
 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN PHÁP  

27 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1 

TP Hồ Chí Minh – Việt Nam 

M Ẫ U  Đ Ơ N  X I N  H Ọ C  B Ổ N G  
dành cho trẻ em Pháp sinh sống cùng với gia đình ở nước ngoài. 

(Áp dụng các điều từ D531-45 đến D531-51 Luật giáo dục ) 

Bộ Ngoại Giao Pháp 

Agence pour l’enseignement français à l’étranger  

23, Place de Catalogne, 75014 Paris 
 

Tất cả các mục phải được điền đầy đủ. Các mục không liên quan, xin ghi  “néant” 
 

Năm học : 2018/2019  Xin lần đầu  Tái xin Số gia đình: …………….. 
 

Họ và tên của người xin : .................................................................................................................................  

Số đăng ký trong Sổ đăng ký người Pháp sống tại nước ngoài (NUMIC):  ................................................  

Quốc tịch :  ........................................................................................................................................................  

Quan hệ gia đình với trẻ xin học bổng: ..........................................................................................................  

Địa chỉ :  ............................................................................................................................................................  
Điện thoại : ........................................................................................................................................................  
Địa chỉ thư điện tử @:  .....................................................................................................................................  

Ngày đến Việt Nam: .........................................................................................................................................  

Địa chỉ cư trú cuối cùng ở Pháp :....................................................................................................................  

Mã Số hồ sơ của Quĩ trợ cấp gia đình (CAF) : ..............................................................................................  

Tên của tổ chức chi trả các trợ cấp (tỉnh) : ....................................................................................................  
 

-I- Các thông tin liên quan đến gia đình 

 

Phần dành 

riêng cho BP 

Hành chính 
 

Năm trước : 

Định suất : 

Quyết định : 

------------------- 

Ngày nhận HS:  

 

 

Đầy đủ  

Không đầy đủ  

 

Đề nghị của HĐ xét 

duyệt địa phương:  

________________

________________

________________

________________ 

 

Lý do : _________ 

________________

________________

________________

________________ 

 

QĐ của Phòng giáo 

dục (theo QĐ của 

HĐ xét duyệt quốc 

gia) 

________________

________________ 

 

Lý do : __________ 

________________

________________

________________

________________

________________ 

 

 Hoàn cảnh gia đình :  Độc thân  Đã kết hôn  Đã ly dị  Ly thân  Góa bụa  

   Sống chung không hôn thú  Sống chung có ký giấy xác nhận PACS 
 

 Thành phần gia đình :  

 Cha Mẹ Người khác 

HỌ    

Tên    

Ngày sinh    

Nơi sinh    

**(trẻ được khai dưới đây là trẻ mà gia đình đang nuôi dưỡng). 

Trẻ đang nuôi dưỡng** 

HỌ 
Tên Ngày sinh Quốc tịch Nơi ở  Số thẻ LS 

      

      

      

      

      

      

      

Nếu tổng số trẻ nuôi dưỡng từ 7 trở lên, danh sách sẽ được khai trên một tờ riêng 



 Trẻ em tàn tật đang nuôi  dưỡng : (Họ, tên, tuổi và mức độ thương tật)  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 

 Chỗ ở hiện nay 

Nơi cư trú hiện tại có thuộc sở hữu của ông/bà không :  Có  Không  
Diện tích :  .............................................................. Số lượng phòng: .................................................  

Số lượng người đang ở : ..................................................................................................................................  

 

 Tình hình nghề nghiệp Cha Mẹ Đối tượng khác 

Nghề nghiệp (nếu ông/bà không có 

việc làm, xin cho biết từ khi nào) 

 

 
  

Tên người sử dụng lao động 
 

 
  

Nếu ông/bà là người lao động, ông/bà có quan hệ như thế nào với người sử dụng lao động ? (về mặt gia 

đình, hiệp hội, cổ đông, v.v.) ...........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 

Các khoản phúc lợi vật chất được nhận 
Những khoản trợ cấp về vật chất mà ông/bà nhận được từ người sử dụng lao động hoặc từ gia đình (nêu rõ 

số tiền tương ứng) 

Phương tiện đi lại ........................................................  

Nhà ở công vụ .............................................................  

Vé máy bay  ................................................................  

Nơi ở phụ ....................................................................  

Thực phẩm ..................................................................  

Điện ............................................................................  

Ga ...............................................................................  

Nước ..........................................................................  

Điện thoại ...................................................................  

Trợ cấp khác ...............................................................  

 

Phương tiện vận chuyển cá nhân Số lượng Mẫu Ngày mua Giá trị ở thời điểm mua 

Xe hơi     

Xe gắn máy     

Tàu thủy     

Khác     

 

 Các khoản trợ giúp tài chính về học phí : 
Ông/bà có sự giúp đỡ nào khác trong việc cho con em đi học? : ....................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

Tổ chức hỗ trợ (người sử dụng lao động, nước tiếp đón-nơi ông/bà ở, gia đình): ..........................................  

 .........................................................................................................................................................................  
 

 Hoạt động giải trí/du lịch 

Các thành viên trong gia đình có tham gia vào câu lạc bộ nào không (thể thao, văn hóa...)?  ........................  

Câu lạc bộ nào .................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

Trong 2 năm qua, ngoài những chuyến đi vì lý do nghề nghiệp, các thành viên trong gia đình ông/bà đi du 

lịch ngoài nước sở tại bao nhiêu lần ? (ghi rõ nơi đến) ...................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 Người giúp việc 
Số lượng:…………………………Công việc :……………………Lương hằng năm:……………………... 

 

 
 



-II- Thông tin trẻ xin cấp học bổng 

HỌ và tên Trường 
Lớp 

 

Loại học bổng cần xin * 
* Đánh dấu vào ô tương ứng với loại 

học bổng mà ông/bà cần xin 

S S1 SA T D E N TB 

           

           

           

           

           

           

           

* Các loại hình học bổng  

. (S)  : Học phí  

. (S1)  : Phí ghi danh lần đầu  

. (SA) : Phí ghi danh hàng năm 

. (T)  : Xe chuyên chở học sinh  

. (D)  : Phí ăn trưa  

. (E)  : Sách vở và dụng cụ học tập  

. (N)  : Phí ghi danh cho các kỳ thi  

. (TB)  : Phí đi lại cho các kỳ thi  

Dấu của hiệu trưởng nhà trường (trong trường hợp đệ đơn tại các phòng ban của trường).  

Trong trường hợp xin học bổng lần đầu, cần nêu rõ là trẻ đã được ghi danh ở trường hay chưa (vào 
ngày muốn xin học bổng) 

 

 
 

 
Nhận xét nếu có: 

 

 

Thông tin bắt buộc phải cung cấp: nêu rõ các lý do (nhà ở xa, công việc của cha mẹ, v.v.) xin học bổng cho các hạng 

mục ngoài học phí (xe chở học sinh, tiền ăn trưa, v.v.) : ................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 

 

Tôi, ký tên dưới đây (Họ, tên)……………………………..……………………… tuyên thệ trên danh dự  các thông tin 

cung cấp trong đơn này là chính xác và đầy đủ và tôi biết rằng mọi sự khai báo không chính xác hoặc bỏ sót cố ý có thể 

dẫn đến việc đơn xin sẽ bị loại khỏi việc xét duyệt (Điều D531-49 của Luật giáo dục). Mặt khác, tôi khai nhận rằng hiện 

nay tôi không còn nhận bất kỳ trợ cấp xã hội nào mà theo nguyên tắc chỉ dành cho người cư trú tại nước Pháp. 

 

Chữ ký :  

 

Tại ......................................... ngày .....................................  

 

Luật 78-17 sửa đổi ngày 06/01/1978 quy định về công nghệ thông tin, về dữ liệu quản lý và về sự tự do thông tin được áp dụng cho 

cáccâu  trả lời trong mẫu đơn này. Luật này đảm bảo quyền tham khảo và sửa đổi các dữ liệu liên quan đến quý vị tại các cơ quan 

ngoại giao hoặc tại các cơ quan lãnh sự đã xử lý hồ sơ của quý vị. 

 

Phần dành cho cơ quan thẩm quyền 
Các nhận xét đặc biệt: 

 

Điều tra xã hội : Có              Không                     Ngày tháng 
 

Kết luận từ cuộc điều tra: 

 

Điều tra thuế : Có              Không                    Ngày tháng 
 

Kết luận từ cuộc điều tra: 
 



 

PHẦN KHAI DANH DỰ VỀ CÁC KHOẢN THU NHẬP VÀ TÀI SẢN 

1. Thu nhập và chi phí của năm :Năm tham chiếu 2017 (nếu không có thu nhập, điền "zéro") 

THU NHẬP HÀNG NĂM  Cha  Mẹ  Người khác 

Lương thuần trước thuế (lương làm việc, lương 

hưu, và tất cả các loại hình trợ cấp...) 

   

Trợ cấp nuôi dưỡng nhận được    

Thu nhập từ động sản (các loại đầu tư, cổ phần,...)    

Thu nhập bất động sản (cho thuê BĐS, ...)    

Khoản trợ giúp từ gia đình    

Các phúc lợi bằng hiện vật (nhà ở miễn phí, vé 

máy bay, tiền học phí,...)   

   

TỔNG CỘNG    

CHI PHÍ HÀNG NĂM    

Các khoản đóng góp xã hội bắt buộc (bảo hiểm y 

tế, quỹ lương hưu, quỹ CFE tùy theo điều kiện) 

   

Thuế thu nhập    

Trợ cấp nuôi dưỡng phải trả    

TỔNG CỘNG    

2. Tài sản bất động sản (nếu không có tài sản bất động sản, ghi « zéro » vào dòng hoặc các dòng liên quan) 

Dạng bất động sản 
Số 

lượng 

Nước 

Thành phố 

Thời điểm  

mua 

Giá trị 

mua 

Số tiền 

vốn ban 

đầu 

Số tiền vay 

mượn còn 

phải trả 

Diện tích 

Nhà ở chính        

Nhà (các nhà) ở khác         

Tòa nhà         

Căn hộ        

Mặt bằng kinh doanh        

Đất nông nghiệp        

Đất xây dựng        

TỔNG CỘNG     

3. Tài sản động sản (nếu không có tài sản động sản, ghi « zéro » vào dòng « tổng cộng ») 

Loại tài sản: (cổ phiếu, chứng phiếu, cổ phần, bảo hiểm nhân thọ, tiết kiệm, các loại đầu tư 

khác …) 
Số tiền 

  

  

  

TỔNG CỘNG  

4. Số dư trong tài khoản ngân hàng (tài khoản vãng lai, sổ tiết kiệm …) 

Loại tài khoản  Tên Ngân hàng Số tiền 

   

   

   

TỔNG CỘNG  
 

« Tôi cam kết trên danh dự rằng các con số ghi trong bản khai này là chính xác và đầy đủ. Tôi nhận thức rằng những phần khai 

không đầy đủ và không chính xác sẽ làm cho tôi bị loại khỏi hệ thống trợ giúp học đường (điều D531-49 – Luật giáo dục). » 
 

Ngày  ......................................... tại ......................................  Ký tên:                

 
 


