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Danh sách này không phải toàn vẹn. Bộ phận xét duyệt có quyền yêu cầu bổ sung thêm giấy tờ được 

đánh giá là cần thiết cho hồ sơ.  

Vui lòng nộp bản sao, không văn bản nào đã nộp sẽ được trả lại. 

 

Giấy tờ cần cung cấp chung 
 

 Đơn xin học bổng, điền đầy đủ và ký tên 

  Bản sao sổ gia đình 

  Bản sao hộ chiếu của các thành viên trong gia đình (tất cả các tang kể cả trang trắng) 

  Chứng minh cư trú (hóa đơn điện, nước, điện thoại tháng gần nhất) 

  Xác nhận của người sử dụng lao động về việc có hay không đóng góp trong việc chi trả học phí 

  Xác nhận đã xóa tên khỏi danh sách hoặc xác nhận không được nhận trợ cấp của Quỹ trợ cấp gia 

đình (trừ những người làm việc ngoài nước Pháp vẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội tại Pháp 

hoặc đối với các gia đình chưa bao giờ sinh sống tại Pháp) 

  Bản sao giấy tờ xe  

  Sao kê tài khoản ngân hàng cả năm của năm tham chiếu đối với tất cả các tài khoản tín dụng và 

tiết kiệm nếu có, gồm cả tài khoản mở tại ngân hàng trong nước và nước ngoài 

 

Giấy tờ cần cung cấp chứng minh tùy theo hoàn cảnh gia đình; tình hình tài chính và 

tài sản 
 

Hoàn cảnh gia đình 

 
 Trường hợp ly dị hay ly thân:  

 Bản sao bản án ly dị hay ly thân 

 

 Trường hợp quyền nuôi con được giao cho người khác, không phải là cha mẹ : 

 Bản sao bản án cho phép nuôi con hay giám hộ. 

 

 Trường hợp một trong hai cha mẹ đã mất : 

 Bản sao giấy khai tử và giấy tờ xác nhận trợ cấp cho người góa và cho trẻ mồ côi 

 

 Trường hợp khai báo sống một mình cùng với con :   

 Giấy cam kết không chung sống cùng ai 

 

 Con tàn tật cần nuôi dưỡng: 

  Giấy xác nhận đứa trẻ có tên trong danh sách trẻ nhận trợ cấp tàn tật (nếu gia đình chưa thực hiện 

các thủ tục để nhận thẻ tàn tật hoặc giấy chứng nhận của C.D.A.P.H., thì có thể nộp giấy tờ tương 

đương do các cơ quan có thẩm quyền của địa phương xác nhận với điều kiện phải được Hội đồng 

xét duyệt học bổng chấp thuận 
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Tình hình tài chính (năm 2017) 

Thu nhập:  
 

 Đối với người đứng đơn là lao động hưởng lương :  

 12 phiếu lương tháng của năm tham chiếu  

Hoặc 

 xác nhận của người sử dụng lao động về số tiền lương thuần và ròng của cả năm  

 thông báo thuế hoặc tờ khai thu nhập được cơ quan thuế xác nhận  

 

 Đối với người đứng đơn là lao động tự do hay độc lập (buôn bán, thợ thủ công) :  

 Thông báo thuế trên lợi nhuận hoặc trên khai báo kết quả kinh doanh xác nhận bởi cơ quan thuế 

 Điều lệ công ty 

 Tài khoản kinh doanh và bản cân đối tài chính do kế toán có khả năng lập và xác nhận. 

 Thông báo thuế thu nhập của cá nhân cho các hoạt động kinh doanh  

 

 Đối với người đứng đơn là hưu trí hay người đươc nhận trợ cấp:  

 Bảng kê tiền lương hưu hay tiền trợ cấp hàng năm 

 

 Đối với người đứng đơn không có việc làm: 

 Giấy tờ chứng minh bồi thường thôi việc, trợ cấp thất nghiệp 

 Thông báo nộp thuế hoặc không phải nộp thuế 

 

 Đối với người đứng đơn là sinh viên:  

 Chứng minh thu nhập 

 

 Đối với cha mẹ đang được nhận học bổng hay trợ cấp nghiên cứu:  

 Chứng minh khoản học bổng được nhận 

 

 Đối với gia đình hưởng trợ cấp xã hội:  

 Giấy tờ chứng minh các khoản trợ cấp xã hội được nhận 

 

 Đối với người nhận sự giúp đỡ tài chính từ các cá nhân (gia đình, bạn bè…): 

 Giấy tờ chứng minh các khoản giúp đỡ được nhận (sao kê tài khoản ngân hàng, lệnh chuyển tiền) 

 

 Đối với người đươc tiền cấp dưỡng :  

 Giấy tờ chứng minh các khoản tiền cấp dưỡng được nhận hoặc giấy tờ mang tính pháp lý xác 

nhận cho việc nhận cấp dưỡng 

 

 Đối với người nhận được các khoản thu nhập không cố định (đầu tư tài chính…) hay sống nhờ 

tiền tiết kiệm hay tiền vay mượn 

 Thông báo thuế trên các khoản thu nhập được nhận, bản kê hàng năm của ngân hàng về tình hình 

tài chính hay sao kê các tài khoản ngân hàng  
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 Giấy tờ chứng minh các khoản vay đã đăng ký  

 

 Đối với người có thu nhập từ bất động sản:  

 Giấy tờ chứng minh thu nhập từ tiền cho thuê bất động sản được nhận ; Thông báo thuế trên các 

khoản thu nhập từ bất động sản ; hợp đồng cho thuê hoặc sao kê ngân hàng 

 

 Đối với người có thu nhập từ việc bán bất động sản, hay từ việc hưởng thừa kế (động sản) trong 

năm tham chiếu:  

 Bảng sao kê tài khoản được công chứng viên xác nhận khoản thu nhập ròng hoặc số tiền trị giá 

của động sản được thừa kế  

 

Các điều kiện thuận lợi :   
 

 Đối với người được sử dụng nhà ở công vụ, do chủ lao động cung cấp :  

 Giấy xác nhận của chủ lao động ghi rõ cấu trúc của nhà ở, địa chỉ và giá tiền thuê  

 

 Đối với người được sử dụng xe công vụ :  

 Bản sao giấy tờ xe do chủ lao động cung cấp  

 

 Đối với người được hưởng các phúc lợi do chủ lao động hay do người thân cung cấp : 

 Giấy xác nhận của chủ lao động ghi rõ tên điều kiện phúc lợi được hưởng cũng như giá trị của các 

phúc lợi này (vé máy bay, điện thoại, người phục vụ, điện, nước, gas….) 

 

Các khoản phí phải trả :   
 

Chi phí xã hội bắt buộc: 

 Giấy tờ chứng minh các khoản đóng góp bảo hiểm y tế hay hưu trí (bảng lương, giấy xác nhận 

của chủ lao động hay giấy xác nhận do cơ quan thu các khoản đóng góp này (CFE, ..) xác nhận 

nếu chúng không phải được khấu trừ từ lương). 

 

Thuế thu nhập cá nhân: 

 Bản thông báo thuế 

 

Trợ cấp nuôi dưỡng phải trả : 

 Giấy tờ chứng minh các khoản chi trả 

 

Tình trạng tài sản 
 

Tài khoản ngân hàng 
□ Sao kê tài khoản ngân hàng cả năm của năm tham chiếu cho mỗi tài khoản ngân hàng hoặc sổ tiết 

kiệm hoặc tài khoản chứng khoán, gồm cả tài khoản mớ trong nước và ở nước ngoài 

 

Tài sản động sản(cổ phiếu, trái phiếu) 
□ Sao kê chi tiết các tài sản trong mục tài sản động sản 

 

Tài sản bất động sản (trong nước và nước ngòai) 
□ Bản sao bảng kỳ hạn trong trường hợp đang trả nợ vay (sổ kỳ hạn). 

□ Bản sao các giấy tờ sở hữu bất động sản 

□ Các thông báo thuế nhà đất 


