Pathways Burs Programı
Sayın MetLife Çalışanları:
MetLife Foundation, akademik başarılarını takdir etmek ve onurlandırmak amacıyla MetLife çalışanlarının çocuklarına
lisans eğitimleri için bir burs programı sunmaktan gurur duyar. Pathways, 1990 yılından bu güne dek yüzlerce
öğrencinin yüksek öğrenimleri ile ilgili mali ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmuştur. Pathways, MetLife ve MetLife
Foundation’ın eğitim alanına katkıda bulunma geleneğini devam ettiren birçok programdan biridir.
Burs programına başvururken Pathways’in rekabete dayalı bir program olduğunu unutmayın. Bağımsız bir kuruluş,
üstün başarı, akademik performans ve mali gereksinime dayalı bir sistem yoluyla bursluları seçecektir. Ayrıca,
verilebilir burs sayısını belirleyen devlet düzenlemeleri nedeniyle burs programına başvuran tüm adayların sadece
%25 veya daha azına burs verilebilir.
Pathways burs programını ailenizle birlikte gözden geçirmenizi öneririz.

A. Dennis White
Başkan ve Yönetim Kurulu Başkanı
MetLife Foundation
PROGRAM
MetLife Foundation, çalışanlarının üniversite veya meslek okulu programlarında öğrenimlerine devam etmeyi
planlayan çocuklarına yardımcı olmak için bir burs programı oluşturmuştur. Her yıl, öğrencinin tercih ettiği resmi tescilli
(akreditasyonlu) bir eğitim kurumunda tam zamanlı öğrenim için yenilenebilir burslar sunulmaktadır.
®

Bu burs programı, Scholarship America tarafından yürütülmektedir. Scholarship America, şirketler, vakıflar, dernekler
ve bireyler için burs verme ve eğitim masraflarını geri ödeme programları tasarlama ve yönetme alanında faaliyet
gösteren en büyük kuruluşlardan birisidir. Bursların verilmesinde ırk, renk, inanç, din, cinsel yönelim, cinsiyet, engellilik
ya da ulusal köken ayırımı yapılmaz.
SEÇİLEBİLME KOŞULLARI
MetLife Foundation Pathways Burs Programına başvuran kişiler •

MetLife çalışanlarının bakmakla yükümlü olduğu* ve bursun verildiği tarihte 25 yaş veya bundan daha küçük
olan çocuklar. Başvuracak çalışan ebeveynler, son başvuru tarihine kadar MetLife şirketler çatısı altında yer
alan bir şirkette en az bir yıl boyunca kesintisiz olarak çalışmış olması gerekir.
Sözleşmeli çalışanların çocukları bu burstan faydalanamaz.
* Ailelerinin bakmakla yükümlü oldukları çocuk, öncelikle çalışan tarafından desteklenen doğal ya da evlat
edinilen çocuk veya çalışanın bakmakla yükümlü olduğu üvey çocuk olarak tanımlanır (çalışan, bir takvim yılı
içinde çocuğun toplam bakım masraflarının yarıdan fazlasını sağlamalıdır).

•

Lise son sınıf öğrencisi ya da mezunu olmalı ya da halen ortaöğretim sonrası lisans öğrenimine devam
etmelidir. Amerika Birleşik Devletleri dışındaki öğrencilerin, halen lise son sınıfında veya teknik okul veya
üniversite düzeyinde okumaları gereklidir.

•

Resmi tescilli (akreditasyonlu) veya gerçek** bir üniversite, mesleki-teknik okul, hemşirelik okulu veya diğer bir
akreditasyonlu eğitim kurumunda 2022-2023 öğretim yılının tamamı süresince tam zamanlı lisans eğitimi
almayı planlamış olmalıdır.
**Amerika Birleşik Devletleri dışında, hiçbir akreditasyon kurumu bulunmayan ülkelerdeki öğrenciler için gerçek
eğitim kurumu, öğrencileri, ders programı, öğretim üyeleri ve kampüsü olan bir eğitim kuruluşu olarak
tanımlanır.

MetLife grubuna ait şirketlerin yöneticilerinin çocukları bu programa başvuramaz.
Daha önceden bir defaya mahsus şeref ödülü alan kişiler başka bir ödül için başvuruda bulunamaz.
MetLife National Merit bursu verilen kişiler ayrıca Pathways bursu alamaz.
BURSLAR
Burs verilmesi kararlaştırılan öğrenciye 1000 $ - 5000 $ arasında bir burs verilecektir. Burslar en fazla üç yıl daha veya
öğrenci bir lisans veya eşdeğeri bir diploma alana kadar uzatılabilir (hangisi önce gerçekleşirse). Bursun yenilenmesi,
öğrencinin tam zamanlı bir eğitim programındaki tatminkar akademik performansına bağlıdır.
Burslar sadece öğrencinin lisans eğitimi amacıyla verilir.
BAŞVURU
Başvurunuzun bir parçası olarak, aşağıdaki belgeyi yüklemelisiniz:
Geçerli, tam notların transkripti. Not raporları kabul edilmez. Resmi olmayan veya çevrimiçi transkriptler, her bir kursun
öğrenci adını, okul adını, notlarını ve kredi saatlerini ve her bir kursun alındığı terimi göstermelidir.
Ayrıca, başvurunuzun bir parçası olarak, bir online öneri formu sizin adınıza gönderilmelidir.
Eğitim sistemlerindeki farklılıklardan dolayı, A.B.D. dışındaki ülkelerden başvuru yapan kişilerin aşağıdaki belgeleri
sunmaları gerekir:
•

Aşağıdaki okul belgelerinin iyi kalitede fotokopileri ve İngilizce çevirileri de yüklenmelidir.
1. Halen ya da daha önce bir yüksek öğrenim (üniversite) kuruluşuna kayıtlı öğrenciler aşağıdaki belgeleri
eklemelidir:
 Tamamlanmış tüm yüksek öğretim derslerine ait resmi not çizelgesi ve
 Ortaöğretim akademik eğitim belgesi/diploması/sertifikası.
2. Halen ortaöğretim öğrencileri olanlar ve yüksek öğrenimlerine (üniversite) bir yıldan az bir süre boyunca
devam eden öğrenciler aşağıdaki belgeleri eklemelidir:
 Tamamladıkları son üç yıla ait ortaöğretim resmi not çizelgesi ve
 Akademik sınavların sonuçları.

Başvuru sahipleri, gerekli tüm bilgileri toplamak ve göndermekle sorumludur. Başvurular verilen bilgiler ışığında
değerlendirilir; bu nedenle tüm sorulara mümkün olduğu kadar eksiksiz cevap vermelisiniz. Eksik başvurular
değerlendirilmeyecektir. Verdiğiniz tüm bilgiler gizli kabul edilecektir ve sadece Scholarship America tarafından
incelenecektir.
BURSLULARIN SEÇİLME SÜRECİ
Burslular, akademik kayıtları, gösterdikleri liderlik vasıfları ve okul ve toplum etkinliklerine katılımları, aldıkları ödüller, iş
deneyimleri, hedefleri ve emelleri hakkında yazdıkları ifadeler, sıradışı kişisel veya aile durumları, finansal ihtiyaç ve
tarafsız bir kişi tarafından yapılacak bir değerlendirme ışığında seçilirler.
Amerika Birleşik Devletleri dışında bulunan başvuru sahiplerinin akademik değerlendirmesi, başvuranın ülkesinde
geçerli olan not sistemine dayalı puan/not ortalaması ile akademik sınav sonuçlarının incelenmesini kapsayacaktır.
Burs verilen kişilerin finansal ihtiyaçlarını gösterebilmeleri gereklidir. A.B.D. Federal hükümet destekli askeri
akademilerde okuyan burs alan kişiler bir kereye mahsus 1000 $ burs almaya hak kazanır. Verilecek bursların sayısı,
bütçe dahilinde alınan başvuruların sayısına ve A.B.D. Vergi Dairesi‘nin 76-47 no.lu Gelir Usulü kurallarına bağlıdır.
Başvuru sahiplerinin vasıflı olmaları koşuluyla, burs verilecek kişiler, alınan uygun başvuru sayısına orantılı olarak her
ülkeden seçilecektir.

Burslular Scholarship America tarafından seçilecektir. Bursluların seçiminde MetLife Foundation yöneticileri veya
çalışanlarının hiçbir rolü yoktur. Tüm başvuru sahipleri burs ile ilgili kararın kesin olduğunu kabul eder.
Karar, başvuru sahiplerine Mayısın sonu doğru bildirilecektir. Programa başvuran her aday burslu olarak
seçilmeyecektir. Öğrenciler, burs koşullarına uydukları her yıl burs programına yeniden başvurabilir.
BURS ÖDEMELERİNİN YAPILMASI
Scholarship America, MetLife Foundation adına burs ödemelerini gerçekleştirir. Öd
ül çekleri A.B.D. para birimi ile
düzenlenir. A.B.D. ve Kanada'daki alıcılar ödemeyi Ağustos ayının başlarında tek bir ödeme olarak alacaklardır. Çek
her bir alıcının ev adresine posta ile gönderilir ve öğrenci için okula ödenebilir şekilde düzenlenmiştir. Birleşik
Devletler'in dışındaki alıcılara ise ödeme eylülde tek bir ödeme olarak havale yolu ile yapılacaktır.
YÜKÜMLÜLÜKLER
Burs alan kişilerin MetLife Foundation’a karşı bir yükümlülüğü yoktur. Bununla birlikte, herhangi bir adres ya da okul
kaydı değişikliğini veya diğer ilgili bilgileri Scholarship America’e bildirmekle ve istendiğinde eksiksiz resmi not
çizelgesini göndermekle yükümlüdürler.

DEĞİŞİKLİKLER
MetLife Foundation, bu burs programının koşullarını ve işlemlerini gözden geçirme ve programın sona erdirilmesi dahil,
programda değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.

EK BİLGİLER
Lütfen bursla ilgili tüm soruları aşağıdaki adrese gönderin:
E-posta: metlife@scholarshipamerica.org
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