
 

 

International School Scholarships for Talented Vietnamese Students 
 
Applications are NOW OPEN for the United Nations International School of Hanoi’s 
Scholarship Programme. 
 
UNIS Hanoi is looking for new scholars to join their Secondary School community. Do you 
know a teenager from a disadvantaged family who is excelling at their Vietnamese public 
school who would like to join the United Nations International School of Hanoi (UNIS Hanoi) 
to complete their education? 
 
The UNIS Hanoi scholarship programme wants to hear from local students who are currently 
in Grades 6,7,8 or 9 to start school in August 2023 and graduate with an international 
diploma.  
 
This comprehensive scholarship package covers not only 100% tuition fees and all other 
school expenses, but also provides incredible opportunities! Our Scholarship programme 
celebrates 11 years and 22 scholars this year! Our scholars graduate from UNIS Hanoi and 
attend some of the best universities in the world, with 91% gaining further scholarships to 
study abroad (Williams College, Lafayette College, NYU Abu Dhabi, Vanderbilt University, 
Washington & Lee University etc). 
 
This is an opportunity not to miss and UNIS Hanoi will support any scholarship family that 
joins the programme through the process.  
 
Students should apply now to enter the selection process for the start of the 2023-24 school 
year and start their journey to qualify with an International Baccalaureate Diploma. It is a 
rigorous university preparatory programme and a qualification recognized and respected by 
the world's leading universities. UNIS Hanoi graduates go on to study at leading universities 
worldwide, especially in the USA, United Kingdom and Australia.  
 
Deadline for Applications 1 March 2023.  
 
Visit the UNIS Hanoi website www.unishanoi.org/community/scholars to read the eligibility 
criteria in detail and to download the application form. Complete application should be 
delivered to UNIS Hanoi, G9 Ciputra, Phu Thuong Ward, Tay Ho, Hanoi.  
 
All questions concerning the Scholarship Programme should be sent by email 
to scholarships@unishanoi.org 
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Chương trình học bổng toàn phần của UNIS Hà Nội dành cho học sinh tài năng Việt 
Nam 
 

Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội (UNIS Hà Nội) tiếp tục triển khai chương trình Học 
bổng toàn phần dành cho học sinh Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có thành tích 
học tập xuất sắc tại các trường phổ thông công lập tại Hà Nội vào học tại UNIS Hà Nội năm 
học 2023-2024.   
       
Chương trình học bổng dành cho các bạn học sinh đang theo học lớp 6, lớp 7, lớp 8 và lớp 
9 tại các trường phổ thông công lập tại Hà Nội. Học bổng bao gồm toàn bộ học phí và các 
hỗ trợ khác để học sinh học tập tại trường Quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội (UNIS Hanoi) 
đến hết Lớp 12. Học sinh trúng tuyển sẽ theo học tại Trường từ tháng 08 năm 2023 và tốt 
nghiệp với bằng tú tài quốc tế.  
 
Năm học này, UNIS Hà Nội vui mừng kỷ niệm 11 năm Chương trình Học bổng với tổng số 
học sinh đạt học bổng đến thời điểm này là 22 học sinh. Trong số các học sinh học bổng tốt 
nghiệp tại UNIS, 91% học sinh đã đạt học bổng và du học tại các trường đại học danh tiếng 
trên thế giới (Đại học Williams, Đại học Lafayette, Đại học New York cơ sở Abu Dhabi, Đại 
học Vanderbilt, Đại học Washington & Lee,...)  
 
Chương trình học bổng của UNIS Hà Nội không chỉ là sự hỗ trợ về tài chính mà còn mang 
tới những cơ hội tuyệt vời nhằm chắp cánh tương lai cho các em học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn. Vui lòng chia sẻ thông tin về Chương trình học bổng này tới những người mà 
Quý vị biết và quan tâm. 
 
Các bạn học sinh có thể bắt đầu làm hồ sơ dự tuyển cho năm học 2023-2024 từ bây giờ.   
 
Hạn nộp hồ sơ: 1 Tháng Ba năm 2023 
 
Truy cập www.unishanoi.org/community/scholars để biết thông tin chi tiết và tải hồ sơ đăng 
ký thi tuyển. Hồ sơ hoàn thiện nộp tại/gửi về Chương trình Học bổng, UNIS Hanoi, Khu G9 
Khu đô thị Ciputra, phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội.   
 
Mọi thắc mắc liên quan đến Chương trình Học bổng đề nghị liên hệ theo địa chỉ thư điện 
tử scholarships@unishanoi.org 
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