
1/3 
 

 
 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ CẤP HỌC BỔNG BFF 2015 
Ứng viên có thể liên hệ Ban Tuyển Sinh qua email tuyensinh@hocbongBFF.org hoặc số điện thoại 
hotline 0933.957.837 để được hỗ trợ từ 9:00 – 17:00 các ngày thứ hai đến thứ bảy. 

Thời hạn cuối cùng để nộp Hồ sơ Đăng ký cấp Học bổng BFF 2014 là ngày 25/09/2015 qua: 

- Email tuyensinh@hocbongBFF.org  
- Hoặc đường bưu điện tại: Nhà số 2, đường D4, Khu Thảo Nguyên Sài Gòn, Phường Long 

Thạnh Mỹ, Quận 9, TP.HCM 
 

PHẦN 1: THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ và Tên (viết in hoa)  

Giới tính (nam / nữ) & Tuổi Giới tính  Tuổi  

Ngày sinh (nn / tt / 19nn)  

Nơi sinh & Quê quán (tỉnh/TP)  Nơi sinh  Quê quán  

CMND (số, ngày & nơi cấp)  

Hộ khẩu thưòng trú (chi tiết) 
 
 

Điện thoại liên lạc Di động  Nhà  

Địa chỉ email (thường sử dụng)  

Người liên lạc trong trường hợp 
khẩn cấp 

Họ tên  

Quan hệ  Di động  
 

PHẦN 2: THÔNG TIN GIA ĐÌNH (ông, bà, cha, mẹ, anh chị em ruột và người đang nuôi dưỡng em) 

Họ và Tên Quan hệ Tuổi Nghề nghiệp 
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PHẦN 3: QUÁ TRÌNH HỌC TẬP 

1. Kết quả thi Tốt nghiệp và Xét tuyển Đại học năm 2015. Lưu ý: không tính điểm ưu tiên 

Kết quả thi Tốt nghiệp 2015 

Toán Tiếng Anh Văn Vật lí Địa lí Hóa học Lịch sử Sinh học 

        
 

Kết quả Xét tuyển Đại học 2015 

Tên trường  

Ngành  

Điểm từng môn: (ghi tên môn học) 
Môn…………… 

 

Môn…………… Môn…………… 

 

2. Quá trình học Phổ thông Trung học 

 Tên trường Tỉnh / TP Điểm trung bình Hạnh kiểm 

Lớp 10     

Lớp 11     

Lớp 12     

Thành tích 
học tập và 

tham gia các 
hoạt động 
khác (đoàn 
thể, năng 
khiếu, tình 
nguyện…) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PHẦN 4: NGƯỜI XÁC THỰC THÔNG TIN (tối thiểu là 03 người) 

Em đồng ý để Chương trình BFF liên hệ với các cá nhân bên dưới để xác thực thông tin mà em đã 
trình bày trong thư Chia sẻ Nguyện vọng và phần 1,2,3,4 trong phiếu đăng ký này. 

Họ và Tên Quan hệ Đơn vị Công tác Điện thoại 

 GVCN cấp 3   

 Lớp trưởng   

 Bạn thân   
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CAM KẾT CỦA ỨNG VIÊN 

Em cam kết: những thông tin do em cung cấp trong phiếu đăng kí này là đầy đủ và đúng sự thật. Nếu 
có bất cứ điều gì gian dối sẽ là cơ sở để buộc em phải dừng việc được nhận Học bổng BFF và bồi 
hoàn lại toàn bộ chi phí đã được nhận từ Chương trình BFF. 

 

Ứng viên ký tên:  ______________________________ 

 

Họ và tên:  ______________________________ 

 

Ngày:    ______________________________ 

 

 

 

Chương trình Big Friend Foundation (BFF) là chương trình phi lợi nhuận, được thành lập với mục 
tiêu tiếp sức và trợ lực cho các bạn trẻ hiếu học nhưng gặp khó khăn về tài chính có cơ hội hoàn tất 
ước mơ học Đại học; và trang bị cho các em những kỹ năng sống và làm việc cần thiết thông qua 
các hoạt động huấn luyện, chia sẻ, kết nối trong chương.  

BFF được thành lập và điều hành bởi các cá nhân trẻ tâm huyết với mục tiêu của BFF và cam kết 
tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc hoạt động của nhóm. BFF không phải là tổ chức tôn giáo, chính 
trị và không trực thuộc sự quản lý của các tổ chức tôn giáo, chính trị, doanh nghiệp. 


