Chương Trình Học Giả Trẻ
Hướng Dẫn Đăng Ký 2016
Chương Trình Học Giả Trẻ của Quỹ được thiết kế để bồi dưỡng những học sinh tài năng, những người đã chứng
minh họ có tiềm năng phát triển vượt trội thông qua thành tích học tập xuất sắc và các hoạt động ngoại khóa. Học
sinh sẽ đăng ký chương trình năm lớp 7, tham gia chương trình năm lớp 8 và tiếp tục ở bậc trung học phổ thông.

KHẢ NĂNG HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN

►

Để hội đủ điều kiện tham gia Chương Trình Học Giả Trẻ của Quỹ Jack Kent Cooke:


Bạn phải lên lớp 8 vào mùa thu năm 2016.



Bạn phải đạt được toàn bộ hoặc hầu hết điểm A ở trường và không có điểm C hoặc
điểm kém hơn ở các môn học chính (Tiếng Anh/nghệ thuật ngôn ngữ, toán, khoa
học, khoa học xã hội/lịch sử) kể từ đầu năm lớp 6.*



Bạn phải nộp điểm của bài kiểm tra tiêu chuẩn được thực hiện trong 2 năm qua.



Thu nhập của gia đình bạn không được vượt quá $95.000. Thu nhập trung bình của
gia đình Các Học Giả Trẻ tham gia là khoảng $25.000. Trong những năm gần đây,
gần như tất cả Các Học Giả Trẻ đều đến từ các gia đình có thu nhập dưới
$60.000.**



Bạn phải cư trú tại Hoa Kỳ hoặc lãnh thổ của Hoa Kỳ và lên kế hoạch học trung
học tại Hoa Kỳ.

Các ứng viên cạnh
tranh đáp ứng hoặc
vượt xa các yêu cầu
về khả năng hội đủ
điều kiện của Quỹ.

Quỹ Jack Kent Cooke không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, màu da, giới tính, tuổi tác, khuyết tật về thể
chất hoặc tâm thần, khuynh hướng tình dục hoặc nguồn gốc quốc gia. Nhân viên, thành viên ban quản lý Quỹ và gia đình của những
đối tượng này không hội đủ điều kiện đăng ký.

►

TIÊU CHÍ CHỌN LỰA

Với sự hỗ trợ của một nhóm chuyên gia quốc gia, Quỹ sẽ dùng các tiêu chí sau để chọn Các Học Giả Trẻ:


Khả năng và thành tích học tập cao: Hồ sơ học tập, các giải thưởng và danh hiệu học tập tốt và các lời nhận
xét tích cực từ giáo viên. Chúng tôi sẽ xem xét điểm, điểm số bài kiểm tra thành tích và việc tham gia các khóa
học chuyên ban hoặc nâng cao, cũng như ý tưởng sáng tạo và quan trọng, sự ham hiểu biết và nhiệt tình học tập.



Nhu cầu tài chính: Thu nhập hàng năm của gia đình không được vượt quá $95.000. Thu nhập trung bình của
gia đình Các Học Giả Trẻ tham gia là khoảng $30.000. Trong những năm gần đây, gần như tất cả Các Học Giả
Trẻ đều đến từ các gia đình có thu nhập dưới $60.000.



Kiên trì: Sự quyết tâm và kiên trì khi đối mặt với những thách thức, khả năng thiết lập và duy trì tập trung vào
mục tiêu và thực hiện các nỗ lực cần thiết để đạt được những mục tiêu đó khi đối mặt với những trở ngại.



Lãnh đạo: Khả năng khởi xướng, ảnh hưởng tới những người khác và đóng vai trò tích cực ở môi trường trong
và ngoài trường học (có thể bao gồm gia đình, cộng đồng, trường học, nhà thờ, v.v.).



Phục vụ những người khác: Sự tận tâm có mục đích và ý nghĩa với những người khác có thể được chứng mình
bằng việc tham gia các hoạt động tình nguyện/phục vụ cộng đồng.
www.jkcf.org

►

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ

Đơn đăng ký Chương Trình Học Giả Trẻ bao gồm các biểu mẫu do người đăng ký hoàn
thành cũng như các biểu mẫu do người khác hoàn thành. Tất cả các biểu mẫu bắt buộc
phải được hoàn thành và nộp cho đơn đăng ký để hội đủ điều kiện được xem xét.


Đơn Đăng Ký của Học Sinh bao gồm thông tin về học sinh, lớp học và điểm,
các hoạt động và giải thưởng, các câu trả lời và bài tiểu luận ngắn, bảng điểm lớp
6 và lớp 7 và các báo cáo điểm kiểm tra chính thức.



Biểu Mẫu cho Phụ Huynh bao gồm thông tin về (các) phụ huynh/người giám
hộ, các thành viên khác trong hộ gia đình, Tổng Thu Nhập Đã Điều Chỉnh
(Adjusted Gross Income, AGI) của ba năm qua và bản sao Bản Kê Khai Thuế
Liên Bang năm 2015 và các tài liệu đính kèm.



Nhận Xét của Giáo Viên Tiếng Anh/Nghệ Thuật Ngôn Ngữ phải được hoàn
thành bởi giáo viên Tiếng Anh/Nghệ Thuật Ngôn Ngữ năm lớp 6 hoặc lớp 7 của
học sinh.



Nhận Xét của Giáo Viên Toán phải được hoàn thành bởi giáo viên Toán năm
lớp 6 hoặc lớp 7 của học sinh.



Nhận Xét Cá Nhân từ một người lớn biết về học sinh (không phải phụ huynh
hay họ hàng) như cố vấn, huấn luyện viên, người hướng dẫn ngoại khóa, giáo
viên (trước đây hoặc hiện tại), trưởng hướng đạo sinh, mục sư hoặc người đứng
đầu nhà thờ hoặc hướng dẫn viên cắm trại.

Người đăng ký
chịu trách nhiệm
đảm bảo rằng tất cả
các biểu mẫu bổ
sung đều được hoàn
thành trước thời
hạn.

Bạn không nên đợi
đến phút chót mới
gửi đơn đăng ký.
Thời hạn sẽ không
được gia hạn.

Nếu bạn được chọn vào vòng bán kết dựa trên đơn đăng ký, bạn sẽ được yêu cầu gửi
thêm thông tin.

 THÔNG BÁO VÀ THẮC MẮC
Tất cả những người đăng ký sẽ được thông báo qua email xác nhận về việc chúng tôi đã nhận được đơn đăng ký.
Quỹ sẽ gửi thông báo cuối cùng trước tháng 10 năm 2016. Nếu bạn có thắc mắc về Chương Trình Học Giả Trẻ hoặc
nội dung đơn đăng ký, hãy liên hệ với Trung Tâm Tài Năng tại tiểu bang của bạn:
Miền Đông và Miền Tây Hoa Kỳ – Trung Tâm Tài Năng Trẻ http://cty.jhu.edu/scholarships/jack_kent_cooke/
Miền Nam Hoa Kỳ – Chương Trình Phát Hiện Tài Năng http://tip.duke.edu/node/79
Miền Trung Tây Hoa Kỳ – Trung Tâm Phát Triển Tài Năng http://www.ctd.northwestern.edu/jkc/

www.jkcf.org

Vùng Núi Rocky – Trung Tâm Bright Kids https://www.centerforbrightkids.org/programs/scholarshipprograms/JKC-index.html
Để biết thêm thông tin về Chương Trình Học Giả Trẻ, vui lòng xem trang web của Quỹ, www.jkcf.org.

www.jkcf.org

