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Chương trình Học giả Trẻ của Jack Kent Cooke Foundation được thiết kế để nuôi
dưỡng những học sinh đặc biệt đã chứng tỏ họ có tiềm năng vượt trội thông qua
sự xuất sắc trong học tập và hoạt động ngoại khóa. Học sinh đăng ký với chương
trình ở lớp 7, vào chương trình ở lớp 8, và tiếp tục đến trung học phổ thông.
KHẢ NĂNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN

DANH SÁCH KIỂM TRA CỦA ĐƠN

Để hội đủ điều kiện cho Chương trình Học giả trẻ của
Cooke Foundation:

Đơn đăng ký Chương trình Học giả Trẻ bao gồm các mẫu đơn
trực tuyến được hoàn thành bởi người nộp đơn cũng như các
mẫu đơn trực tuyến được hoàn thành bởi các cá nhân khác.
Tất cả các mẫu được yêu cầu phải được hoàn thành và gửi
để đơn hội đủ điều kiện để xem xét.

• Cấp lớp: Bước vào lớp 8 vào mùa thu năm 2017.
• Kết quả học tập: Kể từ đầu lớp 6, đã đạt được tất cả
hoặc hầu hết là điểm A tại trường mà không có điểm
C trở xuống trong các môn học chính (tiếng Anh/ngôn
ngữ, toán, khoa học, xã hội học/lịch sử).
• Kiểm tra: Báo cáo điểm số chính thức từ hệ thống kiểm
tra được tiêu chuẩn hóa tại bang của người nộp đơn.
Nếu người nộp đơn đã làm SAT hoặc ACT thông qua
một trung tâm tài năng khu vực, họ cũng cần phải nộp
những báo cáo điểm số đó.
• Thu nhập: Thu nhập gia đình không vượt quá $95.000.
Thu nhập gia đình trung bình của Học giả Trẻ Cooke
tham gia là khoảng $25.000. Trong những năm gần
đây, gần như tất cả Học giả Trẻ Cooke đã đến từ những
gia đình có thu nhập dưới $60.000.
• Vị trí: Cư trú tại Hoa Kỳ hoặc một lãnh thổ của Hoa Kỳ
và theo học tại trường trung học phổ thông ở Hoa Kỳ.
Cooke Foundation không phân biệt đối xử trên cơ sở 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. Quốc tịch hoặc quyền thường trú nhân đối với người nộp đơn
hoặc cha mẹ/người giám hộ là KHÔNG cần thiết. Nhân viên, thành
viên hội đồng quản trị của quỹ và gia đình của họ không
hội đủ điều kiện để đăng ký.

Ứng viên cạnh tranh đáp ứng
hoặc vượt yêu cầu hội đủ
điều kiện của Quỹ.

• Đơn của học sinh: Bao gồm thông tin về bạn, các lớp
học và điểm số của bạn, hoạt động và giải thưởng của
bạn, các câu trả lời ngắn và tiểu luận, bảng điểm
lớp 6 và lớp 7, và báo cáo điểm kiểm tra chính thức.
• Mẫu của phụ huynh: Bao gồm thông tin về cha mẹ đẻ
hoặc cha mẹ nuôi/người giám hộ, các thành viên khác
trong gia đình, Thu nhập Gộp Hiệu chỉnh (AGI) ba năm
qua và bản sao Báo cáo Thuế Liên Bang của bạn
từ ba năm qua.
• Giới thiệu của Giáo viên Tiếng Anh/Ngôn ngữ: Cần
được hoàn thành bởi giáo viên Tiếng Anh/Ngôn ngữ
lớp 6 hoặc lớp 7 của bạn.
• Giới thiệu của Giáo viên Toán: Cần được hoàn thành
bởi giáo viên Toán lớp 6 hoặc lớp 7 của bạn.
• Giới thiệu Cá nhân: Từ một người lớn trực tiếp biết
bạn (không phải là cha mẹ hoặc họ hàng), chẳng hạn
như người cố vấn, huấn luyện viên, huấn luyện viên
ngoại khóa, giáo viên (trong quá khứ hay hiện tại),
trưởng hướng đạo, mục sư hay lãnh đạo nhà thờ,
hoặc cố vấn trại.
Nếu bạn được chọn vào bán kết dựa trên đơn của bạn,
bạn sẽ được mời nộp thêm thông tin.

Người nộp đơn chịu trách
nhiệm đảm bảo rằng tất cả
mẫu bổ sung được hoàn
thành trước thời hạn.

Không chờ đến phút cuối
cùng để nộp đơn. Sẽ không
được phép gia hạn thời hạn.
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THỜI HẠN VÀ THÔNG BÁO
Đơn Chương trình Học giả Trẻ chỉ dành cho học sinh đang học lớp 7. Thời hạn nộp đơn bắt đầu vào tháng 2 và
kết thúc vào tháng 4. Đơn sẽ được xem xét từ tháng 4 đến tháng 8 và thông báo chính thức sẽ được ban hành vào
đầu mùa thu năm học lớp 8 của người nộp đơn.
Quá trình nộp đơn diễn ra hoàn toàn trực tuyến. Liên kết đến đơn có sẵn trong thời gian nộp đơn trên trang web
của Chương trình Học giả Trẻ chính: www.jkcf.org/ysp

THÁNG 2 ĐẾN THÁNG 4

THÁNG 4 ĐẾN THÁNG 8

Thời hạn nộp đơn bắt đầu
vào tháng 2 và kết thúc
vào tháng 4.

Đơn sẽ được xem xét từ
tháng 4 đến tháng 8.

THÁNG 9
Thông báo chính thức
sẽ được ban hành vào
đầu mùa thu năm học
lớp 8 của người nộp đơn.

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN

CÂU HỎI/TRUNG TÂM TÀI NĂNG

Cooke Foundation sẽ xem xét riêng từng đơn cho
Chương trình Học giả Trẻ với sự hỗ trợ của một nhóm
chuyên gia giáo dục quốc gia. Một số tiêu chí được
sử dụng trong quá trình lựa chọn bao gồm:

Các trung tâm tài năng khu vực hỗ trợ quỹ trong việc
tiến hành tiếp cận và cung cấp kiểm tra ở cấp trên.
Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập vào
www.jkcf.org/talentcenters

• Khả năng Học tập và Thành tích Cao: Kết quả học
tập tốt, giải thưởng và huy chương trong học tập,
và đánh giá nội dung của giáo viên cung cấp giới
thiệu bí mật. Chúng tôi xem xét điểm, điểm kiểm tra
thành tích, sự tham gia vào các khóa học nâng cao
hoặc danh dự, cam kết học và đạo đức làm việc.

Để được hỗ trợ thêm, bạn có thể liên hệ với Trung tâm
Tài năng phụ trách bang của bạn:

• Nhu cầu Tài chính Không được đáp ứng: Thu nhập
gia đình hạn chế và không đủ tiền để trang trải phần
lớn chi phí liên quan đến giáo dục phải tự trả. Thu
nhập gia đình trung bình của lớp Học giả Trẻ Cooke
trước là khoảng $25.000.
• Kiên trì: Kiên định và kiên trì đối mặt với thách thức,
khả năng thiết lập và duy trì tập trung vào các mục
tiêu và tập trung nỗ lực cần để đáp ứng các mục tiêu
đó khi đối mặt với những trở ngại.

• Bờ Đông và Tây: Trung tâm Thanh niên Tài năng
http://cty.jhu.edu/scholarships/jack_kent_cooke/
• Nam: Chương trình Nhận dạng Tài năng
http://tip.duke.edu/resources/scholarships
• Trung Tây: Trung tâm Phát triển Tài năng
http://www.ctd.northwestern.edu/jkc/
• Rocky Mountain: Trung tâm dành cho
Trẻ em Tài năng
https://www.centerforbrightkids.org/
scholarship_programs.php

• Khả năng lãnh đạo: Có thể ảnh hưởng tích cực đến
những người khác và chủ động trong những hoàn
cảnh khác nhau (gia đình, cộng đồng, trường học,
nhà thờ, v.v.).
• Dịch vụ cho Người khác: Cam kết có mục đích
và ý nghĩa cho người khác mà có thể được chứng
minh bằng việc tham gia vào các hoạt động tình
nguyện/dịch vụ cộng đồng.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC GIẢ TRẺ,
HÃY TRUY CẬP VÀO WWW.JKCF.ORG/YSP

