ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG HỌC TRONG NƯỚC
Năm học 2015 – 2016

Hướng dẫn điền Đơn đăng ký ở bên dưới

Phần 1: THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên
Giới tính

Nam

Nữ
Ảnh 3x4

Ngày tháng năm sinh
Nơi sinh
Quốc tịch
Địa chỉ thường trú
Địa chỉ tạm trú
Điện thoại liên lạc:

Email:
Tốt

Sức khỏe

Có bệnh (ghi rõ):__________________
Khuyết tật (ghi rõ): __________________

Phần 2: QUÁ TRÌNH
Thời gian

HỌC TẬP
Thành tích

Đơn vị cấp

Phổ thông trung học: ( ghi rõ tên trường, địa chỉ)
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Toán:_____ Văn: _____ Ngoại ngữ (ghi rõ mô n:_____):_____
Điểm TB môn (chỉ cung
cấp điểm lớp 12)

Môn tự chọn 1 (ghi rõ môn:_____):_____
Môn tự chọn 2 (ghi rõ môn:_____):_____
Toán:_____ Văn: _____ Ngoại ngữ (ghi rõ mô n:_____):_____

Điểm thi (dùng để xét

Môn tự chọn 1 (ghi rõ môn:_____):_____

tuyển ĐH/ CĐ)

Môn tự chọn 2 (ghi rõ môn:_____):_____
Đại học: (ghi rõ tên ngành/ khoa,trường, địa chỉ)

Các bằng cấp/ chứng
chỉ khác (ngoại ngữ,
tin học,...)
Phần 3: KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA VÀ LÀM VIỆC
Thời gian

Miêu tả hoạt động, vị trí ứng viên đảm nhận và
thành tích ứng viên đạt được trong hoạt động

Tổ chức
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Phần 4: QUAN HỆ GIA ĐÌNH
Họ tên Cha

Tuổi:_____

Nghề nghiệp
Địa chỉ
Điện thoại
Họ tên Mẹ

Tuổi:_____

Nghề nghiệp
Địa chỉ
Điện thoại

Anh/ Chị/Em

1.

Tuổi:_____

2.

Tuổi:_____

3.

Tuổi:_____

Nghề nghiệp
Địa chỉ
Điện thoại
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Trình bày tóm tắt về gia cảnh

Phần 5: THÔNG TIN VỀ HỌC BỔNG LƯƠNG VĂN CAN
Lần đầu tiên bạn biết về Học bổng Lương Văn Can và Quỹ Hỗ trợ Tài năng Lương Văn Can
là từ nguồn nào?
Website của Quỹ www.lvcfund.org.vn
Facebook của Quỹ https://www.facebook.com/lvcfund
Báo chí (ghi rõ tên báo:___________________________)
Các website du học (ghi rõ tên website:_____________________________)
Thông báo từ trường THPT hoặc ĐH/ CĐ
Từ bạn bè, người thân
Khác (ghi rõ:_______________________________)
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Tôi xin cam đoan:
1. Những lời khai trong đơn này hoàn toàn là sự thật. Nếu có bất kỳ gian dối nào, tôi xin
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
2. Tôi hiểu rõ mục đích, đối tượng và quy trình trao Học bổng học trong nước của Quỹ
Hỗ trợ Tài năng Lương Văn Can.
3. Quỹ Hỗ trợ Tài năng Lương Văn Can được toàn quyền sử dụng những thông tin
trong đơn này để phục vụ cho việc xét tuyển học bổng và lưu trữ dữ liệu ứng viên.
4. Tôi sẽ hợp tác tối đa với Hội đồng Tuyển sinh khi có yêu cầu nhằm phục vụ tốt nhất
cho quá trình xét tuyển.
5. Tôi không có bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào cản trở việc nhận Học bổng (nếu
được cấp)

Ký tên

Ngày___/ tháng___/ năm___
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HƯỚNG DẪN ĐIỀN ĐƠN ĐĂNG KÝ
HỌC BỔNG LƯƠNG VĂN CAN (HỌC TRONG NƯỚC)

Ứng viên cần cung cấp thông tin rõ ràng và trung thực trong Đơn đăng ký theo hướng dẫn
sau đây:
1. Phần 1: Thông tin cá nhân
-

Ghi theo yêu cầu

-

Cung cấp địa chỉ và số điện thoại chính xác để Hội đồng Tuyển sinh liên hệ khi cần
thiết

-

Ứng viên nộp hồ sơ qua email có thể bổ sung ảnh sau nếu không có sẵn file ảnh 3x4

2. Phần 2: Quá trình học tập
-

Nêu tất cả thành tích về học tập mà ứng viên đã đạt được từ THPT lên đến Đại học,
bao gồm các các danh hiệu (HS tiên tiến, HS giỏi, HS xuất sắc, top 10 SV của Khoa,...),
các giải thưởng (HS giỏi thành phố, HS giỏi cấp tỉnh, giải thưởng Nghiên cứu khoa
học sinh viên,...) và các học bổng khác mà ứng viên đã nhận (học bổng Lawrence
S.Ting, học bổng Hoa trạng nguyên,...)

-

Đối với ứng viên tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2015, ứng viên ghi rõ các điểm trung
bình môn và điểm thi ứng với các môn ứng viên chọn để xét tuyển THPT và Đại học/
Cao đẳng.
Ví dụ:
•

Để xét tuyển tốt nghiệp THPT, ứng viên chọn Toán, Văn (bắt buộc), ngoại ngữ là
tiếng Anh, và môn tự chọn là môn Lý. Để xét tuyển Đại học/ Cao đẳng, ứng viên
chọn khối A (Toán, Lý, Hóa) nên chọn thi thêm một môn là môn Hóa. Như vậy,
điểm mà ứng viên cần ghi vào Đơn đăng ký là điểm trung bình (lớp 12) VÀ điểm
thi THPT Quốc gia của các môn: Toán, Văn, tiếng Anh, Lý (tự chọn 1) và Hóa (tự
chọn 2).

•

Để xét tuyển tốt nghiệp THPT, ứng viên chọn Toán, Văn (bắt buộc), ngoại ngữ là
tiếng Anh, và môn tự chọn là môn Lý. Để xét tuyển Đại học/ Cao đẳng, ứng viên
chọn khối D (Toán, Văn, Anh) hoặc khối A1 (Toán, tiếng Anh, Lý) nên không cần
chọn thêm một môn tự chọn nữa. Như vậy, điểm mà ứng viên cần ghi vào Đơn
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đăng ký là điểm trung bình (lớp 12) VÀ điểm thi THPT Quốc gia của các môn:
Toán, Văn, tiếng Anh và Lý (tự chọn 1). Ở phần ghi điểm môn tự chọn 2, ứng viên
để trống.
-

Ghi rõ các bằng cấp, chứng chỉ khác mà ứng viên đạt được như chứng chỉ ngoại ngữ,
chứng chỉ nghề, chứng chỉ tin học,...

3. Phần 3: Kinh nghiệm hoạt động ngoại khóa và làm việc
- Nêu tất cả các kinh nghiệm và thành tích ngoài học tập mà ứng viên đạt được, bao
gồm các danh hiệu (Thủ lĩnh Đoàn xuất sắc, danh hiệu SV 5 tốt,...), các giải thưởng
(Giấy khen của Thành Đoàn/ Tỉnh Đoàn về hoạt động thanh niên, Sao tháng Giêng,...),
kinh nghiệm làm Tình nguyện viên các hoạt động vì cộng đồng (chiến dịch Hoa
Phượng Đỏ/ Mùa hè xanh, kinh nghiệm dạy học cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn,
kinh nghiệm tham gia các hoạt động giao lưu quốc tế,...),...
-

Mô tả ngắn gọn về hoạt động và vai trò của ứng viên trong các hoạt động đó

4. Phần 4: Quan hệ gia đình
-

Ghi rõ thông tin về tất cả các thành viên trong gia đình như yêu cầu.

-

Trình bày ngắn gọn về gia cảnh hoặc/và những khó khăn của bản thân khiến ứng viên
cần có sự hỗ trợ để tiếp tục học tập.

5. Phần 5: Thông tin về Học bổng Lương Văn Can
Đánh dấu vào lựa chọn phù hợp nhất.
6. Đọc kỹ lời cam kết, ký tên, ghi rõ họ tên và ngày tháng.
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