
 

Họ và tên ứng viên:                                             Giới tính:  Nam   Nữ   

Hình 3x4 chụp 

trong vòng 3 

tháng gần đây 

Ngày tháng năm sinh:                 Nơi sinh:    Số CMND: 

Địa chỉ thường trú: 

Địa chỉ liên lạc: 

Điện thoại liên lạc:                                E-mail: 

Trường:                                     Khoa:                    

Ngành:                                     Lớp:                      Năm ra trường 

Thành tích học tập kỳ trước:                 Thành tích hạnh kiểm kỳ trước:  

Giấy chứng nhận đính kèm:  

 Bảng điểm học kỳ trước            Thư bày tỏ nguyện vọng bằng tiếng Anh              2 thư giới thiệu   

Nguồn trợ cấp ăn học (có thể chọn nhiều đáp án):  

 Từ gia đình      Đi làm thêm      Khác (nêu rõ) ……………………………………………………………… 

Hoạt động ngoại khóa đã tham gia (nêu rõ): 

 

 

 

Sở trường: 

Kế hoạch sau khi tốt nghiệp: 

 Tiếp tục học  

Bằng cấp                               Trường:  

Lĩnh vực:   ....................................................................................................................................................................................  

 Đi làm 

 Tìm việc theo ngành học                    Đi làm để lấy kinh nghiệm 

 Khác (nêu rõ):  ...............................................................................................................................................................................  

Đã từng nhận học bổng từ Quỹ Lawrence S. Ting  

 Có.           Tên trường:                      Năm học:  

 Không 

Cam kết: 

 Tôi đã cung cấp tất cả thông tin được yêu cầu và xác nhận các thông tin được cung cấp ở đây là đúng và chính xác.  

 Tôi cho phép các thông tin được cung cấp trong mẫu này (và trong các tài liệu đính kèm) được chia sẻ với Ủy ban tuyển 

chọn học bổng và chỉ sử dụng trong nội bộ Quỹ Lawrence S. Ting. 

 Tôi sẽ tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động ngoại khóa do Quỹ Lawrence S. Ting tổ chức. 

Phần phê duyệt: (Dành cho Quỹ Lawrence S. Ting Memorial, ứng viên không điền vào mục này) 

Nội dung đối chiếu:  

(1) Thông tin cơ bản         Đầy đủ      Không     (3) Thư bày tỏ nguyện vọng      Có    Không 

(2) Bảng thành tích học tập    Hợp lệ  Không     (4) Thư giới thiệu              Đầy đủ   Không 

 

Người đối chiếu ký tên:                             Ứng viên ký tên:   

 

Ngày:                                                          Ngày 

 

 

 

 

 

ĐƠN XIN HỌC BỔNG   

QUỸ HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG LAWRENCE S.TING 

 

 
Ngày     tháng     năm  

 


