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THÔNG BÁO
HỌC BỔNG NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH DÀNH CHO
SINH VIÊN KHUYẾT TẬT ĐỢT 2 NĂM 2018
1. Mục đích chương trình
Chương trình Học bổng Người bạn đồng hành tạo thêm điều kiện học tập và phát triển
cho sinh viên khuyết tật, đồng thời giúp các em ý thức được quyền lợi và trách nhiệm của
mình trong xã hội.
DRD tin rằng khi có được cơ hội học tập, người khuyết tật (NKT) sẽ:
-

Biết cách cư xử chuẩn mực và hoàn thiện nhân cách.

-

Mở rộng tầm nhìn, có kỹ năng sống, tự tin hơn vào năng lực cá nhân.

-

Có cơ hội tự khẳng định mình, từ đó góp phần thay đổi cách nhìn chung của cộng
đồng đối với khả năng của NKT.

-

Tìm được việc làm phù hợp với khả năng, ổn định cuộc sống bản thân, phụ giúp
gia đình, giúp ích cho cộng đồng và đóng góp một phần vào sự phát triển chung
của đất nuớc.

2. Tác động của chương trình
-

Sinh viên khuyết tật nhận học bổng đồng thời có được cơ hội để hiểu thêm triết lý
sống “mình vì mọi người, mọi người vì mình”, được trang bị thêm kiến thức về
lĩnh vực khuyết tật và kỹ năng sống thông qua những buổi sinh hoạt với DRD. Sau
khi sinh viên ra trường, DRD sẽ giúp sinh viên tiếp cận với các cơ hội việc làm
thông qua mạng lưới mà DRD vẫn đang phát triển.

-

Ngoài ra, sinh viên khuyết tật còn được thử sức với vai trò tham gia tổ chức các
chương trình chia sẻ kỹ năng cho các bạn sinh viên khuyết tật khác góp phần nâng
cao sự tự tin và năng lực hòa nhập xã hội

3. Đối tượng nhận học bổng
Sinh viên khuyết tật đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa

-

bàn TP. HCM.
Học lực từ 6,5 trở lên (đối với sinh viên năm 2 trở lên) và điểm học bạ từ 7,0 trở

-

lên (đối với sinh viên năm 1).
4. Tiêu chí lựa chọn
-

Gặp khó khăn về tài chính.

-

Có kế hoạch, mục tiêu học tập rõ ràng.

-

Có tinh thần cộng đồng/ biết vì người khác.

Ưu tiên: Nữ, vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số.
5. Mức học bổng
Trợ cấp hàng tháng: Có 2 mức hỗ trợ cho từng trường hợp của sinh viên khuyết tật:
1 triệu đồng và 500 ngàn đồng.
6. Thời gian nộp hồ sơ
Mỗi năm, DRD có 2 đợt nhận hồ sơ và xét học bổng:
-

Đợt 1: Từ 25/4 đến 10/6 nhận. 30/6 hạn dự kiến thông báo kết quả

-

Đợt 2: Từ 1/10 đến 30/11 nhận. 30/12 hạn dự kiến thông báo kết quả

7. Xét duy trì
Đối với những sinh viên khuyết tật đã được nhận học bổng, ở những năm sau đó, các bạn
không cần làm lại hồ sơ. Tuy nhiên, sinh viên phải gửi bảng điểm ngay khi có kết quả của
từng học kỳ để chương trình xét quyết định tiếp tục trao học bổng hoặc dừng.
8. Yêu cầu khi nhận học bổng
-

Gửi báo cáo đều đặn (3 tháng/lần).

-

Thái độ hợp tác và giữ liên hệ với nhóm học bổng thường xuyên.

-

Tham gia (có thể lựa chọn) các hoạt động thể hiện tinh thần, trách nhiệm xã hội:
dạy kèm cho trẻ khuyết tật, tham gia tổ chức các sự kiện, hỗ trợ các bạn sinh viên
khuyết tật khác…

9. Hồ sơ bao gồm
-

Đơn xét Học bổng người bạn đồng hành, gồm: Thông tin cá nhân và hoàn cảnh gia
đình, qua một trong hai cách sau:

 Hoàn thành mẫu đính kèm
 Link đăng ký: http://bit.ly/hocbongnguoibandonghanh
-

Bảng điểm kết quả học tập tổng hợp các học kỳ có dấu mộc nhà trường (nếu có
bảng điểm).

-

Photo học bạ Trung học phổ thông và giấy báo trúng tuyển (đối với sinh viên năm
1 nếu chưa có bảng điểm).

-

Photo giấy chứng nhận hộ cận nghèo, hộ nghèo hoặc giấy xác nhận gia đình khó
khăn về kinh tế (nếu có).

-

Một tấm ảnh toàn thân, nhìn rõ mặt và dạng khuyết tật.

10. Thông tin liên hệ
-

Người phụ trách tạm thời: Phan Thị Rát

-

Số điện thoại: +84-28 6267 9911 (nhánh 114). Vui lòng gọi vào giờ hành chính.

11. Hình thức nộp hồ sơ
Vui lòng gửi qua email hoặc bưu điện:
-

Email: ratphan@drdvietnam.com

-

Địa chỉ: 311K8 Khu nhà tái định cư Thủ Thiêm, P. An Phú, Q. 2, Tp. HCM
Để thuận tiện và tiết kiệm thời gian, chi phí cho các bạn sinh viên, chúng tôi
khuyến khích gửi bằng email và đăng ký thông tin qua link đăng ký trên.

12. Lưu ý: DRD sẽ lưu giữ thông tin của sinh viên khuyết tật có gửi hồ sơ đăng ký đến
Chương trình Học bổng Người bạn đồng hành và có thể đưa thông tin cá nhân liên
quan trên các phương tiện truyền thông của DRD.

