
Chương trình học bổng của A. O. Smith Corporation 
 
CHƯƠNG TRÌNH 
A. O. Smith Foundation, Inc. đã lập một chương trình học bổng để trợ giúp cho con em công nhân viên, 
những em có kế hoạch tiếp tục việc học đại học hay theo các chương trình huấn nghệ của trường. 
 
Chương trình được điều hành bởi Scholarship America®, nhà thiết kế và quản trị lớn nhất quốc gia về học 
bổng, trợ giúp học phí, và các chương trình hỗ trợ giáo dục khác cho các tập đoàn công ty, sáng hội, hiệp 
hội, và cá nhân. Việc hội đủ điều kiện cho các chương trình riêng lẻ được hoàn toàn quyết định bởi nhà 
bảo trợ, và các đơn xin đủ điều kiện được duyệt lại bởi nhóm thẩm định của Scholarship America. 
 
ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
Các ứng đơn cho chương trình học bổng của A. O. Smith Corporation phải: 
 

• Những người nộp đơn phải là con cái phụ thuộc*, tuổi từ 24 trở xuống, của nhân viên hiện đang làm 
việc toàn thời gian tại A. O. Smith Corporation Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Trung Hoa, Anh, Ấn, Thổ Nhĩ 
Kỳ, Mễ Tây Cơ, Việt Nam, hay Hòa Lan, những người đã làm việc toàn thời gian tối thiểu một năm 
với công ty tính đến ngày hạn chót để nộp đơn. 
*Con cái phụ thuộc được định nghĩa là con ruột và con nuôi hợp pháp hay con riêng (stepchild) sống 
trong cùng hộ gia đình với người nhân viên hay chủ yếu được hỗ trợ bởi người nhân viên. 

• Học sinh dự bị tốt nghiệp hay đã tốt nghiệp trung học, hay các sinh viên đang theo học chương trình 
bậc cử nhân, có kế hoạch ghi danh học chương trình cử nhân toàn thời gian tại một trường cao 
đẳng, đại học, hay trường huấn nghệ kỹ thuật hệ hai năm hay bốn năm cho trọn niên học sắp tới. 

 
Con của các quản lý viên của A. O. Smith Corporation không đủ điều kiện để nộp đơn. 
 
PHẦN THƯỞNG HỌC BỔNG 
Nếu được chọn nhận học bổng, học sinh sẽ nhận phần thưởng trị giá từ $500 đến $3,000. 
 
Các học bổng có thể được gia hạn thêm cho tới ba năm hay cho đến khi đã lấy được bằng cử nhân, tùy 
theo điều nào có trước. Sự gia hạn tùy thuộc vào thành tích học trong một chương trình học toàn thời gian. 
 
Phần thưởng học bổng chỉ dành cho sinh viên bậc cử nhân mà thôi. 
 
ĐƠN 
Hạn chót nộp đơn là ngày 31 tháng Ba, 2023 lúc 11:59, giờ CT. 
 
CÁC TÀI LIỆU PHẢI NỘP KÈM 
Như một phần của đơn xin, quý vị phải tải lên các tài liệu sau đây:   
 

• Một học bạ mới nhất với đầy đủ điểm của các môn học. Bảng báo cáo điểm không được chấp nhận. 
Học bạ phải ghi rõ tên họ của học sinh, tên trường, điểm và các tín chỉ giờ của mỗi môn học và học 
kỳ mà mỗi môn học đã được lấy. 
 

Đồng thời, như một phần của đơn xin, một thư giới thiệu cũng phải được nộp trực tuyến thay cho quý vị. 
 
Đơn của quý vị là không hoàn tất cho đến khi tất cả các tài liệu yêu cầu phải được nộp bằng hình thức 
điện tử. 
 
CHỌN NGƯỜI NHẬN HỌC BỔNG 
Những học sinh nhận học bổng được chọn trên căn bản thành tích học tập, chứng tỏ khả năng lãnh đạo 
và sự tham gia các hoạt động nhà trường và cộng đồng, kinh nghiệm làm việc, tờ trình bày các mục tiêu 
và mục đích học hỏi và nghề nghiệp, và bất cứ các hoàn cảnh bất thường nào của cá nhân hay gia đình. 
 
 
 



Khi những người nhận giải đã được chọn, nhu cầu tài chính sẽ được xem xét để xác định số tiền học 
bổng. Các học sinh nào cho thấy không có nhu cầu sẽ đủ điều kiện để nhận tối thiểu $500. 
 
Việc chọn người nhận học bổng sẽ do Scholarship America đảm trách. Không có bất cứ quản lý viên hay 
nhân viên nào của A. O. Smith Corporation tham gia trong quá trình tuyển chọn. Không phải tất cả mọi ứng 
đơn chương trình sẽ được chọn để nhận học bổng. 
 
Học sinh có thể nộp đơn lại hàng năm nếu các em đủ điều kiện. Tất cả những người nộp đơn đồng ý chấp 
nhận quyết định là chung cuộc. 
 
THÔNG BÁO 
Tất cả những người nộp đơn sẽ được thông báo vào cuối tháng Năm. 
 
TRAO HỌC BỔNG 
Scholarship America thay mặt cho A. O. Smith Foundation, Inc. trao học bổng. Tiền sẽ được trao vào 
tháng Tám. 
 
ĐỂ CÓ THÊM THÔNG TIN 
Mọi thắc mắc về chương trình học bổng xin gửi cho:  
 
 Email: aosmithscholarship@scholarshipamerica.org 

mailto:aosmithscholarship@scholarshipamerica.org
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