
 
Đơn xin học bổng 2022-2023 

 
Des Moines Symphony Academy phấn đấu mang lại trải nghiệm giáo dục âm nhạc chất lượng cho mọi 

học viên, bất kể nền tảng tài chính.  Để nộp đơn xin hỗ trợ học phí thông qua chương trình học bổng của 
chúng tôi, vui lòng hoàn thành đơn sau.  Mọi thông tin đều sẽ được bảo mật tuyệt đối. 

 
□  Tôi đã được nhận được học bổng trong năm học 2021-2022 
 

□  Tôi đang nộp đơn xin học bổng lần đầu 
 
THÔNG TIN NGƯỜI NỘP ĐƠN (Đơn này có thể bao gồm tối đa bốn học viên trong cùng một gia 
đình) 
 

Tên học viên _________________________________________   Ngày sinh của học viên 
___/____/______ 

Chương trình: □Dàn nhạc thanh thiếu niên       □Tiết học riêng        □Tiết học nhóm □Nhạc thính phòng 
 

Tên học viên _________________________________________   Ngày sinh của học viên 
___/____/______ 

Chương trình: □Dàn nhạc thanh thiếu niên        □Tiết học riêng         □Tiết học nhóm □Nhạc thính phòng 
 

Tên học viên _________________________________________   Ngày sinh của học viên 
___/____/______ 

Chương trình: □Dàn nhạc thanh thiếu niên        □Tiết học riêng          □Tiết học nhóm □Nhạc thính phòng 
 

Tên học viên _________________________________________   Ngày sinh của học viên 
___/____/______ 

Chương trình: □Dàn nhạc thanh thiếu niên       □Tiết học riêng          □Tiết học nhóm □Nhạc thính phòng 
 
 

Phụ huynh/Người giám hộ_______________________________ __ Số điện thoại__________________ 
 

Địa chỉ email___________________________________________________________________ 
□Vui lòng sử dụng địa chỉ email này làm thông tin liên hệ chính của tôi 

 
Phụ huynh/Người giám hộ_______________________________ __ Số điện thoại__________________ 
 

Địa chỉ email___________________________________________________________________ 
□ Vui lòng sử dụng địa chỉ email này làm thông tin liên hệ chính của tôi 

 
 
Địa chỉ nhận thư _____________________________________________________________________ 
 
Thành phố _____________________________  Tiểu bang IA   Mã bưu chính ____________________ 

 
 
 

 
 

Đơn xin học bổng tiếp tục ở mặt sau>>>> 
 



Bài luận của học viên (Bắt buộc): Vui lòng đính kèm một bài luận ngắn mô tả xem Học bổng Symphony 
Academy sẽ mang lại lợi ích cho bạn như thế nào và tại sao việc học âm nhạc lại là một phần quan trọng 
trong cuộc sống của bạn.  Học viên nhỏ tuổi có thể nộp tranh vẽ/hình ảnh thay cho bài luận của học viên.   

 

Bài luận của phụ huynh/người giám hộ (Rất được khuyến khích): Vui lòng đính kèm một bài luận ngắn 
mô tả xem bạn cảm thấy nghệ sĩ âm nhạc nhà mình sẽ được hưởng lợi như thế nào khi tham gia các 
chương trình tại Des Moines Symphony Academy và việc học âm nhạc sẽ có tác động như thế nào đến sự 
phát triển của học viên.   
 

Đề xuất của giáo viên (Khuyến nghị): Đề nghị Đạo diễn âm nhạc với nhạc cụ của trường, Giáo viên 
Âm nhạc tổng quát hoặc Giảng viên hiện tại của Symphony Academy gửi thư giới thiệu. Thư giới thiệu 
này có thể nêu chi tiết cụ thể về nghệ sĩ âm nhạc nhà bạn sẽ được hưởng lợi như thế nào khi tham gia 
các chương trình tại Des Moines Symphony Academy.  
 
Thông tin khác mà bạn cảm thấy chúng tôi nên biết, liên quan đến nhu cầu của bạn:  
(Vui lòng đính kèm thêm giấy vào đơn này nếu cần) 
 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
TÀI LIỆU VỀ THU NHẬP HẰNG NĂM CỦA GIA ĐÌNH VÀ QUY MÔ GIA ĐÌNH 
Vui lòng gửi trang đầu của Mẫu 1040 trong hồ sơ khai thuế Liên bang gần đây nhất của quý vị kèm theo 
đơn này.  Để xử lý đơn xin học bổng của quý vị, chúng tôi chỉ cần bằng chứng bằng văn bản về tổng số 
người phụ thuộc đã tuyên khai của gia đình và tổng thu nhập đã điều chỉnh. Cả hai thông tin này đều có 
trên trang đầu tiên của Mẫu 1040.  Vui lòng bôi đen số an sinh xã hội và/hoặc bất kỳ thông tin nhạy cảm 
nào khác.  Nếu, vì bất kỳ lý do gì, tài liệu này không có sẵn hoặc không thể được cung cấp, vui 
lòng liên hệ với chúng tôi để biết các phương pháp khác để xác minh thông tin người phụ thuộc 
và thu nhập.   
 
Vui lòng gửi lại mẫu này cùng với các tài liệu bổ sung cho: 
Joshua Barlage 
Managing Director 
Des Moines Symphony Academy 
The Temple for Performing Arts 
1011 Locust Street, Suite 400 
Des Moines, IA 50309 
 

Hoặc gửi email đến joshua@dmsymphony.org 
 
Bằng việc ký tên dưới đây, tôi xác nhận rằng thông tin trong đơn này là đầy đủ và đúng sự thực theo hiểu 
biết của tôi.  Tôi cũng ủy quyền cho Des Moines Symphony Academy sử dụng toàn bộ hoặc một phần 
bài luận của học viên và/hoặc phụ huynh cho các đề xuất tài trợ Học bổng của Symphony Academy.  
 
Chữ ký của Học viên: _____________________________________ Ngày: ________________ 
 

Chữ ký Phụ huynh: ______________________________________ Ngày: ________________ 

 

Chính sách không phân biệt chủng tộc 
Des Moines Symphony Academy tiếp nhận học viên thuộc mọi chủng tộc, màu da, quốc gia xuất thân và nguồn gốc dân tộc và cho hưởng tất cả các 
quyền, đặc quyền, chương trình và hoạt động thường được chấp nhận và cấp cho học viên tại trường. Học viện không phân biệt đối xử trên cơ sở 
chủng tộc, màu da, quốc gia xuất thân và nguồn gốc dân tộc trong quá trình thực hiện các chính sách giáo dục, chính sách tuyển sinh, chương trình 
học bổng và khoản vay cũng như các chương trình khác do nhà trường quản lý. 

mailto:joshua@dmsymphony.org

