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Ứng viên điền đơn đăng ký học bổng theo đường link dưới đây và đính kèm đầy đủ các giấy tờ hỗ trợ.                       
Hồ sơ không đầy đủ sẽ không được xét cấp học bổng. Nếu ứng viên đã từng là học sinh trong chương                      
trình học bổng của Pacific Links Foundation, nhớ điền mã số của chương trình để được ưu tiên xét                   
duyệt. 

 
I. Thời hạn chót nộp hồ sơ: 31/12/2019. Thời gian nhận hồ sơ có thể kết thúc sớm hơn khi chúng                    

tôi chọn đủ số suất cho năm học này.  
 

II. Quy trình nộp đơn 
1. Đọc kỹ toàn bộ hướng dẫn trước khi điền đơn online 
2. Chuẩn bị các giấy tờ cần được đính kèm dưới dạng PDF/JPEG/PNG 

a. Bảng điểm học kỳ I & II của năm học 2018-2019 có xác nhận của nhà trường.  
b. Giấy đăng ký học phần học kỳ I & II của năm học 2019-2020. 
c. Bản sao Giấy chứng nhận Hộ nghèo, Cận nghèo hoặc đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn                 

có xác nhận của chính quyền địa phương.  
d. Giấy xác nhận, chứng nhận tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện trong 2 năm trở                  

lại đây (nếu có). 
e. Giấy kết quả đăng ký học phần có xác nhận của nhà trường. 
f. 2 hình ảnh của ứng viên (chân dung và toàn thân - hình chụp trực diện như hình thẻ                   

CMND, không chấp nhận hình selfie). 
3. Ứng viên điền đầy đủ thông tin trên đơn đăng ký học bổng online  tại đây.  

a. Các câu đánh dấu * là bắt buộc. Nếu thông tin nào không biết hoặc không có thì điền                   
“N/A” vào ô chữ hoặc điền “0” vào ô số.  

b. Kiểm tra kỹ  thông tin liên lạc, số điện thoại và địa chỉ email.  
c. Phần viết: ứng viên viết 2 bài luận ngắn (150 - 250 từ) và 1 bài luận dài (450 - 600 từ)                      

theo chủ đề được đưa ra.  
4. Sau khi nộp đơn thành công, ứng viên sẽ nhận được thông báo:"Cảm ơn bạn đã điền đơn đăng                   

ký."  

III. Lưu ý quan trọng 
1. Trong quá trình điền đơn online, để tránh mất thông tin do sự cố mạng cần phải lưu lại rồi tiếp                     

tục để tránh bị mất thông tin đã điền do sự cố mạng.  
2. Ứng viên nhận những học bổng tương đương khác sẽ không được nhận học bổng của Pacific                 

Links Foundation. 
3. Nếu ứng viên có những thắc mắc về chương trình học bổng hoặc cách thức điền đơn, liên hệ                   

scholarships@pacificlinks.org để được trợ giúp.  
4. Nhớ thêm scholarships@pacificlinks.org vào sổ địa chỉ email của bạn hoặc danh sách người gửi               

an toàn để email khỏi thất lạc. 
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