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BẢN CAM KẾT  
COMMITMENT 

 
Họ và tên 

……………………………………..………………………………………………… 
Full name:    

MSSV: 

………………………………... 

Ngành: 

………………………………... 
Student number: Major:   

Trường: 

……………………………………..………………………………………………… 
University:    

CMND số: Ngày cấp: 
…………… 

Nơi cấp: 
 ………….…… ……………..… 
ID number: Date of issue:  Place of issue: 

 
Địa chỉ hiện nay: 

……………………………………………………………………………… 
Address: 

 
Điện thoại 

……………………………………………………………………………… 
Phone number: 

 
 
ĐIỀU 1: NỘI DUNG CAM KẾT.  
ARTICLE 1: CONTENT OF COMMITMENT.  

a. Sinh viên đã nhận học bổng từ tổ chức TFCF cho kết quả học tập học kỳ …. năm 20…. – 
20…. Student received scholarship from TFCF for academic result of …. semester of 
school year 20…. – 20….   

b. Tình nguyện viên sẽ hoàn thành 10 giờ hoạt động tình nguyện cho tổ chức TFCF sau khi 

nhận được học bổng.  
Volunteer will accomplish 10 voluntary hours for TFCF after received scholarship. 

 

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM CỦA SINH VIÊN.  
ARTICLE 2: RESPONSIBILITIES OF STUDENT.  

a. Sinh viên cam kết sẽ hoàn thành 10 giờ hoạt động tình nguyện cho tổ chức 

TFCF. Student commit to fully accomplish 10 voluntary hours for TFCF  
b. Sinh viên sẽ tham gia đầy đủ các buổi tập huấn cần thiết cho hoạt động do TFCF tổ chức 

(nếu có). 



Tổ chức Taiwan Fund for Children and Families (TFCF) - Chi nhánh Việt 

Nam Địa chỉ: 2/4 Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam Điện thoại: (+84) (028) 3547 0229 

 

Student shall fully attend necessary training courses of the activity hold by TFCF (if 

applicable). 

 

ĐIỀU 3: QUYỀN LỢI CỦA SINH VIÊN  

ARTICLE 3: BENEFITS OF STUDENT. 
 

a. Sinh viên có quyền nộp hồ sơ ứng tuyển cho học bổng trong học kỳ tiếp theo. 

Student is allowed to apply for scholarship in next semester.  
b. Khi tham gia hoạt động tình nguyện, sinh viên được cung cấp đầy đủ thông tin về thời gian, 

địa điểm và nội dung của các hoạt động.  
When participating voluntary activity, student shall be provided fully information about 

time, place and content of activity. 
 
 
 

 

Chữ ký/ Signature: 
 
 
 
 

Họ và tên/ Full name: …………………………………….  
Ngày/ Date: ……………………………………………….. 


