
બેક્સટર ગ્લોબલ સ્કોલરિશપ પ્રોગ્રામ(Baxter Global 
Scholarship Program) 

જ ેલોકો તેમના કોલેજ અથવા વોકેશનલ સ્કૂલ પ્રોગ્રામના િશ�ણને ચાલુ રાખવાની યોજના કરતા હોય 
તેવા યોગ્યતા ધરાવતા Baxterના કમ�ચારીઓને સહાય કરવા માટે Baxter International Foundationને 
સ્પધા��ક, યોગ્યતા આધાિરત િશષ્યવૃિ� પ્રોગ્રામ સ્થાિપત કય� છે. 

આ િશષ્યવૃિ� પુરસ્કારની રકમ $3,000 USD છે. 

આ પ્રોગ્રામનંુ સંચાલન સ્કોલરિશપ અમેિરકા® �ારા કરવામા ંઆવે છે, જ ેકોપ�રશેન, ફાઉન્ડેશન, 
અસોિશયેશન અને લોકો માટે િશષ્યવૃિ�ઓ અને અન્ય શૈ�િણક સપૉટ�  પ્રોગ્રામોના દેશના સૌથી મોટા 
િડઝાઇનર અને મેનેજર છે. વ્યિ�ગત પ્રોગ્રામો માટેની યોગ્યતા પ્રાયોજકની પોતાની િવવેકબિુ� �ારા 
િનધા�િરત કરવામા ંઆવે છે અને યોગ્યતા ધરાવતી અર�ઓની સ્કોલરિશપ અમેિરકાની મૂલ્યાંકનકતા� 
ટીમ �ારા સમી�ા કરવામા ંઆવે છે. પુરસ્કારો વંશ, રંગ, સંપ્રદાય, ધમ�, �તીય અિભગમ, િલંગ, 
િવકલાંગતા, નાણાકીય જ�રીયાત અથવા રા�� ીય મૂળને ધ્યાનમા ંલીધા િવના આપવામા ંઆવે છે. 

યોગ્યતા 
Baxter ગ્લોબલ સ્કોલરિશપ પ્રોગ્રામ(Baxter Global Scholarship Program)ના અરજદારો નીચે મુજબ 
હોવા જોઇએ: 

• આિશ્રત, * અપિરણીત, અસલ અથવા કાનૂની રીતે દ�ક લીધેલ બાળક, કાનૂની પાલ્ય અથવા 
Baxter �ારા િનધા�િરત કયા� અનુસાર Baxter International Inc. (Legacy Hill-romના 
કમ�ચારીઓ સિહત)ના વત�માન, સિક્રય કમ�ચારીના યોગ્યતા ધરાવતા સાવકા બાળકો હોવા 
જોઇએ. કમ�ચારી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અથવા Baxter’s international પેટા કંપનીઓમાંથી એકમા ં
નોકરી કરતા હોવા જોઇએ અથવા યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના નાગિરક હોવા જોઇએ જમેને Baxterની 
િવદેશી પેટાકંપનીમા ંિનયુ� કરવામા ંઆવ્યા હોય. અર�ની સમયસીમા પૂરી થયે કમ�ચારીએ 
Baxter �ારા િનધા�િરત કયા� અનુસાર ઓછામા ંઓછા બે (2) વષ�ની ફુલ-ટાઇમ અથવા િનયિમત 
પાટ�-ટાઇમ સિવ�સ પૂરી કરલેી હોવી જોઇએ. િનવૃ� કમ�ચારીઓના બાળકો યોગ્યતાને પાત્ર નથી. 
*આિશ્રત બાળકોન ેઅસલ, કાનૂની રીત ેદ�ક લીધેલા અથવા કમ�ચારીના કાનનૂી પાલ્ય �પે; જમેના �વનસાથી પાસ ેકાનૂની 
કબજો અથવા પ્રાથિમક નાણાકીય સહાયતા પૂરી પાડતા હોય તેવા કમ�ચારીના સાવકા બાળક અથવા જમેની પાસ ેકાનૂની 
કબજો હોય અથવા પ્રાથિમક નાણાકીય સહાયતા પૂરી પાડતા હોય તેવા ઘરલંુે ભાગીદારના બાળક �પે વ્યાખ્યાિયત કરવામા ં
આવે છે. 
 

• જનેા માટે િશષ્યવૃિ� આપવામાં આવી હોય તે શૈ�િણક વષ� દરિમયાન હાઇ સ્કૂલ 
િસિનયર/અપર સેકન્ડરી સ્કૂલ, હાઇ સ્કૂલ/અપર સેકન્ડરી સ્કૂલ ગે્ર�ુએટના તેમના અંિતમ વષ�ના 
િવ�ાથ� હોય અથવા એવા અંડરગે્ર�ુએટ હોય જ ેમાન્યતા પ્રા� કોલેજ, યુિનવિસ�ટી અથવા 
વોકેશનલ ટેિ�નકલ/પોિલટેકિનક સંસ્થામા ંઅભ્યાસના કુલ ટાઇમ* અંડરગે્ર�ુએટ કોસ�માં 
પે્રવશ મેળવવાના હોય અથવા પ્રવેશ મેળવવાની યોજના કરી ર�ાં હોય. 
*કુલ-ટાઇમ અભ્યાસન ેઆગામી પૂરા શૈ�િણક વષ� માટે કુલ-ટાઇમ પ્રવેશ �પે વ્યાખ્યાિયત કરવામા ંઆવ્યો છે. 
 



• અર� કરતા સમયે ઉંમર 24 વષ� અથવા ઓછી હોવી જોઇએ. ઇઝરાઇલના િવ�ાથ�ઓ 28 
વષ�ની ઉંમર સુધી અર� કરી શકે છે. 
 

ઉપપ્રમુખો અને તેના ઉપરી કમ�ચારીઓ તેમજ િનવૃ� કમ�ચારીઓના બાળકો યોગ્યતાને પાત્ર નથી. 

પુરસ્કાર 
જો પ્રા�કતા� �પે પસંદગી કરવામા ંઆવે તો, તે િવ�ાથ� $3,000 USDનંુ પુરસ્કાર પ્રા� કરશે. આ પ્રોગ્રામ 
ખૂબ જ સ્પધા��ક છે અને પુરસ્કાર પ્રા� કરવા માટે યોગ્યતા ધરાવતા ટોચંના ફ� 25% અરજદારોને 
જ પસંદ કરવામા ંઆવશે. યોગ્યતાવાળી અર�ઓ પ્રા� થયા પછી, ઉ�ર અને દિ�ણ અમેિરકા 
(અમેિરકાઝ), યુરોપ, િમડલ ઇસ્ટ તેમજ આિફ્રકા (EMEA), એિશયા-પેિસિફક (APAC) જવેા પ્રદેશ દીઠ 
પ્રા� થયેલી અર�ઓની સંખ્યા અનુસાર પ્રમાણસર માત્રામા ંપુરસ્કારો આપવામા ંઆવશે. 

પુરસ્કારોને વધારાના ત્રણ વષ� સુધી અથવા સ્નાતક (અથવા તેને સમક�) િડગ્રી પ્રા� ના કરવામા ંઆવે 
ત્યા ંસુધી, જ ેપહેલા થાય ત્યા ંસુધી િરન્યૂ કરવામા ંઆવી શકે છે. િરન્યૂઅલ એ યોગ્યતાની જ�રીયાતોના 
સંતોષવા, અભ્યાસના ફુલ-ટાઇમ કોસ�મા ંસંતોષકારક શૈ�િણક પ્રદશ�ન અને Baxter International 
Foundation �ારા આ પ્રોગ્રામને ચાલુ રાખવા પર આધાર રાખે છે. 

એવા પ્રા�કતા�ઓ જ ેયુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ િમિલટરી અકૅડેમી પ્રવેશ મેળવે તે ફ� એક જ વાર $3,000 
USDનો પુરસ્કાર મેળવવાને પાત્ર રહેશે. 

પુરસ્કાર પ્રા� ના કર ેતેવા િવ�ાથ�ઓ યોગ્યતાની જ�રીયાતોને સંતોષે નહી ંત્યાં સુધી દર વષ� ફરી અર� 
કરી શકે છે. 

પુરસ્કારો ઉપસ્નાતક અભ્યાસ માટે છે અને તેનો ઉપયોગ ફ� િશ�ણ સંબંઘી યોગ્ય ખચા�ઓ (�ુશન, 
ફી, પુસ્તકો અને જ�રી સપ્લાયો) માટે જ કરી શકાય છે. 

પ્રા�કતા�ઓની પસંદગી 
િશષ્યવૃિ� પ્રા�કતા�ઓની પસંદગી નીચેની બાબતોના આધાર ેકરવામાં આવે છે: 

• શૈ�િણક રકેોડ�  
• શાળા અને કમ્યુિનટીની પ્રવૃિ�ઓમા ંદાખવેલા નેતૃત્વ અને સહભાગીતા 
• સન્માન 
• શૈ�િણક અને કારિકદ�ના લ�ો તેમજ ઉ�ેશોના િવધાન 
• અસાધારણ વ્યિ�ગત અથવા કૌટંુિબક સંજોગો 

 
નાણાકીય જ�રીયાતને ધ્યાનમા ંલેવામા ંઆવી ના હોય. 
 
પ્રા�કતા�ઓની પસંદગી સ્કોલરિશપ અમેિરકા �ારા કરવામાં આવે છે. પસદંગીની આ પ્રિક્રયામાં Baxter 
International Foundation અથવા Baxter International Inc.ના કોઇપણ અિધકારી અથવા 
કમ�ચારી કોઇપણ પ્રકારની ભૂિમકા ભજવતા નથી. આ પ્રોગ્રામના બધા અરજદારોની પ્રા�કતા�ઓ �પે 
પસંદગી કરવામા ંઆવશે નહી.ં બધા પ્રા�કતા�ઓ િનણ�યને અંિતમ િનણ�ય �પ ેસ્વીકારવા સંમત થાય છે. 



સૂચના 
બધા પ્રા�કતા�ઓને જુનમાં ઈમેલ �ારા સૂિચત કરવામા ંઆવશે. પ્રા�કતા�ઓએ પુરસ્કાર સ્વીકારવો અને 
તેમના પ્રવેશની ખરાઇ કરવી જ�રી છે. 

િશષ્યવૃિ�ઓનંુ ચૂકવણી 
સ્કોલરિશપ અમેિરકા Baxter International Foundation વતી િશષ્યવૃિ�ની ચૂકવણીઓની પ્રિક્રયા કર ે
છે. ચૂકવણી એક હ�ામા ંકરવામા ંઆવે છે. 

સ્કોલરિશપ અમેિરકા યુ.એસ., કેનેડા અને પુત� િરકોના િશષ્યવૃિ� પ્રા�કતા�ઓની શાળાને ચૂકવવાપાત્ર 
પુરસ્કારો િવતરીત કર ેછે. પ્રવેશનો પૂરાવો અને વાયર ફોમ� પ્રા� થઇ ગયા પછી બી� બધા યુ.એસ. 
બહારના િશષ્યવૃિ� પ્રા�કતા�ઓને પુરસ્કારો વાયર કરવામા ંઆવે છે. 

જ�રી દસ્તાવેજો 
તમારી અર�ના ભાગ �પે, તમાર ેનીચેના દસ્તાવેજો અપલોડ કરવા જ�રી છે: 

• ગે્રડનંુ વત�માન અને પૂ�ં ટ� ાન્સિક્રપ્ટ. ગે્રડ િરપૉટ�  સ્વીકારવામા ંઆવતા નથી. ટ� ાન્સિક્રપ્ટમા ં
િવ�ાથ�નંુ નામ, શાળાનંુ નામ, ગે્રડ અને પ્રત્યેક કોસ� માટેના કે્રિડટ કલાકો અને લીધેલા પ્રત્યેક 
કોસ�ની ટમ� દેખાવી જોઇએ. 
 
નોધં: જો તમ ેSAT અથવા ACT ટેસ્ટ સ્કોર પૂરા પાડી ર�ાં હો અને તે સ્કોર તમારા હાઇ સ્કૂલના 
ટ� ાન્સિક્રપ્ટમા ંસૂિચબ� કરલે ના હોય તો, તમાર ેતે ટેસ્ટ સ્કોરની અલગથી એક અિધકૃત નકલ 
અપલોડ કરવી જ�રી રહેશે. જો તમે કોલેજ ટ� ાન્સિક્રપ્ટ અપલોડ કરી ર�ાં હો તો, તે સ્કોર જ�રી 
નથી. 

• યુ.એસ. બહારના િવ�ાથ�ઓ: શૈ�િણક િસસ્ટમોના તફાવતને કારણે યુ.એસ. અને કેનેડા 
િસવાયના દેશોના અરજદારો �ારા નીચેની સામગ્રીઓ પૂરી પાડવામા ંઆવવી જોઇએ: 
• બધા િબન-અંગે્ર� દસ્તાવેજોનંુ અંગે્ર� ભાષાંતર 
• છેલ્લા ચાર વષ�ના નીચેના શૈ�િણક દસ્તાવેજોની સુવાચ્ય નકલો: 

• શૈ�િણક રકેોડ�  (ગે્રડના ટ� ાન્સિક્રપ્ટ) 
• જો પ્રા� કરલે હોય તો, સેકન્ડરી સ્કૂલ ક્રીડેિન્શયલ્સ/િડપ્લોમા/સિટ�િફકેટ અને 
• શૈ�િણક પિર�ાઓના પિરણામો 

 
તમારી અર�ને ત્યા ંસુધી પૂરી માનવામા ંઆવતી નથી �ાં સુધી બધા દસ્તાવેજોને આ પ્રોગ્રામની 
સમયસીમાની અંદર ઇલેક્ટ� ોિનક રીતે સબિમટ કરવામા ંના આવે. 

પ્રોગ્રામની સમયસીમા 
આ અર� 16 માચ�, 2023ના રોજ કેિન્દ્રય સમય બપોર ે3:00 વાગ્યા પહેલા અથવા સુધીમા ંઓનલાઇન 
સબિમટ કરવામા ંઆવવી જોઇએ.  

 


