SCHOLARSHIP TEST APPLICATION FORM
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI HỌC BỔNG
Use pen not pencil. Please write clearly. You can either þ or ý. For more information or assistance, please email nzinfo@ipu.ac.nz or contact a domestic recruitment officer. (Vui
lòng chỉ sử dụng bút mực, không sử dụng bút chì. Vui lòng điền thông tin rõ ràng. Thí sinh có thể chọn þ hoặc ý. Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc yêu cầu giúp đỡ, vui lòng gửi
thư điện tử về địa chỉ nzinfo@ipu.ac.nz hoặc liên hệ trực tiếp với đơn vị đại diện tuyển sinh tại khu vực)

PERSONAL DETAILS (THÔNG TIN CÁ NHÂN)
FULL NAME(S) (HỌ VÀ TÊN)

DATE OF BIRTH (NGÀY SINH) (Day/Month/Year)

PREFERRED NAME (TÊN GỌI KHÁC)

SCHOOL NAME (TÊN TRƯỜNG)

GENDER (GIỚI TÍNH)

MOBILE PHONE (SỐ ĐIỆN THOẠI)

Male (Nam)

CLASS (LỚP)

Female (Nữ)

POSTAL ADDRESS (ĐỊA CHỈ)

EMAIL (THƯ ĐIỆN TỬ)

(Please write very clearly)

FACEBOOK NAME (TÊN FACEBOOK)
				Postcode

CAREGIVER CONTACT DETAILS (THÔNG TIN NGƯỜI GIÁM HỘ)
FIRST NAME(S) (TÊN)

FAMILY NAME (HỌ)

RELATIONSHIP TO STUDENT (QUAN HỆ)

MOBILE PHONE (SĐT)

EMAIL (THƯ ĐIỆN TỬ) (Please write very clearly)

WORK PHONE (SĐT CÔNG TÁC)

I confirm that all the information provided is true
(Tôi xác nhận rằng mọi thông tin cung cấp bên trên đều chính xác)
I allow IPU New Zealand and all related parties to contact me via the provided contact details
(Tôi xác nhận đồng ý cho IPU New Zealand và các bên liên quan liên lạc với tôi thông qua các thông tin đã cung cấp)
I give permission for IPU New Zealand to use any photographs/video footage taken that may include me to be used for publicity purposes.
(Tôi đồng ý cho phép IPU New Zealand sử dụng hình ảnh/video tôi có thể góp mặt trong đó lên các phương tiện truyền thông của IPU
New Zealand)

SIGNATURE OF STUDENT (CHỮ KÝ CỦA HỌC SINH)

DATE (NGÀY)

SIGNATURE OF CAREGIVER (CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI GIÁM HỘ)
(if under the age of 18) (Nếu dưới 18 tuổi)

DATE (NGÀY)

Updated November 2019

SCHOLARSHIP TEST RESULTS
FULL NAME (HỌ VÀ TÊN)

DATE OF BIRTH (NGÀY SINH) (Day/Month/Year)

TEST DATE (NGÀY THI)

TEST RESULT (KẾT QUẢ THI)

LISTENING

SPEAKING/INTERVIEW
FEEDBACK FROM
EXAMINER

READING

GRAMMAR

WRITING

SPEAKING

