
 

 

THƯ TIẾN CỬ 

Recommendation Letter 

 

Kính gửi: Hội đồng xét học bổng “TÀI TRÍ VIỆT” Trường Quốc tế Canada-Lao Cai  

Dear: The TAI TRI VIET Scholarship Committee of the Canadian International School in Lao Cai 

 

Dựa trên các tiêu chí đánh giá của học bổng Tài trí Việt của Trường Quốc tế Canada Lào Cai, tôi xin 

được trân trọng tiến cử ứng viên như sau/ Based on the evaluation criteria of the Tai Tri Viet 

Scholarship of the Canadian International School Lao Cai, I would like to recommend the following 

student: 

 

1. Thông tin về ứng viên/ Information of recommended students: 

 

Họ và tên/Student’s name ________________________________________________________ 

Giới tính/Sex: Nữ/Female ☐                                     Nam/Male ☐    

Ngày sinh/ Date of birth: _________________________________________________________ 

Cấp lớp học hiện tại/Current Grade: _______________ 

Trường hiện học/Current School: 

Đã học tại trường _________________________________ từ năm _______ đến năm _________ 

/Attended the school of _____________________________________  from ______ year) to 

______ (year) 

Loại học bổng được đề xuất/ Type of scholarship  

                        Học bổng Toàn phần/ Full ☐             Học bổng bán phần/ Partial Scholarship ☐ 

         

2. Thông tin về phụ huynh của ứng viên/Parent Contact 

 

Họ và tên/Parent’s Name: __________________________________________________________ 

Quan hệ với học sinh/Relationship with student: ________________________________________ 

Số điện thoại/Phone number: _______________________________________________________ 

Email /Email: ___________________________________________________________________ 

 

Địa chỉ liên lạc/Home mailing address: ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

3. Kết quả đánh giá ứng viên (Khoanh tròn vào thang điểm đánh giá, thang điểm từ 1 đến 10 tương 

đương từ thấp đến cao)/Criteria (Circle the rating scale, the scale from 1 to 10 is equivalent from low 

to high)  

 

Kết quả học tập (đính kèm bảng điểm gần nhất)/Academic Performance (attach most recent report 

cards)  

 
Khả năng tiếng anh/English Language Proficiency 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



 

 

Khả năng làm việc nhóm/Teamwork

 
Khả năng lãnh đạo/Leadership Capacity

 
Đóng góp cho cộng đồng (Các hoạt động ngoại khóa; các hoạt động mang tính cộng đồng, xã 

hội…)/Community Contribution (involvement in extra-curricular activities)  

 
 

4. Ý kiến nhận xét thêm/Additional Comments          

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5. Thông tin liên hệ/Contact Information:      

   

Trường/School’s name: ___________________________________________________________ 

Người liên hệ/Contact person:_________________________Chức vụ/position:_______________ 

Điện thoại/Phone number: _________________________________________________________ 

Thư điện tử/ Email: 

  

 

                                                                                    ………   Ngày _____  Tháng _____ Năm _____ 

                                                                                    ……….    Date  _____  Month _____ Year _____ 

                                                                                             

                                                                                                          Đại diện trường 

                                                                                                       School representative 

                                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên,chức vụ và đóng dấu) 

                                                                                       (Sign, write full name,position and stamp) 
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