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Chương trình học bổng Nguyễn Trường Tộ 
Quỹ Giáo dục, Y tế, Văn hóa Việt Nam (VNHELP) tài trợ 

 
VNHELP là một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Mỹ chuyên thực hiện các dự án nhân đạo và 
phát triển cho các cộng đồng gặp nhiều khó khăn tại Việt Nam. Các chương trình của VNHELP  
hỗ trợ cho người dân tự vươn lên bằng khả năng của chính mình. Website của tổ chức: 
www.vnhelp.org 
 
CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG NGUYỄN TRƯỜNG TỘ do VNHELP tài trợ cấp học bổng 1 
năm cho sinh viên nghèo học giỏi. Một số sinh viên đặc biệt xuất sắc và có hoàn cảnh cực kỳ khó 
khăn được chọn nhận học bổng 4 năm, từ năm đầu tiên vào đại học cho đến hết năm cuối đại học.   
 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG NGUYỄN TRƯỜNG TỘ 
 

THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN 
 
Họ và tên: _____________________________________________  Giới tính:______________ 
Ngày tháng năm sinh: ________________________    Email: ___________________________ 
Địa chỉ hiện tại:  _______________________________________________________________ 
Điện thoại bàn: ______________________  Điện thoại di động (nếu có): ___________________ 
Trường học: _____________________ Ngành học: ___________________  Năm thứ: ________ 
Tên cha: ________________________________  Tuổi cha: ____________________________ 
Nghề nghiệp của cha: _____________________ Thu nhập hàng tháng của cha: ______________ 
Tên mẹ: ________________________________  Tuổi mẹ: _____________________________ 
Nghề nghiệp của mẹ: ______________________ Thu nhập hàng tháng của mẹ:______________ 
Địa chỉ của cha mẹ: ____________________________________________________________ 
Có bao nhiêu anh chị em ruột: __________________ 
Hoàn cảnh kinh tế cá nhân (lợi tức hàng tháng): 
      __________  (VNĐ)    Làm thêm (Nêu rõ làm gì) 
      __________  (VNĐ)    Đang nhận học bổng khác 
      __________  (VNĐ)    Khác 
Hoàn cảnh gia đình (ghi tóm tắt những trở ngại chính): 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
  
Dự tính cho tương lai sau khi tốt nghiệp đại học: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Sinh viên ký tên: ________________________________________ Ngày: _________________ 
 


	THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN

