A. O. Smith Corporation Burs Programı
PROGRAM
A. O. Smith Foundation, Inc., eğitimlerini üniversite veya meslek okulu programlarında sürdürmeyi
planlayan çalışanlarının çocuklarına destek olmak için bir burs programı oluşturmuştur.
Söz konusu program, şirketler, vakıflar, dernekler ve bireyler için burs, öğrenim desteği ve diğer eğitim
destek programları hususunda ülkenin en büyük tasarımcısı ve yöneticisi olan Scholarship America®
tarafından yönetilmektedir. Her bir program için uygunluk tamamen sponsorun takdirine bağlı olarak
belirlenir ve uygun başvurular Scholarship America'nın değerlendirme ekibi tarafından incelenir.
UYGUNLUK
A. O. Smith Corporation Burs Programına başvuranlar şunları yerine getirmelidir:
•

•

Başvuru sahipleri, A. O. Smith Corporation Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Çin, İngiltere,
Hindistan, Türkiye, Meksika, Vietnam veya Hollanda şubelerinde son başvuru tarihi itibariyle en az
bir yıl süreyle tam zamanlı olarak çalışan personelinin 24 yaş ve altındaki bakmakla yükümlü
çocukları* olmalıdır.
*Bakmakla yükümlü çocuklar, çalışanın evinde yaşayan veya öncelikli olarak çalışan tarafından
desteklenen öz ve yasal olarak evlat edinilmiş çocuklar veya üvey çocuklar olarak tanımlanır.
Gelecek akademik yıl boyunca akredite iki yıllık veya dört yıllık bir kolej, üniversite veya meslekiteknik okulda tam zamanlı lisans eğitimine kaydolmayı planlayan lise son sınıf öğrencileri veya
mezunları ya da mevcut lise sonrası lisans öğrencileri.

A. O. Smith Şirketi yönetici personelinin çocukları başvuru için uygun değildir.
ÖDÜLLER
Alıcı olarak seçilirse, öğrenci 1.750 $ ödül alacaktır.
Ödüller üç yıla kadar veya bir lisans derecesi kazanılana kadar (hangisi önce gerçekleşirse) yenilenebilir.
Yenileme, tam zamanlı bir çalışma süresinde tatmin edici akademik performansa dayalıdır.
Ödüller sadece lisans eğitimi içindir.
BAŞVURU
Başvuru için son süre 31 Mart 2022 15:00 (CT)'dir.
GEREKLI BELGELER
Başvurunuzun bir parçası olarak aşağıdakileri yüklemelisiniz:
•

Eksiksiz ve güncel bir transkript. Karne kabul edilmez. Transkriptler, her bir ders ve her bir dersin
alındığı dönem için öğrenci adını, okul adını, notlarını ve kredi saatlerini göstermelidir.

Ayrıca, başvurunuzun bir parçası olarak sizin adınıza bir çevrimiçi öneri formu gönderilmelidir.
Gerekli tüm materyaller elektronik olarak gönderilmediği sürece başvurunuz tamamlanmaz.
HAK SAHİPLERİNİN SEÇİLMESİ
Burs kazanan kişiler, akademik sicil, okul ve topluluk faaliyetlerinde gösterilen liderlik ve katılım, iş
deneyimi, eğitim ve kariyer hedefleri beyanı ve olağandışı kişisel veya ailevi şartlar dikkate alınarak seçilir.
Bursu kazananlar seçildikten sonra, ödül miktarının belirlenmesinde finansal ihtiyaç göz önünde
bulundurulacaktır. İhtiyacı olmadığını gösteren alıcılar 500$ onur ödülü almaya hak kazanacaktır.
Kazananların seçimi Scholarship America tarafından yapılır. A. O. Smith Corporation'ın herhangi bir
yöneticisi veya çalışanı seçimin hiçbir aşamasında hiçbir şekilde görev alamaz. Programa başvuran
kişilerin tümü kazanan olarak seçilmez.

Öğrenciler her yıl uygunluk şartlarını yerine getirmeleri halinde programa yeniden başvurabilirler. Tüm
başvuru sahipleri, alınacak kararı nihai karar olarak kabul etmeyi onaylar.
BİLDİRİM
Tüm başvuru sahipleri Mayıs ayı sonunda bilgilendirilecektir.
BURSLARIN ÖDENMESİ
Scholarship America, A. O. Smith Foundation, Inc. adına burs ödemelerini Ağustos ayında yapar.
EK BİlGİLER
Burs programı ile ilgili sorular, şu adrese iletilmelidir:
E-posta: aosmithscholarship@scholarshipamerica.org

