ĐƠN XIN NHẬN HỌC BỔNG
1. Họ và tên: ………………………………………………… 2. Nam / Nữ:…………………….…
3. Ngày tháng năm sinh: …………………………………….. 4. Dân tộc: …………………………
5. Hộ khẩu thường trú: ................................................................................................ …………......
6. Địa chỉ liên lạc : .......................................................................................................................... ..
7. Điện thoại : ….................................................................... 8. Email …………………………..
9. Hiện là sinh viên/học sinh trường:……………………………………………………………….
− Năm thứ/lớp………………….Khoa…………………………………………….…
− Chuyên ngành :…………………………….. ………MSSV/HS:………………….
10. Thành tích học tập từ đầu năm học:...……..………………………………………………………
11. Xếp loại đạo đức từ đầu năm học:……………………………………………………………………
12. Khen thưởng hay thành tích đặc biệt về văn nghệ, thể thao, hoạt động xã hội đã đạt được trong những
năm qua:........................................................................................................................................
13. Tiền trợ cấp hay học bổng nhận được trong quá khứ:
Bao nhiêu tiền (nếu có):...........................................Cấp cho niên học nào?............................................
14. Có đang đi làm thêm không, công việc gì? ………………….…………………….. ………………
15. Chi phí cho nhu cầu thiết yếu hằng tháng là bao nhiêu: ……………………………………………
16. Hoàn cảnh gia đình hiện tại (kê khai các thành viên trong gia đình)

HỌ VÀ TÊN
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NGHỀ NGHIỆP

1
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17. Ai là người có thu nhập chính trong gia đình? …………………………
Thu nhập hàng tháng: .......................

QUAN HỆ
VỚI SV/HS

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có sai sót.
Ngày_____tháng____năm_________
Kính đơn
(HS/SV ký và ghi rõ họ tên)
Nhà trường xác nhận kết quả học tập của SV/HS

Xin Lưu ý:
1/ Ngày cuối cùng bạn có thể gởi đơn xin học bổng và hồ sơ là ngày 1 tháng 11 năm 2011.
2/ Nếu bạn gởi những hình ảnh hay hồ sơ riêng rẽ, xin ghi họ và tên rõ ràng đễ tránh thất lạc.
3/ Chúng tôi sẽ liên lạc bạn nếu cần thêm hồ sơ hay chi tiết. Nếu bạn trúng thưởng, Quỹ Từ Thiện Từ Tâm sẽ
toàn quyền sử dụng những tin tức về bạn như là: họ và tên, hình của bạn, hoàn cảnh và bài luận văn để dùng
trên mạng của Quỹ Từ Thiện Từ Tâm (www.tutamfoundation.org).
4/ Tất cả các hồ sơ cần phải viết trung thực, rỏ ràng và scan gửi đến email: hocbong@tutamfoundation.org
Hồ sơ gồm:
1. Đơn xin nhận học bổng (điền đầy đủ, scan rồi gởi mẫu này).
2. Một bài luận văn ngắn (500 – 700 từ) về hoàn cảnh gia đình hoặc cá nhân và những ước mơ trong
tương lai.
3. Bản kết quả học tập (bảng điểm) của 2 năm học vừa qua (2009-2010 và 2010-2011).
4. Giấy chứng nhận gia đình nghèo.
5. Một tấm ảnh chân dung của bạn.
5/ Thời hạn nhận hồ sơ kể từ ngày thông báo đến hết 24 giờ ngày 1 tháng 11, 2011.

Phần ghi riêng của Quỹ Từ Thiện Từ Tâm:
Ngày nhận hồ sơ:
Hồ sơ cần bổ túc thêm:
Kiểm tra thực tế của Ban xét duyệt:
Nhận xét:
Tổng số điểm:
Kết luận:

