
Giáo Xứ Nữ Vương Việt Nam (Queen of Vietnam Catholic Church)
Đơn Xin Học Bổng 2017 (2017 Scholarship Application)

Mục Đích:
-Để công nhận sự đóng góp của những em đã và đang phục vụ trong Giáo Xứ.
-Để khuyến khích các em tích cực tham gia những sinh hoạt của Giáo Xứ.

Purpose:
-To recognize contribution made to the parish community.
-To inspire youth to become active within the parish.

Điều Kiện:
-Học sinh tốt nghiệp trung học muốn tiếp tục học tập trong trường đại học.
-Thành viên tích cực của Giáo Xứ Nữ Vương Việt Nam.

Eligibility:
-Graduating high school seniors who are pursuing higher education.
-Active Queen of Vietnam parish members.

Tiêu Chuẩn:
1. Điền vào mẫu đơn.
2. Liệt kê những mục vụ em đã tham gia trong Giáo Xứ Nữ Vương Việt Nam.
3. Viết một bài luận ngắn về môn đệ.

Criteria:
1. Filling out the application on the other side of this sheet.
2. Listing the ministries you’ve been involved in at Queen of Vietnam Catholic Church.
3. Write a short essay about discipleship.

Lựa Chọn:
-Học sinh phải đáp ứng đủ điều kiện cần thiết.
-Thành viên trong Hội Đồng Mục Vụ và Ban Ngành sẽ đọc và ước lượng mỗi mẫu đơn.

Selection:
-Youth must meet eligibility requirements.
-Members of the Pastoral Council and various committees will read and evaluate each (anonymous) application
using a scale and criteria.

Học Bổng:
Sẽ có ba quĩ học bổng trao tặng trong Thánh Lễ vào cuối tháng Năm.

Scholarship:
There will be three scholarships awarded at Mass in late May.

Những ngày Quan Trọng: Important Dates:
Ngày 07/05/17: Hạn chót nhận đơn 05/07/17:     Application deadline
Ngày 21/05/17: Thông báo kết quả 05/21/17: Recipient notification
-ngày 28/05/17: Trao tặng trong Thánh Lễ 05/28/17:    Recipient recognition at 10:00 am Mass

10 giờ sáng

XIN NỘP ĐƠN ĐÃ HOÀN TẤT CHO VĂN PHÒNG GIÁO XỨ.
PLEASE RETURN THE COMPLETED APPLICATION TO THE PARISH OFFICE.



Giáo Xứ Nữ Vương Việt Nam (Queen of Vietnam Catholic Church)

Đơn Xin Học Bổng 2017 (2017 Scholarship Application)

Phần A (Section A):

Tên Học Sinh (Student’s Name):_____________________________________________________________________

Địa Chỉ (Address):______________________________________ Thành Phố (City):___________________________

Mã Số Bưu Điện (Zip Code):______________________________ Điện Thoại (Phone):_________________________

Trường Trung Học (High School):_________________________ Trường Đại Học (College):____________________

Phần B (Section B):

Xin liệt kê tất cả những mục vụ em đã hoạt động trong giáo xứ từ lớp 9 đến lớp 12, ngày tháng tham gia, và nhân viên
giáo xứ, người giám sát công tác này.  Xin ghi rõ ràng và sử dụng trang giấy riêng nếu cần thiết.
Mục vụ có thể bao gồm: âm nhạc, giảng dạy, phụ giúp lớp Giáo Lý/Việt Ngữ, mục vụ Thánh Thể, phục vụ bàn thờ, ủy
ban, những dự án công tác đặc biệt trong giáo xứ, hướng dẫn chỗ ngồi, vv.

Please list all the ministries you have been active in from 9th Grade to 12th Grade, dates involved, and parish
staff person who supervised this service. Be very specific. Use separate paper if needed. Ministries could include:
music ministry, lecturing, CCD Helpers, Eucharistic minister, altar serving, commissions or committees, special
service projects within the parish, ushering, etc.

MỤC VỤ
(MINISTRY)

TẦN SỐ
(FREQUENCY)

NGÀY THÁNG
THAM GIA

(DATES
INVOLVED)

GIỜ ƯỚC TÍNH
(ESTIMATED

HOURS)

GIÁM THỊ
(SUPERVISOR)

Ex: Cantor at Mass Twice a month June 2010 – May 2011 29 hours John & Sophie Brown

Phần C (Section C):
Sự dụng trang giấy riêng, xin viết một bài luận ngắn để trả lời câu hỏi sau đây:

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ và ánh sáng trên thế gian. Dùng những
gì em đã học hỏi và đạt được ở Giáo Xứ Nữ Vương Việt Nam, em có thể làm cách nào để phục vụ và trở thành môn đệ
trong cộng đồng?

Using separate paper, please provide a short essay answer to the following question:

Jesus calls us to go out and make disciples of all nations and be a light in the world. How have you taken what
you’ve learned and gained from Queen of Vietnam Catholic Church and gone out into the community to serve and
be a disciple?


