
Ceridian rất hân hạnh mang đến cho nhân viên cơ hội nộp đơn đăng ký Học bổng Tưởng niệm Dave 
MacKay. Đây là học bổng nhằm xúc tiến cách tiếp cận thiện nguyện của Dave và giúp hỗ trợ chi phí giáo 
dục bậc cao đắt đỏ cho các thành viên trong gia đình bao gồm con cái, cháu nội/ngoại, cháu trai và cháu 
gái còn đang phụ thuộc. 

Học bổng Tưởng niệm Dave MacKay được gia tộc Ceridian sáng lập nhằm: 

 Gìn giữ kỷ niệm và di sản của cựu chủ tịch Dave MacKay 

 Khen thưởng sự xuất sắc trong giáo dục và phát triển không ngừng 

 Đại diện cho triết lý sống "trao gửi yêu thương nơi ta sống" của Dave 

 Hỗ trợ tài chính giáo dục bậc cao cho các thành viên trong gia đình của nhân viên Ceridian 

Chương trình này do Scholarship America® quản lý, đây là nhà thiết kế và quản lý học bổng, hỗ trợ học 
phí và các chương trình hỗ trợ giáo dục khác có quy mô lớn nhất trong nước dành cho tập đoàn, tổ chức, 
hiệp hội và cá nhân. Các chương trình dành cho cá nhân được xác định đủ điều kiện dựa trên quyết định 
của riêng nhà tài trợ, các đơn đăng ký đủ điều kiện sẽ được đội ngũ đánh giá của Scholarship America 
xem xét. Giải thưởng cho học bổng này được trao cho những người nhận đủ điều kiện bất kể tín 
ngưỡng, tôn giáo, khuynh hướng tình dục, tình trạng khuyết tật hoặc nguồn gốc quốc gia. 

Điều kiện đăng ký 
Ứng viên tham gia Chương trình Học bổng Tưởng niệm Dave MacKay phải đáp ứng tất cả các tiêu chí 

sau: 

 Là thành viên gia đình* dưới 25 tuổi của nhân viên Ceridian toàn thời gian đang hoạt động hoặc 
bán thời gian chính thức, hoặc nhân viên đang nghỉ phép vì vấn đề liên quan đến gia đình hoặc 
đang nghỉ phép vì thương tật ngắn hạn đã qua phê duyệt, những nhân viên kể trên phải có tối 
thiểu một năm làm việc liên tục với công ty tính đến ngày hết hạn nộp đơn và tại thời điểm tuyển 
chọn. 

o Nhân viên Ceridian phải đang làm việc tại một trong các quốc gia sau: Úc, Canada, 
Trung Quốc, Đức, Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia, Mauritius, Mexico, New Zealand, 
Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ hoặc Việt Nam. 

 Là học sinh trung học phổ thông hoặc đã tốt nghiệp trung học phổ thông, sinh viên đại học sau 
trung học hoặc sinh viên bậc cao học có kế hoạch đăng ký học toàn thời gian tại một trường cao 
đẳng hoặc đại học hai hoặc bốn năm được công nhận, hoặc tại trường kỹ thuật nghề trong toàn 
bộ năm học sắp tới. 

 Duy trì điểm số GPA 3.0 trên thang điểm 4.0 hoặc thang điểm quốc tế tương đương. Điểm của 
sinh viên quốc tế sẽ được chuyển đổi sang thang điểm 4.0 tương đương. 

Những người đã nhận học bổng này trước đây không đủ điều kiện để nộp đơn. Những ứng viên trước 
đây không được chọn nhận học bổng sẽ đủ điều kiện để nộp đơn lại. 

Nhân viên và vợ/chồng của nhân viên không đủ điều kiện để nộp đơn. 

*Thành viên trong gia đình được định nghĩa là con đẻ, con nuôi hợp pháp, con riêng, cháu nội/ngoại, 

cháu trai hoặc cháu gái 

Giải thưởng 
Nếu được chọn nhận học bổng, học sinh sinh viên sẽ nhận được giải thưởng $10.000. Sẽ trao tối đa hai 
(2) giải thưởng. 

Chi phiếu sẽ được cấp theo hệ thống tiền tệ Hoa Kỳ và không được vượt quá học phí toàn diện. 

Giải thưởng chỉ được trao một lần; những người nhận học bổng trước đây không được đăng ký lại. Giải 
thưởng có thể được dùng vào việc học đại học và sau đại học.  

(Các) Tài liệu cần thiết 
Khi nộp đơn, quý vị cần tải lên những tài liệu sau:  

 Học bạ hoàn chỉnh hiện tại. Không chấp nhận phiếu điểm. Học bạ không chính thức hoặc trực 
tuyến phải hiển thị tên học sinh sinh viên, tên trường, điểm và số giờ tín chỉ cho mỗi khóa và học 
kỳ đã học. 

Đơn đăng ký của quý vị chỉ được xem là hoàn chỉnh khi tất cả các tài liệu cần thiết được nộp dưới dạng 
điện tử. 

 



Hạn chót đăng ký chương trình 

Đơn đăng ký của quý vị phải được nộp trước ngày 18 tháng 4, trước 3 giờ chiều. (múi giờ trung tâm ở 
Hoa Kỳ). 

Tuyển chọn người nhận học bổng 

Người nhận học bổng được chọn dựa trên thành tích học tập, khả năng lãnh đạo và tham gia các hoạt 
động của trường và cộng đồng, kinh nghiệm làm việc, bản phát biểu về các mục đích và mục tiêu trong 
giáo dục và nghề nghiệp, cùng với một bài luận xã hội. Nhu cầu về tài chính không được xét đến. 

Đánh giá học tập của các ứng viên quốc tế sẽ bao gồm việc xét điểm trung bình dựa trên hệ thống chấm 
điểm được sử dụng ở quốc gia của ứng viên và xem xét kết quả của các bài thi trong quá trình học. 

Việc tuyển chọn người nhận học bổng sẽ do Scholarship America thực hiện. Tất cả viên chức hoặc nhân 
viên của Ceridian HCM, Inc. không tham gia quá trình tuyển chọn dưới bất kỳ trường hợp nào. Tất cả các 
ứng viên đồng ý chấp nhận quyết định cuối cùng. 

Thông báo 
Tất cả các ứng viên sẽ được thông báo vào tháng 6. Không phải tất cả ứng viên tham gia chương trình 
đều được chọn làm người nhận học bổng. Học sinh sinh viên có thể nộp đơn lại vào chương trình vào 
mỗi năm hội đủ điều kiện nộp đơn. 

Chi trả học bổng 
Scholarship America thay mặt cho Ceridian HCM, Inc. xử lý các khoản thanh toán học bổng. Trường sẽ 
được nhận thanh toán vào đầu tháng 8. 

Liên hệ với chúng tôi: 
Email: davemackay@scholarshipamerica.org 
Điện thoại: 1-507-931-1682 để hỏi về Học bổng Tưởng niệm Dave MacKay 
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