
 

 

John F. and Eula Mae Baugh Sysco Scholarship Program 

RIKTLINJER OCH ANSÖKAN (PDF-format) 

Sysco är stolta över att stötta högre utbildning och hjälpa våra ungdomar att bli morgondagens ledare. Sysco Corporation 

etablerade John F. and Eula Mae Baugh Sysco Scholarship Program (John F. and Eula Mae Baugh Sysco stipendieprogram) till 

dess första VD:s och hans frus ära för att hylla den beslutsamhet, integritet och uthållighet som barnen till Syscos partners 

uppvisar, som går grundutbildningen på auktoriserade fyraåriga utbildningar på högskolor och universitet. Riktlinjerna för Baugh 

Scholarship Program (Baughs stipendieprogram) kan ses i detalj nedan. 

 

Stipendiet 
Stipendieprogrammet administreras av Scholarship America. Scholarship America är USA:s största designer och administratör 
av stipendier och program för utbildningskostnader för företag, stiftelser, föreningar och individer.  
 

Behörighet 
Ansökanden till John F. and Eula Mae Baugh Sysco Scholarship Program måste: 

• Vara underhållsberättigade barn* (upp till 24 års ålder) till heltidsanställda i Sysco Corporation eller dotterbolag, med 
minst två års anställning hos Sysco eller dess dotterbolag vid ansökningens utgångsdatum den 9 maj.  
 

• Vara elev i gymnasiets sista årskurs eller elev med avslutat gymnasium som har för avsikt att anmäla sig eller redan är 
anmäld till utbildningsprogram på heltid för hela det kommande skolåret vid högskola eller universitet, och 

 

• Ha ett betyg med ett medelvärde på minst 3,0 på en 4-gradig skala (eller dess motsvarighet).  
 

* Underhållsberättigade barn hänvisar till biologiska eller juridiskt adopterade barn eller styvbarn till anställd som är 
berättigad till företagets förmåner. 

 

Barn till tjänstemän vid Syscos företag på Senior Vice President-nivå eller högre kan inte ansöka till John F. and Eula Mae 
Baugh Sysco Scholarship Program. 

 

Belopp 
Internationella stipendier är 2 500 USD (eller motsvarande belopp). Ekonomiskt behov och meriter avgör vilka som får motta tre 
(3) av stipendierna. Utdelning av de återstående fyra (4) stipendierna avgörs enbart på bakgrund av merit.  

För att motta utbetalning av stipendiesummor måste föräldrarna till mottagaren vara anställd hos Sysco Corporation vid 
tidpunkten för checkens utställande. 

Stipendier kan förnyas i upp till tre ytterligare år eller tills en kandidatexamen erhålls, beroende på vilket som kommer först. 
Förutsättningar för förnyelse är minst ett medelvärde på 3,0 på en 4-gradig betygsskala eller motsvarande har erhållits på 
heltidsstudier vid högskola eller universitet, fortsatt anställning av studentens förälder hos Sysco Corporation samt att 
programmet fortsätter att drivas av Sysco Corporation. 

 
Stipendierna är endast giltiga för grundutbildningar. 

 

Ansökningsprocedur 
Ansökningen måste fyllas i enligt anvisningarna, skrivas ut och skickas per post tillsammans med en aktuell, komplett 
betygsutskrift till Scholarship America, poststämplat senast den 9 maj. Betygsrapporter accepteras ej. Webbutskrifter måste 
innehålla studentens namn, skolans namn, betyg och antal poänggivande timmar för varje kurs, samt vilken termin var och en av 
kurserna togs. 
 
Sökanden är ansvarig för att samla in och skicka in alla nödvändiga upplysningar. Ansökningar bedöms utifrån de upplysningar 
som tillhandahålls - besvara därför alla frågor så fullständigt som möjligt. Alla mottagna upplysningar är konfidentiella och 
granskas endast av Scholarship America. 
 

 
  

 



Urval 
Stipendiater väljs utifrån deras akademiska prestation, uppvisat ledarskap och deltagande i aktiviteter både i skolan och 
samfund, bedrifter, arbetserfarenhet, beskrivna karriärs- och utbildningsmål, ovanliga personliga eller familjära omständigheter 
samt en extern bedömning. Ekonomi används för att bestämma nio (9) stipendiater.  
 
Val av stipendiater görs av Scholarship America. Tjänsteman eller anställd hos Sysco Corporation tar under inga 
omständigheter del i urval av mottagare. Alla sökanden godtar att acceptera avgörandet som slutgiltigt. 
 
Sökanden får svar i senare delen av juni om de har valts som stipendiat eller ej. 
 

Utbetalning av stipendier 
Scholarship America behandlar utbetalningar av stipendier från John F. and Eula Mae Baugh på vägnar av Sysco Corporation. 
Betalning sker i en delbetalning i början av augusti. Checkar skickas till varje mottagares hemadress och betalas till skolan för 
eleven. Internationell betalning kopplas direkt till studenten i september. 
 

Skyldigheter 
Mottagarna har inga skyldigheter gentemot Sysco Corporation. De har dock krav på sig att meddela Scholarship America om 
eventuell adressändring, ändring av skola eller annan relevant information, samt att skicka fullständiga betygskopior när så 
begärs. 
 

Revisioner 
Sysco Corporation förbehåller sig rätten att granska villkoren och procedurerna i detta stipendieprogram och att införa ändringar 
närsomhelst, inklusive att avsluta detta program. 

 

Frågor? Kontakt: 
E-post: sysco@scholarshipamerica.org 
Ring: 00 1 800-537-4180 eller 00 1 507-931-1682och fråga efter Sysco Scholarship Program (Sysco stipendieprogram)  
 
Skicka fullständig ansökan och betyg till: 
 John F. and Eula Mae Baugh Sysco Scholarship Program 
 Scholarship America 
 One Scholarship Way 
 Saint Peter, MN 56082 USA 
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John F. and Eula Mae Baugh Sysco Scholarship Program 
ALLA UPPLYSNINGAR UTOM UNDERSKRIFTER SKA VARA MASKINSKRIVNA ELLER TRYCKTA 

En fullständigt och tydligt ifylld ansökan säkrar att din ansökan granskas korrekt. Poststämplas senast den 9 maj 

 

I.D. #  AA PD RIC/CS GPA SATRW SATM ACTC SP1 SUMMA 

 

 

 
         

 

 

 Efternamn   Förnamn   Mellannamn initial   

 Permanent hem  

 Postadress    Lägenhetsnr.   

 

 Ort  stat/provins  Postnummer  Land   

 

 Telefon (   )    Födelsedatum:  År   månad - dag    

 

 E-postadress ____________________________________________________________________________________________________________ 

  

 

 Efternamn   Förnamn   Mellannamn initial   

 

 Telefonnr arbetet (   )   Faxnr (   )   

 

 E-postadress ____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Driftsanläggning   jobbtitel _________________________________________________ 

 Ort    Stat/provins    land  förhållande till sökande ______________________ 
  

 Sökanden är underhållsberättigad till den anställde enligt definition i programmets riktlinjer.   Ja     Nej 
 

 
 Skolans namn   Närvarodatum:  Fr.o.m.   T.o.m.   
 
 Ort    Stat/provins    land  telefonnr (   )   
 
 Tilldelad grad eller certifikat    datum för slutförd gymnasieutbildning:  Månad    År   
 

 
  Namn på högskola, universitet eller annan eftergymnasial utbildningsanstalt 
     som du har för avsikt att närvara vid nästa akademiska år   
  
 Adress  Ort  Stat/provins   Land   
 

  4-årig högskola eller universitet  annat, förklara   

 
 År i skola nästa år:        1       2       3       4       5        eller        forskarutbildning 
 
 Datum för när nästa akademiska år börjar   och slutar   
 
 Huvudämne eller studieväg du planerar att följa   Programmets längd:  Månader    År   
 
 När förväntas du avsluta programmet/ta examen?  
 
 Vilket certifikat/vilken grad kommer du att uppnå vid detta datum?  
 
 Endast för sökanden från USA: Studenten kommer att:   bo på campus   ej bo på campus  pendla hemifrån 
 
 Om vald skola är en offentlig institution, kommer sökanden att betala:  studiekostnader för boenden inom statsgränsen

   studiekostnader utanför statsgränsen 
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PARTNER 
FÖRÄLDER/ 
MÅLSMAN 
UPPLYSNINGAR 

EFTER- 
GYMNASIALA 
SKOL- 
UPPLYSNINGAR 

ENDAST FÖR 
ANVÄNDNING 
AV  
SCHOLARSHIP 
AMERICA 

SÖKANDES 
UPPLYSNINGAR 

GYMNASIE-/ 
HÖGSKOLEDATA 



 
Att skicka en sammanfattning kan inte ersätta någon del av denna ansökan. Om det inte finns tillräckligt med utrymme att skriva på kan du fortsätta på ytterligare 
tillförda sidor. Bilagor måste följa samma format. Upprepa INTE upplysningar som redan angivits i ansökningsblanketten. Ditt namn, din adress samt 
stipendieprogrammets namn ska stå på alla bilagor.  
 
 Beskriv din arbetserfarenhet de senaste fyra åren (exempel: servitris, barnpassning, gräsklippning, kontorsarbete). Ange datum för 
 anställning för alla jobb samt ungefärligt antal arbetstimmar per vecka. Ange de belopp du tjänat för de olika arbetena. 
 

Arbetsgivare/tjänst Fr.o.m. - mån/år T.o.m. - mån/år Timmar per 

vecka 

Fick du betalt för 

ditt arbete? 

    JA/NEJ 

    JA/NEJ 

    JA/NEJ 

    JA/NEJ 
 
 

Ange alla skolaktiviteter du har deltagit i de senaste fyra åren (t.ex. elevråd, musik, sport, etc.). Ange alla gemenskapsverksamheter du har 
deltagit i utan ersättning under de senaste fyra åren (t.ex. pojk-/flickscouterna, frivilligt sjukhusarbete, Special Olympics). Ange alla erhållna 
specialstipendier, omtalanden och de tjänster du haft. Ange om de är gymnasie- eller universitetsaktiviteter. 

 

Aktivitet 
Antal 

år 
- 

Specialstipendier 
Omtalanden 

Tjänst Aktivitet 
Antal 

år 
- 

Specialstipendier 
Omtalanden 

Tjänst 

        

        

        

        
 
 
 Skriv ett kort uttalande eller sammanfattning över dina planer med avseende på utbildning och karriär samt dina långsiktiga mål. 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 Beskriv hur och när eventuella ovanliga familje- eller personliga förhållanden har påverkat dina prestationer i skolan, arbets-  
 erfarenhet eller ditt deltagande i skolan och gemenskapsverksamheter. 
 
   
 
   
 
   
 
 
 

Till den sökande: Detta avsnitt är obligatoriskt och måste fyllas i enligt angivet format. Är det inte komplett kommer din ansökan inte att 
utvärderas. Avsnittet ska fyllas i av en gymnasie- eller universitetsrådgivare, en instruktör eller en arbetsledare som känner dig väl. 
Till den vuxna utvärderaren: Du har blivit ombedd att tillhandahålla upplysningar i samband med denna ansökan. Ge omedelbar och seriös 
uppmärksamhet till nedanstående yttranden. Återlämna den till den sökande när du är klar. Om det är att föredra så kan du kopiera det här 
avsnittet och lämna tillbaka det till sökanden i ett förslutet kuvert. Ett rekommendationsbrev ersätter inte det här avsnittet. 

Den sökandes val av eftergymnasialt utbildnings-program är  extremt lämpligt  mycket lämpligt  tämligen lämpligt  olämpligt 

Den sökandes resultat återspeglar hans/hennes kapacitet  extremt väl  mycket väl  tämligen väl  inte väl 

Den sökandes förmåga att sätta realistiska och uppnåbara mål är  utmärkt  bra  rimlig  dålig 

Kvaliteten på sökandes engagemang till skola och/eller samfund är  utmärkt  bra  rimlig  dålig 

Sökanden har förmåga att söka, hitta och använda inlärningsresurser  extremt väl  mycket väl  tämligen väl  inte väl 

Sökanden uppvisar nyfikenhet och initiativ  extremt väl  mycket väl  tämligen väl  inte väl 

Sökanden uppvisar god problemlösarförmåga, genomför och slutför 

uppgifter 

 
 extremt väl 

 
 mycket väl 

 
 tämligen väl 

 
 inte väl 

Sökandens respekt för sig själv och andra är  utmärkt  bra  rimlig  dålig 

 
Kommentarer:  
 
Utvärderarens namn  titel    telefonnummer (   )   
 
Underskrift    Datum   
Utvärderarens kontors- 
adress:  Gata   ort  stat/provins  postnummer  land   
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AKTIVITETER, 
PRISER OCH 
OMTALANDEN 

 

ARBETS- 
ERFARENHET 

 

OVANLIGA 
OMSTÄNDIGHETER 

MÅL 
OCH 
PLANER 

SÖKANDES 
UTVÄRDERING 
(OBLIGATORISKT) 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

  
 Studenten är ansvarig för att skicka in allt material i tid till Scholarship America. Ofullständiga ansökningar kommer inte att beaktas. Denna 

ansökan anses som fullständig och giltig endast när allt av nedanstående angivet material har mottagits: 
 

 Studentansökan med ifylld utvärdering av sökande  

 Fullständiga aktuella betygskopior (inklusive betygsskala) 

 Engelska översättningar av alla dokument som inte är på engelska.  

           

 Poststämpelns sista datum 9 maj  
 
 
 Scholarship America är ensam ansvarig för att välja mottagare baserat på kriterier som anges i beskrivningen av programmet. Denna 

ansökan blir Scholarship Americas egendom. (Vi rekommenderar att du behåller en kopia själv.) 
 

Jag accepterar att besluten är slutgiltiga. Jag bekräftar att jag uppfyller kraven för att kunna väljas ut till detta program i enlighet med 
beskrivningen i riktlinjerna och att de upplysningar jag lämnar så vitt jag vet är fullständiga och korrekta. Vid begäran vill jag 
tillhandahålla upplysningar, inklusive officiella betygskopior samt en kopia av min amerikanska eller kanadensiska 
inkomstdeklaration. Förfalskning av upplysningar kan leda till upphörande av eventuella beviljade medel. 

 
 

 Ansökandes namnteckning  datum ______________________________ 

 
 Arbetsgivarens namnteckning  datum ______________________________ 
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ANSÖKAN 
CHECKLISTA 
 

ATTEST 
 

Allt material, inklusive betygskopior, måste adresseras till: 
 
John F. and Eula Mae Baugh Sysco Scholarship Program 
Scholarship America 
One Scholarship Way 
Saint Peter, MN 56082 USA 

FÖRÄLDRAR' 
FINANSIELL 
DATA 
(BESKRIVS att 
beaktas för 
ekonomisk 
utdelning) 

Sysco-medarbetaren måste fylla i denna del av ansökan. 

1. Bosättningsland ……………………………………………………………………… ___________________________________________ 

2. Totalt antal familjemedlemmar som pluggat minst halvtid på högskola (Collage). Under skolåret 2022–2023 (inkludera sökande, 
inkludera inte föräldrar)) …………………………………………………………….. ___________________________________________ 

3. Sammanlagd inkomst för båda föräldrarna under ett år (lokal valuta) ………….………………….$_____________________________ 

4. Sammanlagd inkomst för båda föräldrarna under ett år (amerikanska dollar) …………….…… $ ______________________________ 

5. Totalt antal familjemedlemmar som har denna inkomst som primär försörjning ………………………….. ________________________ 

 


