THÔNG BÁO
Học bổng Odon vallet năm học 2017-2018 dành cho học sinh khối 11 và khối 12:
1. Số lượng học bổng (khu vực phía Nam)
270 suất
2. Giá trị học bổng:
9.500.000 VNĐ
3. Đối tượng xét:
Học sinh giỏi lớp 11 và 12, có nhiều thành tích trong học tập ở các môn khoa học tự nhiên (Toán,
Tin, Lý, Hóa, Sinh), giải nhì cấp tỉnh/TP trở lên.
4. Hồ sơ xin học bổng gồm:
o Một bản sao CMND (không cần công chứng).
o Phiếu đăng ký học bổng theo mẫu (download từ trang http://rvn-vallet.org/?page_id=662
o Một bản sao học bạ năm học 2016 – 2017 (trang 1 là bìa học bạ; trang 2 là bảng điểm
của học sinh). (Cô Tâm photo)
o Bản sao giấy chứng nhận thành tích nổi bật năm lớp 10, 11 và 12 (chứng nhận học sinh giỏi
cấp tỉnh/thành phố, Olympic khu vực, HSG Quốc gia, Quốc tế, …). Học sinh đã nhận học
bổng Vallet năm 2016 chỉ nộp thành tích từ tháng 6/2016 đến nay.
o Đơn xin học bổng (đánh máy hoặc viết tay trên giấy trắng khổ A4, dài không quá 2 trang)
theo thứ tự các nội dung sau:
 Hoàn cảnh gia đình, các nỗ lực vượt khó trong học tập và cuộc sống.
 Kết quả học tập nổi bật đã đạt được, ước mơ và dự định trong tương lai.
 Ý kiến của một thầy/cô về năng lực học tập và tư cách, đạo đức.
5. Qui trình xét học bổng:
Học sinh nộp đầy đủ hồ sơ cho thầy/cô phụ trách học bổng của trường.

(Cô Tâm phòng giáo vụ hạn chót là ngày 28/06/2017 (thứ tư).
Kết quả sẽ được công bố trên website http://rvn-vallet.org (ngày dự kiến 15/7/2017) và sẽ được gửi
về Trường.
Ngày trao học bổng dự kiến: tháng 9/2017 tại Nhà hát lớn Thành Phố, TpHCM
MỘT SỐ LƯU Ý:




Tất cả các mẫu hồ sơ download tại website: http://rvn-vallet.org/?page_id=662
Tất cả các giấy tờ trong hồ sơ học bổng chỉ sử dụng khổ giấy A4.
Học sinh được nhận học bổng phải có mặt để nhận học bổng (không giải quyết nhận thay).

