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ĐƠN XIN THAM GIA HỌC BỔNG 

 NHÀ LÃNH ĐẠO CHÂU Á 2019 
 

Kính gửi: Tập đoàn học viện Tiếng Nhật Sendagaya (SJI) 

Kính gửi: Học viện Ngoại ngữ Sendagaya 
 

Em làm đơn này để xin được tham gia xét tuyển chương trình học bổng Nhà lãnh đạo Châu Á năm 2019, Em xin cam đoan nội dung khai 

ở dưới là sự thật.  

Trường hợp nếu Em được nhận học bổng này, Em xin hứa sẽ không bỏ giữa chừng  với mục đích nhận học bổng khác.  

 

I. Thông tin cá nhân  

Họ và tên:  Giới tính:  

 

Ngày tháng  

năm sinh: 

 Điện thoại :  

 

Trường THPT : 
 Lớp :  

 

Chỗ ở hiện tại: 

 

 

 

II. Thông tin người giám hộ: 

Họ và tên (Bố hoặc Mẹ):  Ngày tháng năm sinh:  

Nghề nghiệp:  Di động:  

Chỗ ở hiện tại:  

III. Thành tích học tập: 

(Liệt kê thành tích học tập như: Điểm Tổng kết TB/năm; giải HSG; giải QG; hoạt động ngoại khóa....) 
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Hình thẻ 
(Dài)4cmx(rộng)3
cm 
Hình nửa người 
trên, viết họ và tên 

lên phía sau hình. 

Hình chụp trong 
vòng 06 tháng gần 

đây. 
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IV. Thông tin học bổng đang được nhận hoặc thông tin học bổng đang xin hoặc các học bổng khác. 

(Có thể kê khai các học bổng đang nhận, đang xin hoặc đang quan tâm của các quốc gia khác nhau) 

 

 

Tên học bổng 

 

Tên đoàn thể 

cấp học bổng 

 

Tiền/

tháng 

 

Thời hạn nhận học bổng 

 

Hiện trạng 
（chọn 1 trong 3） 

   Năm tháng Bắt đầu ・Đang nhận 

    ・Đang xin 

 Năm  tháng Kết thúc ・Đã nhận 
quyết định 

   Năm tháng Bắt đầu ・Đang nhận 

    ・Đang xin 

 Năm tháng Kết thúc ・Đã nhận 
quyết định 

 

V. Kế hoạch học tập 

(trường hợp nếu không đủ chỗ viết, có thể viết riêng ra giấy A4 rồi nộp kèm theo) 

（1）Lý do, nguyện vọng chọn đi du học Nhật Bản 

（2）Kế hoạch học tập trong thời gian học tại Nhật Bản 
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Em rất mong muốn được nhận Học bổng Nhà lãnh đạo Châu Á năm 2019. Học bổng được cấp trong quá trình học tập 

và rèn luyện tại trường Học viện Ngoại ngữ Sendagaya dành cho khóa học kỳ .......................... bắt đầu từ.......................... 

dự kiến tốt nghiệp vào................................ 

................, ngày ….. tháng….. năm ….. 

                                                                                                                                Người viết đơn 
                                                                                                                                (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 
 


