APPLICATION FORM
ĐƠN ĐĂNG KÝ
SECTION 1: TESLA SCHOLARSHIP APPLICANT/ PHẦN 1: THÔNG TIN ỨNG VIÊN
Full name/Họ và tên học sinh:
Gender/Giới tính:

Male/Nam

Female/Nữ

Date of birth/Ngày sinh:
Name of person completing this form/Họ tên người làm đơn:

Relationship of the person to the applicant/Mối quan hệ với học sinh:

This is an important form, as it will be the first step in determining whether your application for
a scholarship is successful. Please take care over your responses.
Xin lưu ý đây là tờ đơn quan trọng và là bước đầu tiên để xem xét việc trao học bổng cho học
sinh. Vui lòng xem xét kỹ càng câu trả lời của Học sinh và Phụ huynh trong khi điền đơn.
Please note that we will only be contacting those applicants whom we wish to interview. If you
have not heard from us, unfortunately your application was not successful.
Xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ liên lạc với ứng viên chúng tôi mong muốn được phỏng vấn. Rất lấy
làm tiếc nếu Phụ huynh và học sinh không nhận được bất cứ thông báo nào từ phía Nhà trường
vì học sinh đã không đủ điều kiện để tham dự phỏng vấn.
SECTION 2: FAMILY DETAILS/PHẦN 2: THÔNG TIN GIA ĐÌNH
Father’s name/Họ và tên cha:
Phone number/Điện thoại:
Email:
Father’s employment details/Nghề nghiệp:
Mother’s Name/Họ và tên mẹ:
Phone number/Điện thoại:
Email:

Mother’s employment details/Nghề nghiệp:
With whom do you live?/Học sinh đang sinh sống cùng ai?
Both parents/Cha mẹ

Mother only/Mẹ

Father only/Cha

Guardian/Người giám hộ

How many brothers and sisters do you have?/Học sinh có bao nhiêu anh/chị/em?

What is your home address?/Địa chỉ thường trú?

How long have you lived at this address?/Học sinh đã sinh sống ở đây bao lâu?

SECTION 3: SCHOOL DETAILS/PHẦN 3: THÔNG TIN TRƯỜNG HỌC
Name and address of your current school/Tên và địa chỉ của trường học hiện tại của học sinh:

Name of the Principal of your school/Tên hiệu trưởng của trường học hiện tại học sinh đang
theo học:
Name of your Homeroom teacher/Họ và tên của Giáo viên Chủ nhiệm:

Grade level/Lớp:
How long have you been at this school?/Học sinh đã theo học tại trường trong thời gian bao
lâu

What other schools have you attended? Please give their names and addresses and the
years you attended them?/Những trường khác mà học sinh đã theo học? Vui lòng điền tên,
địa chỉ và năm tham gia tại trường?
No.
Stt.
1
2
3

Name of School
Tên trường

Years attended
Năm tham gia

Address
Địa chỉ

SECTION 4: CO-CURRICULAR AND OTHER OUTSTANDING ACHIEVEMENTS/PHẦN 4: CHƯƠNG
TRÌNH NGOẠI KHÓA VÀ CÁC GIẢI THƯỞNG KHÁC
What are some of the co-curricular or other achievements?/Một số chương trình ngoại khóa và
giải thưởng mà học sinh đạt được?
No.
Activity
Achievement
Year
Stt.
Hoạt động
Giải thưởng
Năm
1
2
3
Are you currently holding any other scholarship(s)?/Học sinh hiện đang giữ bất kỳ học bổng nào
khác không?
Yes/Có

No/Không

If “Yes” to the above, please state such scholarships/Nếu “Có”, vui lòng nêu các học bổng mà
học sinh đạt được:

SECTION 5: APPLICANT’S SUPPORTING STATEMENTS/PHẦN 5: CHIA SẺ CẢM NGHĨ CỦA ỨNG VIÊN
In the space provided please explain why you believe you deserve a TESLA Scholarship/Vui lòng
giải thích lý do tại sao em tin rằng em xứng đáng nhận được Học bổng TESLA.

Write about something you have done over the last year that makes you proud/Nêu một số thành
tựu em đã làm được và cảm thấy tự hào trong năm qua.

What does being a global citizen mean to you?/Trở thành công dân toàn cầu có ý nghĩa gì đối
với em?

After reflecting on this past school year, what goal(s) would you like to achieve next year at
Tesla?/Sau khi suy ngẫm và đánh giá về năm học vừa qua, em muốn đạt được (những) mục tiêu
nào tại Tesla trong năm tới?

Name of person who completed this form/Họ và tên người làm đơn:

Signature/Chữ ký:

Date/Ngày:

If you have any questions or concerns regarding the scholarship, please contact our
Admission via email admission@tesla.edu.vn or phone number 028 7307 9889
Nếu Quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc liên quan đến học bổng, vui lòng liên hệ với nhân
viên tuyển sinh của chúng tôi qua email admission@tesla.edu.vn hoặc số điện thoại 028 7307
9889.

