VNHELP

Viet Nam Health, Education and Literature Projects

dedicated to assisting children, families, and communities in Viet Nam since 1991

Chương trình học bổng Nguyễn Trường Tộ
Do hội thiện nguyện VNHELP tài trợ

Dán hình 4x6

Niên khóa _________-_________

PHIẾU SINH VIÊN
Họ và tên: _____________________________________________________________________
Ngày tháng năm sinh: _________________ Nam/nữ: _______ Email: ___________________
Địa chỉ hiện tại: _______________________________________________________________
Điện thoại bàn: ______________________ Điện thoại di động (nếu có): ___________________
Trường học: _____________________ Ngành học: ___________________ Năm thứ: ________
Tên cha: ________________________________ Tuổi cha: ____________________________
Nghề nghiệp của cha: _____________________ Lợi tức hàng tháng của cha: ______________
Tên mẹ: ________________________________ Tuổi mẹ: _____________________________
Nghề nghiệp của mẹ: _____________________ Lợi tức hàng tháng của mẹ: ______________
Địa chỉ cha mẹ nếu ở riêng: _______________________________________________________
Có bao nhiêu anh chị em ruột: __________________
Hoàn cảnh kinh tế cá nhân (lợi tức hàng tháng):
__________ $ Phụ thuộc cha mẹ
__________ $ Làm thêm
__________ $ Hoàn toàn tự lập
__________ $ Đang nhận học bổng khác
Hoàn cảnh học tập (ghi trở ngại chính):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
500 E. Calaveras Blvd, Suite 307
Milpitas, CA 95035

Tel: (408) 586-8100
Fax: (408) 586-8181

E-Mail: info@vnhelp.org
Web: www.vnhelp.org
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Dự định sử dụng học bổng vào việc gì:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Dự tính cho tương lai sau khi tốt nghiệp đại học: ______________________________________
______________________________________________________________________________
Làm tại __________________ Ngày tháng năm: __________________
Sinh viên ký tên: ____________________________________________
………………………………………………………………………………………………………
Phần sau đây dành cho ban tuyển chọn
A) Nhận xét của giáo sư chủ nhiệm về học lực, hạnh kiểm và gia cảnh của sinh viên:
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Giáo sư chủ nhiệm (tên, chữ ký, ngày ký): _________________________________________
B) Lời đề nghị của ban tuyển chọn _________________________________________________
______________________________________________________________________________
Đại diện ban tuyển chọn (tên, chữ ký, ngày ký): _____________________________________
C) Lời đề nghị của VNHELP (nếu có): ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Đại diện VNHELP (tên, chữ ký, ngày ký): _________________________________________
(Mẫu đơn 12.2010)
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