THÔNG BÁO
Học bổng Lawrence S.Ting năm học 2017-2018 gồm có 47 suất học bổng dành cho
học sinh khối 11 và khối 12:
- Có thành tích học tập suất sắc nhất: 28 suất
- Có hoàn cảnh khó khăn: 19 suất
Giá trị mỗi suất học bổng là 4.500.000 đ/ 9 tháng, tiền học bổng sẽ được chuyển
hàng tháng 500.000 đ cho học sinh thông qua ngân hàng Ngoại thương
Vietcombank Nam Sài Gòn.
* Hồ sơ xin học bổng gồm:
- 2 đơn xin cấp học bổng (1 bản tiếng Anh và 1 bản tiếng Việt) có dán hình (theo
mẫu)
- 1 bản Tự Thuật của bản thân bằng tiếng Anh (học sinh tự viết giấy A4)
- thư giới thiệu của trường (đồng thời có 2 thầy, cô giáo ký tên giới thiệu) - 1 bên
ghi xác nhận của nhà trường)
- Giấy xác nhận tham gia phục vụ công tác xã hội, hỗ trợ cộng đồng (có xác nhận
của tổ chức từ thiện, hoặc của đơn vị tổ chức – giấy A4)
- 1 bản (viết giấy A4) tìm hiểu các hoạt động của Quỹ HTCĐ Lawrence S.Ting
(tham khảo trong trang web của Quỹ: www.lawrencestingfund.org)
- Học sinh thuộc diện gia đình khó khăn phải có xác nhận của chính quyền địa
phương.
Lưu ý:
* Quỹ học bổng sễ tổ chức 1 buổi để gặp trực tiếp các em nộp hồ sơ. Sau khi gặp
gỡ sẽ có thông báo kết quả được nhận học bổng hay không.
* Khi được nhận học bỏng học sinh phải:
- Phô tô số tài khoản mở tại ngân hàng Vietcombank (Lưu ý: tên chủ tài khoản
là tên học sinh – phụ huynh là người giám hộ, đại diện)
- Học sinh nhận học bổng HK1 phải nộp giấy xác nhận tham gia công tác xã hội
HK1 năm học 2017-2018 và có thành tích học tập tốt để xét phát học bổng HK2.
*Hạn nộp hồ sơ: hạn chót 15/8/2017 tại phòng Giáo vụ - Học vụ.

