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 bằng tay vào đơn này và gửi về Quỹ học bổng Pi:                      Xin vui lòng điền

                         Phòng 62, KTT 31 Thi Sách, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam                      Phòng 62, KTT 31 Thi Sách, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam 

                     Trước khi gửi bản gốc bạn phải gửi bản scan cho chúng tôi                  Tr

                                                     Email: pi.company@gmail.com                                                     Email: 

 bằng tay vào đơn này và gửi về Quỹ học bổng Pi: 

ước khi gửi bản gốc bạn phải gửi bản scan cho chúng tôi 

pi.company@gmail.com  Điện thoại: (04) 9784674  Fax: (04) 9784140   

                                                    (Chú ý: nếu thiếu chỗ, hãy viết ra giấy riêng và đính kèm theo đơn này)
Họ và tên:                                                                                               Giới tính: 

Địa chỉ:

Điện thoại: 

E-mail: 

A. Quá trình học tập kể từ Phổ thông trung học cho tới thời điểm hiện tại: 

Phổ thông Trung học 

 Lớp Niên khoá Tên trường Điạ chỉ Xếp loại học lực 
(hoặc TB môn)

 10          

 11               

 12               

Điểm thi vào Đại học 

 Môn Điểm 

   

   
   

   
   

Đại học 

 Học 
kỳ Niên khoá Tên trường Điạ chỉ Xếp loại học lực 

(hoặc TB môn)

 1              

 2               

 3              

 4               

 5              

 6               

 7              

 8               
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Khả năng ngoại ngữ 

 Ngôn ngữ Trình độ Chứng chỉ (nếu có) 

 1            

 2               

 3            

 4               

Bằng khen, giải thưởng (nếu có) 

 Bằng khen, giải thưởng Ngày cấp Nơi cấp 

 1               

 2               

 3            

 4               

 5            

Lưu ý: Đề nghị gửi bản photocopy của những văn bằng trên. Nếu được xét cấp học bổng, bạn sẽ phải trình bản gốc

B. Nguyện vọng học tập và định hướng nghề nghiệp 

 

Bạn hãy viết tay một bài luận (không qúa 2 trang khổ A4) về nguyện vọng học tập và định hướng nghề nghiệp 
của mình trong đó phải có tối thiểu những nội dung trả lời các câu hỏi sau:  
        1. Tại sao bạn chọn ngành bạn đang học? 
        2. Kế hoạch dài hạn sau khi tốt nghiệp đại học của bạn là gì?   
        3. Sau khi học đại học, bạn có mong muốn học tiếp nữa không? Tại sao? Nếu học tiếp thì muốn học ở đâu 
và bao giờ? Bạn đã có những chuẩn bị gì và sẽ chuẩn bị như thế nào? 

C. Nhu cầu giúp đỡ 

 
Bạn hãy viết một đoạn văn trong có trả lời những câu hỏi sau:  
        1. Bạn cần được giúp đỡ về tài chính để trang trải những chi phí gì? Tại sao? 
        2. Cụ thể là cần bao nhiêu (ước tính)?  

D. Thông tin thêm 

 1. Qua đâu mà bạn biết đến học bổng này?

 2. Nếu bạn muốn chia sẻ thêm thông tin khác, xin vui lòng viết riêng và gửi kèm theo đơn này

E. Xác nhận của người làm đơn 

 Tôi xác nhận rằng thông tin trên là đầy đủ và trung thực. Tôi hiểu rằng nếu bị phát hiện là nói sai sự thật thì tôi 
sẽ bị tước học bổng và phải hoàn trả toàn b̀ộ số tiền đã được cấp)

         

Ngày làm đơn:     

Người làm đơn ký tên:      

 


