
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------o0o---------- 

GIẤY XÁC NHẬN ĐANG NUÔI DƯỠNG TRẺ MỒ CÔI 

Kính gửi: UBND PHƯỜNG (XÃ)  .................................................................................. 

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

Tôi tên là:  .......................................................................................................................................... 

Số CMND/CCCD/hộ chiếu:  ............................................................................................................. 

Ngày cấp: .........................................................Nơi cấp: ................................................................... 

Địa chỉ cư trú:  .................................................................................................................................... 

Điện thoại liên hệ: .............................................................................................................................. 

Số tài khoản ngân hàng (nếu có):  ...................................................................................................... 

Tên ngân hàng (nếu có): . ................................................................................................................... 

Kính đề nghị UBND phường (xã) xác nhận gia đình tôi hiện đang nuôi dưỡng trực tiếp học sinh 

mồ côi để bổ túc hồ sơ xin cấp học bổng của Quỹ từ thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động: 

1. Tên học sinh:  ......................................................................................................................... 

2. Ngày tháng năm sinh:  ............................................................................................................ 

3. Đang học lớp:  ................................................  Niên khóa: .................................................... 

4. Tên trường:  ............................................................................................................................ 

5. Mối quan hệ giữa người nuôi dưỡng với học sinh:  

 Cha       Mẹ            

 Người thân khác (ghi cụ thể ông, bà, chú, bác ...): ........................................................... 

Được sự đồng ý của học sinh nêu trên, tôi nhận học bổng thay cho em và xin cam kết: 

1. Sẽ sử dụng số tiền học bổng này để giúp Em có thể tiếp tục đi học. 

2. Trong trường hợp Em không tiếp tục đi học (bỏ học) vì bất kỳ lý do nào, thì Tôi có trách 

nhiệm thông báo cho Quỹ từ thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động trong vòng 15 ngày kể từ 

ngày Em bỏ học để Quỹ ngưng việc cấp học bổng. 

3. Tôi cam kết hoàn trả cho Quỹ số tiền học bổng đã nhận trong suốt thời gian em bỏ học 

Tôi cam kết các nội dung nêu trên là đúng sự thật. 

 

Xác nhận 

(Chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

…………., ngày …… tháng …… năm……......... 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 


