Hội Khuyến Học at Dallas, Texas
SCHOOLING ENCOURAGEMENT FOUNDATION
Mailing Address: 15102 Daneway Dr. Frisco, Texas 75035 – Website: https://www.khuyenhoc.org

Đơn Xin Học Bổng
Scholarship Application Package
Tên học sinh Student’s name: __________________________________________________________________
Trường (school name): ______________________________________________________________________________
Hiện học lớp Grade: 1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__ 9__ 10__ 11__ 12__

Ngày sinh Date of Birth: _______/______/_______
Địa chỉ nơi cư ngụ Residential address: __________________________________________________________
Gia cảnh Family Circumstance:

Mồ Côi Orphan

Không cha hoặc không mẹ Live with other

Gia đình nghèo túng Financial hardship

Tên Cha Father’s Name: ______________________________________________________________________
Nghề Nghiệp Occupation: ______________________________________________________________
Tên Mẹ Monther’s Name: _____________________________________________________________________
Nghề Nghiệp Occupation: ______________________________________________________________
Tên, trường học hoặc công việc của anh chị em (name, school or occupation of your siblings)
Tên anh, chị, em

12345678-

Nghề nghiệp

Tuổi

Đã lập gia

Sống chung

đình

trong gia đình

đã có gđ
chưa có gđ
đã có gđ
chưa có gđ
đã có gđ
chưa có gđ
đã có gđ
chưa có gđ
đã có gđ
chưa có gđ
đã có gđ
chưa có gđ
đã có gđ
chưa có gđ
đã có gđ
chưa có gđ

sống trong gđ
sống xa gđ
sống trong gđ
sống xa gđ
sống trong gđ
sống xa gđ
sống trong gđ
sống xa gđ
sống trong gđ
sống xa gđ
sống trong gđ
sống xa gđ
sống trong gđ
sống xa gđ
sống trong gđ
sống xa gđ
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Kể sơ về công việc hằng ngày của cha, mẹ hoặc người nuôi nấng (briefly tell your parents or guardians’ daily
work or activities)

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Ngày: _____ tháng: ______ năm: ______
Học sinh ký tên (Applicant’s signature)

Cha/mẹ/người nuôi nấng ký tên (Parent/Guardian’s signature)
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Câu hỏi phụ
(Chỉ chọn một câu trả lời cho mỗi câu hỏi)
1- Trong khi đi mua sách, người bán hàng trả lại nhầm cho em 100 ngàn, em sẽ:
Giữ lấy số tiền đó để mua thêm bút mực vì đó là lỗi của người bán hàng
Em cho bạn em vì bạn ấy đang cần tiền mua sách và vì đó không phải là lỗi của em
Cho một người khác đang cần vì người bán hàng thế nào cũng đã có lời trong số tiền bán sách cho em
Trả lại và nói với người bán hàng là lỗi của người ấy
2- Rất hiếm khi em làm một chuyện gì đó mà chỉ vì do tính hiếu kỳ của mình.
Đồng ý
Không trả lời được
Không đồng ý
3- Em luôn nghĩ rằng em là người vượt trội hơn tất cả các bạn khác.
Đồng ý
Không trả lời được
Không đồng ý
4- Nếu được nhận học bổng của hội khuyến học, em sẽ:
Cố gắng học tập tốt hơn để cha mẹ và gia đình vui lòng
Cố gắng hoc tập tốt hơn để tiếp tục được học bổng
Cố gắng học tập tốt hơn vì lợi ích tương lai cho bản thân
Cố gắng học tập tốt hơn để khỏi phụ lòng quí ân nhân
5- Em rất đáng được nhận học bổng vì:
Em rất giỏi
Em cần đi học tiếp tục
Nhà em nghèo
Thế nào em cũng sẽ có một công việc kiếm được nhiều tiền trong tương lai
6- Khi tranh luận về một vấn đề gì đó, em luôn cảm thấy làm sao cho người đối thoại không giận em quan trọng
hơn là để họ hiểu ý nghĩa thật sự của vấn đề.
Đồng ý
Không trả lời được
Không đồng ý
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7- Em luôn nghĩ rằng em có quyền xem xét và đánh giá hành vi của những người xung quanh em.
Đồng ý
Không trả lời được
Không đồng ý
8- Em luôn cảm thấy rất khọ khăn khi quyết định làm một việc gì đó có ảnh hưởng đến cảm nhận của người khác.
Đồng ý
Không trả lời được
Không đồng ý
9- Khi chúng ta tranh luận về một vấn đề gì đó thì chúng ta nên cân nhắc sự thật của vấn đề hơn là chú ý đến cảm
xúc của người tranh luận.
Đồng ý
Không trả lời được
Không đồng ý
10- Nếu có dịp đi mua sắm, em có cảm tưởng như thế nào?
Nếu là cần thiết cho em hoặc gia đình, em rất vui
Em thích mua thêm cho những người thân khác nữa
Em rất thích mua sắm và dùng rất nhiều tiền
Em rất tiếc tiền nên không thích mua sắm
11- Em không bao giờ để người khác ảnh hưởng đến hành vi và cách suy nghĩ của mình.
Đồng ý
Không trả lời được
Không đồng ý
12- Nếu bạn em giúp đỡ cho em dù chỉ một lần, em cũng nghĩ là phải trả ơn cho bạn ấy bằng cách này hoặc cách
khác.
Đồng ý
Không trả lời được
Không đồng ý
13- Ước mơ của em là:
Có nhiều tiền để sống được hạnh phúc
Có một gia đình hạnh phúc
Em không thể còn có ước mơ gì nữa
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14- Nếu em lượm được 10 triệu đồng ở trên đường đi học về, em sẽ:
Đem về đưa cho gia đình
Nhờ các cơ quan chức năng thông báo cho người mất
Đem đi tiêu xài cho hết
Đem đi cho người nghèo
Tự lên thông báo để tìm người đánh rơi
15- Trong khi mơ ước được trúng vé số, em thường nghĩ:
Ai là người đáng được em quan tâm giúp đỡ
Em sẽ đi du lịch ở đâu và mua những gì
Em sẽ được tự do làm cái gì khi đã có nhiều tiền
16- Tình cảm của em luôn khống chế sự suy nghĩ và hành động của em.
Đồng ý
Không trả lời được
Không đồng ý
17- Khi em biết một người bạn đồng trang lứa, học lực và hoàn cảnh tương tự em có cơ hội kiếm được nhiều tiền,
em sẽ:
Thắc mắc không biết bạn ấy đã làm gì và bằng cách nào
Chúc mừng cho bạn ấy, bạn ấy thật may mắn
Chán nản, cuộc đời thật không công bằng
18- Khi em nhận được một món quà của một người xa lạ, em sẽ:
Cám ơn lòng tốt của họ và không nghĩ đến vì sao họ tặng quà cho mình
Cám ơn lòng tốt của họ và không nghĩ đến làm sao họ có tiền để mua quà
Cám ơn lòng tốt của họ và trả lại vì không có cảm giác thoải mái khi không hiểu mình đã làm gì để được quà
19- Khi chuẩn bị một món quà để tặng cho một người bạn, em nghĩ:
Không biết bạn mình có thích hay không
Không biết bạn mình sẽ làm gì lại cho mình
Không suy nghĩ gì cả
20- Nếu được nhận học bổng, em sẽ dùng học bổng của mình để:
Mua thêm sách vở
Trả tiền học cho trường
Phụ vào sinh hoạt phí cho gia đình
Mua/nâng cấp điện thoại hoặc máy vi tính để học được tốt hơn
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