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I. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ: 

Họ tên học sinh: _______________________________________________ 

Ảnh học sinh 

Ngày sinh: ____________________  Mã số: ___________________ 

Giới tính: ______________________  Quốc tịch: __________________ 

Trường và lớp đang học hiện tại: __________________________________ 

Tỉnh/Thành phố: _______________________________________________ 

Họ và tên Phụ huynh: ___________________________________________ 

Điện thoại:__________________________Email:___________________________ 

Đăng ký xét duyệt học bổng cho hệ: □ Nâng cao            □ Chuẩn Vinschool 

II. THÀNH TÍCH HỌC TẬP 

1. Kết quả học tập:  

Cấp học Năm học 2016-2017 2015-2016 2014-2015 

Tiểu học Tổng điểm thi cuối năm 3 môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh    

 

 

Trung 

học 

Điểm trung bình cả năm    

Học lực    

Hạnh kiểm    

Điểm trung bình môn Toán    

Điểm trung bình môn Văn    

Điểm trung bình môn Tiếng Anh    

Điểm thi vào lớp 10 (với học sinh THPT)    

2. Các giải thưởng học sinh đã đạt được trong vòng 3 năm gần nhất: 

Môn thi Cấp (quận/thành phố/ 

quốc gia/ quốc tế…) 

Thành tích Năm 
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3. Các tài năng/năng lực đặc biệt của học sinh trong các lĩnh vực khác nhau như Khoa 

học Tự nhiên, Khoa học Xã hội, Công nghệ thông tin, Nghệ thuật, Thể thao…: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

III. HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH (dành cho học sinh xét duyệt học bổng theo nhóm 1) 

Phụ huynh chia sẻ cụ thể về hoàn cảnh gia đình cho thấy gia đình bị ảnh hưởng về kế 

hoạch tài chính khi cho con theo học tại Vinschool theo lộ trình học phí đã công bố. 

1. Tổng thu nhập của gia đình/tháng: _____________________________________ 

2. Số người đang cùng sinh sống trong gia đình _________ và số người không có thu 

nhập hàng tháng _________. 

3. Thông tin về các con đang trong độ tuổi đi học: 

Họ tên con Lớp Trường Tổng chi phí cho con 

đi học hàng tháng 
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4. Các điều kiện, hoàn cảnh đặc biệt khác: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Phụ huynh cam kết những thông tin khai trên đây là hoàn toàn chính xác. Trong trường hợp 

phát hiện bất cứ thông tin sai lệch nào, Nhà trường có quyền từ chối việc xét học bổng hoặc 

dừng cấp học bổng cho học sinh. 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày        tháng          năm  

Phụ huynh học sinh 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 




