TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE
@ CẦN THƠ

ĐƠN ĐĂNG KÝ - CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TÀI NĂNG
DÁN ẢNH TẠI ĐÂY

Điền thông tin bằng chữ IN HOA.

Mọi thông tin cung cấp dưới đây sẽ được bảo mật.
 PHẦN DÀNH CHO VĂN PHÒNG

PHẨN A – THÔNG TIN VỀ HỌC SINH

NGÀY ĐĂNG KÝ (NGÀY/THÁNG/NĂM):

Họ và tên học sinh
NGƯỜI NHẬN ĐĂNG KÝ:

(HỌ)

(ĐỆM)

(TÊN)

Địa chỉ

Điện thoại nhà riêng.

Số điện thoại di động

Email

Tôn giáo

Số Hộ chiếu (nếu có).

Ngày sinh

Nơi sinh

Quốc tịch

Giới tính

 Nữ

Ngày

Tháng

 Nam

PHẨN B – THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNH
THÔNG TIN CÁ NHÂN
(Khoanh tròn)

Họ và tên (Cha / Mẹ)
Địa chỉ
(nếu khác địa chỉ của học sinh)

Số điện thoại cố định

Số điện thoại di động

Thư điện tử
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PHẦN C – ĐIỂU KIỆN VÀ ĐIỂU KHOẢN
1. Học sinh cần xuất trình Bảng điểm và Giấy khai sinh / Hộ chiếu bản gốc (nếu có) / Thẻ học sinh khi nộp đơn
đăng ký để kiểm tra.
2. Học bổng không được chuyển nhượng hoặc quy đổi thành tiền mặt.
3. Chương trình Học bổng này không được áp dụng cùng lúc với bất cứ chương trình ưu đãi nào khác (nếu có) trong
suốt quá trình học tập của học sinh tại Trường Quốc Tế Singapore @ Cần Thơ.
4. Phí Ghi danh và Phí Đặt cọc không nằm trong phạm vi của Chương trình học bổng.
5. Các khoản Phí khác bao gồm nhưng không giới hạn ở phí đồng phục, chi phí về sách vở, phí bảo hiểm, tiền ăn nếu
có và các khoản phí khác mà có thể phát sinh trong năm học và không nằm trong biểu Học phí, ví dụ phí dã ngoại
tùy chọn, hoạt động ngoài trời, v…v không nằm trong phạm vi của Chương trình Học bổng.
6. Trong suốt thời gian học tại trường, mọi khoản Học phí và các phí khác phải được thanh toán theo đúng thời hạn
quy định. Trong trường hợp học phí và và các phí khác không được thanh toán theo thời hạn quy định, học bổng sẽ
tự động chấm dứt hiệu lực ngay từ học phần đó của năm học mà không cần có thông báo.
7. Học bổng có thể bị chấm dứt bất cứ thời điểm nào nếu học sinh có những hành vi theo Nhà trường đánh giá thuộc
các trường hợp sau:
a. Học sinh có thái độ và hành vi không phù hợp.
b. Học sinh không mặc đồng phục đúng quy định.
c.

Học sinh không tuân thủ các nội qui, quy định và quy tắc ứng xử của nhà trường

d. Học sinh có hành vi không phù hợp và gây ảnh hưởng xấu tới môi trường sư phạm của trường hoặc tới các học
sinh khác.
e. Học sinh không tích cực tham gia tổ chức và tham dự tối thiểu 3 sự kiện của trường, bao gồm nhưng không giới
hạn ở sự kiện Tết Trung Thu, Hội chợ từ thiện Giáng sinh, Chương trình Biểu diễn Văn nghệ cuối năm...
8. Việc duy trì Học bổng sẽ được xem xét vào cuối mỗi năm học, chi tiết như sau:
8.1. Học sinh phải duy trì kết quả học tập cao trong cả Chương trình Việt Nam và Quốc tế:
Duy trì mức
học bổng

Kết quả học tập tối thiểu cần đạt
cho phần Chương trình quốc tế

50%
70%
100%

Điểm trung bind 80%
Điểm trung bình 85%
Điểm trung bình 90%

Kết quả học tập tối thiểu cần đạt cho
phần Chương trình Việt Nam
Kết quả học tập: Giỏi
Hạnh kiểm: Tốt

8.2. Sau khi kết thúc năm học, những học sinh không đạt kết quả học tập tối thiểu theo quy định sẽ được Nhà trường gửi
thư yêu cầu cần phải cải thiện điểm số trong Học kỳ I của năm học tiếp theo. Trong trường hợp học sinh không đạt
mức điểm tối thiểu như quy định sau khi kết thúc Học kỳ I của năm học tiếp theo, Học bổng sẽ chấm dứt hiệu lực kể
từ Học kỳ II của chính năm học đó.
8.3. Học sinh phải tích cực tham gia hoạt động xã hội và / hoặc các cuộc thi ở cấp trường/quận/thành phố …
Chữ ký Phụ huynh
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9.

Học sinh phải theo học liên tục tại Trường Quốc tế Singapore @ Cần Thơ từ ngày học bổng có hiệu lực. Trong
trường hợp học sinh xin bảo lưu hay thôi học tại trường, Học bổng sẽ hết hiệu lực ngay lập tức.

10.

Nhà trường có quyền thay đổi quyết định hoặc từ chối cấp học bổng trong trường hợp thông tin do phụ Huynh
và học sinh cung cấp không chính xác.

11.

Chỉ những học sinh đạt giải và được cấp học bổng sẽ nhận được thông báo. Nhà trường sẽ có trách nhiệm
công bố chi tiết của việc xét tuyển. Việc lựa chọn học sinh để trao tặng học bổng thuộc toàn quyền quyết định
của Nhà trường. Kết quả của nhà trường là quyết định cuối cùng và Phụ huynh không được quyền khiếu nại.

Tôi cam đoan những thông tin được cung cấp trong Đơn đăng ký này là đúng và chính xác. Tôi đã đọc, hiểu,
chấp thuận và đồng ý thực hiện đúng các điều khoản và quy định nêu trên.
Tôi hiểu rằng Trường có quyền được thay đổi hoặc hủy bỏ việc tài trợ học bổng nếu thông tin tôi cung cấp
không xác thực.

Chữ ký của Phụ huynh

Họ & Tên của Phụ huynh
Ngày
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