Câu hỏi thường gặp về Học bổng Andy Grove dành cho Con cái
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Lưu ý: Các quốc gia đủ điều kiện bao gồm: Argentina, Úc, Bangladesh, Brazil, Canada, Trung
Quốc, Costa Rica, Ai Cập, Đức, Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Ireland, Israel, Nhật Bản,
Malaysia, Mexico, Pakistan, Philippines, Ba Lan, Singapore, Hàn Quốc, Sri Lanka, Đài Loan,
Thái Lan, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Việt Nam.

Thời hạn Đăng ký

Thời hạn đăng kí cho năm 2022 tính từ ngày 16/11/2021 đến ngày 13/01/2022.

Mô tả Chương trình

Lưu ý: Học bổng Andy Grove dành cho Con cái của Nhân viên Intel trước đây có tên là Học
bổng Intel dành cho Con cái của Nhân viên.
Vì sao Intel cung cấp chương trình học bổng?

Intel liên tục đầu tư cho giáo dục và sự phát triển cá nhân của nhân viên và gia đình họ.
Học bổng Andy Grove dành cho Con cái của Nhân viên Intel sẽ giúp các em tiến xa hơn
trong học tập thông qua một chương trình học bổng mang tính cạnh tranh, nhằm hỗ trợ chi
phí cho chương trình học sau bậc trung học phổ thông tại các trường đại học hoặc cơ sở
được công nhận. Đây là chương trình học bổng do Intel Foundation cung cấp.
Intel Foundation là gì?

Intel Foundation là một tổ chức từ thiện với sứ mệnh thúc đẩy giáo dục, sự đổi mới, trách
nhiệm xã hội của doanh nghiệp và tự hào tài trợ cho chương trình này. Đây là tổ chức từ
thiện 501(c)(3) và là một thực thể pháp lý độc lập do Intel Corporation lập ra và tài trợ
toàn bộ chi phí. Sứ mệnh chính của Intel Foundation là thúc đẩy phát triển khoa học, toán

học, kỹ thuật và đào tạo kỹ thuật để tiếp sức cho các ý tưởng sáng tạo trong tương lai, đồng
thời là doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội trong phạm vi địa phương cũng như toàn
cầu.
Tôi có thể tìm hiểu thêm về chương trình ở đâu?

Ứng viên có thể tham khảo hướng dẫn của chương trình và lấy mẫu đơn đăng ký trực
tuyến hoặc bản để in trong thời hạn nộp đơn đăng ký hàng năm tại
https://learnmore.scholarsapply.org/intel
Chương trình do đơn vị nào quản lý

Intel Foundation đã ký hợp đồng với Scholarship America để quản lý chương trình Học
bổng Andy Grove dành cho con cái của nhân viên Intel. Scholarship America có trụ sở tại
Minnesota, Hoa Kỳ, là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực điều hành các chương trình học
bổng cạnh tranh cho các công ty và tổ chức. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chương trình
sau khi đọc thông tin này, vui lòng liên lạc trực tiếp với Scholarship America tại
intel@scholarshipamerica.org.
Có bao nhiêu suất học bổng được trao?

Số học bổng mỗi năm sẽ thay đổi tùy theo số lượng đơn đăng ký và loại trường mà người
nhận học bổng theo học. Giá trị học bổng mà Intel Foundation cam kết là 1,36 triệu đôla
(USD).
Chương trình áp dụng cho những quốc gia nào?

Hiện nay, Học bổng Andy Grove dành cho Con cái của Nhân viên Intel có tại các quốc
gia/khu vực sau: Argentina, Úc, Bangladesh, Brazil, Canada, Trung Quốc, Costa Rica, Ai Cập,
Đức, Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Ireland, Israel, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mexico,
Pakistan, Philippines, Ba Lan, Singapore, Sri Lanka, Đài Loan, Thái Lan, Vương quốc Anh,
Hoa Kỳ và Việt Nam.

Mục đích là thiết lập một chương trình toàn cầu. Chương trình sẽ được đánh giá thường
xuyên để xác định các quốc gia hoặc khu vực nào sẽ được thêm vào danh sách hàng năm.
Việc xác định này phụ thuộc vào các quy định về thuế tại mỗi quốc gia/khu vực cụ thể,
cũng như liệu đã có các phương thức hỗ trợ giáo dục tương tự tại quốc gia/khu vực đó, bao
gồm các chương trình của cơ quan chính phủ và của Intel sở tại.

Điều kiện Tham gia

Yêu cầu của chương trình và điều kiện tham gia thay đổi tùy thuộc vào luật thuế, các quy
chế và quy định tại mỗi quốc gia/khu vực cụ thể. Chương trình không áp dụng cho nhân
viên của các công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Intel và không thuộc danh sách trả
lương trực tiếp từ Intel.
Nhân viên nào đủ điều kiện?
1.

•

•
•

•
•

Nhân viên bán thời gian (PTE) hoặc toàn thời gian thông thường (GFT), đeo
huy hiệu xanh da trời, đang làm việc cho Intel, là người được Intel trả lương
trực tiếp tại thời điểm thông báo học bổng (ví dụ: ngày gửi thư thông báo
đến người nộp đơn xin học bổng)
PTE hoặc GFT mang huy hiệu xanh da trời đã nghỉ hưu của Intel, là người đáp
ứng các tiêu chí hợp lệ về nghỉ hưu của Intel và đã trực tiếp nghỉ hưu từ Intel
PTE hoặc GFT mang huy hiệu xanh da trời của Intel, được Intel trả lương trực
tiếp, là người đã qua đời trong khi đang làm việc cho Intel hoặc sau khi trực
tiếp nghỉ hưu từ Intel
Nhân viên hợp đồng của Intel (ICE), thực tập sinh, sinh viên và nhân viên thời
vụ mang huy hiệu xanh lá cây
Con cái của nhân viên là giám đốc của tập đoàn, các phó chủ tịch (điều hành,
cấp cao hoặc bổ nhiệm), ủy viên và thành viên ban giám đốc của Intel
Corporation hoặc Intel Foundation

Ai có thể đăng ký?
Người xin học bổng phải là con cái còn phụ thuộc* của nhân viên bán hoặc toàn thời gian
tại Intel theo quy định trên.
*Định nghĩa con cái còn phụ thuộc là:

Con ruột hoặc con nuôi của nhân viên đủ điều kiện tham gia
Con cái trong mối quan hệ kết hợp dân sự đồng giới
Con cái trong mối quan hệ hôn nhân hợp pháp/kết hợp dân sự khác giới (chỉ áp
dụng ngoài phạm vi Hoa Kỳ)
• Con riêng của chồng/vợ của nhân viên và sống cùng với nhân viên đủ điều kiện tham
gia
• Con cái sống suốt đời với nhân viên đủ điều kiện tham gia, phụ thuộc hoàn toàn vào
sự hỗ trợ của nhân viên đó và là người mà nhân viên hoặc vợ/chồng của nhân viên
đó là người giám hộ hợp pháp vĩnh viễn do tòa chỉ định
•
•
•

Lưu ý: Chứng nhận đủ điều kiện tham gia và/hoặc việc nộp đơn đăng ký chương trình học
bổng không có nghĩa sẽ tự động được cấp học bổng.
Tôi có hai con đủ điều kiện, cả hai có thể đăng ký học bổng không?

Được, tất cả trẻ đủ điều kiện đều có thể đăng ký học bổng. Học bổng được cấp cho mỗi trẻ,
không phải cấp theo mỗi gia đình.
Độ tuổi tối đa có thể tham gia vao chương trình là bao nhiêu?

Người nộp đơn xin học bổng tại Hoa Kỳ phải từ 24 tuổi trở xuống tính đến ngày kết thúc
Thời Hạn Nộp Đơn. Độ tuổi tối đa cho người nộp đơn xin học bổng sống bên ngoài Hoa Kỳ

là 26 tuổi, do phải thực hiện nghĩa vụ quân sự quốc tế hoặc các yêu cầu khác tại từng quốc
gia/khu vực cụ thể.
Ông/bà tôi là nhân viên của Intel. Tôi có hội đủ điều kiện không?

Chương trình này dành riêng cho con cái phụ thuộc của nhân viên Intel theo quy định trên.
Cháu gọi nhân viên là ông/bà không hội đủ điều kiện tham gia chương trình, trừ trường
hợp nhân viên Intel này là người giám hộ hợp pháp của trẻ.
Có biện pháp nào đang triển khai để bảo đảm quỹ học bổng không trao cho người
hoặc pháp nhân thuộc danh sách Công Dân Bị Chỉ Định Trừng Phạt Đặc Biệt do Bộ
Ngân khố Hoa Kỳ kiểm soát?

Có, Scholarship America xác minh tất cả những người xin học bổng và viện giáo dục dành
cho chương trình học bổng Andy Grove dành cho con cái của nhân viên Intel. Người xin
học bổng phải hội đủ điều kiện để nhận tiền tài trợ thông qua Văn phòng Kiểm soát Tài sản
Nước ngoài.

Yêu cầu ghi danh

Các yêu cầu về ghi danh là gì?
Người xin học bổng sống tại Hoa Kỳ phải đang học lớp 12 hoặc đã tốt nghiệp bậc trung
học phổ thông và dự định hoặc đang theo học các chương trình đại học/cao đẳng hệ hai
hoặc bốn năm tại trường cao đẳng, đại học, hay trường dạy nghề kỹ thuật được công nhận.
Người xin học bổng không sống tại Hoa Kỳ phải đang học năm cuối hoặc đã tốt nghiệp
bậc trung học phổ thông và dự định hoặc đang theo học các chương trình tại trường cao
đẳng, đại học, kỹ thuật bách khoa, hướng nghiệp hoặc dạy nghề.

Lưu ý: Sinh viên đang theo học chương trình cao học hoặc tiến sĩ không hội đủ điều kiện
tham gia.
Việc ghi danh vào trường như thế nào mới được xem là hợp lệ?

Theo học tại Hoa Kỳ phải từ chín (9) tín chỉ trở lên mỗi kỳ hoặc tương đương tùy theo yêu
cầu từng trường. Với sinh viên không ở Hoa Kỳ, Scholarship America sẽ xem xét yêu cầu
theo học hợp lệ dựa trên quyết định của trường đại học, cao đẳng, hay trường dạy nghề đó.
Tôi là học sinh học tại nhà. Tôi có hội đủ điều kiện tham gia chương trình không?

Có, bạn hội đủ điều kiện tham gia chương trình nếu hiện đang là học sinh học tại nhà và
đáp ứng các yêu cầu sau: được xem là học sinh lớp 12 hoặc năm cuối bậc trung học phổ
thông và sẽ tốt nghiệp trước ngày 30 tháng 6 của năm xin học bổng.
Có hạn chế nào về loại trường cao đẳng hay đại học mà tôi có thể theo học?
•

Học sinh sống tại Hoa kỳ có thể theo học tại mọi trường cao đẳng, đại học hệ hai
hoặc bốn năm hay trường dạy nghề kỹ thuật được công nhận.

Học sinh không sống tại Hoa kỳ có thể theo học tại trường đại học địa phương được
công nhận, hoặc tại những nơi không sử dụng hệ thống đánh giá, thì trường đại học
đó phải đáng tin cậy như có hội sinh viên, chương trình giảng dạy, phân khoa và cơ
sở vật chất.
• Học sinh có thể theo học ở nước ngoài, tuy nhiên giá trị học bổng được tính dựa trên
quốc gia/khu vực mà cha/mẹ học sinh đó nhận lương từ Intel (ví dụ: nhà/bảng
lương, khu vực/quốc gia của cha/mẹ học sinh là Intel tại Costa Rica và học sinh theo
học tại Hoa Kỳ. Giá trị học bổng sẽ được tính dựa trên các tiêu chuẩn áp dụng cho
Costa Rica).
•

Sinh viên đang học năm cuối chương trình cao đẳng/đại học có đủ điều kiện đăng ký
Học bổng Andy Grove dành cho Con cái của Nhân viên Intel không?
Không, sinh viên đó phải còn một năm để hoàn thành chương trình cao đẳng/đại học của
mình để đủ điều kiện đăng ký học bổng. Ngoài ra, giá trị học bổng chỉ có thể dùng để thanh
toán học phí, sách vở và các khoản lệ phí trong tương lai. Không thanh toán cho các
khoản chi phí đã giao dịch trước đó.
Có quy định về lĩnh vực mà tôi theo học không?

Người xin học bổng có thể theo học mọi lĩnh vực của chương trình đại học/cao đẳng tại
một trường sau bậc trung học phổ thông được công nhận hoặc đáng tin cậy.

Trước đây tôi đã nhận học bổng National Merit; tôi có thể đăng ký học bổng Andy
Grove dành cho con cái của nhân viên Intel không?
Có, miễn là người xin học bổng đáp ứng tất cả điều kiện yêu cầu. Việc nhận học bổng
National Merit trước đây không ảnh hưởng đến điều kiện đăng ký học bổng Andy Grove
dành cho con cái của nhân viên Intel.

Quy Trình Đăng Ký

Khi nào tôi có thể bắt đầu nộp đơn đăng ký?
Người xin học bổng có thể bắt đầu nộp đơn đăng ký cho Scholarship America từ ngày bắt
đầu Thời Hạn Nộp Đơn. Mẫu đơn đăng ký có tại
https://learnmore.scholarsapply.org/intel.
Khi nào hết hạn nộp đơn?

Người xin học bổng phải gửi đơn đăng ký trực tuyến trước 1:00 giờ chiều (giờ Thái Bình
Dương) vào ngày kết thúc Thời hạn Nộp đơn.
Lịch cấp học bổng như thế nào?
•
•
•

Thời hạn Nộp Đơn Hàng năm Kết thúc
Hoàn thành việc đánh giá và lựa chọn người nhận học bổng vào cuối tháng 3
Thông báo sẽ được gửi đến tất cả ứng viên vào giữa tháng 4

•

•

•
•
•

Người nhận học bổng phải hoàn thành, ký tên và nộp Đơn Nhận Học bổng
(Scholarship Acceptance Form). Mẫu đơn này sẽ được gửi kèm trong thư thông báo
đến người nhận học bổng.
Người nhận học bổng ở ngoài Canada, Ấn Độ và Hoa Kỳ còn phải hoàn thành và nộp
Mẫu Xác nhận Nhập học/Chi phí Học và giấy Điện Chuyển khoản Ngân hàng trước
khi khoản tiền học bổng được cấp. Scholarship America cũng sẽ gửi kèm các mẫu
đơn này trong thư thông báo đến người nhận học bổng vào tháng 4.
Gửi ngân phiếu qua đường bưu điện cho phần lớn học sinh nhận học bổng [tại Hoa
Kỳ, Canada và Ấn Độ] vào giữa tháng 8
Xử lý chuyển khoản vào cuối tháng 8 và liên tục sau đó đối với những người nhận
thuộc khu vực khác.
Tùy từng trường hợp, các hình thức thanh toán khác sẽ được quyết định đối các học
sinh nhận học bổng không ở Hoa Kỳ.

Tôi có thể lấy đơn đăng ký ở đâu?

Thông tin đầy đủ về chương trình cùng mẫu đơn đăng ký điện tử đều có trên Circuit hoặc
trên Web trong thời hạn nộp đơn hàng năm tại https://learnmore.scholarsapply.org/intel
Học sinh có nhu cầu đặc biệt có thể lấy mẫu đơn đăng ký dạng bản in PDF từ Scholarship
America tại intel@scholarshipamerica.org. Xem câu hỏi 10 bên dưới.
Tôi có phải nộp đơn bằng tiếng Anh không?

Có, đơn đăng ký và tất cả các giấy tờ hỗ trợ cần thiết đều phải nộp bằng tiếng Anh. Để hỗ
trợ cho người xin học bổng, chúng tôi cũng cung cấp tài liệu Câu Hỏi Thường Gặp và các tài
liệu hướng dẫn khác bằng tiếng địa phương.
Sau khi bắt đầu đăng ký trực tuyến, tôi có thể lưu đơn lại và hoàn thành sau không?

Được, người xin học bổng trực tuyến sẽ mở một tài khoản đăng ký. Tài khoản này sẽ tồn tại
để sử dụng cho đến khi người xin học bổng nộp hồ sơ trực tuyến, hoặc đến 1:00 giờ chiều
(giờ Thái Bình Dương) vào ngày kết thúc Thời hạn Nộp đơn. Sau khi đã nộp đơn đăng ký
trực tuyến, người xin học bổng sẽ không còn quyền truy cập vào tài khoản đó và
không thể chỉnh sửa đơn đăng ký. Tất cả đơn đăng ký phải được nộp đúng thời hạn,
không có trường hợp ngoại lệ.
Tất cả các phần trong đơn đăng ký đều quan trọng?

Đúng vậy. Học bổng Andy Grove dành cho Con cái của Nhân viên Intel là một chương trình
học bổng mang tính cạnh tranh. Vì vậy, điều quan trọng là hoàn tất từng phần của đơn
đăng ký theo khả năng tốt nhất của bạn.
Có cần nộp giấy tờ bổ sung kèm theo đơn đăng ký điện tử không?

Có . Bạn cũng phải tải lên hồ sơ học tập của mình cùng với đơn đăng ký. Hướng dẫn đầy đủ
về cách tải tài liệu lên được cung cấp kèm đơn đăng ký. (Giấy tờ hỗ trợ gửi qua đường bưu
điện, email hoặc fax không còn được chấp nhận).

Giấy tờ bổ sung cho đối tượng ở Hoa Kỳ:
o Đầy đủ học bạ/bảng điểm của cả quá trình học tập. Không chấp nhận phiếu
điểm của một năm hay một học kỳ. Học bạ/bảng điểm trực tuyến phải thể
hiện tên học sinh, tên trường, điểm và số tín chỉ cho từng khóa học và học kỳ
học sinh tham dự khóa học đó.
o Sinh viên đang hoặc đã học cao đẳng/đại học hoặc trường dạy nghề kỹ thuật
phải nộp tất cả học bạ/bảng điểm của từng trường cao đẳng/đại học hoặc
trường dạy nghề kỹ thuật đã theo học.
o Học sinh lớp 12 và sinh viên cao đẳng/đại học hoặc tổ chức giáo dục dạy nghề
kỹ thuật chưa hoàn thành một quý hoặc một học kỳ của chương trình phải
nộp học bạ/bảng điểm trung học phổ thông.
• Giấy tờ bổ sung cho đối tượng ở ngoài Hoa Kỳ:
o Bản sao rõ ràng của các hồ sơ học tập sau đây:
1. Sinh viên đang hoặc đã theo học đại học phải nộp hồ sơ học tập (học
bạ/bảng điểm) của tất cả các khóa học bậc đại học đã hoàn thành và
các bằng cấp/chứng nhận/văn bằng bậc trung học phổ thông.
2. Học sinh hiện đang học trung học phổ thông và sinh viên chưa hoàn
thành năm đầu của chương trình giáo dục bậc cao (đại học) phải
nộp hồ sơ học tập (học bạ/bảng điểm) của tất cả các khóa học bậc
trung học phổ thông đã hoàn thành trong ba năm qua và các kết quả
thi, nếu có.
•

Lưu ý: Tất cả giấy tờ phải được dịch sang tiếng Anh trước khi nộp
cho Scholarship America. Tải lên bản dịch cùng với bản sao của các
giấy tờ gốc. Không cần công chứng bản dịch, nhưng tất cả giấy tờ gốc
phải được gửi kèm theo bản dịch cho mục đích xác thực. Intel sẽ
không bồi hoàn tiền dịch thuật cho bạn. Chấp nhận bản sao học
bạ/bảng điểm.

Làm sao tôi biết đơn đăng ký và các giấy tờ hỗ trợ của tôi đã được gửi thành công?
Ngay sau khi nộp đơn đăng ký trực tuyến, bạn sẽ nhận được thư xác nhận qua email đăng
ký của mình. Nếu không nhận được thư xác nhận, hãy quay lại đơn đăng ký trực tuyến của
bạn, chọn tab xem lại và đảm bảo đã nhập chính xác mọi thông tin. Sau khi đã hoàn tất việc
xem xét lại, chọn nút KHÓA và GỬI ở phía dưới trang. Nếu bạn cần được hỗ trợ thêm, hãy
thực hiện theo hướng dẫn nộp đơn đăng ký trực tuyến.
Quan trọng: Hồ sơ nộp trễ và hồ sơ không đầy đủ sẽ không được xét duyệt. Không có thủ
tục xin tái xét.
Có bản in của đơn đăng ký không?

Học sinh có nhu cầu đặc biệt có thể lấy bản in sẵn của đơn đăng ký chỉ khi đưa ra yêu cầu.
Nếu nộp hồ sơ bằng bản in, tất cả giấy tờ hỗ trợ cần thiết và bản dịch gửi cho Scholarship
America phải có dấu bưu điện muộn nhất là ngày kết thúc Thời hạn Nộp đơn. Tất cả đơn
đăng ký và giấy tờ hỗ trợ phải được nộp bằng tiếng Anh. Người xin học bổng chịu toàn

bộ chi phí dịch thuật. Để đảm bảo tính xác thực của bản dịch, Scholarship America yêu cầu
mọi ứng viên phải gửi bản gốc kèm theo bản dịch của giấy tờ trong hồ sơ xin học bổng.

Người xin học bổng không sống tại Hoa kỳ có thể sử dụng dịch vụ chuyển phát (ví dụ: UPS,
FedEx, DHL) để bảo đảm gửi hồ sơ đăng ký đúng hạn. Xin lưu ý rằng, mọi hồ sơ phải có dấu
bưu điện muộn nhất là ngày kết thúc Thời hạn Nộp đơn.
Vui lòng dùng địa chỉ dưới đây khi gửi hồ sơ và giấy tờ hỗ trợ:
Gửi đơn đăng ký và giấy tờ hỗ trợ qua đường bưu điện đến:
Andy Grove Scholarship for Intel Employees’ Children
Scholarship America
One Scholarship Way
Saint Peter, MN 56082
USA

Quan trọng: Sau hai tuần gửi giấy tờ hỗ trợ, bạn nên liên lạc với Scholarship America tại
địa chỉ intel@scholarshipamerica.org để kiểm tra xem hồ sơ của mình đã được nhận chưa.
Bạn có trách nhiệm liên lạc và xác nhận với tổ chức này. Không có thủ tục xin tái xét cho
các trường hợp nộp đơn đăng ký trễ hoặc đơn đăng ký không đầy đủ.

Chọn Người nhận Học bổng

Ai là người quyết định sẽ cấp hay không cấp học bổng cho tôi?
Việc lựa chọn người nhận học bổng do Scholarship America quyết định. Scholarship
America là đơn vị quản lý, bên thứ ba độc lập, với trên 40 năm kinh nghiệm trong việc
quản lý các chương trình học bổng. Trong mọi trường hợp, không một thành viên ban quản
trị hoặc nhân viên nào của Intel Corporation hay Intel Foundation được tham gia vào việc
lựa chọn này. Người xin học bổng phải chấp nhận đó là quyết định cuối cùng; không có thủ
tục xin tái xét. Theo quy định quản lý chương trình học bổng của các quỹ tài trợ, số lượng
người có thể nhận học bổng không vượt quá 25% tổng số lượng người xin học bổng.
Việc chọn người nhận học bổng được thực hiện như thế nào?

50% đầu tiên của số học bổng được cấp dựa trên thành tích học tập của sinh viên. Bao
gồm: điểm, xếp hạng, điểm thi, khả năng lãnh đạo, các hoạt động trong trường cũng như
hoạt động cộng đồng, kinh nghiệm làm việc, mục tiêu và khát vọng và các trường hợp đặc
biệt. 50% số học bổng còn lại dựa trên sự kết hợp thành tích và nhu cầu về tài chính. Để
nhận được học bổng trong số 50% còn lại này, người xin học bổng phải chứng minh nhu
cầu tài chính qua các thông tin cung cấp trong hồ sơ.
Để nhận được học bổng, tôi có phải nộp các thông tin tài chính không?

Không. Tuy nhiên, những ai không cung cấp thông tin tài chính sẽ không được xét cho học
bổng dựa theo nhu cầu, như mô tả phía trên.
Nhu cầu tài chính được xác định như thế nào?

Việc xác định nhu cầu tài chính chủ yếu dựa trên cách tính toán chi phí dự kiến hợp lý mà
một gia đình phải trả cho giáo dục của con họ. Scholarship America xác định nhu cầu tài
chính của người xin học bổng sống tại Hoa Kỳ bằng một quy trình tương tự như phương
thức của liên bang mà nhiều cơ quan hỗ trợ tài chính cho sinh viên cao đẳng/đại học sử
dụng. Tất cả các yếu tố tài chính cung cấp trong hồ sơ xin học bổng đều được xem xét –
tổng thu nhập sau điều chỉnh, thu nhập của từng phụ huynh, thu nhập không tính thuế,
tổng tiền mặt/tiền tiết kiệm/v.v., số người trong gia đình và số con đang theo học chương
trình sau trung học phổ thông.
Với các sinh viên ngoài Hoa Kỳ, Scholarship America sử dụng mức thu nhập theo báo cáo
của mỗi thành viên trong gia đình tại quốc gia/khu vực cư trú. Mức thu nhập này là chỉ số
xác định khả năng tài chính của gia đình dành cho chi phí giáo dục.
Khi nào tôi sẽ được thông báo về kết quả của chương trình?

Tất cả các ứng viên sẽ nhận thông báo vào giữa tháng 4, cho dù họ có được chọn trao học
bổng hay không.
Nếu không được chọn trong lần này, tôi có thể đăng ký lại không?

Ứng viên không được chọn trao học bổng có thể tiếp tục nộp đơn nếu vẫn đáp ứng các điều
kiện tham gia. Người đã nhận học bổng Andy Grove dành cho con cái của nhân viên Intel
không được đăng ký lại.
Số lượng và giá trị học bổng được xác định như thế nào?

Giá trị học bổng được tính theo quốc gia/khu vực mà nhân viên nhận lương, bất kể con cái
của nhân viên theo học đại học tại quốc gia nào. Số lượng học bổng phân bổ cho từng quốc
gia/khu vực sẽ tương ứng với tỉ lệ hồ sơ được chấp thuận của từng quốc gia/khu vực trên
tổng số hồ sơ được chấp thuận. Người xin học bổng sẽ chỉ cạnh tranh học bổng với những
ứng viên xin học bổng khác từ cùng quốc gia/khu vực mà nhân viên đó làm việc.
Ví dụ: Nếu nhân viên làm việc và nhận lương tại Hoa Kỳ và có con đang theo học tại Costa
Rica. Con họ sẽ chỉ cạnh tranh học bổng với những ứng viên khác đến từ Hoa Kỳ.

Lưu ý: Theo quy định quản lý chương trình học bổng của các quỹ tài trợ, số lượng người có
thể nhận học bổng không vượt quá 25% tổng số người xin học bổng.

Số tiền học bổng

Các học bổng có giá trị như thế nào?
Giá trị học bổng được tính theo quốc gia/khu vực mà nhân viên đang nhận lương và loại
trường mà sinh viên đó sẽ theo học. Sau khi đánh giá tất cả các yếu tố liên quan, học bổng
sẽ được điều chỉnh theo từng trường hợp. Cách tính giá trị học bổng như sau:

Tại các quốc gia/khu vực thuộc Nhóm A: Argentina, Úc, Brazil, Canada, Trung Quốc, Đức,
Hồng Kông, Ireland, Israel, Nhật Bản, Ba Lan, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Vương quốc
Anh và Hoa Kỳ, học bổng là:

Tối đa $1.500 USD cho một chương trình học hai năm hoặc theo học tại trường dạy
nghề kỹ thuật sau bậc trung học phổ thông
• Tối đa $4.000 USD cho một chương trình học cao đẳng hoặc đại học hệ ba hoặc bốn
năm hoặc chương trình quốc tế tương đương (ví dụ: một trường đại học cấp bằng
sau bậc trung học phổ thông cao nhất)
•

Tại các quốc gia/khu vực thuộc Nhóm B: Bangladesh, Costa Rica, Ai Cập, Ấn Độ,
Indonesia, Malaysia, Mexico, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam, học
bổng là:
Tối đa $1.050 USD cho chương trình học tại một trường kỹ thuật bách khoa hoặc
trường dạy nghề về kỹ thuật sau bậc trung học phổ thông
• Tối đa $2.800 USD cho chương trình học tại một trường đại học cấp bằng sau bậc
trung học phổ thông cao nhất
•

Khi giá trị trên cao hơn chi phí phải trả cho học phí, sách vở và các loại lệ phí trong thời
gian chương trình học của sinh viên, giá trị này sẽ giảm xuống để không vượt quá mức chi
phí hợp lệ. Scholarship America sẽ xác nhận các chi phí với sinh viên khi trao học bổng.

Ví dụ: Với chương trình tại một quốc gia/khu vực cụ thể, tổng chi phí cho một (1) năm học
phí, sách vở, các loại lệ phí có thể tương đương với $2.500 USD. Tổng giá trị học bổng của
học bổng Andy Grove dành cho con cái của nhân viên Intel sẽ giảm xuống còn $2.500 USD.
Tất cả các học bổng chỉ được cấp một lần duy nhất cho mỗi sinh viên nhận học bổng và
được trao bằng đôla Mỹ. Với các quốc gia/khu vực tính thuế học bổng, Intel sẽ không tăng
giá trị học bổng để bù đắp thuế.

Trước đây, tôi đã nhận học bổng Andy Grove dành cho con cái của nhân viên Intel
cho chương trình học hai năm tại trường dạy nghề kỹ thuật; tôi có hội đủ điều kiện
để nhận cả học bổng cho chương trình Đại học hệ bốn năm hoặc tương đương
không? Tôi có thể nhận phần chênh lệnh nếu sau này tôi theo học chương trình bốn
năm hoặc tương đương không?
Học bổng chỉ được cấp một lần cho mỗi sinh viên nhận học bổng. Nếu ứng viên dự định
theo học tại một trường đại học hệ bốn năm hoặc tương đương, ứng viên có thể cân nhắc
chờ đăng ký học bổng sau khi đã được nhận vào trường đó thay vì đăng ký học bổng khi
mới chỉ đáp ứng điều kiện học bổng cho trường dạy nghề kỹ thuật hoặc trường cao đẳng
hệ hai năm. Việc lựa chọn này là do người xin học bổng quyết định.

Số tiền học bổng được xác định vào thời điểm lựa chọn sinh viên để nhận học bổng và dựa
trên thông tin có trong hồ sơ của sinh viên.
Người đã từng nhận học bổng Andy Grove dành cho con cái của nhân viên Intel không đủ
điều kiện đăng ký lại chương trình này.

Thủ tục Thanh toán

Tôi có thể sử dụng học bổng đó như thế nào?
Học bổng chỉ có thể sử dụng để thanh toán học phí, các khoản lệ phí, sách vở và vật dụng
liên quan đến việc học. Không thể dùng học bổng cho việc mua máy tính, ăn ở hay chi phí
sinh hoạt hoặc chi phí khác.
Khi nào tôi được nhận học bổng?

Người nhận học bổng phải hoàn thành, ký tên và nộp Đơn Nhận Học bổng (Scholarship
Acceptance Form). Mẫu đơn này sẽ được gửi kèm trong thư thông báo đến người nhận học
bổng.
Sinh viên theo học chương trình với lịch học khác có thể thỏa thuận riêng với Scholarship
America về việc thanh toán theo lịch học khác. Lịch học khác bao gồm học kỳ bắt đầu từ
giữa mùa hè thay vì mùa thu.
Người nhận học bổng tại Canada, Ấn Độ và Hoa Kỳ:
•

Ngân phiếu học bổng cho người nhận học bổng sống tại Canada, Ấn Độ và Hoa Kỳ sẽ
được ghi thanh toán cho trường và sẽ được gửi tới địa chỉ nhà của sinh viên vào
tháng 8.

Người nhận học bổng sống ngoài Canada, Ấn Độ và Hoa Kỳ:

Người nhận học bổng ở ngoài Canada, Ấn Độ và Hoa Kỳ còn phải hoàn thành và nộp
Mẫu Xác Nhận Nhập Học/Chi Phí Học và giấy Điện Chuyển Khoản Ngân Hàng trước
khi khoản tiền học bổng được cấp. Scholarship America cũng sẽ gửi kèm các mẫu
đơn này trong thư thông báo đến người nhận học bổng vào tháng 4.
• Tiền học bổng cho người nhận sẽ được chuyển khoản vào cuối tháng 8 hoặc tháng 9,
hoặc sau khi đã tiếp nhận các mẫu đơn theo yêu cầu.
•

Học bổng có thời hạn thế nào?

Học bổng chỉ được cấp một lần duy nhất và không được cấp lại. Những người trước đây đã
nhận Học bổng Intel không được đăng ký lại. Khi giá trị học bổng vượt quá chi phí hợp lệ
của một năm, Scholarship America sẽ làm việc với sinh viên để đưa ra thỏa thuận phù hợp
theo từng trường hợp.

Thủ tục Thuế

Tôi có phải nộp thuế cho học bổng không?
Mỗi quốc gia/khu vực có các luật thuế khác nhau; tất cả những người nhận học bổng có
trách nhiệm kiểm tra với cơ quan thuế địa phương về việc chịu thuế học bổng. Thông tin
thuế này chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và không được sử dụng làm lời khuyên về thuế.
Nhân viên nên tham khảo ý kiến của nhà tư vấn tài chính hoặc thuế tại địa phương để biết
thông tin về các quy định về thuế của quốc gia và/hoặc địa phương riêng đối với các học
bổng này, thời gian thanh toán, cũng như trách nhiệm báo cáo.

Đối với Brazil, Bangladesh, Trung Quốc, Costa Rica, Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia,
Malaysia, Mexico, Singapore, Sri Lanka, Đài Loan, Hoa Kỳ và Việt NamHọc bổng
thường không bị tính thuế vì đây là chương trình học bổng mang tính cạnh tranh và không
phải là một quyền lợi nhân viên. Đối với Brazil, Bangladesh và Ấn Độ, vui lòng tham khảo
các ghi chú trong bảng thu nhập chịu thuế ở phía dưới mỗi quốc gia. Đối với các quốc gia
khác, vui lòng tham khảo bảng thu nhập chịu thuế để được hướng dẫn. Thông tin thủ tục ở
các quốc gia cụ thể như sau.

Chỉ dành cho Argentina, Ai Cập, Đức, Ireland, Pakistan và Vương quốc AnhTheo luật
thuế, học bổng trao cho con em nhân viên Intel sẽ được coi là một khoản trợ cấp và do vậy,
phải chịu thuế. Thuế phải nộp sẽ tính vào phiếu lương của nhân viên có con nhận học bổng.
Áp dụng thu thuế theo các quy định về thuế tại địa phương sau khi trao học bổng.
Chỉ dành cho ÚcTheo luật thuế, học bổng trao cho con em nhân viên Intel sẽ được coi là
một khoản tiền trợ cấp và do đó, phải chịu thuế theo dạng Lợi ích Phụ cấp. Việc nộp thuế sẽ
do Intel thực hiện.
Chỉ dành cho CanadaHọc bổng không được tính là thu nhập chịu thuế đối với nhân viên,
vì vậy, không khấu trừ thuế tại nguồn đối với khoản học bổng này tại Canada. Thay vào đó,
giá trị học bổng sẽ được báo cáo trong bảng kê khai thu nhập (T4A) cho sinh viên/người
phụ thuộc được nhận học bổng của nhân viên đó. Scholarship America, đơn vị quản lý
chương trình, sẽ xuất một bản kê khai thu nhập (T4A) cho sinh viên/người phụ thuộc của
nhân viên đó vào tháng Giêng để dùng cho mục đích kê khai thuế. Người nhận học bổng có
trách nhiệm báo cáo và kê khai khoản thu nhập này, cũng như tham khảo ý kiến của
chuyên viên thuế để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế.

Chỉ dành cho Israel
Theo luật thuế, học bổng trao cho con em nhân viên Intel tại Israel được xem là một khoản
trợ cấp và do đó, phải chịu thuế. Thuế phải nộp sẽ tính vào phiếu lương của nhân viên có
con nhận học bổng. Thuế sẽ tính vào phiếu lương của tháng sau tháng trao học bổng. Ví dụ:
Nếu nhận học bổng vào tháng 8, thì việc trừ thuế sẽ tính vào phiếu lương tháng 9. Đối với
mọi câu hỏi liên quan đến thuế hoặc việc khấu trừ vào lương, xin vui lòng liên hệ với bộ
phận phụ trách trả lương tại Intel của bạn.

Chỉ dành cho Philippines, Hàn Quốc, Thái LanKhông khấu trừ thuế tại nguồn đối với học
bổng này tại Philippines, Hàn Quốc và Thái Lan. Nhân viên có trách nhiệm nộp bản kê khai
thuế cá nhân của mình và đóng thuế trực tiếp cho cơ quan thuế.
Chỉ dành cho Ba LanKhông khấu trừ thuế tại nguồn đối với khoản học bổng tại Ba Lan. Số
tiền học bổng được trao cho người phụ thuộc và sẽ được coi là thu nhập cá nhân của sinh
viên. Người nhận học bổng sẽ có trách nhiệm báo cáo khoản thu nhập này trong thu nhập
của mình và nộp theo quy định thuế của địa phương.

Chỉ dành cho Nhật BảnKhông khấu trừ thuế tại nguồn đối với học bổng tại Nhật Bản.
Bảng lương IJKK sẽ không khấu trừ bất kỳ khoản thuế nào từ phiếu lương của nhân viên.
Tuy nhiên, nhân viên có trách nhiệm nộp bản kê khai thuế cá nhân của mình và đóng thuế
trực tiếp cho cơ quan thuế. Tìm hiểu thêm thông tin về hướng dẫn khấu trừ thuế tại nguồn.

Thông tin Liên hệ
Cách tốt nhất để liên lạc với Scholarship America?
Vui lòng gửi trực tiếp tất cả thư từ đến Scholarship America theo địa chỉ
intel@scholarshipamerica.org. Scholarship America sẽ trả lời mọi thư từ trong vòng một
ngày làm việc. Không trả lời thư vào các ngày nghỉ của Hoa Kỳ.

