Зураг

British Scholarship 2018
Бүртгэлийн маягт
Сурагчийн дугаар:
Бүрэн гүйцэд бөглөнө үү.

СУРАГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ:
Овог :
Нэр:
Гэрийн хаяг, утасны дугаар:

Төрсөн он, сар, өдөр:

Хүйс:
◻ Эрэгтэй
◻ Эмэгтэй

Регистрийн дугаар:
Сургууль:

Анги:

И-мэйл хаяг:
Фейсбүүк:

ЭЦЭГ, ЭХ, АСРАН ХАМГААЛАГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ:
1. Овог нэр:
● Эцэг,эх, асран хамгаалагчийн
аль нь болох:
● Ажлын газар
● И-мэйл хаяг:
● Гар утас:
2. Овог нэр:
● Эцэг,эх, асран хамгаалагчийн аль
нь болох:
● Ажлын газар
● И-мэйл хаяг:
● Гар утас:
Шалгаруулалтын нөхцөл
✓ English Language Testing Ltd. байгууллагын Англи хэл, Математикийн түвшин тогтоох хөндлөнгийн хоёр шалгалт авах
ба тус шалгалт болон эссе бичлэгт тэнцсэн тохиолдолд ярилцлагын шатанд оролцох боломжтой болно.
✓ Шалгалтын төлбөр нь нийт 35 фунт стерлинг болох ба зохион байгуулагчийн зүгээс English Language Testing Ltd.
шалгалтын байгууллагаруу шилжүүлэх тул буцаан олгох боломжгүй болно.
✓ Шалгалт болон ярилцлагад заасан цаг, хугацаанд хамрагдах шаардлагатай ба товлогдсон хугацаанаас хоцорсон
тохиолдолд нөхөн хамрагдах боломжгүй.
✓ Бүрдүүлж өгсөн материалыг буцаан олгохгүй.
Би дээрх шалгалтын нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч, маягтын үнэн зөв бөглөсөн болно.
Сурагчийн нэр:
Гарын үсэг:
Он, сар, өдөр:

Эцэг, эхийн нэр:
Гарын үсэг::
Он, сар, өдөр:

Байгууллагын хэрэгцээнд
Бүртгэлийн мэдээлэл:
Бүртгэлийн ажилтан:

Гарын үсэг:

Огноо:

Гарын үсэг:

Огноо:

Төлбөр төлсөн мэдээлэл:
Нягтлан:
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Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн Их Британийн ерөнхий боловсролыг ахлах ангийн сурагчдад түгээх, улмаар гадаад
улсад их, дээд сургуульд суралцуулах нөхцөл бололцоог бий болгох зорилгоор дотоодын ерөнхий боловсролын
сургуульд суралцаж буй 15, 16 настай сурагчдад British School of Ulaanbaatar-т суралцах тэтгэлэг зарлаж байна.

Хөтөлбөрт хэн хамрагдах вэ?
Дотоодын ЕБС-д амжилттай суралцаж буй, Англи хэлний өндөр мэдлэгтэй, 2018/2019 оны хичээлийн жилд 10, 11-р
ангид суралцах 15, 16 настай сурагчид

Бүрдүүлэх материал:
●
●
●
●
●
●

●

Бүртгэлийн маягт (www.britishschool.edu.mn сайтны download хэсгээс татаж авах эсвэл Бритиш Сургууль
дээр биеэр ирж бөглөх)
Нэг хувь цээж зураг
Иргэний үнэмлэх эсвэл төрсний гэрчилгээний хуулбар (2018 оны 8-р сарын 31-нд 15, 16 нас хүрсэн байх
шаардлагатай)
Сургуулийн тодорхойлолт
Сүүлийн хоёр жилийн албан ёсны дүнгийн жагсаалт болон сурагчийн амжилт, сайн дурын ажлыг нотлох бусад
баримт бичиг
“My vision for the future” сэдэвт англи хэл дээрх эссе бичлэг. Энэхүү эссе нь сурагчийн академик ур чадвар,
ирээдүйн төлөвлөгөө, алсын хараа, зорилгыг тодотгохын зэрэгцээ цаашид их, дээд сургуульд амжилттай
өргөдөл гаргах чадвартай эсэхийг тогтооход чиглэнэ (600 үгтэй, үсгийн фонт Calibri, мөр хоорондын зай 1.5
форматтай)
Англи хэл, Математикийн түвшин тогтоох шалгалтын хураамж болох 35 фунт стерлинг (паунд)-тэй тэнцэх
төгрөгийг тухайн өдрийн Монгол банкны ханшаар тооцон “Эко Скүүл Гарден” ХХК-ийн Худалдаа Хөгжлийн
Банкин дахь 415015175 тоот төгрөгийн дансанд шилжүүлсэн гүйлгээний баримт (гүйлгээний утгад сурагчийн
овог нэр, регистрийн дугаарыг бичих шаардлагатай)

Шалгаруулалт:
Урьдчилсан шалгаруулалтыг дээр дурдсан шаардлагатай материалыг бүрэн бүрдүүлсэний дагуу явуулна.
Эцсийн шалгаруулалтыг эссе бичлэгийн дүн, Их Британийн English Language Testing Ltd. шалгалтын байгууллагын
Англи хэл, Математикийн түвшин тогтоох шалгалтын оноо болон ганцаарчилсан ярилцлагын дүнгээр шалгаруулна.
Тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтэй сурагчид шаардлагатай материалыг 2018 оны 06-р сарын 13-ны Лхагва
гарагын 14:00 цагаас өмнө British School of Ulaanbaatar-ийн байранд бүрдүүлж өгнө үү.

Хаяг:
ХУД, 4-р хороо, Наадамчидын зам-50 (Хүннү Моллын замын урд)
Утас: 70047788
Цахим хаяг: www.britishschool.edu.mn
Имэйл: general@britishschool.edu.mn

