QUỸ HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG LAWRENCE S. TING
CÁCH THỨC TUYỂN CHỌN CẤP HỌC BỔNG LẦN 17 (2019- 2020)
Căn cứ vào tôn chỉ, mục đích cũng như điều lệ hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Công đồng
Lawrence S. Ting và để bồi dưỡng nhân tài, Quỹ lập ra Cách thức tuyển chọn cấp học bổng này
với nội dung cấp học bổng cho học sinh, sinh viên khá giỏi. Tạo điều kiện bồi dưỡng nhân tài
quốc gia. Hàng năm, tùy theo khả năng, Quỹ sẽ tuyển chọn học sinh, sinh viên của một số
trường tại Việt nam theo các điều kiện như sau:
Tư cách xin cấp học bổng:

I.

1. Sinh viên thuộc các Trường đại học trên lãnh thổ Việt Nam được Quỹ Lawrence S. Ting
tuyển chọn.
2. Học sinh các cấp học được giới thiệu là học sinh có thành tích học tập và các biểu hiện
xuất sắc.
3. Có nguyện vọng xin học bổng của Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S. Ting, để giải
quyết khó khăn trong học tập, tăng cường điều kiện học tập hay tạo kinh phí nghiên cứu
cho các đề tài khoa học.
4. Tích cực tham gia công tác xã hội , công tác hỗ trợ cộng đồng vv….
5. Sinh viên Tốt nghiệp năm 2019 không được dự tuyển.
Số suất học bổng:

II.

Số suất học bổng cấp cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
ĐHQG-HCM là 06 suất.
Thủ tục, hồ sơ xin học bổng:

III.

1. Đơn xin học bổng (Theo mẫu);
2. 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….
3. Bảng điểm học kỳ 1 năm học 2018- 2019 (có xác nhận của trường)
4. Tự thuật về bản thân bằng tiếng Anh.
5. Thư giới thiệu của trường (có 2 thầy, cô giáo ký tên giới thiệu).
6. Bản tìm hiểu các hoạt động của Quỹ HTCĐ Lawrence S.Ting
7. Giấy chứng nhận sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
Tiêu chuẩn đánh giá:

IV.

Hạng mục

1

Hạnh kiểm,
học tập

Tiêu chuẩn bình xét

Điểm số
tối đa/100

Kết quả học tập, rèn luyện tốt,
bao gồm: thành tích học tập (trên
7.0 điểm), thành tích rèn luyện 60/100
(trên 80.0 điểm) và được thầy cô
giới thiệu.

1

Ghi chú

Hạng mục

Tiêu chuẩn bình xét

Điểm số
tối đa/100

Gia cảnh có khó khăn (vừa làm
vừa học, phải giúp đỡ kinh tế gia 10/100
đình v.v…)

2

Gia cảnh

3

Có lòng kiên trì và nghị lực, tinh
Tinh thần phấn
thần phấn đấu vươn lên và lạc 10/100
đấu vươn lên
quan có chí tiến thủ.

4

Tinh thần phục Có lòng hiếu thảo, thương yêu
20/100
vụ cộng đồng bạn bè và giúp đỡ người khác.

Ghi chú

Gửi kèm xác
nhận gia cảnh
khó khăn.

IV. Trình tự xét chọn :
1. Công việc lựa chọn chia làm các giai đoạn: Đề bạt, thẩm tra tư cách, xét duyệt, gặp và
phỏng vấn trực tiếp và quyết định.
2. Do Hội đồng tuyển chọn của Quỹ thực hiện việc bình chọn vào thời gian trong tháng 9
hàng năm (Cho HK 1) và cuối tháng 1 năm sau (Cho HK2 ).
V.

Phương thức trao học bổng : chia 2 học kỳ (học kỳ 1 và học kỳ 2) :

1. Vào cuối tháng 9 Quỹ sẽ tổ chức trao học bổng chung, còn học bổng học kỳ 2 sẽ do
nhà trường tự tổ chức trao.
2. Mỗi học sinh nhận học bổng được trao giấy chứng nhận và số tiền học bổng nhất định
của mỗi học kỳ .
 Kết quả học tập và phấn đấu học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 của Học sinh, sinh viên sẽ
làm cơ sở để xét chọn học bổng học kỳ 1 năm học 2019-2020.
 Kết quả học tập và phấn đấu học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 sẽ là cơ sở để xét học bổng
học kỳ 2 năm học 2018 -2019.
 Nếu sinh viên có thành tích học kỳ 1 (năm học 2019-2020) không tốt và thiếu giấy xác
nhận có tham gia các công tác xã hội, Quỹ chúng tôi sẽ không xét phát học bổng học kỳ 2 (năm
học 2019- 2020)
3. Sinh viên được nhận học bổng mỗi tháng 1.400.000VNĐ, mỗi học kỳ phát 5 tháng,
tổng cộng là : 7.000.000VNĐ.
4. Sinh viên được nhận học bổng mở tài khoản tại ngân hàng Vietcombank, Quỹ hỗ
trợ cộng đồng Lawrence S.Ting sẽ chuyển tiền học bổng hàng tháng vào tài khoản cá nhân.
5. Sinh viên phải có trách nhiệm tích cực tham gia các hoạt động của Quỹ tổ chức,
không được vắng mặt nếu không có lý do chính đáng.
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