Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Những thông tin được cung cấp trong đơn này được hoàn toàn bảo mật dựa trên chính 
sách bảo mật dữ liệu của Trinity, vui lòng tham khảo tại www.trinitycollege.com  
 
 
 
 
 

Số CMND / Hộ chiếu  
 
Số điện thoại 
 
Email 



 
C. TÊN TRƯỜNG HOẶC GIÁO VIÊN 

 
Điền tên giáo viên hoặc tên trường nếu bạn cần có thông tin in trên chứng chỉ. 

Tên Giáo viên 
  
Trình độ chuyên môn  

 
Tên Trường  

 
 
 
 
 

 

D. LỆ PHÍ VÀ CHỮ KÝ XÁC NHẬN 
 
Tôi đã hoàn tất lệ phí   
Tôi đồng ý tuân thủ mọi quy định nằm trong tài liệu “Quy định dành cho Thí sinh”, có 

đăng tải trên trang web của AMPA Education http://ampaeducation.org/ 
 
Chữ ký Ngày  

 
 
 
 
 
 

 

E. DÀNH CHO THÍ SINH CÓ NHU CẦU ĐẶC BIỆT 
 
Tiêu chuẩn chấm điểm của Trinity sẽ không có sự thay đổi đối với các thi sinh có nhu cầu đặc 
biệt 

 
Họ tên thí sinh  

 
Nhu cầu đặc biệt (ví dụ, suy giảm thị giác) 
 

Yêu cầu (ví dụ, phần đọc nốt được in lớn) 
 
Cần chứng chỉ bằng hệ thống chữ nổi Braille?     Có / Không  
(vui lòng khoanh tròn hoặc gạch dưới để chọn) 
 
Giấy tờ kèm theo  
(vui lòng gửi kèm Đơn đăng ký này) 

                         Ghi chú  
 
Tên Trường hoặc Giáo viên 
  
Trình độ chuyên môn: Thông tin tối đa 50 ký 

tự, bao gồm chữ cái, ký hiệu chữ nhỏ, khoảng 

trống, dấu câu, kể cả dấu ngoặc đơn. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Lệ phí và Chữ ký xác nhận 
 
Vui lòng hoàn tất tổng lệ phí các thí sinh 

bạn đăng ký trong đơn này.  
 
Người đăng ký trong mục A của đơn này 

cần ký tên xác nhận. Chữ ký xác nhận 

này đồng nghĩa với việc bạn phải tuân 

thủ mọi quy định nằm trong tài liệu “Quy 

định dành cho Thí sinh”, có thể tham 

khảo tại trung tâm/trường tiếp nhận đơn 

đăng ký của bạn.  

Hoặc tham khảo “Information &  

Regulations” tại trang web 

www.trinityrock.com 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Mã cấp độ Mã môn thi 

IN Initial RPB  Rock & Pop Bass 

01 Grade 1 RPD  Rock & Pop Drums 

02 Grade 2 RPG  Rock & Pop Guitar 

03 Grade 3 RPK  Rock & Pop Keyboards 

04 Grade 4 RPV  Rock & Pop Vocals 

05 Grade 5  

06 Grade 6  

07 Grade 7  

08 Grade 8  
   

http://ampaeducation.org/
http://www.trinityrock.com/


 
F. THÔNG TIN THÍ SINH 
 
Lưu ý: tên thí sinh xuất hiện trên chứng chỉ Trinity sẽ theo thứ tự TÊN – TÊN LÓT – HỌ 

 
 Thí sinh thứ 1 

 
Thí sinh thứ 2 

 
 Thí sinh thứ 3 

 
 Thí sinh thứ 4 

 
 Thí sinh thứ 5 

 
Vui lòng sang trang mới nếu bạn đăng ký nhiều hơn 05 thí sinh    

Điền tổng lệ phí tại đây (bao gồm trang mới): 
 
 

 

 
                    Ghi chú  

 
Thông tin thí sinh 
 
Tham khảo mã môn thi và cấp độ ở trang 
bên. 
 
 

Ngày sinh và Giới tính: Trinity College 
London cần thu thập thông tin này dành cho 
các mục đích mang tính giáo dục và chính 
phủ. Chúng tôi không chia sẻ thông tin này 
cho Giám khảo hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.  
 
Nếu thí sinh chưa có Chứng minh nhân 
dân và Hộ chiếu, Người đăng ký tại mục 
A phải nộp 01 bản photo Giấy khai sinh 
của thí sinh này.  
 
Nếu bạn đánh dấu chọn “Nhu cầu đặc 

biệt”, vui lòng điền chi tiết tại Mục E trang 

bên.  

 
Lệ phí  
Vui lòng hỏi bộ phận tư vấn trường/trung 

tâm tiếp nhận đơn đăng ký để xem bảng lệ 

phí. Hoặc truy cập vào 

http://ampaeducation.org/examinations/ 

TỔNG CỘNG 

http://ampaeducation.org/examinations/


 
F. THÔNG TIN THÍ SINH 
 
Lưu ý: tên thí sinh xuất hiện trên chứng chỉ Trinity sẽ theo thứ tự TÊN – TÊN LÓT – HỌ 

 
 

Thí sinh thứ 6 

 
 
Thí sinh thứ 7 

 

 
Thí sinh thứ 8 

 
Thí sinh thứ 9 

 
 

Thí sinh thứ 10 

 
                    Ghi chú  

  
Thông tin thí sinh 
 
Tham khảo mã môn thi và cấp độ ở trang 
bên. 
 

Ngày sinh và Giới tính: Trinity College 
London cần thu thập thông tin này dành 
cho các mục đích mang tính giáo dục. 
Chúng tôi không chia sẻ thông tin này cho 
Giám khảo hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.  
 
Nếu thí sinh chưa có Chứng minh nhân 
dân và Hộ chiếu, Người đăng ký tại mục 
A phải nộp 01 bản photo Giấy khai sinh 
của thí sinh này.  
 

Nếu bạn đánh dấu chọn “Nhu cầu đặc 

biệt”, vui lòng điền chi tiết tại Mục E trang 

bên.  

 
Nếu bạn có hơn 10 thí sinh, hãy 

lấy thêm trang đăng ký mới. Vui 

lòng bấm kim trang mới đó vào 

đơn này và nộp cho 

trường/trung tâm tiếp nhận đơn 

đăng ký. Tất cả thông tin này sẽ 

được gửi về AMPA Education. 

 


