TAÄP ÑÔN XIN
CHÖÔNG TRÌNH TRÔÏ GIUÙP GIAÙO DUÏC
ALAN VAØ RUTH STEIN
CÁC ĐƠN XIN HẾT HẠN VÀO NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 2017! CÁC ĐƠN XIN TRỄ HẠN SẼ ĐƯỢC
CHUYỂN TỚI VÒNG TIẾP THEO VÀO NĂM 2018.
XIN PLAN DO. TẢI LÊN VĂN BẢN ĐƠN VÀ GẮN VĂN THỂ HÃY DÀNH THỜI GIAN VÀ ĐÔI KHI CẦN
HỖ TRỢ KỸ THUẬT. CHÚNG TÔI KHUYÊN BẠN SUBMIT ỨNG DỤNG MỘT TUẦN TRƯỚC THỜI HẠN
ĐỂ TRÁNH MISSING THỜI HẠN. LƯU Ý: ĐƠN NỘP TRƯỚC NGÀY DO DO CÁC VẤN ĐỀ KỸ THUẬT
(ĐÍNH KÈM EMAIL, FILES TĂNG TRỞ LẠI, VÂN VÂN) SẼ ĐƯỢC GỌI CHO VÒNG TIẾP TRÊN NĂM
2018..
Xin chæ ñaùnh maùy hoaëc ghi roõ baèng chöõ in vaøo maët tröôùc moãi trang. Khoâng vieát vaøo
leà. Xin ñính keøm trang giaáy khaùc neáu caàn. Xin coá gaéng heát söùc ñeå ñieàn ñôn xin ñaày ñuû.
Nhöõng ñôn xin chöa ñieàn ñaày ñuû vaø nhöõng ñôn xin noäp sau thôøi haïn qui ñònh seõ khoâng
ñöôïc chaáp nhaän. Học bổng này mang tính chất cạnh tranh. Thường hội đồng duyệt xét cung cấp
khoảng 15 phần thưởng mỗi vòng.
CÁC ĐƠN XIN HẾT HẠN VÀO NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 2017! CÁC ĐƠN XIN TRỄ HẠN SẼ ĐƯỢC
CHUYỂN TỚI VÒNG TIẾP THEO VÀO NĂM 2018.
Thoâng Tin Caù Nhaân
Hoï vaø teân
Hoï

Ngaøy sinh

Teân

Tuoåi

Chöõ loùt

Nôi sinh
Thaønh phoá/Tieåu bang

Quoác gia

Soá An Sinh Xaõ Hoäi (hoaëc soá ID Ngöôøi Ñoùng Thueá)
Phaùi tính

Nam

Nöõ

Không muốn tiết lộ

Saéc toäc/Daân toäc (Tuøy choïn, ñaùnh daáu vaøo taát caû caùc oâ thích hôïp)
Myõ goác Phi Chaâu

Da traéng

Myõ goác AÙ Chaâu hay Quaàn Ñaûo Thaùi Bình Döông

Myõ La Tinh

Myõ baûn xöù hay thoå daân Alaska

Daïng khaùc

Teân gia saûn
(Ñaây laø teân cuûa caên hoä thueâ maø quyù vò ñang cö nguï, nhö North Point Village Apartments.)

Ñòa chæ
Ñöôøng

Ñieän thoaïi nhaø

Caên hoä

Thaønh phoá

Tieåu bang

Soá böu chaùnh

Ñieän thoaïi di ñoäng

Ñòa chæ ñieän thö
Soá ngöôøi trong gia hoä
600 CALIFORNIA STREET, SUITE 900, SAN FRANCISCO, CA 94108 TEL: 415 989.1111 BRIDGEHOUSING.COM

BRIDGE HOUSING IS A NOT-FOR-PROFIT, PUBLIC-BENEFIT CORPORATION

Toâi soáng moät mình

Toâi soáng vôùi gia ñình

Toâi soáng vôùi ngöôøi chia phoøng

Soá ngöôøi thuoäc quyeàn/Tuoåi
Lôïi töùc gia hoä öôùc löôïng cho naêm 2017 $
Lôïi töùc rieâng öôùc löôïng cho naêm 2017 $
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Hoïc Vaán vaø Vieäc Laøm
Hieän taïi quyù vò (ñaùnh daáu moïi oâ thích hôïp):
Laø hoïc sinh toaøn nhieäm
Laø hoïc sinh khieám nhieäm
Laøm vieäc toaøn nhieäm

Laøm vieäc khieám nhieäm
Thaát nghieäp
Daïng khaùc (xin ghi ra):
___________________________

Hieän taïi quyù vò ñang hoïc taïi nôi naøo sau ñaây? (Chæ ñaùnh daáu neáu thích hôïp)
Cao ñaúng 2 naêm Cao ñaúng 4 naêm
Tröôøng ngheà
Daïng khaùc

Toát nghieäp trung hoïc

Neáu hieän taïi quyù vò ñi hoïc, xin cho bieát teân cao ñaúng/ñaïi hoïc/tröôøng ngheà ñang theo
hoïc:
Teân

Thaønh phoá

Neáu hieän taïi quyù vò khoâng ñi hoïc, xin cho bieát teân cao ñaúng/ñaïi hoïc/tröôøng ngheà döï
ñònh theo hoïc/noäp ñôn xin tham gia:
Teân

Thaønh phoá

Muïc tieâu hoïc taäp hieän taïi cuûa quyù vò? (chaúng haïn nhö Caùn Söï Quaûn Trò Xaây Caát, Cöû
Nhaân Sinh Hoïc, Chöùng Nhaän Y Taù Chuyeân Nghieäp Coù Giaáy Pheùp).

Keå töø ngaøy noäp ñôn xin caùc ngaân khoaûn naøy, caàn bao laâu ñeå hoaøn taát muïc tieâu hoïc
taäp cuûa quyù vò?
Naêm

Alan and Ruth Stein Educational Assistance Program
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Hoïc Vaán
Tröôùc heát xin lieät keâ nôi ñang hoïc hay nôi ñaõ hoïc môùi nhaát.
TRÖÔØNG VAØ ÑÒA
ÑIEÅM

NGAØNH

NIEÂN KYÛ ÑAÕ HOÏC

CAÁP BAÄC/NAÊM

Kinh Nghieäm Laøm Vieäc vaø/hoaëc Kinh Nghieäm Tham Gia Tình Nguyeän
Tröôùc heát xin lieät keâ nôi ñang ñi laøm hay nôi ñaõ laøm vieäc môùi nhaát vaø chuù
troïng tôùi kinh nghieäm lieân quan tôùi muïc tieâu hoïc taäp/ngheà nghieäp cuûa quyù vò.
VÒ TRÍ/CHÖÙC VUÏ/VAI
TROØ

TOÅ CHÖÙC VAØ ÑÒA
ÑIEÅM

Alan and Ruth Stein Educational Assistance Program
Application Package
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Chöông Trình Taøi Chaùnh
Chöông Trình Trôï Giuùp Giaùo Duïc Alan vaø Ruth Stein trao taëng hoïc boång vaø trôï caáp. Chæ
coù theå xin hoïc boång cho hoïc phí, leä phí, saùch vôû vaø tieáp lieäu caàn cho hoïc taäp. Coù theå
xin trôï caáp cho moïi chi phí khaùc coù theå coù khi quyù vò theo ñuoåi muïc tieâu hoïc taäp vaø
ngheà nghieäp. Khaùc bieät chaùnh giöõa hoïc boång vaø trôï caáp laø hoïc boång khoâng phaûi
chòu thueá. Neáu muoán ñeä ñôn xin trôï caáp, quyù vò phaûi xem moïi khoaûn trôï giuùp taøi
chaùnh nhaän ñöôïc nhö moät phaàn cuûa toång lôïi töùc. Xin ñaùnh daáu döôùi ñaây neáu quyù vò
xin hoïc boång hay trôï caáp. Quyù vò coù theå xin caû hoïc boång laãn trôï caáp, nhöng phaûi ghi
roõ moïi chi phí trong ngaân saùch hoïc taäp cuûa mình (xem döôùi ñaây).
Hoïc boång (CHÆ cho hoïc phí, leä phí, saùch vôû vaø tieáp lieäu caàn cho caùc khoùa hoïc.
Hoïc boång coù theå ñöôïc traû tröïc tieáp cho ñònh cheá giaùo duïc).
Trôï caáp (Trang cuï vaø chi phí khaùc lieân quan ñeán hoïc taäp).
Xin trình baøy ngaân saùch chöông trình hoïc taäp cuûa quyù vò, keå caû toång chi phí cho
chöông trình cho moät naêm vaø khoaûn tieàn quyù vò yeâu caàu. (Nhöõng ñôn xin khoâng
trình baøy ngaân saùch seõ khoâng ñöôïc chaáp nhaän.)
Thí duï veà ngaân saùch hoïc taäp: hoïc sinh toaøn nhieäm 1 naêm
HAÏNG MUÏC

CHI PHÍ

YEÂU CAÀU

Hoïc phí: Cao ñaúng thaønh phoá San Francisco
$ 3,900
$0
Saùch vôû vaø tieáp lieäu
$ 700
$ 700
Giöõ treû
$3,000
1,500
Ñi laïi
$ 800
$ 800
TOÅNG COÄNG $8,400.00
$3,000.00
• Trong thí duï naøy hoïc sinh xin trôï giuùp hoïc phí theo Cal Grants vaø ñaõ ñeå qua beân moät soá
tieàn cho vieäc giöõ treû.
• Xin ghi nhôù laø toång soá tieàn hoïc boång hoaëc trôï caáp thöôøng naèm trong khoaûng töø
$1,000 ñeán $6,000. Neáu yeâu caàu moät soá tieàn cao hôn vaø quyù vò ñöôïc chaáp thuaän cho
nhaän, thì soá tieàn cao nhaát quyù vò coù theå ñöôïc laø $6,000.
• Caùc khoaûn chi phí caù nhaân nhö thöïc phaåm vaø tieàn thueâ nhaø khoâng phaûi laø caùc chi
phí ñöôïc pheùp theo chöông trình trôï caáp hoaëc hoïc boång vaø khoâng neân tính laø chi phí hoaëc
ñöa vaøo trong yeâu caàu cuûa quyù vò.
Ngaân Saùch Hoïc Taäp cuûa Ñöông Ñôn- BAÉT BUOÄC PHAÛI TRAÛ LÔØI
Ngaân saùch hoïc taäp cuûa quyù vò döï kieán cho bao laâu?
Moät naêm
Daïng khaùc

Moät hoïc kyø

HAÏNG MUÏC

CHI PHÍ

Moät tam caù nguyeät
YEÂU CAÀU

TOÅNG COÄNG

Alan and Ruth Stein Educational Assistance Program
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Xin ñieàn baûng döôùi ñaây ñeå giuùp chuùng toâi bieát roõ hôn laø coù caùc nguoàn trôï caáp
khaùc maø quyù vò ñang muoán coù ñeå giuùp quyù vò trang traûi chi phí hoïc taäp trong naêm
tôùi hay khoâng.
Chuùng toâi hieåu raèng moät soá tröôøng khoâng tham gia chöông trình Trôï Caáp Taøi Chaùnh
Lieân Bang vaø khoâng phaûi ai cuõng hoäi ñuû ñieàu kieän nhaän trôï caáp taøi chaùnh. Neáu quyù
vò khoâng hoäi ñuû ñieàu kieän nhaän trôï caáp taøi chaùnh hoaëc khoâng coù chöông trình trôï
caáp ñoù cho tröôøng hoaëc chöông trình cuûa quyù vò, xin ñaùnh daáu vaøo oâ naøy.
Neáu quyù vò vaãn chöa nhaän ñöôïc thoâng baùo nhaän trôï caáp taøi chaùnh, xin ñaùnh daáu
vaøo oâ naøy vaø cho bieát soá tieàn maø quyù vò ñaõ nhaän ñöôïc cho caùc naêm hoïc gaàn ñaây
nhaát hoaëc soá tieàn öôùc chöøng.
Nguoàn Trôï Caáp
Ñi laøm hoaëc vöøa hoïc vöøa laøm

Toång Soá Tieàn
$

Tieàn tieát kieäm/Tieàn chu caáp töø gia ñình

$

FAFSA*

$

Dieän Mieãn BOG**

$

Chöông Trình EOPS**

$

Trôï caáp Chafee Grant***

$

Caùc khoaûn trôï caáp/chu caáp khaùc töø tröôøng
cuûa toâi

$

Caùc khoaûn vay coù trôï caáp daønh cho hoïc sinh

$

Caùc khoaûn vay khoâng ñöôïc trôï caáp daønh cho
hoc sinh
Caùc chöông trình hoïc boång khaùc

$

Toång Coäng Taát Caû Caùc Nguoàn Trôï Caáp Khaùc:

$
$

* Ñeå bieát theâm chi tieát veà vieäc xin trôï caáp qua FAFSA (The Free Application for Federal
Student Aid), xin tôùi http://www.fafsa.ed.gov/ . Thuû tuïc xin trôï caáp laø mieãn phí.
** Ñeå bieát theâm chi tieát veà vieäc xin trôï caáp Extended Opportunity Programs and Services
(EOPS) vaø/hoaëc Board of Governors Waiver (BOGW), xin tôùi Vaên Phoøng Trôï Caáp Taøi
Chaùnh taïi tröôøng ñaïi hoïc cuûa quyù vò.
Quyù vò coù thaéc maéc? Xin lieân laïc vôùi Giaùm Ñoác Chöông Trình, coâ Alicia Crawford taïi
soá (415) 321-3563.
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Khai trình tieåu söû
Muïc ñích ñoaïn naøy laø cho quyù vò cô hoäi cho chuùng toâi bieát veà baûn thaân baèng töø ngöõ
cuûa chính mình. Xin laøm moät baøi tieåu luaän giuùp chuùng toâi hieåu roõ hôn veà lyù lòch vaø
hoaøn caûnh sanh soáng cuûa quyù vò. Xin giôùi haïn caâu traû lôøi trong 1 ñeán 2 trang (500 tôùi
750 töø).
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Trình Baøy Muïc Ñích
Xin duøng khoaûng troáng döôùi ñaây ñeå Trình Baøy Muïc Ñích cuûa quyù vò vaø cho chuùng toâi
bieát muïc tieâu hoïc taäp vaø/hoaëc ngheà nghieäp cuûa quyù vò. Quyù vò ñònh ra muïc tieâu naøy
nhö theá naøo? Quyù vò ñaõ chuaån bò baûn thaân ra sao ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu? Trôï caáp hoïc
taäp naøy giuùp quyù vò ñaït muïc tieâu baèng caùch naøo? Neân ñính keøm theâm trang khaùc
neáu caàn. Xin giôùi haïn lôøi ñaùp trong 1 ñeán 2 trang (500 tôùi 750 töø).
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Thoâng Tin Theâm (Tuøy choïn)
Xin cho chuùng toâi bieát baát cöù thoâng tin theâm naøo quyù vò nghó laø höõu ích khi chuùng
toâi duyeät xeùt ñôn xin.

Vôùi taát caû khaû naêng cuûa mình, toâi xaùc nhaän laø moïi khai baùo beân treân ñeàu ñuùng vaø
ñaày ñuû.

Chöõ kyù cuûa ñöông ñôn

Ngaøy

Tuyeân Boá Khoâng Kyø Thò
BRIDGE Housing Corporation khoâng kyø thò traùi phaùp luaät döïa treân saéc toäc, maøu da, toân
giaùo, phaùi tính, xuaát xöù, toå tieân, tuoåi taùc, tình traïng beänh, taät nguyeàn, tình traïng cöïu
chieán binh, tình traïng hoân nhaân, khuynh höôùng tình duïc, hoaëc baát cöù ñaëc ñieåm naøo
khaùc ñöôïc luaät phaùp baûo veä.
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Thö Giôùi Thieäu
Chuùng toâi yeâu caàu quyù vò gôûi hai thö giôùi thieäu töø nhöõng ngöôøi (chaúng haïn nhö giaùo
vieân, ngöôøi baûo trôï, chuû hieän taïi hay chuû cuõ) coù theå ñuû ñieàu kieän ñöa ra ñaùnh giaù
cho chuùng toâi veà tö caùch, naêng löïc vaø thaønh tích cuõng nhö khaû naêng thaønh coâng cuûa
quyù vò trong ngaønh ngheà löïa choïn. Xin ñöøng noäp thö cuûa hoï haøng thaân thích. Quyù vò
coù theå göûi thö rieâng so vôùi ñôn xin, Nhưng phải nhận được trước ngày 10 tháng 8 năm 2017.
Xin ghi teân cuûa ngöôøi chöùng nhaän vaø moái lieân heä vôùi quyù vò ôû döôùi ñaây.

Hoï vaø teân

Quan heä vôùi ñöông ñôn

Hoï vaø teân

Quan heä vôùi ñöông ñôn

Xin duøng maãu ñính keøm (2 baûn sao) khi noäp laù thö giôùi thieäu. Ñieàn teân cuûa quyù vò
treân haøng ñaàu vaø sau ñoù ñöa maãu cho ngöôøi giôùi thieäu cuûa quyù vò ñeå hoï ñieàn phaàn
coøn laïi cuûa maãu. Sau khi hoaøn taát maãu naøy, ngöôøi giôùi thieäu coù theå gôûi maãu naøy
ñeán ñòa chæ coù ghi hoaëc gôûi laïi cho quyù vò ñeå noäp cuøng vôùi phaàn coøn laïi cuûa maãu
ghi danh.

Alan and Ruth Stein Educational Assistance Program
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Maãu Thö Giôùi Thieäu
Xin caùm ôn quyù vò ñaõ ñoàng yù vieát thö giôùi thieäu cho

,
(Ñeà teân ñöông ñôn ôû ñaây.)

ñaõ noäp ñôn xin hoïc boång theo Chöông Trình Trôï Giuùp Giaùo Duïc Alan and Ruth Stein. Chöông trình
naøy taøi trôï cho caùc cö daân coù gia saûn lieân quan ñeán cô quan phaùt trieån gia cö vôùi giaù reû khoâng
vuï lôïi, BRIDGE Housing Corporation. Caùc cö daân naøo cuûa BRIDGE döï ñònh ñi hoïc taïi caùc tröôøng coù
uy tính nhö tröôøng cao ñaúng coäng ñoàng, ñaïi hoïc, tröôøng chuyeân nghieäp ñöôïc chaáp thuaän, chöông
trình caáp chöùng chæ, hoaëc caùc chöông trình veà kyõ naêng laøm vieäc ñeàu ñöôïc môøi deán ghi danh.
Nhöõng ngöôøi nhaän tieàn taøi trôï ñöôïc choïn döïa theo nhu caàu taøi chaùnh, quyeát taâm caù nhaân veà
muïc ñích hoïc vaán vaø ngheà nghieäp ñaõ ghi, vaø coù moät chöông trình hoïc vaán vaø taøi chaùnh roõ
raøng cho caùc muïc tieâu naøy. Nhöõng ngöôøi nhaän tieàn taøi trôï thöôøng ñöôïc tieàn thöôûng khoaûng
töø $1,000 ñeán $6,000.
Vì chöông trình naøy coù raát nhieàu caïnh tranh, quyù vò ñaõ ñöôïc yeâu caàu cho bieát thoâng tin veà tieåu
söû cuûa mình treân maãu ghi danh cho thí sinh. Xin daønh chuùt thì giôø ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi döôùi
ñaây ñeå giuùp chuùng toâi cöùu xeùt vaø laáy quyeát ñònh. Quyù vò coù theå duøng maãu naøy hoaëc laù thö
ñính keøm theo moät hình thöùc khaùc. (Ghi chuù: Laù thö naøy phaûi ñöôïc gôûi qua ñieän thô hoaëc ñoùng
naáu böu chính Không được muộn hơn ngày 10 tháng 8 năm 2017 để được xem xét.)
Haõy moâ taû lieân heä cuûa quyù vò vôùi ñöông ñôn. Quyù vò bieát ñöông ñôn trong bao laâu?

Ñöông ñôn ñaõ cho thaáy hoï laøm theá naøo ñeå ñaït ñeán muïc ñích veà hoïc vaán cuûa hoï trong
thôøi gian quyù vò bieát hoï? Ñieàu gì ñaëc bieät veà ñöông ñôn vaø muïc ñích cuûa hoï?

Những yếu tố nào trong thông tin về tiểu sử và/hoặc kinh nghiệm của đương đơn sẽ đóng góp nhiều nhất
cho thành công của đương đơn trong lĩnh vực đương đơn đã chọn.

Theo yù kieán cuûa quyù vò ñöông ñôn seõ coù lôïi ích nhö theá naøo töø soá tieàn hoïc $1,000 $6,000?

Alan and Ruth Stein Educational Assistance Program
Application Package

11

Tieáp Tuïc Maãu Thö Giôùi Thieäu
Xin vieát theâm baát cöù yù kieán naøo coù theå giuùp chuùng toâi hieåu bieát theâm veà ñöông
ñôn naøy. Xin duøng khoaûng troáng döôùi ñaây ñeå ñoùng goùp yù kieán veà vaán ñeà naøo ñöông
ñôn coù theå caûi tieán vaø vaán ñeà naøo ñöông ñôn raát xuaát saéc. (Neáu caàn, xin keøm theâm
moät tôø khaùc.)
Chuùng toâi ñaõ chuyeån ñòa ñieåm. Xin löu yù ñòa chæ môùi cuûa chuùng toâi beân döôùi.
Khi hoaøn taát, xin gôûi laïi maãu naøy cho ñöông ñôn, gôûi ñieän thô ñeán
steinscholarship@bridgehousing.com hoaëc gôûi ñeán:
BRIDGE Housing Corporation
Attn: Stein Selection Committee
600 California Street, Suite 900
San Francisco, CA 94108

Chöõ kyù ngöôøi giôùi thieäu

Alan and Ruth Stein Educational Assistance Program
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Maãu Thö Giôùi Thieäu
Xin caùm ôn quyù vò ñaõ ñoàng yù vieát thö giôùi thieäu cho

,
(Ñeà teân ñöông ñôn ôû ñaây.)

ñaõ noäp ñôn xin hoïc boång theo Chöông Trình Trôï Giuùp Giaùo Duïc Alan and Ruth Stein. Chöông trình
naøy taøi trôï cho caùc cö daân coù gia saûn lieân quan ñeán cô quan phaùt trieån gia cö vôùi giaù reû khoâng
vuï lôïi, BRIDGE Housing Corporation. Caùc cö daân naøo cuûa BRIDGE döï ñònh ñi hoïc taïi caùc tröôøng coù
uy tính nhö tröôøng cao ñaúng coäng ñoàng, ñaïi hoïc, tröôøng chuyeân nghieäp ñöôïc chaáp thuaän, chöông
trình caáp chöùng chæ, hoaëc caùc chöông trình veà kyõ naêng laøm vieäc ñeàu ñöôïc môøi deán ghi danh.
Nhöõng ngöôøi nhaän tieàn taøi trôï ñöôïc choïn döïa theo nhu caàu taøi chaùnh, quyeát taâm caù nhaân veà
muïc ñích hoïc vaán vaø ngheà nghieäp ñaõ ghi, vaø coù moät chöông trình hoïc vaán vaø taøi chaùnh roõ
raøng cho caùc muïc tieâu naøy. Nhöõng ngöôøi nhaän tieàn taøi trôï thöôøng ñöôïc tieàn thöôûng khoaûng
töø $1,000 ñeán $6,000.
Vì chöông trình naøy coù raát nhieàu caïnh tranh, quyù vò ñaõ ñöôïc yeâu caàu cho bieát thoâng tin veà tieåu
söû cuûa mình treân maãu ghi danh cho thí sinh. Xin daønh chuùt thì giôø ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi döôùi
ñaây ñeå giuùp chuùng toâi cöùu xeùt vaø laáy quyeát ñònh. Quyù vò coù theå duøng maãu naøy hoaëc laù thö
ñính keøm theo moät hình thöùc khaùc.(Ghi chuù: Lá thư này phải nhận được trước ngày 10 tháng 8 năm 2017
để được xem xét.)

Haõy moâ taû lieân heä cuûa quyù vò vôùi ñöông ñôn. Quyù vò bieát ñöông ñôn trong bao laâu?

Ñöông ñôn ñaõ cho thaáy hoï laøm theá naøo ñeå ñaït ñeán muïc ñích veà hoïc vaán cuûa hoï trong
thôøi gian quyù vò bieát hoï? Ñieàu gì ñaëc bieät veà ñöông ñôn vaø muïc ñích cuûa hoï?

Những yếu tố nào trong thông tin về tiểu sử và/hoặc kinh nghiệm của đương đơn sẽ đóng góp nhiều nhất
cho thành công của đương đơn trong lĩnh vực đương đơn đã chọn.

Theo yù kieán cuûa quyù vò ñöông ñôn seõ coù lôïi ích nhö theá naøo töø soá tieàn hoïc $1,000 $6,000?

Tieáp Tuïc Maãu Thö Giôùi Thieäu
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Xin vieát theâm baát cöù yù kieán naøo coù theå giuùp chuùng toâi hieåu bieát theâm veà ñöông
ñôn naøy. Xin duøng khoaûng troáng döôùi ñaây ñeå ñoùng goùp yù kieán veà vaán ñeà naøo ñöông
ñôn coù theå caûi tieán vaø vaán ñeà naøo ñöông ñôn raát xuaát saéc. (Neáu caàn, xin keøm theâm
moät tôø khaùc.)
Chuùng toâi ñaõ chuyeån ñòa ñieåm. Xin löu yù ñòa chæ môùi cuûa chuùng toâi beân döôùi.
Khi hoaøn taát, xin gôûi laïi maãu naøy cho ñöông ñôn, Gửi email tới stein
steinscholarship@bridgehousing.com:
BRIDGE Housing Corporation
Attn: Stein Selection Committee
600 California Street, Suite 900
San Francisco, CA 94108

Chöõ kyù ngöôøi giôùi thieäu
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Theå Thöùc Noäp Ñôn

1) Moïi taøi lieäu trong ñôn, keå caû hai (2) thö giôùi thieäu, Phải nhận được trước ngày
10 tháng 8 năm 2017. Chỉ những hồ sơ hoàn chỉnh mới được xem xét. Đơn xin
hoàn chỉnh bao gồm một hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh và hai thư giới thiệu.
2) Các ứng dụng có thể được gửi bằng email tới steinscholarship@bridgehousing.com
Ghi chuù: Neáu quyù vò gôûi ñôn qua ñieän thô, quyù vò seõ coù thoâng baùo khi
chuùng toâi nhaän ñöôïc ñieän thô. Neáu quyù vò khoâng nhaän ñöôïc thoâng baùo veà
vieäc naøy, ñieàu ñoù coù nghóa laø chuùng toâi chöa nhaän ñöôïc ñieän thô cuûa quyù
vò vaø quyù vò neân goïi cho ñöôøng daây noùng cuûa Stein theo soá 415-321-3563
Hoaëc quyù vò coù theå göûi taäp ñôn xin ñeán ñòa chæ MÔÙI sau ñaây:
BRIDGE Housing Corporation
Attn: Stein Selection Committee
600 California Street, Suite 900
San Francisco, CA 94108

3) Moïi thaéc maéc caàn chuyeån cho Alicia Crawford taïi (415) 321-3563.
4) Ngöôøi vaøo chung cuoäc coù theå ñöôïc UÛy Ban Chöông Trình Trôï Giuùp Giaùo Duïc
Alan vaø Ruth Stein phoûng vaán.
5) Những người nhận tài trợ sẽ được thông báo vào tháng 9 cho Vòng 1 và vào tháng 2 cho
Vòng 2 và các giải thưởng được phân bổ dựa trên kế hoạch giáo dục cá nhân. Người
nhận tài trợ có thể được yêu cầu tham gia vào lễ tài trợ và công nhận nhận vào cuối
năm.
6) Những người nhận tài trợ được chọn sẽ được giao giải thưởng ngay sau khi giấy tờ nhận
được hoàn thành
.
7 ) Chöông Trình Trôï Giuùp Giaùo Duïc Alan and Ruth Stein laø moät chöông trình hoïc
boång. Chuùng toâi raát tieác laø maëc duø phaàn lôùn caùc ñöông ñôn ñeàu hoäi ñuû
ñieàu kieän nhöng khoâng phaûi ñöông ñôn naøo cuõng nhaän ñöôïc hoïc boång.
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Danh saùch kieåm tra
Chuùng toâi chæ duyeät ñôn ñöôïc ñieàn ñaày ñuû maø thoâi. Vì vaäy, tröôùc khi daùn kín
phong bì, xin kieåm laïi moãi muïc sau ñaây bao goàm:
Maãu ghi danh ñaõ ñieàn ñaày ñuû (trang 1-9): bao goàm:
q
Thoâng tin caù nhaân
q
Tieåu söû veà hoïc vaán vaø vieäc laøm vaø/hoaëc tham gia tình nguyeän
q
Chöông trình taøi chaùnh
q
Ngaân saùch hoïc taäp cuûa ñöông ñôn (Trang 4 vaø 5)
q
Trình baøy muïc ñích
q
Baûn tieåu söû
q
Chöõ kyù cuûa ñöông ñôn
Hai laù thö giôùi thieäu (trang 9-13).

ĐƠN XIN PHẢI ĐƯỢC NHẬN ĐƯỢC VÀO NGÀY 10 Tháng 8
NĂM 2017
KHÔNG NGOẠI LỆ
Các đơn xin có thể được gửi bằng email tới steinscholarship@bridgehousing.com.
Lưu ý: Nếu bạn gửi email đơn xin của mình, bạn sẽ nhận được thông báo đã nhận được. Nếu
bạn không nhận được thông báo nhận được, điều này có nghĩa là chúng tôi chưa nhận được
và chúng tôi khuyên bạn nên gọi đường dây nóng cho Stein tại số 415-323-3563 để xác
nhận rằng đơn đã nhận được. Cứ cho là đơn không được nhận nếu bạn không nhận được
xác nhận.
Hoaëc quyù vò coù theå göûi taäp ñôn xin ñeán ñòa chæ MÔÙI sau ñaây:
BRIDGE Housing Corporation
Attn: Stein Selection Committee
600 California Street, Suite 900
San Francisco, CA 94108
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Chöông Trình Trôï Giuùp Giaùo Duïc Alan vaø Ruth Stein
Nhöõng Thaéc Maéc Thöôøng Coù
1. Moâ taû chöông trình
Chöông Trình Trôï Giuùp Giaùo Duïc Alan vaø Ruth Stein duøng giuùp ñôõ cö daân tieáp tuïc
muïc tieâu hoïc taäp vaø ngheà nghieäp, vaø cho pheùp vieäc löu chuyeån kinh teá xaõ hoäi.
Chöông trình naøy trôï caáp cho cö daân trong caùc nôi giaù phaûi chaêng thuoäc BRIDGE
(BRIDGE-affiliated affordable family properties). Ngaân quyõ cho chöông trình do baèng höõu
vaø coäng söï cuûa BRIDGE cung caáp - nhöõng ngöôøi töøng tham gia coâng vieäc cuûa chuùng
toâi vaø tin töôûng vaøo taàm quan troïng cuûa cô hoäi hoïc taäp. Trôï caáp thöôøng ôû trong
khoaûng töø $1,000 ñeán $6,000.
2. Ai coù theå ñeä ñôn?
Baát cöù cö daân naøo coù lôïi töùc thaáp, soáng trong nôi giaù phaûi chaêng thuoäc BRIDGE
vaø toái thieåu 16 tuoåi ñeàu hôïp ñieàu kieän ñeä ñôn. Ñöông ñôn khoâng nhaát thieát phaûi
laø chuû gia hoä. Chöông trình naøy daønh cho cö daân ngöôøi lôùn ñang hoïc sau tieåu hoïc hay
theo lôùp daïy ngheà. Chöông trình cuõng daønh cho hoïc sinh trung hoïc ñaõ xin vaøo cao
ñaúng trong muøa thu, hoaëc ñang tìm daïng giaùo duïc khaùc nhö chöông trình hoïc caáp
chöùng chæ. Chæ trôï caáp cho cö daân coù ñieàu kieän chính ñaùng.
3. Haïn choùt noäp ñôn laø luùc naøo?
Ñôn caàn ñöôïc ñoùng daáu böu chính khoâng treã hôn ngày 10 tháng 8 năm 2017.. Ñôn
phaûi keøm caû hai (2) thö giôùi thieäu môùi ñöôïc xem laø ñaày ñuû. Chuùng toâi ñeà nghò
raèng quyù vò neân kieåm laïi vôùi danh saùch kieåm tra ñeå bieát nhö theá naøo laø ñaày ñuû.
Haïn choùt naøy cuõng aùp duïng cho ngöôøi xin ñôn dòch ra ngoân ngöõ khaùc.
4. Baïn cuøng phoøng cuûa toâi muoán xin trôï caáp nhöng trình ñoä Anh ngöõ coøn haïn
cheá. Vaäy ngöôøi aáy neân laøm gì?
Cö daân vôùi trình ñoä Anh ngöõ haïn cheá coù theå noäp trang ñaõ dòch ñính keøm ñeå xin
ñôn dòch. Böu thieáp göûi keøm cho pheùp cö daân xin ñôn vieát baèng tieáng Taây Ban Nha,
Nga, Vieät hay Trung Hoa. Ñöông ñôn phaûi göûi böu thieáp ngay ñeå laáy ñôn ñaõ dòch. . ĐƠN
XIN PHẢI ĐƯỢC NHẬN ĐƯỢC VÀO NGÀY 10 Tháng 8 NĂM 2017. Trong moãi chu kyø trôï
caáp, treân trang web cuûa chuùng toâi www.bridgehousing.com cuõng coù baûn dòch ñôn ôû moãi
ngoân ngöõ.
5. Caùch choïn ngöôøi nhaän trôï caáp nhö theá naøo?
Ngöôøi nhaän trôï caáp ñöôïc choïn theo cam keát rieâng, nhu caàu taøi chaùnh, chöông trình
hoïc taäp vaø taøi chaùnh roõ raøng, hieän thöïc. Moät uûy ban goàm ban ñieàu haønh BRIDGE
vaø caùc uûy vieân hoäi ñoàng seõ duyeät xeùt ñôn. Ngöôøi vaøo chung cuoäc coù theå ñöôïc
phoûng vaán vaø ñöôïc choïn theo suy xeùt cuûa uûy ban. Chöông Trình Trôï Giuùp Giaùo Duïc
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Alan and Ruth Stein laø moät chöông trình hoïc boång. Chuùng toâi raát tieác khoâng theå caáp
cho taát caû moïi ngöôøi ghi danh.
6. Ngöôøi trong gia ñình khoâng phaûi laø cö daân cuûa BRIDGE coù xin trôï caáp ñöôïc
khoâng?
Khoâng. Chöông Trình Trôï Giuùp Giaùo Duïc Alan vaø Ruth Stein chæ daønh cho cö daân
hieän nguï taïi nhöõng nôi thuoäc BRIDGE (BRIDGE-affiliated properties).
7. Duøng khoaûn trôï caáp nhö theá naøo?
Coù theå duøng tieàn trôï caáp trang traûi chi phí cho muïc tieâu hoïc taäp. Nhöõng chi tieâu
naøy coù theå laø hoïc phí, saùch vôû, trang cuï hoïc taäp nhö maùy ñieän toaùn, phí toån ñi laïi,
vaø tieàn giöõ treû. Tuy nhieân, caùc khoaûn chi phí naøy khoâng bao goàm thöïc phaåm, tieàn
thueâ nhaø, hoaëc caùc vaät duïng caù nhaân linh tinh khaùc khoâng lieân quan tröïc tieáp tôùi
vieäc ñi hoïc.
8. Neáu toâi ñöôïc trôï caáp thì coù phaûi tính vaøo lôïi töùc cuûa mình khoâng?
Coù theå ñeä ñôn xin “hoïc boång” hay “trôï caáp”.
a) Theo IRS (Sôû Thueá Vuï), chi phí coù theå chaáp nhaän cho “hoïc boång hôïp ñieàu kieän”
goàm:
•
•

Hoïc phí vaø leä phí caàn thieát ñeå hoïc sinh ghi danh hay theo hoïc taïi cô sôû giaùo
duïc naøo ñoù.
Leä phí, saùch vôû, tieáp lieäu vaø trang cuï caàn cho caùc khoùa hoïc taïi cô sôû
giaùo duïc ñoù.

b) Coù theå duøng tieàn trôï caáp ñeå trang traûi chi phí phuï troäi nhö ñi laïi, giöõ treû
vaø trang cuï hoïc taäp khoâng yeâu caàu nhöng caàn coù trong caùc khoùa hoïc.
Nhöõng phí toån naøy ñöôïc xem nhö moät phaàn toång lôïi töùc cuûa ngöôøi nhaän,
vaø seõ chòu thueá.
9. Toâi caàn thanh toaùn hoïc phí vaø nhöõng chi traû khaùc lieân quan ñeán hoïc taäp,
vaäy coù theå xin caû hoïc boång laãn trôï caáp ñöôïc khoâng?
Ñöôïc. Xin ghi roõ yeâu caàu chính xaùc cuûa quyù vò trong baûn keâ ngaân saùch hoïc taäp
vaø ñaùnh daáu caû hai oâ choïn Hoïc boång (Scholarship) vaø Trôï caáp (Award).
10. Trôï caáp naøy coù aûnh höôûng ñeán tình traïng cö daân BRIDGE cuûa toâi khoâng?
Nhöõng ñöông ñôn soáng taïi nôi ñöôïc taøi trôï theo chöông trình Giaûm Thueá ñoái vôùi
Lôïi Töùc Thaáp (Low-Income Tax Credit) caàn hieåu laø quy taéc veà tình traïng hoïc sinh
toaøn nhieäm vaãn coù hieäu löïc: gia hoä khoâng theå chæ goàm nhöõng hoïc sinh toaøn
nhieäm. Hôn nöõa, trôï caáp chæ trao cho cö daân coù ñieàu kieän chính ñaùng.
11. Khi naøo môùi coù trôï caáp?
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Ngaân quyõ thöôøng khoâng caáp lieàn moät luùc, vaø ñöôïc phaân chia cho ngöôøi nhaän
vaø/hoaëc ñònh cheá giaùo duïc theo chöông trình hoïc taäp caù nhaân. Chi phieáu naøy
ñöôïc göûi qua ñöôøng böu ñieän ñuùng thôøi haïn vaøo hoïc kyø Muøa Thu, vaø chi phieáu
thöù hai ñöôïc göûi tröôùc cho hoïc kyø Muøa Xuaân. Sau khi trôï caáp laàn ñaàu xong,
phaàn ngaân quyõ keá tieáp chæ ñöôïc trao khi coù baùo caùo ñaàu tieân veà tieán boä
trong hoïc taäp vaø giaáy bieân nhaän cuûa hoïc kyø Muøa Thu (Xem döôùi ñaây).
12. Neáu ñöôïc trôï caáp thì toâi coù phaûi trình baùo tieán boä cuûa mình khoâng?
Coù. BRIDGE ñoøi hoûi moïi ngöôøi nhaän phaûi noäp baùo caùo veà tieán boä cuûa mình
hai laàn moãi naêm (moãi saùu thaùng). Ñöông ñôn xin vaø noäp ñôn baèng baûn ngöõ
cuûa hoï cuõng coù theå noäp baùo caùo tieán boä baèng baûn ngöõ.
13. Neáu chöông trình hoïc taäp cuûa toâi thay ñoåi thì sao?
Chuùng toâi yeâu caàu ngöôøi nhaän noäp baùo caùo hai laàn moãi naêm (moãi saùu
thaùng) cho bieát caùch söû duïng tieàn trôï caáp. Trong thôøi kyø trôï caáp, moïi thay ñoåi
veà chöông trình hoïc taäp vaø nhu caàu ngaân quyõ phaûi ñöôïc ghi roõ trong baùo caùo
moãi hai naêm. Phaàn ngaân quyõ keá tieáp seõ khoâng ñöôïc trao neáu chöa noäp baùo
caùo moãi hai naêm.
14. Neáu toâi chuyeån choã trong thôøi kyø trôï caáp thì sao?
Neáu quyù vò coøn laø cö daân luùc khôûi ñaàu phaùt trôï caáp thì khoaûn tieàn naøy
khoâng bò aûnh höôûng khi quyù vò chuyeån ñi. Tuy nhieân, soá tieàn vaãn chöa phaân boå
seõ bò maát vaø naêm sau quyù vò khoâng ñuû ñieàu kieän noäp ñôn vì khoâng laø cö daân.
15. Neáu naêm nay toâi khoâng ñöôïc trôï caáp thì sau naøy coù theå ñeä ñôn khoâng?
Coù theå. Chöông Trình Trôï Giuùp Giaùo Duïc Alan vaø Ruth Stein moãi naêm moãi coù.
16. Toâi coù theå xin trôï caáp trong nhieàu naêm khoâng?
Vieäc caáp quyõ chæ coù trong moät naêm maëc duø ñöông ñôn phaûi trình toaøn boä
chöông trình hoïc taäp cuûa mình. Ngöôøi ñöôïc trôï caáp coù theå xin tieáp tuïc höôûng
ngaân quyõ trong naêm sau, nhöng khoâng coù baûo ñaûm veà vieäc caáp quyõ sau naøy.
17. Toâi coøn phaûi bieát gì veà chöông trình naøy?
Neáu ñöôïc trôï caáp, quyù vò coù theå xin tham döï buoåi gaëp maët ngöôøi taëng vaø
ngöôøi nhaän vaøo naêm 2016.
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