
Chương Trình Học Giả Trẻ Tuổi

Chương Trình Học Giả Trẻ Tuổi Cooke là một học bổng 
dự bị đại học 5 năm có chọn lọc dành cho những học 
sinh lớp 7 có thành tích cao và có nhu cầu tài chính.
Các cố vấn giáo dục sẽ hỗ trợ những Học Giả Trẻ Tuổi 
Cooke tận dụng tối đa trải nghiệm tại trường trung học 
phổ thông và chuẩn bị để phát triển mạnh tại các trường 
đại học hàng đầu cả nước. Chương trình và hỗ trợ của 
chúng tôi bao gồm:

● Định hướng một trường trung học hoàn toàn 
phù hợp với học sinh.

● Tham gia lập kế hoạch bốn năm và đặt mục 
tiêu.

● Tài trợ các cơ hội học tập và ngoại khóa, ví dụ: 
các bài học về âm nhạc và nghệ thuật; các lớp 
học bổ trợ; và công nghệ.

● Các chương trình học hè hàng năm, bao gồm 
hai sự kiện Học Giả Trẻ Tuổi Cooke bắt buộc.

● Tương tác và kết nối quanh năm với cộng đồng 
những học sinh có thành tích cao.

Các Học Giả Trẻ Tuổi được chọn từ một nhóm ứng viên trên 
toàn quốc mỗi năm. Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu sau 
để được xét là đủ điều kiện:

● Cấp học – Hiện tại đang học lớp bảy, năm học 
2021-2022.

● Trình độ học vấn – Điểm các môn từ đầu năm lớp 6 
tại trường đều đạt hoặc hầu hết đều đạt A, không 
có điểm C hoặc dưới C đối với các môn học chính.

● Nhu cầu tài chính – Thể hiện rõ nhu cầu tài chính 
chưa được đáp ứng. Chúng tôi sẽ xem xét các ứng 
viên xuất thân từ những gia đình có mức thu nhập 
lên tới $95,000. Nhóm Học Giả Trẻ mới vào trường 
năm 2021 có thu nhập gia đình trung bình khoảng 
$40,000. Trong quá trình tuyển chọn, Tổ Chức sẽ 
tiến hành xem xét tài chính toàn diện, trong đó sẽ 
tính đến tất cả thu nhập và tài sản của học sinh và 
phụ huynh học sinh.

● Địa điểm – Sinh sống tại Hoa Kỳ hoặc lãnh thổ của 
Hoa Kỳ và có dự định học trung học phổ thông tại 
Hoa Kỳ hoặc lãnh thổ của Hoa Kỳ. (không bắt buộc 
mang quốc tịch Hoa Kỳ.)
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Các Học Giả Cooke có xuất thân từ nhiều chủng tộc và dân tộc khác nhau, đến từ các cộng đồng nông thôn, ngoại ô và thành 
thị. Rất nhiều Học Giả là những người đầu tiên trong gia đình học đại học.
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