
 
TẬP TIN TRỢ GIÚP XÃ HỘI COVID - UPMD 

(XIN LƯU Ý, khoản hỗ trợ này dành riêng cho các gia đình có con em theo học tại LFI Duras). 

   

KHUNG HÌNH ĐƯỢC ĐẶT CHỖ CHO UPMD Số UPMD: 

NGÀY NHẬN YÊU CẦU: 

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÃ HỘI 

UPMD 
⃞   CHO PHÉP ⃞   TỪ CHỐI 

HỖ TRỢ ĐƯỢC CẤP HOẶC LÝ DO TỪ CHỐI:  

 

Ngày: 

Chữ ký của người phụ trách:  

  

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LÀM ĐƠN 

Họ: ......................................... Tên: ............................. Sinh ra: ................. 

NUMIC: .................................... Quốc tịch: .................................................................... 

Địa chỉ nhà: . ............................................................................................................... 

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

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

Số trẻ em phụ thuộc: Tuổi: Quốc tịch 

 

(Các) lớp của (các) con bạn:  

Hoàn cảnh gia đình: ⃞ Độc thân     ⃞ Đã kết hôn     ⃞ Sống chung     ⃞ Góa chồng/Góa 

vợ     ⃞ Ly hôn     ⃞ Sống riêng 



Điện thoại: E-mail: 

 

Chi tiết ngân hàng đầy đủ của bạn (để chuyển khoản): 
 
 

 

LOẠI YÊU CẦU TRỢ GIÚP 
 

Phiếu thưởng tại: 

   ☐ Mega Market                               ☐ Co.op Food    

   ☐ Co.op Xtra                                   ☐ HTV Co.op       

   ☐ Cửa Hàng Bến Thành 

 

Đóng góp tài chính cho: 

   ☐ Chăm sóc y tế                             ☐ mua thiết bị CNTT 

   ☐ Mua đồ dùng học tập                  ☐ Thanh toán hóa đơn 

   ☐ Khác (vui lòng ghi rõ).................................................................................................. 

 

LÝ DO YÊU CẦU (Giải thích COVID đã thay đổi tình hình của 

bạn như thế nào): 

(Các) lý do cho yêu cầu của tôi là như sau: 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

DO NGƯỜI LÀM ĐƠN HOÀN THÀNH 

THU NHẬP HÀNG THÁNG 

Mức lương của ứng viên   

Lương của vợ / chồng (kết hôn, chung sống ...)   

Số tiền trợ cấp xã hội   

Thu nhập từ bất động sản (Việt Nam, Pháp, các nước 

khác) 

  

Học bổng (định xuất và số tiền)   



Tiền cấp dưỡng được nhận (từ cha/ mẹ của trẻ)   

Trợ cấp thương tật   

Thu nhập khác (giúp việc gia đình, ...)   

Các quyền lợi khác bằng hiện vật (chỗ ở miễn phí, v.v.)   

TỔNG THU NHẬP:   

 

 

PHÍ HÀNG THÁNG 

Số tiền thuê + phí   

Hoàn trả khoản vay sở hữu nhà   

Các chi phí khác (điện, nước, gas, điện thoại, bảo 

hiểm ...) 

  

Thuế phí (thuế thu nhập, các loại thuế, ...)   

Tiền cấp dưỡng   

Học phí • Phí nội trú • Căng tin • Phương tiện đi lại   

Các khoản đóng góp bắt buộc (bảo hiểm y tế, nghỉ 

hưu theo điều kiện CFE) 

  

Trả nợ vay tiêu dùng   

TỔNG CHI PHÍ:   

 

Tôi, người ký tên dưới đây ............................................. ................., xác nhận về tính chính 

xác của thông tin được đề cập ở trên. 

 

Ngày:      Chữ ký: 

 

 


