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HỌC BỔNG ĐỒNG HÀNH – NGHỆ TĨNH

  

Quỹ học bổng Đồng Hành được thành lập năm 2001 bởi một nhóm sinh viên Việt Nam du

  

học tại Pháp với mong muốn hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần các bạn sinh viên, học
sinh

  

ở Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn.

  

Chương trình học bổng của Hội Đồng Hương Nghệ Tĩnh tại Pháp nằm trong khuôn khổ

  

các hoạt động của hội. Hội được thành lập từ năm 2007 với mục đích tập hợp, đoàn kết cộn
g

  

đồng người Nghệ Tĩnh (Nghệ An, Hà Tĩnh) tại Pháp và các bạn bè và qua đó tạo tiền đề tổ

  

chức các hoạt động hướng về quê hương.

  

Học bổng « Đồng hành – Nghệ Tĩnh » là kết quả của hợp tác giữa Đồng Hành và Hội đồng

  

hương Nghệ Tĩnh. Trong năm học 2012-2013, 8 suất học bổng trị giá 2,5 triệu đồng sẽ được

  

trao cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng có ý chí vươn lên bằng tri thức của
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mình.

  

Giá trị học bổng: 2.500.000/suất.

  

Tần suất trao: Đối với năm học 2012-2013, năm đầu tiên triển khai nên sẽ có 8 suất học

  

bổng sẽ được trao vào tháng 1 năm 2013. Trong những năm tiếp theo số lượng suất học bổn
g

  

có thể tăng lên và được trao thành hai kì.

  

Tiêu chí của học bổng: (xếp theo thứ tự ưu tiên)

  

- Là sinh viên Đại học năm thứ nhất hoặc năm thứ hai

  

- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

  

- Kết quả học tập tốt

  

- Có ý chí vươn lên

  

Hồ sơ bao gồm:
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1. Sơ yếu lý lịch, phiếu điều tra, mẫu câu hỏi và các thông tin cần thiết khác được điền

  

theo. Các thông tin yêu cầu trong mẫu bao gồm :

  

 Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ hiện tại, địa chỉ cố định, số điện thoại, email (nếu

  

có), 1 ảnh 4×6.

  

 Họ và tên, tuổi, nghề nghiệp của cha, mẹ và các thành viên khác trong gia đình.

  

 Đối với sinh viên đại học: thông tin về điểm thi tốt nghiệp, điểm thi đại học và điểm

  

trung bình ở Đại học. Đối với học sinh lớp 12, thông tin về học lực và hạnh kiểm 3

  

năm cấp 3.

  

2. Thư trình bày hoàn cảnh bản thân, thể hiện được các thông tin sau:

  

 Hoàn cảnh gia đình, các nỗ lực vượt khó trong học tập và cuộc sống.

  

 Kết quả học tập nổi bật đã đạt được.

  

 Dự định trong tương lai.
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3. Các giấy chứng nhận (chỉ cần bản sao, không cần công chứng) :

  

2

  

 Bảng điểm của các kỳ học đã qua ở bậc Đại học (có thể thay thế bằng giấy chứng nhận

  

tốt nghiệp và điểm thi Đại học trong trường hợp chưa có những kết quả này).

  

 Các chứng nhận khác (nếu có): hộ nghèo, thi học sinh giỏi, phong trào Đoàn v.v…

  

Thời hạn đăng kí hồ sơ

  

Được cập nhập hằng năm trên trang web.

  

Năm học 2012-2013 thời hạn nạp hồ sơ bắt đầu từ 23/10/2012 đến 01/12/2012

  

Thông báo kết quả

  

Được cập nhập hằng năm trên trang web.

  

Năm học 2012-2013 thời hạn thông báo kết quả bắt đầu từ 16/12/2012 đến 22/12/2012
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Địa điêm rút, tiếp nhận hồ sơ và liên hệ thông tin

  

http://donghanh.net

  

http://nghetinhphap.free.fr

  

Trụ sở Đoàn trường Đại Học Vinh
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