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PHIẾU ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TÀI TRÍ VIỆT 2022 – 2023 

APPLICATION FORM 

 

I. THÔNG TIN HỌC SINH/ STUDENT INFORMATION: 

Họ và tên học sinh/Student’s name:  .....................................................................................................  

Giới tính/ Gender:  Nam/ Male: ▢  Nữ/ Female: ▢ 

Ngày tháng năm sinh/ Date of birth:  ....................................................................................................  

Quốc tịch/ Nationality:  .........................................................................................................................  

Lớp hiện tại/ Current Grade ……..Trường học hiện tại/ Current School:  ...........................................   

Lớp đăng ký/ Grade of Registration at CIS Lào Cai: …………… Tại Trường Quốc tế Canada tại 

Lào Cai. 

II. THÔNG TIN NGƯỜI GIÁM HỘ/ PARENT/GUARDIAN INFORMATION 

Họ và tên phụ huynh/Người giám hộ/ (Parent/Guardian’s full name): 

 ...............................................................................................................................................................  

Quan hệ với học sinh/ Relationship to student:  ....................................................................................  

Ngày tháng năm sinh/ Date of birth:  ....................................................................................................  

Số CMND/CCCD/ ID no.:  ..................................... Ngày cấp/ Date of issue:  ....................................  

Nơi cấp/ Place of issue:  ........................................................................................................................  

Địa chỉ liên lạc/ Address:  .....................................................................................................................  

Địa chỉ Email/ Email Address:  .............................................................................................................  

Số điện thoại di động/ Mobile phone number:  .....................................................................................  

Nghề nghiệp/ Occupation:  ...................................................................................................................  

Nơi công tác/ Name of Company/Organization:  ..................................................................................  

III. THÀNH TÍCH CỦA HỌC SINH/ ACEDEMIC PERFORMANCE 

 

1. Hoạt động văn thể mỹ (thành tích, giải thưởng) / Extra - curricular activities (achievements, 

awards) 

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  
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2. Sở thích/ Hobbies 

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 

3. Sở trường của bản thân/ Strengths 

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

4. Ước mơ của bản thân/ Aspirations 

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

5. Một vài trải nghiệm thú vị của bản thân trong quá khứ/ Unforgettable experiences 

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

IV. CAM KẾT CỦA PHỤ HUYNH/ HỌC SINH/ COMMITMENT STATEMENTS 

1. Tôi/chúng tôi đã đọc kỹ và đồng ý các điều khoản và điều kiện nêu trong chương trình học bổng 

“TÀI TRÍ VIỆT” và Biểu học phí năm học 2022-2023 (bao gồm các quy định về:  Đăng ký nhập 

học; Chính sách thanh toán học phí, thôi học và hoàn phí). 

I/we have read and fully agreed the terms and conditions listed in the “TAI TRI VIET” scholarship 

and Tuition Fee Payment Schedule for the current academic year (including the payment of fees, 

withdrawal, and refund policy).  

 

2. Căn cứ theo chương trình học bổng của Nhà trường, nếu đăng ký xét tuyển vào học tại trường, 

Tôi/chúng tôi đăng ký nhận học bổng loại: (Ghi rõ tên và mức học bổng tương ứng với thành tích 

ghi ở Mục III): 

According to the scholarship program of CIS Lao Cai, if I/we apply for admission to study at the 

school, I/we apply for a scholarship of the type: (Specify name and level of scholarship 

corresponding to the achievements stated in the list Section III): 

 .............................................................................................................................................................  

 

3. Tôi/chúng tôi đồng ý chịu trách nhiệm trong việc thanh toán các khoản phí còn lại (nếu có) theo quy 

định trước khi con em chúng tôi nhập học. Nếu không hoàn thành đầy đủ và đúng hạn, Nhà trường 

có quyền từ chối cấp học bổng. 

I/we agree to be responsible for the payment of the remaining fees (if any) before the student can 

attend classes. In the event of non-payment of applicable fees on the due date, the School may refuse 

a scholarship. 
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Kính đề nghị Nhà trường xem xét và cấp học bổng. 

I/we sincerely recommend the School to consider and grant the scholarship. 

 

Ngày ............  tháng ............. năm ................     Người đăng ký 

Date ………   Month ……… Year………….. Signature of Parents/Guardians

  

 

 

 

Xác nhận của nhà trường / Confirmation from the school 

 Chấp nhận học sinh/ Accept the student 

 Không chấp nhận/ Decline the application. Lý do/ Reason:  ...........................................................  

Ký tên/ Signature: .................................................................................................................................  

 

Ngày/ Tháng / Năm (Date/ Month/ Year): ............................................................................................  

 

 

 

 


