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SAL SCHOLARSHIP APPLICATION FORM 

 
 
 

 
A. Personal Information / Thông tin cá nhân 

 
1. Full name: _______________________________________________________ Gender: ___________________________ 

Họ và tên        Giới tính 
2. Date of birth: ________________________________ Place of birth: ________________________________________ 

Ngày, tháng, năm sinh                              Nơi sinh 
3. Ethnicity: ____________________________________ Religion: _____________________________________________ 

Dân tộc            Tôn giáo: 
4. Permanent address: _________________________________________________________________________________ 

Địa chỉ thường trú 
5. Temporary address: _________________________________________________________________________________ 

Địa chỉ hiện tại 
6. Phone number: ________________________________ Email address: _____________________________________ 

Số điện thoại                                                             Địa chỉ email     
7. Facebook: _____________________________________________________________________________________________ 

 
8. Phone number of caregiver: ________________________________________________________________________  

Số điện thoại người thân 

 

B. Family Information / Thông tin gia đình 
 

Please list all your family members including parents and siblings: 
Vui lòng hoàn thành danh sách thành viên gia đình gồm cha mẹ và anh chị em ruột 
 

Full name 

Họ và tên 

Age  

Tuổi 

Relation  

Mối quan hệ 

Occupation  

Nghề nghiệp 

Place of Occupation 

Nơi làm việc/học tập 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Monthly income of direct caregivers: __________________________________________________________________ 
Tổng thu nhập hàng tháng của người nuôi dưỡng trực tiếp 
 
Please attach your family’s certificate of poor / near poor household (if any) 
Vui lòng đính kèm giấy chứng nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo (nếu có) 
 

 

4x6 photo taken in 
last 6 months 
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C. Academic Information / Thông tin học vấn 
1. School Grades / Các cấp học             Score 10 – Thang điểm 10 

Name of school (primary, secondary, high school) 

Tên trường (Tiểu học, THCS, THPT) 

Province/City 

Tỉnh/thành phố 

Grade/ Result 

Kết quả tổng kết 
cuối năm 

   

   

   

Awards and Achievements (If any)/ Các giải thưởng và thành tích (nếu có) 

Achievements 

Thành tích 

Program  

Chương trình 

Time 

Thời gian  

   

   

   

List of Scholarships Received / Liệt kê về các học bổng từng nhận: 

Scholarship name 

Tên học bổng 

Received time 

Thời gian nhận 

Purpose of scholarship 

Mục đích của học bổng 

Remark  

Ghi chú 

    

    

2. Expected College or University / Thông tin ứng tuyển đại học (cao đẳng)         

School name 

Tên trường đại học/cao đẳng 

Province/City 

Tỉnh/thành phố 

Faculty 

Chuyên ngành 

   

   

 
D. Others / Thông tin khác: 

1. Extracurricular Activities / Các hoạt động ngoại khóa: 

Activities 

Hoạt động 

Role 

Vai trò 

Time 

Thời gian tham gia 

Awards (if any) 

Giải thưởng (nếu có) 
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2. Volunteer Activities / Các hoạt động tình nguyện: 

Activities 

Tên hoạt động 

Purpose 

Nội dung hoạt động 

Role 

Vai trò 

Time 

Thời gian tham gia 

    

    

    

3. Favorite Leisure Activities / Sở thích cá nhân: 
__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Reference – The candidate must arrange a time for the Scholarship Committee to talk 

to your reference teacher /Thư giới thiệu - ứng viên cần sắp xếp thời gian để Ban Học Bổng 

trao đổi với giáo viên của bạn 

Name of teacher / Họ và tên giáo viên: _________________________________________________________________ 

School / Trường: _________________________________________________________________________________________ 

Department / Bộ môn: ___________________________________________________________________________________ 

Tel. / Số điện thoại: __________________________________Email: _____________________________________________ 
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Essays (Max 350 words for each question)/ Tiểu luận (Tối đa 350 từ cho mỗi câu hỏi) 

 

1. Why did you decide to pursue your major of interest at university? / Tại sao bạn quyết định 
học chuyên ngành đã chọn? 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

2. Why do you think that you are a good candidate for the SAL Scholarship Program? / Tại sao 
bạn nghĩ rằng bạn sẽ là ứng viên tốt cho Chương Trình Học Bổng SAL? 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

3. When was the most difficult period in your life and why? What did you learn from the 
experience? / Thời điểm nào là giai đoạn khó khăn nhất bạn đã trải qua và vì sao? Bạn đã học 
được điều gì từ trải nghiệm đó? 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

4. Who is your role model in life? Why? / Ai là hình mẫu trong cuộc sống của bạn và vì sao? 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

5. Why do you need tuition support from the SAL Scholarship Program? / Điều gì khiến bạn thật 
sự cần hỗ trợ học phí từ Chương Trình Học Bổng SAL? 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
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GUILDLINE FOR SCHOLARSHIP APPLICATION  

HƯỚNG DẪN NỘP HỌC BỔNG 

Step 1/Bước 1 

Form/ Đơn ứng tuyển và thư giới thiệu 

 Complete the Scholarship Application Form 

Hoàn thành đơn ứng tuyển  

 The recommendation letter should be completed by the candidate’s reference teacher  

Thư giới thiệu từ giáo viên 

 

Step 2/Bước 2 

Submission via email/ Nộp hồ sơ ứng tuyển qua email csr@nhojsc.vn  

 Submit the Scholarship Application Form. 
Nộp Đơn ứng tuyển học bổng  

 The recommendation letter should be sent directly to the Scholarship Committee by the 
reference teacher. 
Thư giới thiệu phải được gởi trực tiếp từ giáo viên đến Ban Học Bổng 

 Attach the latest high school transcript. 
Đính kèm học bạ THPT 

 A photo of the candidate’s house (from the front). 
Một tấm hình phía trước ngôi nhà 

  

Step 3/Bước 3 

Assessment and interview (candidates and teachers)/ Đánh giá và phỏng vấn (ứng viên và 
giáo viên) 

Shortlisted candidates will be invited to participate in an assessment followed by an interview 
with the Scholarship Committee. 

Ứng viên được chọn sẽ tham gia vào vòng phỏng vấn với Ban Học Bổng. 

 

Step 4/Bước 4 

Result/ Thông báo kết quả 

The SAL Scholarship Committee will announce the results. Scholarships will be awarded to 
candidates that best meet the criteria of the SAL Scholarship Program.   

Ban Học Bổng SAL sẽ thông báo tới ứng viên đáp ứng đủ các tiêu chí của chương trình.  

mailto:csr@nhojsc.vn

