
 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI TRỢ 

 ANH NGỮ VIỆT MỸ (VMG) 

 

Lời đầu tiên, Trung Tâm Anh Ngữ Việt Mỹ (VMG) thân chào các bạn Sinh Viên yêu quý.  

Anh Ngữ Việt Mỹ (VMG) với kinh nghiệm hoạt động giáo dục và đào tạo hơn 15 năm.  

Vui lòng điền phiếu đăng ký dưới đây để được lựa chọn tham gia nhận tài trợ gồm:  

- Quà tặng: 1 Balo VMG + tiền mặt 100.000 vnđ (Dành cho tối đa 50 bạn sinh viên được chọn) 

- Chương trình đào tạo: “Giảng viên, trợ giảng, tư vấn đào tạo chuyên nghiệp” Giá trị: 

5.500.000 vnđ/suất (Dành cho tối đa 15 bạn sinh viên được chọn sau khi qua vòng phỏng vấn)  

 

PHẦN ĐĂNG KÝ 

Phần I: Sinh viên viết bằng tiếng việt.  

 

I. NGUYÊN VỌNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  ( Vui lòng tick vào nguyện vọng tương ứng) 

 
□ Chuyên viên Tư Vấn Đào Tạo 
 
□ Trợ Giảng Chuyên Nghiệp 
 
□ Giáo Viên Tiếng Anh 
 

 

 

    

 

II. THÔNG TIN CÁ NHÂN: 

Họ và Tên:  

Ngày sinh:     /       / 

Nơi sinh:  

Giới tính: 

 Nam  Nữ 

Số CMND/Passport:  Ngày cấp:        /       / Nơi cấp: 

Trường :                                 Ngành học:  SV năm :  

Địa chỉ: 

Điện thoại:                                                              E-mail:     

III. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP:  

1. Trình độ chuyên môn Tiếng Anh 

Kỹ năng   Nghe   Nói          Đọc               Viết  
Sơ cấp             □   □   □  □ 
Trung cấp  □   □   □  □ 
Cao cấp  □   □   □  □ 
         

2.Điểm Trung Bình Học Lực:  

 
 

 

Hình 

(4x6) 



 

 

3. Các chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc Tế (Ghi rõ Tên  Chứng chỉ/điểm số đạt được, năm cấp chứng chỉ) 

Tiếng Anh   

 

Khác:  

  

4. Khả năng ứng dụng CNTT (các ứng dụng văn phòng và chuyên ngành) 

  

 

5. Thành tích/khả năng nổi trội 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………....... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. TỰ NHẬN XÉT BẢN THÂN: (chỉ nêu nội dung liên quan trực tiếp đến nghề nghiệp quan tâm) 

Tính cách: 
 

 

Điểm mạnh: 
 

 

Hạn chế: 
 

 

Năng khiếu, sở thích: 
 

 

Các thông tin khác: 
 

 



 

 

Phần II: Sinh viên sử dụng tiếng Anh để viết 

 

Tôi cam kết những nội dung trên là sự thật và chịu trách nhiệm về các thông tin đã cung cấp.  

 
Tôi đồng ý để Công ty kiểm tra các thông tin đã cung cấp. 

 

 ỨNG VIÊN 

 (ký và ghi rõ họ tên) 
 

 

V. ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP TRONG TƯƠNG LAI  

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

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………... 


