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 ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG 

Kính gửi ban giám đốc hội Enfant Avenir 

 

 

I. PHẦN BẢN THÂN SINH VIÊN 

- Họ và tên: .......….................................….........  - Giới tính: ………… 

- Ngày tháng và năm sinh: .…………………….  - Dân tộc: ………………………………………. 

- Hộ khẩu thường trú: 

……………………………………………….. 

  

- Địện thoại: .............................………………  - Địa chỉ email: ………………………………….. 

   

II. THÀNH PHẦN GIA ĐÌNH 

1. Cha: 

- Họ và tên: ......................................……................  Sinh năm: ........…....................…................................ 

- Điện thoại: ............................................................. - Nghề nghiệp:  .........................................................  

2. Mẹ: 

- Họ và tên: ........................................………............Sinh năm: ............................................................... 

- Điện thoại: ............................................................. - Nghề nghiệp:  ......................................................... ..... 

3. Người bảo hộ: 

- Họ và tên: ........................................………............Sinh năm: ............................................................... 

- Điện thoại: ............................................................. - Nghề nghiệp:  ......................................................... ..... 

4. Anh, chị, em: họ tên năm sinh 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

  

4. Hoàn cảnh gia đình: tình trạng nhà ở, mức thu nhập của gia đình mỗi năm, công việc cha,me, anh, 

chi, em, những khó khăn 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

III. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ HỌC VẤN: Thành tích học tập, nếu đạt danh hiệu học sinh giỏi, gửi 

kèm giấy chứng nhận khen thưởng. 

 

-Số thẻ HS, SV:        



- Kết quả học lực, hạnh kiểm: (học sinh): gửi kèm học bạ 

           - Lớp 10: ………………………………………………………………………………………….. 

           - Lớp 11: ………………………………………………………………………………………….. 

           - Lớp 12: …………………………………………………………………………………………..  

 

- Kết quả học lực, hạnh kiểm: (sinh viên): gửi kèm bảng ghi điểm các học kỳ, và ghi rõ năm học và số 

năm học còn lại 

-Tốt nghiệp THPT năm: ……   Tên trường:…………………………………    DXTN ............. …  

- Tuyển sinh đại học: ………………………….                   Năm thi :……………………… 

-Tên trường: ………………………………………………  Khối thi: ........................................ … 

- Năm học: ............................ .................................................. Loại hình đào tạo: ………………… 

 

V. NĂNG KHIẾU, ƯỚC MƠ, NGUYỆN VỌNG, CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC (nếu có): 

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 

VI. HỌC BỔNG: 

- Trường đại học:…………………………………………………………………………………………. 

- Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………. 

- Chuyên ngành:…………………………………………………………………………………………… 

- Học phí mỗi học kỳ: ………………………………………………………………………………………. 

- Động cơ thúc đẩy để thành tài:…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

- Chổ ở trong lúc học (ở nhà gia đình? ở nhà họ hàng? ở nhà người quen? phải thuê nhà? Bao nhiêu mỗi 

tháng?):………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

- Cách sinh sống trong lúc học (đài thọ bởi gia đình, người quen? Làm việc trong lúc học?......................): 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

-Nhu cầu tài chánh tối thiểu để không phải từ bỏ đại học: ……………………………… 

 

 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật.  

 

 

 

     

   

 

       Ngày .......... tháng …....... năm … 

Sinh viên ký tên 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 


