
 

Tunjangan studi formulir aplikasi 

Lengkapi formulir di bawah ini dan kirimkan dokumen. Kirimkan ini kepada kami, bersama 

dengan surat di mana Anda memotivasi aplikasi dan menjelaskan masalah keuangan Anda. 

• Kirimkan semua lampiran kepada kami; surat motivasi, nominasi dari sekolah dasar, 

informasi tentang pendidikan yang diinginkan, salinan akta kelahiran 

• Anda akan menerima tanggapan atas permintaan Anda sesegera mungkin. 

• Menyerahkan aplikasi tunjangan studi setidaknya 1 bulan sebelum mendaftar agar 

program dapat diikuti 

• Aplikasi belum berarti Anda telah menerima tunjangan studi 

 

 

Data siswa  

  

Nama keluarga  

Nama depan  

Nama panggilan  

Tanggal lahir  

Alamat  

Tempat tinggal  

Nomor telepon  

Akun Facebook  

Alamat email  

  

  

  

  

Detail ayah / wali  

Nama dan Inisial  

Tanggal lahir  

Profesi (atau profesi 

terakhir) 

 

Penghasilan bulanan  

Alamat  

Tempat tinggal  

Nomor telepon  

  

Detail ibu / wali  

Nama dan Inisial  

Tanggal lahir  

Profesi (atau profesi 

terakhir) 

 

Penghasilan bulanan  

Alamat  

Tempat tinggal  



 

Nomor telepon  

  

Informasi lainnya  

Jumlah kontribusi 

orang tua Anda per 

bulan 

 

Jika Anda tidak 

menerima kontribusi, 

mengapa tidak? 

 

 

 

 

 

Berapa banyak saudara lelaki, perempuan, dan umur berapa?  

 

Pelatihan mana yang ingin Anda ikuti 

 

Berapa tahun pelatihan berlangsung? 

 

Berapa biaya pelatihan per semester / tahun? 

 

Apakah Anda bersedia, segera setelah hasil studi Anda mengizinkan (cukup dalam semua 

mata pelajaran) untuk mengambil pekerjaan di sebelahnya, sehingga Anda dapat mengurus 

(bagian dari) biaya sekolah / studi Anda? 

Apakah Anda bersedia berkontribusi untuk yayasan kami bagi siswa lain segera setelah posisi 

keuangan Anda mengizinkan? 

Setiap komentar atau tambahan 

 

Tanda tangan 

Siswa 

Nama   Tanggal    Tanda tangan 

Detail ayah / wali /ibu 

Nama   Tanggal    Tanda tangan 
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