
Phương thức liên lạc bạn muốn? Điện thoại Email Tin nhắn

Số Điện thoại Nhà riêng

Đơn xin Học bổng Summit Opportunity Rising
Học Bổng Summit là loại học bổng dành cho sinh viên đại học quay lại trường sau 
thời gian gián đoạn ít nhất là hai năm nhằm giúp giảm bớt một số chi phí giáo dục 
cho sinh viên.

Yêu cầu đáp ứng điều kiện của học bổng 
Summit là:
• Học sinh phải cư trú trong nhà ở được 

DHA hỗ trợ

• Sinh viên phải tham dự hai (2) giờ hội 
thảo “Làm lại Lần nữa”

• Sinh viên phải nộp đơn xin trợ giúp tài chính

• Sinh viên phải đưa ra được bằng chứng 
về phí nộp đơn/đăng ký đã được thanh 
toán

• Phải điền đầy đủ vào đơn xin này

Để nộp đơn xin Học bổng này, sinh viên 
phải nộp các giấy tờ sau:

• Bằng chứng về việc đăng ký (ví dụ: thời 
khóa biểu của lớp, biên lai thanh toán 
hoặc thư do trường gửi tới)

• Địa chỉ & số điện thoại của trường đại học

• Địa chỉ và số điện thoại của sinh viên 
trong trường

• Nộp một bài luận đánh máy gồm 300 từ 
về nội dung: “Tại sao Việc học Đại học 
lại Quan trọng đối với Tôi”(không dài 
hơn 550 từ)

Mỗi Bài luận sẽ được đánh giá về:

• Chất lượng nội dung

• Khả năng thu hút người đọc

• Sự độc đáo

• Sử dụng đúng quy tắc ngữ pháp  
(dấu câu và chính tả)

• Cách trình bày chung

Ngày Nộp đơn

Tên Học sinh
Tên, Họ, Tên Đệm

Địa chỉ
Số Phố  Căn hộ/Phòng

The Opportunity Rising Foundation is part of the philanthropic efforts of DHA

Liên hệ Khẩn cấp

Thành phố Tiểu bang Mã Zip

Vui lòng ghi rõ loại nhà ở được DHA hỗ trợ mà quý vị đang cư trú: Nhà ở Công cộng Phiếu Chọn Nhà (Mục 8)

Số Điện thoại Di động

Địa chỉ Email

Tiếp tục ở trang sau 

Tên
Họ, Tên, Tên đệm

Mối quan hệ Số điện thoại

Để hỏi hoặc tìm hiểu thêm chi tiết về quỹ Học bổng Opportunity Rising, hãy liên lạc với điều phối viên chương trình  
Giáo dục và Phát triển tại 214-224-3622 (7-1-1 Relay Texas – Dịch vụ điện thoại dành cho người khuyết tật) hoặc viết thư gởi về:  

Opportunity Rising, 3939 N. Hampton Road, Dallas TX 75212.



7. Nhóm lớp của bạn là gì? (chọn một) Năm Nhất Năm Hai Năm Ba Năm Tư

Đơn xin Học bổng Summit Opportunity Rising tiếp, Trang 2

Tên của trường mà bạn theo học là gì?

6. Chuyên ngành

9. Tóm tắt các thành tựu học tập của bạn (ví dụ: học bổng, giải thưởng, v.v.)

4. Trước đây, bạn có từng được hưởng Học bổng DHA không? Có Không

Tất cả séc thanh toán được gửi trực tiếp qua thư và thanh toán cho trường học. Để đảm bảo thanh toán chính xác, số nhận dạng của học 
sinh sẽ được ghi trên séc. Nếu học sinh không được đăng ký vào trường vào thời điểm trao học bổng, nhà trường sẽ trả lại séc cho DHA.

Lưu ý Đặc biệt: Việc thực hiện dịch vụ cộng đồng với văn phòng cùa chúng tôi không đảm bảo việc được trao học bổng. DHA có quyền 
từ chối cấp học bổng cho một cá nhân dựa trên các tiêu chí và tình trạng của quỹ.

Nếu có, vào năm nào?

(trường đại học, trường dạy nghề hoặc trường kỹ thuật)

8. Bạn có hoàn thành Đơn xin Hỗ trợ Học sinh Liên bang Miễn phí (FAFSA) không? Có Không

1. Giới tính (chọn một): Nam Nữ

2. Trường Trung học

3. Ngày Tốt nghiệp

Tiếp tục ở trang sau 



Sử dụng khoảng trống dưới đây để gõ hoặc sao chép và dán bài luận 300 từ của bạn. “Tại sao Việc học Đại Học lại Quan trọng đối với Tôi.”
Đơn xin Học bổng Summit Opportunity Rising tiếp, Trang 3 - BÀI LUẬN

Gửi đơn xin đã hoàn thành qua email tới: Chyrel.Roseborough@dhantx.com, hoặc ấn vào nút 
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