
GRADE 9-11 SCHOLARSHIP REGISTRATION FORM
ĐƠN ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN HỌC BỔNG LỚP 9-11

2021-2022

v f  i  s  .  t  d  t  u  .  e  d  u  .  v  n

Parent’s information/ Thông tin phụ huynh

Full name/ Họ và tên

Email address/ Địa chỉ email

Phone number/ Số điện thoại 

School address/ Địa chỉ nhà

Student’s information/ Thông tin học sinh

Full name/ Họ và tên học sinh

Date of birth/ Ngày tháng năm sinh

Current school’s name/ Trường học hiện nay 

Current school’s address/ Địa chỉ trường hiện nay 

I would like to register for my child for the scholarship at Vietnam - Finland International School. I confirm that 
my child is qualified with all of the requirements from the school and all of the information I provided is true. 
The have attached the following documents: 
Tôi mong muốn đăng ký xét tuyển học bổng cho con tôi tại Trường Quốc tế Việt Nam – Phần Lan. Tôi cam kết 
rằng con tôi đáp ứng đủ các yêu cầu của nhà trường và tất cả các thông tin cung cấp đều trung thực.  Tôi đính 
kèm các văn bản sau: 
 Copy of birth certificate/ Bản sao giấy khai sinh
 02 4x6 latest portrait of the student/ 02 ảnh 4x6 mới nhất
 Copy of school report of 2020-2021/ Bản sao kết quả học tập năm 2020-2021
If the report of 2020-2021 is not available, please provide the copy of the report of 2019-2020 and Term 1 
of 2020-2021, then submit the copy of school report of  2020-2021 before 15/06/2021.
Nếu học sinh chưa có kết quả học tập năm 2020-2021, vui lòng nộp bản sao kết quả học tập năm học 
2019-2020 và học kỳ 1 năm học 2020-2021, sau đó bổ sung bản sao kết quả năm học 2020-2021 trước 
15/06/2021. 
 Copy of English certificates (if applicable)/  Bản sao các chứng chỉ Tiếng Anh (nếu có)
 Copy of certificates for social activities (if applicable)/ Bản sao chứng chỉ hoạt động cộng đồng (nếu có)
 Copy of rewards (if applicable)/ Bản sao các giải thưởng (nếu có)
 The writing of the students (form)/ Bài luận của học sinh (theo mẫu) 
 Recommendation from 02 people, one must be former teacher/ Thư giới thiệu từ 02 người, một người  
 phải là giáo viên từng dạy học sinh

Parent’s declaration/ Cam kết của phụ huynh 

Admission staff/ Chuyên viên tuyển sinh Parent’s signature/ Chữ ký của phụ huynh 
Date | Ngày ………./………../………….. Date | Ngày ………./………../…………..

admissions@vfis.tdtu.edu.vn Hotline: (+84) 090 399 6232


