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******************************************************************************************************

WINGS Scholarship 

                                             
 

APPLICATION FOR SCHOOL YEAR 2021-2022 

Hồ S    c B ng Niên Khóa 2021-2022 

  

  
Perspective Charity is a nonprofit organization with no religious or political affiliations, founded in Texas, USA. The “WINGS Scholarship” 
program is a part of Perspective Charity’s mission to help underprivileged children in rural areas improve their lives by providing financial 
support for education. The scholarship award is based on individual students who demonstrate educational excellence despite economic 
hardship. The “WINGS Scholarship“program shall pay for student’s school tuition, uniform(s), textbooks, and education related expenses.   
  
Perspective Charity được thành lập tại Texas, USA. Perspective Charity là tổ chức thiện nguyện phi lợi nhuận, phi chính trị và phi tôn giáo. 

Perspective Charity sẽ hỗ trợ tài chính cho các em học sinh nông thôn có hoàn cảnh khó khăn theo đuổi ước mơ trường lớp, tiếp tục học 

hành. “Perspective Charity” chú trọng đến tinh thần cầu tiến, nghị lực và vượt khó để đạt được thành tích học tập tốt của các em.  “

WINGS scholarship” là chương trình tài trợ đồng phục, sách vở, và các chi phí có liên quan đến việc học.   
  

   

ELIGIBILITY REQUIREMENTS: TIÊU CHUẨN NHẬN HỌC BỔNG:  

   
1. Public school students live in a rural, underserved community.  
    Học sinh ở trường công lập vùng nông thôn có hoàn cảnh gia đình khó khăn.  
  

2. The scholarship is for 4-12 graders. Each student must reapply at the end of the school year to continue receiving a  scholarship.  
    Chương trình học bổng chỉ dành cho học sinh từ lớp 4 đến lớp 12. Cuối năm học các em phải nộp đơn lại để được xét học bổng  

     cho niên khóa sau.   
  
3. Students shall maintain good academic standing and conduct themselves in a respectable manner at schools and in society at large (i.e., 

they cannot engage in illegal activities; break school rules, community rules; violate cultural norms and regulations...)   
     Học sinh phải luôn giữ thành tích học tập và hạnh kiểm tốt ở trường và xã hội.   
  

4. Students must be in the required high-achievement rankings of their respective schools. Học sinh phải đạt thành tích học tập kh  tốt ở 

trường mình đang theo học.  
 

5. Completed application must be submitted by May 15, 2021.  
    Hồ sơ học bổng phải được điền và nộp trước ngày 15 tháng 5, 2021.  
  
6. Students must meet all the requirements above to be considered for the scholarship school year 2021-2022.   
    Học Sinh phải đ p ứng đầy đủ các yêu cầu trên để được xét duyệt học bổng cho niên khóa 2021-2022.  
  

7. The student must be present at the beginning of school year 2021-2022 to receive the scholarship award.  
    Học sinh phải có mặt vào ngày khai giảng niên khóa 2021-2022 để nhận học bổng.  
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STUDENT APPLICANT INFORMATION/ THÔNG TIN HỌC SINH:  

  

I. Student/Học Sinh:  ______________,    __________________________,_______________________________  
                                            
  

Last Name/Họ          Middle Name/Chữ lót   First Name/Tên    

Birthdate/ Ngày sinh:  
  

______________________ Birthplace/ Nơi sinh: __________________________________  

Current Address/ Địa chỉ: __________________________________________________________________________ 
 

  
  

__________________________________________________________________________ 

Contact #/ ĐiệnThoại Liên Lạc:  ___________________________________________________________________________   

  

Viber # / Số Viber: ________________________________Email: _______________________________________________ 

 

Name of Parent(s)/ Guardian(s) Relationship to student:  

Tên Cha Mẹ hoặc Người Giám Hộ                                         Mối quan hệ với học sinh  

___________________________________________________ _______________________________________________ 

___________________________________________________   _______________________________________________  

  

Does a student live in the same household with parent(s)?     Yes / No   

Học sinh có đang ở cùng nhà với Cha Mẹ không?   Có    /   Không  

  

If no, please explain:  Nếu không, xin giải thích thêm:  

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

  

 II.   

Current Grade in 2020-2021 school year / Lớp học hiện tại niên khóa 2020-2021:  ___________________________________  

Current Academic Results & Ranking / Thành tích học tập và xếp hạng niên khóa 2020-2021: __________ /_______________  

Current School Name/Tên trường đang học: _________________________________________________________________ 

Current School Address/ Địa chỉ trường đang học:  ____________________________________________________________  

Current School Phone/ Điện thoại trường đang học: ___________________________________________________________   

 

Grade in 2021-2022 school year / Lớp học niên khóa 2021-2022: ________________________________________________  

Name of School in 2021-2022 / Tên trường niên khóa 2021-2022: _______________________________________________  

School Address in 2021-2022/Địa chỉ trường niên khóa 2021-2022: ______________________________________________ 

School Phone/ Điện thoại trường niên khóa 2021-2022: _______________________________________________________  

  

Year of Scholarship/ Học Bổng năm thứ mấy (1-10)____________________________________________________________  

    

III.   

Awards and Honors Earned by the Student: Special Status, recognitions and awards  

Thành tích và khen thưởng của học sinh: Phần thưởng, giấy khen hoặc huy chương danh dự  

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
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QUESTIONNAIRES FOR STUDENT/ CÂU HỎI DÀNH CHO HỌC SINH (học sinh có thể  trả lời trên trang giấy riêng)  

  

a) Tell us about yourself and your family? Kể về em và gia đình của em?  

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

b) What is your greatest strength/weakness? Điểm mạnh nhất và điểm yếu nhất của em là gì?  

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

  

c) Why do you deserve WINGs scholarship? Tại sao em xứng đ ng nhận được học bổng này? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________  

 

d) Why is education important to you? Việc học quan trọng đối với em như thế nào?  

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________   

  

e) Tell us about a personal achievement that makes you proud? Kể về một thành tích c  nhân đã khiến em tự hào về mình. 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

STUDENT CONDUCT/            Ọ  S     

   

Do you have any record of disciplinary action for a serious academic violation or violation(s) the code of conduct at 

school or any organization?  Yes / No  

Em có bao giờ bị kỷ luật vì vi phạm nội quy ở trường hoặc c c cơ quan, tổ chức nào không? Có / Không  

 

If yes, please explain in detail on a separate page.  

Nếu có, em hãy giải thích thêm trong một tờ giấy riêng.   

  

  

AGREEMENT/ SỰ ĐỒNG THUẬN  

  

By submitting this information, I certify that the answers and information set out above are true, accurate and complete to 

the best of my knowledge.  I understand that any information, which turns out to be false, would render me ineligible for 

nomination/award, even after selection.  We hereby grant Perspective Charity permission to use student name, likeness, and 

eligibility essay in connection with WINGS  scholarship.   

 

Chúng tôi đồng ý ký tên và chịu tr ch nhiệm về thông tin trong hồ sơ xin học bổng này. Chúng tôi xin xác nhận những điều 

trên đây là chính x c.  Dù đã được duyệt xét, học sinh sẽ không được nhận học bổng này nếu hội phát hiện có sự  

sai trái trong hồ sơ. Và cho phép Perspective Charity quyền sử dụng tên học sinh, hình ảnh, và thông tin liên quan đến hồ sơ 
học bổng WINGS scholarship của con em.  
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Signed by Student _____________________________________________________________  

 
_________________________  

(Học sinh ký tên)  
  
 

Date/ Ngày  

Signed by Parent or Guardian ___________________________________________________  _________________________  
(Phụ Huynh hoặc người Giám Hộ ký tên) Date/ Ngày  

Verified & Signed by School Principal ____________________________________________  _________________________  
(Hiệu Trưởng xác nhận và ký tên)  Date/ Ngày  
 
  

 

Application Submission/ Nộp Hồ Sơ:   
Please check that you have included the following/ Xin kiểm tra hồ sơ đầy đủ tất cả:  

  

❏ Completed Application and Questionnaires / Tất cả các thông tin trên hồ sơ đều được trả lời hoàn tất.  

❏ Official school transcript verified by Principal for school year 2020-2021/ 

       Bản sao học bạ niên khóa 2020-2021 có chữ ký xác nhận của hiệu trưởng.  

❏ All required signatures for the application / Hồ sơ đầy đủ các chữ ký.  

❏ 2 personal photos / 2 ảnh thẻ học sinh  

  

****************************************************************************************************** 

Completed Application must be given to Perspective Charity point of contact in Vietnam by May 15, 2021.  

Please email all questions regarding applications for Perspective Charity “WINGS scholarship” programs,  

to scholarship@perspectivecharity.org  

 

 ất cả hồ sơ cho Perspective Charity được chuyển đến Đại Diện   ng ở  iệt Nam  

t  ớ     y 15 t á   5  ăm 2021  

Xin quý vị gởi những thắc mắc về hồ sơ “WINGS scholarship” học bổng, đến email sau 
scholarship@perspectivecharity.org hoặc liên lạc Đại Diện Vùng  

  

 

 ---------------------FOR Perspective Charity USE  -------------------------------GHI CHÚ của Perspective Charity --------------------- 

First time Recipient: Yes / No  

If No, # of years in the scholarship program:  _________________________________________________________________ 

Year(s) Awarded:  _________________________________________________  WINGS scholarship    

Review Note: ___________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

mailto:scholarship@perspectivecharity.org

