
Philip D. Graham Memorial Scholarship Program – APAC 

Ang Philip D. Graham Memorial Scholarship Program – APAC ay tumutulong sa mga anak ng empleyado na planong magpatuloy ng 
kanilang edukasyon sa kolehiyo, unibersidad, o bokasyonal-teknikal na mga paaralan. 

Ang programang ito ay pinapangasiwaan ng Scholarship America®, ang pinakamalaking taga-disenyo at tagapamahala ng scholarship, 
tulong sa tuition at iba pang mga programang pansuporta sa edukasyon ng bansa para sa mga korporasyon, foundation, asosasyon, at 
indibidwal. Iginagawad ang mga gantimpala nang hindi alintana ang lahi, kulay, relihiyon, oryentasyong sekswal, kasarian, kapansanan, 
bansang pinagmulan o anumang iba pang kategorya na ipinagbabawal ng batas. 

Pagiging Karapat-dapat 
Ang mga aplikante ng Philip D. Graham Memorial Scholarship Program – APAC ay dapat na: 

• Mga anak na nakaasa, 26 na taong gulang at mas bata, sa mga full-time na empleyado ng Graymont sa Australia, Malaysia, 
New Zealand o Pilipinas na may kahit na isang taong pag-eempleyo sa kumpanya, o sa hinalinhinan nito, hanggang sa petsa ng 
deadline ng aplikasyon. Upang maging karapat-dapat na makatanggap ng isang bagong parangal o isang award sa pag-renew, 
ang magulang ng isang tatanggap ay dapat na aktibong nagtatrabaho at nasa payroll ng kumpanya sa oras na ang mga 
tatanggap ay na-verify ng Graymont o kapag ang isang renewal award ay babayaran.
Ang tinutukoy na mga anak na nakaasa ay mga biyolohikal na anak, anak sa una ng isa sa mag-asawa, o legal na inampong 
anak.

• Nasa kanilang panghuling taon sa sekundaryong paaralan o mga nagtapos na planong mag-enroll o mga mag-aaral na naka-
enroll na sa isang full time na undergraduate na kurso sa isang akreditadong kolehiyo, unibersidad, o bokasyonal-teknikal na 
paaralan.  

Hindi maaari ang mga anak na nakaasa sa mga miyembro ng Estratehikong Team ng Pamumuno ng Graymont. 

Mga Gantimpala 
Kung napili bilang isang makakatanggap nito, makakakuha ang mag-aaral ng $1,500 USD na gantimpala. Hanggang sa dalawang (2) 
gantimpala ang ipagkakaloob sa bawat taon. Sa pag-aakalang mayroong mga kwalipikadong aplikante, ipagkakaloob ang isang premyo 
sa isang estudyanteng nakikilahok sa pang-bokasyunal na edukasyon at nagsasanay sa isang pang-bokasyunal-teknikal na paaralan. 

Maaaring i-renew ang mga gantimpala nang hanggang tatlong karagdagang taon o hanggang makuha ang degree na pambokasyonal-
teknikal o bachelor's degree, alinman ang mauna. Ang pag-renew ay nakasalalay sa kasiya-siyang akademikong pagganap sa isang full-
time na kurso at pagtutuloy ng programa ng Graymont.  

Ang mga gantimpala ay para lang sa undergraduate na pag-aaral. 

Pagpili ng mga Makakatanggap 
Ang mga makakatanggap ng scholarship ay pinipili batay sa akademikong pagganap, ipinapakitang kakayahang mamuno at paglahok sa 
mga aktibidad ng paaralan at komunidad, karanasan sa trabaho, pahayag tungkol sa mga layunin sa karera at edukasyon, hindi 
pangkaraniwang kalagayang personal o pampamilya, at rekomendasyon (wala dapat kaugnayan sa iyo ang nagrerekomenda). 

Hindi isinasaalang-alang ang pangangailangang pinansyal. 
Isinasagawa ng Scholarship America ang pagpili ng mga makakatanggap. Walang magiging bahagi ang sinumang opisyal o empleyado ng 
Graymont sa pagpili sa kahit anong pagkakataon. Hindi lahat ng aplikante ng programa ay mapipili bilang makakatanggap. Maaaring 
mag-apply muli ang mga mag-aaral sa programa sa bawat taon na natutugunan nila ang mga rekisito sa pagiging karapat-dapat. 
Sumasang-ayon ang lahat ng aplikante na tatanggapin ang desisyon bilang pinal na desisyon. 

Notipikasyon 
Aabisuhan ang lahat ng aplikante sa Oktubre. 

Mga Kinakailangang Dokumento 
Bilang bahagi ng iyong aplikasyon, kailangan mong i-upload ang mga sumusunod na dokumento: 

• Isang kumpletong pang-akademikong rekord ng mga marka mula sa nakaraang tatlong taon. Dapat ipinapakita ng pang-
akademikong record ang pangalan ng mag-aaral, pangalan ng paaralan, mga marka at taon o term kung kailan kinuha ang
kurso.

Dapat ding may isumiteng form ng rekomendasyon sa ngalan mo. Hindi maaaring may kaugnayan sa iyo ang nagrerekomenda. Hindi 
kumpleto ang iyong aplikasyon hangga't naisumite nang elektroniko ang lahat ng kinakailangang dokumento. 

Deadline ng Programa 
Dapat maisumite ang iyong aplikasyon sa o bago ng ika-1 ng Setyembre 2022. 

May mga tanong? Makipag-ugnay sa amin: 
Email: graymont-pdgmemorial-apac@scholarshipamerica.org  
Tumawag sa: 1-507-931-1682 at hilinging ikonekta sa Philip D. Graham Memorial Scholarship Program – APAC 
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