
Chương Trình Học Bổng Toàn Cầu Baxter 
Quỹ Baxter International Foundation đã thành lập một chương trình học bổng dựa trên thành 
tích và mang tính cạnh tranh để hỗ trợ con em của các nhân viên Baxter đủ điều kiện dự định 
tiếp tục theo học chương trình cao đẳng hoặc dạy nghề. 

Giá trị học bổng là 3.000 USD. 

Chương trình này sẽ được quản lý bởi Scholarship America®, đơn vị lớn nhất quốc gia chuyên 
thiết kế và quản lý học bổng cũng như các chương trình hỗ trợ giáo dục khác cho tập đoàn, tổ 
chức, hiệp hội và cá nhân. Điều kiện áp dụng cho các chương trình riêng lẻ được xác định theo 
quyết định riêng của nhà tài trợ. Các đơn xin học bổng đủ điều kiện sẽ được nhóm đánh giá của 
Scholarship America xem xét. Học bổng sẽ được trao mà không phân biệt chủng tộc, màu da, 
tín ngưỡng, tôn giáo, khuynh hướng tính dục, giới tính, tình trạng khuyết tật, nhu cầu tài chính 
hoặc nguồn gốc quốc gia. 

Điều Kiện Đăng Ký 
Người nộp đơn đăng ký Chương Trình Học Bổng Toàn Cầu Baxter phải: 

• Là con ruột hoặc con nuôi hợp pháp, trẻ thuộc quyền giám hộ hợp pháp hoặc con riêng 
đủ điều kiện phụ thuộc,* chưa kết hôn của một nhân viên hiện đang làm việc của Baxter 
International Inc. (bao gồm cả nhân viên Legacy Hill-rom), theo quyết định của Baxter. 
Nhân viên phải được tuyển dụng tại Hoa Kỳ hoặc một trong các công ty con quốc tế của 
Baxter hoặc phải là công dân Hoa Kỳ được chỉ định làm việc tại một cơ sở công ty con 
của Baxter ở nước ngoài. Nhân viên phải hoàn thành ít nhất hai (2) năm làm việc toàn 
thời gian hoặc bán thời gian thông thường theo quy định của Baxter, tính đến hết thời 
hạn nộp đơn. Con của nhân viên đã nghỉ hưu không đủ điều kiện. 
*Trẻ phụ thuộc được định nghĩa là con đẻ, con nuôi hợp pháp hoặc trẻ thuộc quyền giám hộ hợp pháp của nhân viên; 
con riêng của một nhân viên có vợ/chồng có quyền giám hộ hợp pháp hoặc cung cấp hỗ trợ tài chính chính; hoặc con 
của người bạn đời sống chung có quyền giám hộ hợp pháp hoặc cung cấp hỗ trợ tài chính chính. 
 

• Là học sinh cuối cấp bậc trung học/học sinh năm cuối bậc cao trung, đã tốt nghiệp bậc 
trung học/cao trung hoặc sinh viên đại học sẽ ghi danh hoặc dự định đăng ký khóa học 
đại học toàn thời gian* tại một trường cao đẳng, đại học hoặc tổ chức giáo dục kỹ 
thuật/bách khoa dạy nghề được công nhận trong năm học mà học bổng được trao. 
*Học toàn thời gian được định nghĩa là ghi danh theo học toàn thời gian cho cả năm học sắp tới. 
 

• Từ 24 tuổi trở xuống tại thời điểm nộp đơn. Sinh viên đến từ Israel có thể nộp đơn cho 
đến tối đa 28 tuổi. 
 

Con của cấp bậc Phó Chủ Tịch trở lên và con của nhân viên đã nghỉ hưu không đủ điều kiện. 

Học Bổng 
Nếu được lựa chọn là người nhận học bổng, sinh viên sẽ nhận được học bổng trị giá 3.000 USD. 
Chương trình này có tính cạnh tranh cao và chỉ 25% ứng viên đứng đầu đủ điều kiện mới được 
chọn để trao học bổng. Sau khi nhận được các đơn xin học bổng đủ điều kiện, học bổng sẽ 



được cấp tương ứng với số lượng đơn đăng ký nhận được trên mỗi khu vực – Bắc và Nam Mỹ 
(Châu Mỹ); Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi (EMEA); Châu Á-Thái Bình Dương (APAC). 

Học bổng có thể được gia hạn thêm tối đa ba năm nữa hoặc cho đến khi sinh viên nhận được 
bằng cử nhân (hoặc tương đương), tùy theo điều kiện nào xảy ra trước. Việc gia hạn phụ thuộc 
vào việc sinh viên đáp ứng các yêu cầu về điều kiện, thành tích học tập đạt yêu cầu trong khóa 
học toàn thời gian và tính liên tục của chương trình của Baxter International Foundation. 

Người nhận học bổng theo học tại Học Viện Quân Sự Hoa Kỳ (United States Military Academy) 
sẽ chỉ đủ điều kiện nhận học bổng một lần trị giá 3.000 USD. 

Những người hiện chưa nhận học bổng có thể nộp đơn lại mỗi năm khi họ đáp ứng các yêu cầu 
về điều kiện. 

Học bổng dành cho bậc đại học/cao đẳng và chỉ được dùng cho các chi phí hợp lệ liên quan đến 
giáo dục (học phí, lệ phí, sách và đồ dùng cần thiết). 

Lựa Chọn Người Nhận Học Bổng 
Người nhận học bổng được lựa chọn dựa trên các tiêu chí sau: 

• Học bạ 
• Thể hiện khả năng lãnh đạo và tham gia các hoạt động của trường và cộng đồng 
• Danh hiệu 
• Bài tự luận cá nhân về mục tiêu và mục đích giáo dục và nghề nghiệp 
• Hoàn cảnh cá nhân hoặc gia đình đặc biệt 

 
Nhu cầu tài chính không được xem xét. 
 
Việc lựa chọn người nhận học bổng sẽ do Scholarship America chịu trách nhiệm. Trong mọi 
trường hợp, không có bất kỳ nhân sự điều hành hay nhân viên của Baxter International 
Foundation hoặc Baxter International Inc. tham gia quá trình lựa chọn này. Không phải tất cả 
những người nộp đơn đăng ký tham gia chương trình đều sẽ được chọn làm người nhận học 
bổng. Tất cả người nộp đơn đồng ý sẽ chấp nhận quyết định cuối cùng. 

Thông Báo 
Tất cả người nộp đơn sẽ được thông báo qua email vào tháng Sáu. Người nhận cần phải chấp 
nhận học bổng và xác minh việc ghi danh chương trình học của họ. 

Chi Trả Học Bổng 
Scholarship America thay mặt Baxter International Foundation thực hiện việc chi trả học bổng. 
Học bổng được chi trả một lần. 

Scholarship America giải ngân các phần học bổng cho trường học của những người nhận học 
bổng ở Hoa Kỳ, Canada và Puerto Rico. Học bổng được chuyển khoản cho tất cả những người 



nhận khác ở ngoài Hoa Kỳ sau khi nhận được bằng chứng ghi danh chương trình học và mẫu 
chuyển khoản. 

Giấy Tờ Bắt Buộc 
Khi nộp đơn, quý vị phải tải lên các giấy tờ sau đây: 

• Một bảng điểm hiện tại, đầy đủ của các cấp lớp. Báo cáo cấp lớp không được chấp nhận. 
Bảng điểm phải hiển thị họ tên sinh viên, tên trường, điểm và số tín chỉ cho mỗi khóa 
học và học kỳ mà mỗi khóa học đã được thực hiện. 
 
LƯU Ý: Nếu quý vị cung cấp điểm thi SAT hoặc ACT và những điểm đó không được liệt 
kê trong bảng điểm trung học của quý vị thì quý vị sẽ cần tải lên bản sao chính thức của 
những điểm thi đó riêng. Bảng điểm đại học là không bắt buộc nếu quý vị muốn tải lên. 

• Học sinh ở ngoài Hoa Kỳ: Do có sự khác biệt trong các hệ thống giáo dục, người nộp 
đơn từ các quốc gia khác ngoài Hoa Kỳ và Canada phải cung cấp các giấy tờ sau đây: 
• Bản dịch tiếng Anh cho tất cả các giấy tờ không phải bằng tiếng Anh 
• Bản sao chụp rõ ràng của các tài liệu giáo dục sau đây trong bốn năm qua: 

• Học bạ (bảng điểm cấp lớp) 
• Chứng chỉ/bằng tốt nghiệp/giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học (nếu đã có), và 
• Kết quả các bài kiểm tra học thuật 

 
Đơn đăng ký của quý vị sẽ không được coi là đầy đủ trừ khi tất cả giấy tờ bắt buộc được gửi 
theo hình thức điện tử trước Thời Hạn Chương Trình. 

Thời Hạn Chương Trình 
Đơn đăng ký phải được gửi trực tuyến vào hoặc trước 3:00 CH, giờ miền Trung, ngày 16 tháng 
Ba, 2023.  

 


