QUYÕ HOÃ TRÔÏ COÄNG ÑOÀNG LAWRENCE S. TING
CAÙCH THÖÙC TUYEÅN CHOÏN CAÁP HOÏC BOÅNG LẦN 15 (2017- 2018)
Caên cöù vaøo toân chæ, muïc ñích cuõng nhö ñieàu leä hoaït ñoäng cuûa Quyõ Hoã trôï Coâng ñoàng
Lawrence S. Ting vaø ñeå boài döôõng nhaân taøi, Quyõ laäp ra Caùch thöùc tuyeån choïn caáp hoïc boång
naøy vôùi noäi dung caáp hoïc boång cho hoïc sinh, sinh vieân hoïc gioûi, taïo ñieàu kieän boài döôõng nhaân
taøi quoác gia. Haøng naêm, tuøy theo khaû naêng, Quyõ seõ tuyeån choïn hoïc sinh, sinh vieân hoïc gioûi
cuûa moät soá tröôøng taïi Vieät nam theo caùc ñieàu kieän nhö sau:
I. Tö caùch xin caáp hoïc boång:
1) Caùc tröôøng trung hoïc, ñaïi hoïc treân laõnh thoå Vieät Nam ñöôïc Quyõ Lawrence S. Ting
tuyeån choïn.
2) Hoïc sinh caùc caáp hoïc ñöôïc giôùi thieäu laø hoïc sinh coù thaønh tích hoïc taäp vaø caùc bieåu
hieän xuaát saéc.
3) Coù nguyeän voïng xin hoïc boång cuûa Quyõ Hoã trôï Coäng ñoàng Lawrence S. Ting, ñeå giaûi
quyeát khoù khaên trong hoïc taäp, taêng cöôøng ñieàu kieän hoïc taäp hay taïo kinh phí nghieân
cöùu cho caùc ñeà taøi khoa hoïc.
4) Tích cực tham gia công tác xã hội , công tác hỗ trợ cộng đồng vv….
5) Học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường năm 2017 không được dự tuyển
II. Soá suaát hoïc boång:
Laø caùc tröôøng trung hoïc PT vaø ñaïi hoïc ñöôïc Quyõ tuyeån choïn, soá hoïc boång xin caáp cuûa
moãi năm do UÛy ban ñieàu haønh Quyõ quyeát ñònh.
III. Hoà sô xin hoïc boång:
-

Ñôn xin hoïc boång.( Theo mẫu )

-

Giấy xác nhận tham gia phục vụ các công tác xã hội, hỗ trợ cộng đồng.


Nếu tham gia do nhà trường phát động, phải có xác nhận của nhà trường
hoặc tham gia bên ngoài phải có xác nhận của các tổ chức từ thiện, các Quỹ
hội, các trại mồ côi vv….

-

Baûng ñieåm hoïc kỳ 1 năm học 2016- 2017( có xác nhận của trường )

-

Töï thuaät veà baûn thaân baèng tieáng Anh.

-

Thö giôùi thieäu cuûa tröôøng (ñoàng thôøi coù 2 thaày, coâ giaùo ký tên giôùi thieäu).

-

Bản tìm hiểu các hoạt động của Quỹ HTCĐ Lawrence S.Ting

-

Caùc noäi dung xaùc nhaän khaùc (neáu coù).
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IV.Tieâu chuaån ñaùnh giaù:
A. Cho sinh vieân gioûi:
Haïng muïc

Ñieåm soá toái
ña/100

Tieâu chuaån bình xeùt

Coù haïnh kieåm, hoïc taäp ñeàu gioûi,
bao goàm: thaønh tích hoïc taäp (treân
Haïnh kieåm,
8.0 ñieåm), thaønh tích veà ñaïo ñöùc,
hoïc taäp
haïnh kieåm (treân 80.0 ñieåm) cuûa
năm tröôùc vaø ñöôïc thaày coâ giôùi
thieäu.
Tinh thaàn phaán Coù loøng kieân trì vaø nghò löïc,
ñaáu vöôn leân tinh thaàn phaán ñaáu vöôn leân vaø
vaø nghieân cöùu laïc quan tieán thuû, daùm nghieân
saùng taïo
cöùu saùng taïo.

1

2

4

60/100

10/100

Coù naêng khieáu veà ngoân ngöõ, ngheä
thuaät, ngheà truyeàn thoáng, khoa
hoïc, khoa hoïc kyõ thuaät, thoâng tin,
theå duïc hoaëc naêng löïc ñaëc bieät
khaùc.

10/100

Coù phuïc vuï coäng ñoàng nhö: nhieät
Tinh thaàn phuïc tình laøm vieäc coâng ích xaõ hoäi,
vuï coäng ñoàng loøng hieáu thaûo, giuùp ñôõ ngöôøi
khaùc.

20/100

Naêng khieáu
ñaëc bieät
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Ghi chuù

1. Keøm chöùng nhaän naêng
khieáu cuï theå.
2. Trình baøy naêng khieáu
cuï theå.

B. Ñoái vôùi sinh vieân ngheøo hoïc gioûi:
Tieâu chuaån bình xeùt

Ñieåm soá toái
ña/100

Coù haïnh kieåm tốt, thaønh tích
hoïc taäp treân trung bình, bao
goàm: thaønh tích hoïc taäp (treân
7.0 ñieåm), thaønh tích veà ñaïo
ñöùc, haïnh kieåm (treân 80.0
ñieåm) cuûa năm tröôùc vaø ñöôïc
thaày coâ giôùi thieäu.

60/100

Gia caûnh coù khoù khaên (vöøa laøm
vöøa hoïc, phaûi giuùp ñôõ kinh teá
gia ñình v.v…)

10/100
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Coù loøng kieân trì vaø nghò löïc,
Tinh thaàn phaán
tinh thaàn phaán ñaáu vöôn leân vaø
ñaáu vöôn leân
laïc quan coù chí tieán thuû.

10/100
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Tinh thaàn phuïc Coù loøng hieáu thaûo, thöông yeâu
vuï coäng ñoàng baïn beø vaø giuùp ñôõ ngöôøi khaùc.

20/100

Haïng muïc

1

2

Haïnh kieåm,
hoïc taäp

Gia caûnh

2

Ghi chuù

Göûi keøm xaùc nhaän gia
caûnh khoù khaên.

V.Trình töï xét chọn :

1/ Ñôn vò giôùi thieäu caên cöù theo caùc tieâu chuaån, haïng muïc ñöôïc quy ñònh trong baûn tuyeån choïn
naøy, ñeå tieán haønh coâng vieäc khaûo haïch tuyeån choïn ngöôøi öùng tuyeån tröôùc.
2/ Thôøi gian tieáp nhaän hoà sô : Thuû tuïc xin caáp theo học kỳ, học kỳ 1 vaøo cuoái thaùng 6 và học
kỳ 2 vaøo tröôùc thaùng 1 naêm sau .
3/ Hình thöùc nhaän hoà sô: Thoáng nhaát baèng phöông thöùc gôûi thö ñeà baït baùo danh.
4/ Coâng taùc tuyeån choïn: Coâng vieäc löïa choïn chia laøm caùc giai ñoaïn: ñeà baït, thaåm tra tö caùch,
xeùt duyeät, gặp và phoûng vaán tröïc tieáp vaø quyeát ñònh.
5/ Do Hoäi ñoàng tuyeån choïn cuûa Quyõ thöïc hieän vieäc bình choïn vaøo thôøi gian trong thaùng 9 haøng
năm ( Cho HK 1) vaø cuoái thaùng 1 naêm sau ( Cho HK2 ).
VI.Phöông thöùc trao hoïc boång : chia 2 học kỳ (hoïc kyø 1 vaø hoïc kyø 2) :
1) Vaøo cuoái thaùng 9 Quyõ seõ toå chöùc trao hoïc boång chung, coøn hoïc boång hoïc kyø 2 seõ do nhaø
tröôøng töï toå chöùc trao.
2) Moãi hoïc sinh nhaän hoïc boång ñöôïc trao giaáy chöùng nhaän vaø soá tieàn hoïc boång nhaát ñònh
cuûa moãi học kỳ . Caùc em hoïc sinh, sinh vieân nhaän hoïc boång sau khi hoïc kyø 1 keát thuùc ( cuoái
thaùng 1 ) phaûi noäp baûn thaønh tích hoïc taäp vaø giaáy xaùc nhaän coù tham gia coâng taùc phuïc xaõ hoäi.
Kết quả học tâp và giaáy xaùc nhaän noäp cho nhaø tröôøng toång hôïp sau ñoù göûi veà cho Quyõ.
- Kết quả học tập và phấn đấu học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 của Học sinh, sinh viên sẽ
làm cơ sở để xét chọn học bổng học kỳ 1 năm học 2017- 2018.
- Các học sinh, sinh viên được nhận học bổng học kỳ 1 năm học 2017 -2018 sẽ được ưu tiên
để xét học bổng học kỳ 2 ( năm học 2017- 2018) Và kết quả học tập và phấn đấu học kỳ 1
năm học 2017 – 2018 sẽ là cơ sở để xét học bổng học kỳ 2 năm học 2017 -2018.
*Nếu các em vẫn đủ tiêu chuẩn nhận HB (học giỏi và có tham gia công tác xã hội) thì
Quỹ tiếp tục cấp học bổng cho các em.
*Neáu caùc em hoïc sinh, sinh vieân thaønh tích hoïc kyø 1 ( năm học 2017-2018) không tốt và
thieáu giaáy xaùc nhaän coù tham gia caùc coâng taùc xaõ hoäi,( Không đủ tiêu chuẩn nhận HB) Quyõ
chuùng toâi seõ không xét phaùt hoïc boång học kỳ 2 ( năm học 2017- 2018)
a/ Sinh vieân cuûa tröôøng Đaïi hoïc, Cao Đẳng ñöôïc nhaän hoïc boång moãi thaùng
1.000.000VNÑ, moãi hoïc kyø phaùt 5 thaùng, toång coäng laø : 5.000.000VNÑ.
b/ Hoïc sinh cuûa tröôøng trung hoïc phoå thoâng ñöôïc nhaän hoïc boång moãi thaùng
500.000VNÑ, moãi hoïc kyø phaùt 4.5 thaùng, toång coäng laø : 2.250.000VNÑ.
c/ Caùc loaïi hoïc boång khaùc ñöôïc quy ñònh theo tình hình cuûa moãi tröôøng.
3) Ñeà nghò caùc hoïc sinh, sinh vieân ñöôïc nhaän hoïc boång môû taøi khoaûn taïi ngaân haøng
Vietcombank, Quyõ hoã trôï coäng ñoàng Lawrence S.Ting seõ chuyeån tieàn hoïc boång haøng thaùng
vaøo taøi khoaûn cho hoïc sinh, sinh vieân.
4) Caùc Hoïc sinh, Sinh vieân phaûi coù traùch nhieäm tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng cuûa
Quyõ toå chöùc, khoâng ñöôïc vaéng maët neáu khoâng coù lyù do chính ñaùng.
Ghi chuù:
-

Hoïc sinh, sinh vieân ñaõ nhaän hoïc boång cuûa caùc ñôn vò khaùc khoâng ñöôïc tham gia xin caáp
hoïc boång cuûa Quyõ Hoã trôï Coäng ñoàng Lawrence S.Ting
3

