Thông Báo Học Bổng Petrus Ký
(PetrusKy Scholarship)
PetrusKy Foundation xin thông báo về chương trình Học Bổng Petrus Ký của PETRUSKY
FOUNDATON (Petrus Ký Scholarship) trong khoá học 2011-2012.
Trong niên khoá 2011-2012 PKF sẽ trao 200 học bổng Petrus Ký, dành riêng cho các sinh viên
nghèo, hiếu học và khó khăn về tài chánh trong năm học thứ nhất ở các trường đại học tại Việt Nam.
Mỗi học bổng trị giá từ 3 - 4 triệu đồng VN (tương đương với 150$-$200 US). Sau đây là những chi
tiết cụ thể:
A) Điều kiện dự tuyển học bổng


Ứng viên phải là sinh viên trúng tuyển vào Đại Học (sinh viên năm thứ nhất). Học sinh
vừa tốt nghiệp trung học, nếu chưa có điểm thi cũng có thể nộp đơn trước, và sẽ bổ túc
sau.



Học tập xuất sắc, thể hiện qua thành tích học tập, các giải thưởng và thành tích đạt
được.



Đặc biệt ưu tiên các ứng viên khuyết tật hoặc sống ở các vùng xa trường.

B) Hồ sơ dự tuyển: (theo mẫu đính kèm trong thông báo của trường hoặc tại Website:
(www.Petruskyfoundation.org). Hồ sơ gồm:


Đơn xin học bổng (điền theo mẫu) (một bản gốc và một bản sao)



Giấy chứng minh nhân dân và thẻ học sinh hoặc thẻ sinh viên (một bản sao)



Học bạ lớp 10, 11, 12 Trung học. Điểm thi vào trường đại học (một bản sao)



Hai thư giới thiệu của Thầy Cô ở trường trung học (một bản gốc và một bản sao)



Các giấy chứng nhận giải thưởng, danh hiệu hoặc thành tích đạt được trong vòng 2 năm
gần đây (một bản sao) (nếu có).

** Bản sao: là bản photo copy của bản gốc và không cần phải thị thực hoặc công chứng.
C) Quy trình thực hiện:


Ứng viên scan bản sao dưới dạng PDF và email tới địa chỉ info@petruskyfoundation.org.
Xin lưu bản gốc và bản sao để dùng cho việc phỏng vấn sau này.
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Ngày nhận đơn sẽ bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 năm 2011. Hạn chót để nộp đơn là ngày 30
tháng 9 năm 2011



PetrusKy Foundation sẽ duyệt đơn của các ứng viên. Những ứng viên đủ tiêu chuẩn sẽ
được liên lạc qua email hoặc điện thọai để hẹn ngày phỏng vấn. Ứng viên phải mang
theo bộ hồ gốc và bản sao để đối chứng với các chứng từ đã nộp vào. Đại điện của
Petrusky Foundation sẽ thu lại bản sao, sau khi phỏng vấn.



Ứng viên được nhận học bổng sẽ được thông báo vào ngày 15/10/2011 qua: danh sách
đăng trên trang mạng www.petruskyfoundation.org, qua danh sách đăng ở trường hoặc
qua email cá nhân.



PKF sẽ liên hệ với trường trước ngày nhập học, và PKF sẽ trực tiếp giao học bổng
cho trường. Học bổng sẽ được dùng để trả học phí của trường.



Ngày phát chứng nhận học bổng sẽ dự trù vào ngày 6/12/2011 tại trường hoặc tại một
địa điểm thích hợp.

Danh Sánh những trường Đại Học sẽ nhận Học Bổng Petrus Ký 2011-2012:


Đại Học Y Dược – TPHCM - 20 học bổng



Đại Học Bách Khoa - TPHCM - 20 học bổng



Đại Học Cữu Long (Long Xuyên) - 10 học bổng

Danh sách dự kiến các trường Đai Học đang được cứu xét:


Đại Học Sư Phạm – TPHCM



Đại Học Sư Phạm -- Hà Nội



Đại Học Bách Khoa – Hà Nội



Đại Học Y Khoa – Hà Nội



Đại Học Sư Phạm - Huế



Đại Học Cần Thơ



Đai Học Quy Nhơn

PKF Scholarship Committee
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