
 
ĐƠN XIN HỌC BỔNG NHÓM GÓP MỘT BÀN TAY (GMBT) 

 
T H Ô N G  T I N  C Á  N H Â N ( B Ắ T  B U Ộ C )  

☐ HS/SV trong chương trình  Tỉnh: ………………………………………Tên Điều Hợp Viên:……………………………………………….......  

Họ và Tên:  ………………………………………………………………………………………………………….. 

Tên FB ………………………………………………………….. Ngày tháng năm sinh         /          /                 

Điện thoại:……………………………………………………………….……………………………………………… 

Dân tộc:.…………………………………………..… 

Email:………………………………………………………………………………………………..……………………. 

Địa chỉ (nguyên quán)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nơi đang cư trú ……………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sức khỏe ………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nguyện vọng & Ước mơ .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Sinh hoạt thiện nguyện (nếu có) ……..…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

   (  Hình 4x6) 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

G I A  Đ Ì N H  

Họ Tên Cha…………………………………………………………………………………………………Nghề nghiệp…………………………………………………….. 

Ghi chú sức khỏe ……………………………………………………………………………………...Lương / tháng ………………………….……………………… 

Họ Tên Mẹ…………………………………………………………………………………………………Nghề nghiệp…………………………………………………….. 

Ghi chú sức khỏe ……………………………………………………………………………………...Lương / tháng ………………………………………………… 

Số anh chị em …………………………….………………… 
 
☐ Thuộc hộ nghèo ☐ Thuộc hộ cận nghèo  
 
Tóm tắt hoàn cảnh gia đình và tại sao em đáng được nhận học bổng Hands For Hope? (Băt buộc) 
  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 



 
H4H EDU ĐƠN XIN HỌC BỒNG | 1802

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

H Ọ C  V Ấ N  

Trường ……….………………………………………………………………………………………………………Thành phố ……………………………………………… 

☐ Cao đẳng ☐ Đại học  ☐ Học nghề      ☐ Lớp / Năm ……………………… 

Ngành học (Nếu là sinh viên)……………………………………..……………………………………………………….… Mấy năm…………………..…………. 

Thành tích học tập       Khá/Giỏi/Xuất Sắc (Khoanh tròn)     Điểm trung bình …………………..….…Năm học………….…………………… 

Thành tích học tập       Khá/Giỏi/Xuất Sắc (Khoanh tròn)     Điểm trung bình …………………..….…Năm học………….…………………… 

Thành tích đặc biệt (học tập)………………………………………………………..…………………………….…………Năm học………………………………  

C Ô N G  V I Ệ C  L À M  T H Ê M  

☐ Bán thời ☐ Tình nguyện  ☐ Đang tìm việc    

Nơi làm việc………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

Thành phố……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 

Chức vụ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

Thời gian làm tại đây…………………………………tháng         Thời gian tìm việc …………………………………………(tháng)       

Cách tìm được công việc…………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

Mức lương / (tháng) 

☐<2Tr ☐ >2-5Tr   ☐ >5 -10TR     ☐ Con số khác …………………………  

Đ Á N H  G I Á  N H U  C Ầ U  T Ố I  T H I Ể U  

Chi tiêu Đồng/năm Ghi chú 
Học phí chính thức   
Bảo hiểm, cơ sở vật chất và phí khác     
Đồng phục     
Sách giáo khoa     
Đồ dùng học tập     
Học gia sư     
Hỗ trợ  tiền ăn hàng tháng     
Xe đạp     
Chi tiêu khác (liệt kê)      
      
 Tổng Cộng     

 
Nhu cầu khác cần giúp đỡ (Có thể chọn hơn 1 ô) 
☐Tìm việc ☐Kết nối ☐Anh ngữ    ☐Mượn tiền ☐Du học  ☐Kỹ năng mềm ☐Nhu cầu khác………………………………… 

Nếu được mượn thêm tiền trang trải việc học bạn: 
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Sẽ mượn ………………………………….. triệu đồng với lãi xuất %…………………/tháng là thích hợp 
Sẽ trả góp ………………………………….triệu đồng /tháng sau khi ra trường 

G Ó P  T A Y  C Ù N G  N H Ó M  &  G I Ữ  L I Ê N  H Ệ  

Trong tinh thần tái dựng, bạn muốn tham gia các hoạt động của nhóm (Có thể chọn hơn 1 ô sau) 

☐ Đóng góp 
tài chánh 

☐ Tổ chức sự 
kiện gây quỹ  

☐ Góp sức    ☐ Việc khác …………………………………………………………………………………… 
  
 

Đánh vào ô “Có” sau đây, bạn đồng ý nhóm xử dụng chi tiết cá nhân của bạn để trao đổi thông tin của nhóm 
đến bạn          ☐ Có 

C H I  T I Ế T  T À I  K H O Ả N  

Họ Tên      Số tài khoản 

Ngân hàng     Địa chỉ chi nhánh 

C A M  K Ế T  &  K Ý  T Ê N  

Tôi cam kết những điều trên đều là sự thật. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với nhóm Hands For Hope (Góp Một Bàn Tay), 
bị tước mất quyền lợi và phải bồi thường những tổn thất gây ra nếu đơn khai của tôi không đúng sự thật.  

Ký tên dưới đây, tôi đồng ý thực hiện những điền khoản và yêu cầu của chương trình học bổng Hands For Hope (Góp Một 
Bàn Tay)       
 
 
 
 
Chữ ký: ………..……………………………….……….….. Chữ ký: ………..……………………………….………………. 
 
Họ tên người nộp đơn:…………………………………….... Họ Tên Cha Mẹ/Đỡ Đầu………..:…………………………….. 
 
…………./…………./…………              …………./…………./………… 
 
 
 
 
 
Chữ ký: ………..……………………………….………………..  
 
Họ tên Điều Hợp Viên H4H:…………………………………………..  
 
…………./…………./………… 
 
Gởi hồ sơ gồm những giấy tờ sau đây qua email programs@handsforhope.org.au    
               

Đơn xin họ bồng đầy đủ chi tiết và ký tên 
Hình 4x6 (không quá 6 tháng) 
2 hình gia đình (không quá 6 tháng) 
Giấy khen và bảng điểm 2 năm vừa qua 
Giấy khai sinh công chứng 
Sổ hộ khẩu công chứng 
 

Giấy chứng nhận hộ nghèo/cận nghèo 
Giấy cam kết, công chứng tổng thu nhập gia đình hàng tháng  
Thư giới thiệu của giáo viên chủ nhiệm/ Điều Hợp Viên H4H 
Học sinh: chứng minh học phí cho năm mới nhất 
Sinh Viên Đại Học: Bản scan giấy báo Đại học hoặc chứng minh học 
phí hằng năm                         

             


