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NHỮNG GÌ CHÚNG TÔI CUNG CẤP
Chương trình Học giả Trẻ, học bổng 5 năm trước khi vào
học đại học chọn lọc dành cho học sinh trung học thành tích
cao có nhu cầu tài chính, là học bổng lớn nhất thuộc loại này
trên toàn quốc. Chương trình này cung cấp học tập được cá
nhân hóa và tư vấn đại học cũng như hỗ trợ tài chính cho các
trường học, chương trình mùa hè, thực tập và những cơ hội
tăng cường khác. Cooke Foundation phân công mỗi Học giả
Trẻ cho một chuyên gia tư vấn giáo dục là nhân viên, người
này sẽ phối hợp chặt chẽ với học sinh và gia đình để hướng
dẫn họ và theo dõi các cơ hội giáo dục mà Cooke Foundation
cung cấp trong suốt bậc học phổ thông trung học. Hỗ trợ cho
mỗi học sinh phù hợp với mục tiêu, thế mạnh và sở thích
riêng của học sinh và có thể bao gồm:
• Hỗ trợ xác định một trường trung học thách thức và mức
khóa học phù hợp
• Học phí cho trường phổ thông trung học, chương trình
nâng cao vào mùa hè và các lớp học bổ sung
• Các bài học để phát triển âm nhạc, nghệ thuật hay tài năng
khác

• Máy tính và phần mềm
• Cơ hội kết nối với cộng đồng đồng đẳng thành tích cao
• Xem xét đặc biệt cho Học bổng Đại học $40.000 mỗi năm
của quỹ

CHÚNG TÔI SẼ CHỌN AI
Mỗi năm, Cooke Foundation chọn Học giả Trẻ từ tập hợp
ứng viên trên toàn quốc dựa trên
• Khả năng học tập và thành tích cao
• Chứng tỏ được nhu cầu tài chính
• Có động lực và kiên trì
• Khả năng lãnh đạo
• Muốn giúp đỡ người khác
Học giả Trẻ đến từ mọi nguồn gốc chủng tộc và dân tộc và từ
các cộng đồng nông thôn, ngoại thành và đô thị trên khắp Hoa
Kỳ. Nhiều học giả là người đầu tiên trong gia đình họ theo đuổi
giáo dục đại học.

• Cơ hội học ở nước ngoài và dịch vụ cộng đồng
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