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• Cơ hội đi du học và nhận được các dịch vụ cộng đồng

Chương Trình Dành Cho Học Giả Trẻ, học bổng 5 năm trước
đại học có chọn lọc dành cho học sinh đạt thành tích cao
ở bậc trung học có nhu cầu tài chính, là học bổng lớn nhất
trong số các loại học bổng khác ở trong nước. Chương
trình tư vấn học thuật cá nhân, hỗ trợ tài chính và quy trình
để nhận được Học Bổng Đại Học $40.000 mỗi năm của tổ
chức. Cooke Foundation chỉ định một nhân viên cố vấn
giáo dục cho mỗi Học Giả Trẻ, người này sẽ phối hợp chặt
chẽ với học sinh và gia đình để hướng dẫn họ và theo dõi
cơ hội giáo dục mà Cooke Foundation cung cấp ở trường
trung học. Hỗ trợ cho từng học sinh phù hợp với những
mục tiêu, thế mạnh và sở thích riêng của học sinh đó và có
thể bao gồm:

• Máy tính và phần mềm

• Hỗ trợ xác định được một trường trung học có độ thử
thách và số lượng các môn học thuật phù hợp

• Khả năng lãnh đạo

• Học phí tại trường trung học, các chương trình trau dồi
mùa hè và các lớp học bổ sung
• Các bài học phát triển âm nhạc, nghệ thuật hoặc các
năng khiếu khác

• Cơ hội tiếp xúc với cộng đồng bạn học đạt thành tích cao
• Quy trình để nhận được Học Bổng Đại Học lên tới
$40.000 của Cooke Foundation

CHÚNG TÔI CHỌN AI
Mỗi năm, Cooke Foundation chọn Các Học Giả Trẻ từ nhóm
học sinh đăng ký khắp cả nước dựa trên
• Khả năng và thành tích học tập cao
• Nhu cầu tài chính được chứng minh
• Nỗ lực và tính bền bỉ
• Mong muốn giúp đỡ người khác
Các Học Giả Trẻ đến từ mọi nguồn gốc chủng tộc và dân tộc
và từ các cộng đồng nông thôn, ngoại ô và thành phố trên
khắp Hoa Kỳ. Nhiều Học Giả Trẻ là người đầu tiên trong gia
đình theo đuổi giáo dục đại học.
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