
Viet Nam Tinh Hoa Scholarship Programme Application Requirements 

Round 1 of Academic and Enrichment Scholarships 

1. Child and Parent/Guardian Information 

2. Transcript from the previous school year; two years of transcripts or reports for 

students in Grades 2 and above* 

3. Two Recommendations from Current School (Principal and Teacher)** 

4. Three Short Essays Handwritten in English for students applying to Grades 3 and 4 

 

After our Academic and Enrichment Scholarship Committees have received the 

candidate’s application materials, selected candidates will advance to Round 2. You 

will be notified by email of your child’s application standing within 3 - 5 days after 

submitting their application. 

 

Round 2 of Academic and Enrichment Scholarships 

1. Reading and Writing Tests in Vietnamese and English Conducted by NLCS 

2. Standardised Testing Conducted by NLCS for students applying to Grades 3 and 4 

3. Candidate Interview with NLCS Leaders 

 

Following Round 2 of the Academic Scholarship process, applicants will be notified 

within one week by our Admissions Team whether or not our Academic Scholarship 

Committee has awarded the candidate a scholarship. 

 

Following Round 2 of the Enrichment Scholarship process, selected applicants will 

advance to Round 3. A list of materials required for Round 3 (live auditions, portfolio 

submission, athletic assessments, etc) will be distributed by our Admissions Team if the 

Enrichment Scholarship candidate advances. 

 

*If you are unable to acquire a current transcript, please submit a scanned copy of your 

child’s most recent take-home report and any reports from previous years you have 

available. Please notify our Admissions Team of when you anticipate receiving a 

transcript. 

 

**If you are unable to acquire letters of recommendation, please explain in a short 

message when you estimate that you will be able to obtain them. We will allow you to 

proceed with the process, but we will not award a scholarship until they are submitted. 

 

 



FAQ 

 

Who is eligible to apply for the Viet Nam Tinh Hoa Scholarship Programme? 

• All students entering Grades 1 - 4 in the 2023 – 2024 School Year may apply. 

 

What is the deadline for the scholarship application? 

• There is no deadline for the application. We accept applications on a rolling basis. 

If we receive a high quantity of competitive applications, we reserve the right to 

stop accepting applications. 

 

What are the essay prompts and word limits for applicants entering Grades 3 & 4? 

• All essays must be handwritten on lined paper in English by the applicant. Please 

scan your essays for submission. Responses must be between 100 and 150 words.   

o Past, Present, Future 

▪ If you could meet one person at any point in history, who would it 

be?  

▪ What is one thing about the world that you would like to change?  

▪ What aspect of the future excites you most? 

o Home 

▪ What does being Vietnamese mean to you?  

▪ What is the best part about living in Ho Chi Minh City?  

o Self-Reflection 

▪ What is the biggest challenge you have overcome?  

▪ If you could change one thing about yourself, what would it be?  

▪ Tell us about a mistake you made. What happened and what did you 

do afterwards? 

o Optional  

▪ Is there anything else you would like us to know about that you have 

not mentioned on your application?  

 

Are applicants entering Grades 1 & 2 required to submit essays? 

• No. 

 

Do you accept offline applications? 

• No. 

 

How do you evaluate the scholarship amount awarded? 



• We will determine full and partial scholarships based on the application package 

and our evaluation of the candidate’s potential to succeed at NLCS HCMC. 

 

Is the family’s financial situation into consideration? 

• No. Scholarships are based entirely on academic merit and/or enrichment talent. 

 

How many years of tuition will the scholarship cover?  

• The scholarship can last the full length of a student’s study at NLCS. Scholarship 

renewal will be determined annually by an Academic Scholarship Committee and 

Enrichment Scholarship Committee. 

 

How many scholarships are being offered? 

• We have a $1 Million USD Scholarship Fund that we will distribute at our 

discretion. The number of scholarships per year will vary based on the quality and 

quantity of applications. 

 

What does the scholarship cover? 

• Our Academic Scholarship only includes tuition. Our Enrichment Scholarship 

includes tuition and instruction in music, performing arts, visual arts or sport from 

our Enrichment Partners.  

• Breakfast and lunch, stationery, school uniform, transport, school trips and other 

additional fees are not covered by the scholarship. 

 

If a candidate is awarded an Academic Scholarship, will they also have the opportunity to 

apply for the Enrichment Scholarship? 

• No. Only one scholarship is awarded per student.  

• If a student is not awarded the Academic Scholarship, they will have the 

opportunity to apply for the Enrichment Scholarship. If they have advanced to 

Round 2 of the Academic Scholarship process, they will advance directly to Round 

3 of the Enrichment Scholarship process. 

 

How will scholarship standing be reviewed and what are the requirements set for 

students to continue to receive their scholarship? 

• Academic: A committee comprised of General Principal, Vice Principal, Director of 

Admissions and teachers will determine whether or not a scholarship recipient will 

retain their scholarship based on their academic performance. 



• Enrichment: Each area of Enrichment will establish its own standards for 

scholarship retention. Students must also maintain 2s and 3s across all subjects 

and pass all academic classes each year. 

 

If my child does not receive a Viet Nam Tinh Hoa Scholarship, are they still eligible to 

apply for standard admission? 

• Yes, and we encourage them to do so. 

 

If you have any further questions, please contact admissions at (028) 7109 7837 or  

admissions@nlcshcmc.edu.vn. 
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Yêu cầu Ứng tuyển Chương Trình Học Bổng Việt Nam Tinh Hoa 

  

Vòng 1 của Học bổng Học thuật và Học bổng Phát triển toàn diện  

  

1. Thông tin Học sinh và Cha mẹ/Người giám hộ  2 trở lên cần học bạ hoặc báo cáo kết quả 

học tập của hai năm liền kề 

2. Học bạ của năm học trước; đối với học sinh từ lớp 

3. Thư giới thiệu từ trường học hiện tại (Hiệu trưởng và Giáo viên)  

4. Ba bài luận ngắn viết tay bằng tiếng Anh đối với học sinh dự tuyển lớp 3 và 4. 

  

  

Sau khi Hội đồng Học bổng Học thuật và Phát triển toàn diện nhận được hồ sơ đăng ký, 

những ứng viên được chọn sẽ tiếp tục tiến vào Vòng 2. Quý Phụ huynh sẽ nhận thông báo 

qua email về tình trạng đơn đăng ký của các em trong vòng 3 - 5 ngày sau khi nộp hồ sơ.  

   

Vòng 2 của Học bổng Học thuật và Học bổng Phát triển toàn diện  

  

1. Bài kiểm tra đọc và viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh do NLCS thực hiện  

2. Bài kiểm tra tiêu chuẩn do NLCS thực hiện, dành cho học sinh dự tuyển lớp 3 và 4.  

3. Phỏng vấn với Lãnh đạo của NLCS  

  

Sau Vòng 2, Bộ phận Tuyển sinh sẽ thông báo kết quả của Hội đồng Học bổng Học 

thuật đến các ứng viên trong vòng một tuần.  

  

Sau Vòng 2, các ứng viên được chọn sẽ tiếp tục tiến vào Vòng 3. Bộ phận Tuyển sinh sẽ 

hỗ trợ ứng viên thông tin về quy trình và các bước cần thiết cho Vòng 3 (thử giọng trực 

tiếp, nộp hồ sơ, đánh giá thể chất, v.v...). 

 
*Nếu Quý phụ huynh không thế lấy bảng điểm hiện tại, vui lòng gửi bản sao được scan của báo cáo kết 

quả học tập gần nhất của học sinh và bất kỳ báo cáo học tập nào từ những năm học trước mà Quý phụ 

huynh còn giữ. Vui lòng thông báo cho bộ phận Tuyển sinh của Nhà trường về thời gian dự đoán sẽ 

nhận được bảng điểm. 
 

**Nếu học sinh không thể nhận được thư giới thiệu, vui lòng giải thích ngắn gọn trong tin nhắn về 

khoản thời gian dự tính học sinh sẽ nhận được thư giới thiệu. Nhà trường sẽ cho phép học sinh tiếp 

tục quy trình, nhưng chúng tôi sẽ không trao học bổng cho đến khi nhận được thư giới thiệu. 

 

 

 

 



CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 
 

Đối tượng nào đủ điều kiện đăng ký Chương trình học bổng Việt Nam Tinh Hoa?  

- Tất cả Học sinh nhập học từ Lớp 1 - Lớp 4 trong Năm học 2023 – 2024 đều có thể 

nộp đơn. 

 

Hạn chót đăng ký tham gia Học Bổng: 

 

- Không có thời hạn cho việc đăng ký tham gia Học bổng. Nhà trường nhận hồ sơ 

theo thứ tự. Nếu Nhà trường nhận được lượng lớn hồ sơ có tiềm năng cao, chúng 

tôi có quyền ngừng nhận hồ sơ. 

 

Đề bài và số lượng từ của bài luận dành cho học sinh nhập học lớp 3 & 4? 

- Tất cả các bài luận phải do học sinh dự tuyển viết tay bằng tiếng Anh, trên giấy kẻ 

hàng. Vui lòng scan và gửi bài cho chúng tôi. Mỗi bài luận giới hạn từ 100 - 1500 từ. 

o Quá khứ, hiện tại, tương lai 

▪ Nếu bạn có thể gặp một người ở một thời điểm lịch sử, đó sẽ là ai? 

▪ Một điều bạn muốn thay đổi về Thế giới? 

▪ Điều gì ở tưởng lai làm bạn cảm thấy hứng thú nhất? 

o Nhà 

▪ Là một người Việt Nam có ý nghĩa gì đối với bạn? 

▪ Điều tuyệt vời nhất khi sống ở TP.HCM là gì? 

o Tự phản ánh 

▪ Điều khó khăn nhất bạn đã vượt qua là gì? 

▪ Nếu bạn có thể thay đổi một điều về bản thân, đó sẽ là gì? 

▪ Hãy nói về một lỗi lầm mà bạn đã phạm phải. Chuyện gì đã xảy ra và 

bạn đã làm gì sau đó? 

o Không bắt buộc 

▪ Bạn có muốn nói thêm về điều gì chưa có trong hồ sơ dự tuyển về 

bản thân mình với chúng tôi không? 

 

Học sinh dự tuyển Khối 1 & 2 có cần nộp bài luận không? 

- Không. 

 

Nhà trường có nhận hồ sơ dự tuyển trực tiếp không? 

- Không. 

 

Làm thế nào để đánh giá mức học bổng sẽ được trao? 



- Chúng tôi sẽ xác định mức học bổng toàn phần và bán phần dựa trên chất lượng hồ 

sơ đăng ký và đánh giá tiềm năng của ứng viên tại NLCS HCMC. 

 

Trường có đánh giá học bổng dựa trên tình hình tài chính của gia đình học sinh không? 

- Không. Học bổng được trao hoàn toàn dựa trên thành tích học tập và tài năng của 

ứng viên. 

 

Học bổng sẽ bao gồm bao nhiêu năm học phí? 

- Học bổng có thể lên đến 100% thời gian học tập tại NLCS. Hằng năm, Hội đồng Học 

thuật và Học bổng Phát triển toàn diện sẽ xem xét hồ sơ học sinh và đưa ra quyết 

định gia hạn học bổng. 

 

Trường sẽ trao bao nhiêu học bổng? 

- Tổng Quỹ học bổng trị giá 1 triệu USD - tương đương 23,000,000,000vnđ. Số lượng 

học bổng mỗi năm sẽ thay đổi dựa trên chất lượng và số lượng hồ sơ ứng tuyển. 

 

Học bổng bao gồm những gì? 

- Học bổng Học thuật bao gồm học phí của Học sinh trong thời gian học tại trường. 

- Học bổng Phát triển toàn diện bao gồm học phí và học cụ/ dụng cụ cho môn âm 

nhạc, nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật thị giác và thể thao từ các Đối tác đào tạo 

của chúng tôi. 

- Học bổng không bao gồm: Bữa sáng và bữa trưa, văn phòng phẩm, đồng phục, 

phương tiện đi lại, các chuyến đi học và các khoản phí bổ sung khác. 

 

Nếu ứng viên được trao Học bổng Học thuật, thì có cơ hội nộp đơn ứng tuyển Học bổng 

Phát triển toàn diện không? 

- Mỗi học sinh chỉ được nhận một học bổng nhằm chia sẻ gói học bổng đến nhiều đối 

tượng cần được hỗ trợ nhất có thể. 

- Nếu ứng viên chưa được trao Học bổng Học thuật, ứng viên sẽ có cơ hội nộp đơn 

ứng tuyển Học bổng Phát triển toàn diện. Nếu ứng viên tiến vào Vòng 2 của Học 

bổng Học thuật sẽ tiến thẳng vào Vòng 3 của quy trình Học bổng Phát triển toàn 

diện. 

 

Ai sẽ là người xem đánh giá các Học bổng này và Học bổng cho những năm tiếp theo sẽ 

dựa trên những tiêu chí nào? 

- Đối với Học bổng Học thuật: Hội đồng bao gồm Tổng Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, 

Giám đốc Tuyển sinh và các Giáo viên sẽ quyết định liệu Học sinh nhận học bổng có 

được giữ học bổng hay không dựa trên thành tích học tập. 



- Đối với Học bổng Phát triển toàn diện: Mỗi đối tác đào tạo sẽ thiết lập các tiêu

chuẩn riêng để duy trì học bổng. Học sinh cũng phải duy trì điểm 2 và 3 trong tất cả

các môn học và vượt qua tất cả các môn học thuật mỗi năm.

Nếu con tôi không nhận được Học bổng Việt Nam Tinh Hoa, con tôi có đủ điều kiện để 

đăng ký nhập học vào trường không? 

- Có, và Nhà trường rất chào đón các em Học sinh đến trường.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, vui lòng liên hệ với Bộ phận tuyển sinh theo số (028) 

7109 7837 hoặc Admissions@nlcshcmc.edu.vn. 
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