
 
 

 

Vinschool Education System 
T35, Times City, Hai Ba Trung District, Hanoi    Tel: 024 3975 3333 
Email: tuyensinh@vinschool.com    Website: www.vinschool.com 

Trong năm học 2018-2019, Vinschool sẽ trao các suất học bổng toàn phần (trị giá 100% học phí chính khoá) 
dành cho học sinh đáp ứng các tiêu chí sau của Chương trình.   

I. ĐỐI TƯỢNG:  

Học sinh sinh năm 2004 (đang học lớp 8 và sẽ lên lớp 9 trong năm học 2018-2019), bao gồm cả học sinh đang 
học tại Vinschool và học sinh các trường trên địa bàn các tỉnh và thành phố trên cả nước. 

II. SỐ LƯỢNG HỌC BỔNG: số lượng học bổng được trao phụ thuộc vào năng lực thực tế của các học sinh đăng 
ký tham dự chương trình, tối đa 30 suất. 

III. ĐIỀU KIỆN XÉT DUYỆT  

 Đạt học sinh giỏi các năm học lớp 6 - 7 và học kỳ 1 lớp 8; Hạnh kiểm tốt; 

 Có điểm tổng kết trung bình năm học 2016-2017 và HKI năm học 2017 - 2018 đạt từ 8,5 trở lên; trong 
đó có 1 trong 3 môn Toán, Văn, Tiếng Anh từ 9,0 trở lên; 

 Có phẩm chất tốt; 

 Có thành tích/năng lực xuất sắc: Có giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế, thành phố, quận; hoặc có các tài 
năng/năng lực đặc biệt trong các lĩnh vực khác nhau như Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội, Công nghệ 
thông tin, Nghệ thuật, Thể thao…) là một lợi thế trong quá trình xét duyệt hồ sơ. 

IV. CÁC BƯỚC TỔ CHỨC XÉT DUYỆT HỌC BỔNG  

1. Xét Hồ sơ: Học sinh nộp hồ sơ xét tuyển (theo mẫu của nhà trường) về Phòng Tuyển sinh và Chăm sóc khách 
hàng trước ngày 15/06/2018. 

2. Thi Viết: Học sinh đã qua vòng xét tuyển hồ sơ sẽ tham dự Kỳ thi Tiếng Anh với kỹ năng Đọc, Viết và Phỏng 
vấn (những học sinh đang học Hệ Nâng cao Vinschool không cần tham gia vòng thi này, những học sinh đã 
học chương trình Cambridge tại các trường khác có thể nộp điểm Secondary Checkpoint của Cambridge để 
xét tuyển thay cho bài kiểm tra các môn kể trên). Đồng thời học sinh cần hoàn thành bài kiểm tra trắc nhiệm 
chỉ số IQ bằng tiếng Anh. Dự kiến kì thi tuyển được tổ chức trong tháng 6/2018. 

3. Phỏng vấn: Học sinh đạt kì thi Viết sẽ được mời vào Vòng phỏng vấn cuối cùng với Hội đồng giám khảo. Dự 
kiến tổ chức trong tháng 6/2018. 

4. Công bố kết quả: Dự kiến công bố kết quả học bổng đợt xét tuyển thứ nhất trong tháng 5/2018 và đợt xét 
tuyển thứ 2 trong tháng 6/2018. 
 

V. ĐIỀU KIỆN DUY TRÌ HỌC BỔNG  

Học bổng sẽ được duy trì liên tục trong 2 năm học IGCSE (lớp 9 và lớp 10). Học sinh cần thể hiện tính trách nhiệm 
của mình trong việc giữ vững thành tích học tập, chủ động rèn luyện, tạo ảnh hướng tốt tới các phong trào học 
sinh để tiếp tục được xét nhận học bổng cho các năm học tiếp theo tại bậc học A-Level (lớp 11- lớp 12). Các tiêu 
chí cần đạt được cụ thể như sau: 

1. Học sinh cần giữ vững thành tích học tập: 

 Đối với chương trình của Bộ GD&ĐT: Học sinh nhận học bổng cần duy trì thành tích tổng kết cuối năm 
đạt loại giỏi. 

 Đối với chương trình Cambridge: Học sinh có 3 trong 5 môn Cambridge điểm thi cuối năm đạt điểm A; 
đồng thời không có môn nào đạt điểm C trở xuống. 

2. Hạnh kiểm tốt; 
3. Duy trì và tiếp tục phát triển các tài năng/năng lực đặc biệt; 
4. Tích cực tham gia các hoạt động của Trường và các hoạt động hỗ trợ học tập cho học sinh Vinschool;  

QUY CHẾ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG 
 IGCSE - CAMBRIDGE  
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5. Tham gia chủ trì, dẫn dắt, hoặc nằm trong ban điều hành Dự án/ Câu lạc bộ/ Sự kiện cấp trường của 
Vinschool (VD: Book Fair, Hội Xuân, Ngày hội lãnh đạo, Edurun…) với mục tiêu nâng cao chất lượng học tập, 
phát triển phong trào học sinh.  
  

HỒ SƠ XÉT TUYỂN HỌC BỔNG VINSCHOOL 

Học sinh có mong muốn xét tuyển Học bổng Vinschool cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm: 

- Đơn xin xét học bổng đã dán ảnh (theo mẫu của Nhà trường); 
- Bản sao Học bạ các năm học (dành cho học sinh mới); 
- Bản sao các thành tích khác (nếu có); 
Mọi thông tin chi tiết xin liên lạc Phòng Tuyển sinh và Chăm sóc khách hàng 

Điện thoại : (024) 3975.3333 (số máy lẻ 2) - Email : info@vinschool.com 
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