
CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG TÀI NĂNG 2020-2021
DÀNH CHO HỌC SINH HIỆN HỮU

Chương trình Học bổng tài năng – Wellspring Saigon Merit Scholarship là học bổng dành cho học sinh đang học 
từ lớp 1 đến lớp 11 (năm học 2020-2021) tại trường Wellspring Saigon. Học bổng nhằm tạo cơ hội cho học sinh 
được học tập, bồi dưỡng và phát huy khả năng vượt trội của mình.

Học sinh từ lớp 1 đến lớp 11 năm học 2020-2021 đang 
học tại trường Wellspring Saigon

Học bổng có giá trị cao nhất là 100% của học phí  
thuần và được cấn trừ vào học phí năm học tiếp theo

Thời gian nhận hồ sơ: hạn chót ngày 31/05/2021 
Thời gian hùng biện: 01/07 - 09/07/2021
Thời gian trao học bổng: Lễ Khai giảng Năm học 2021-2022

Học bổng học sinh đạt được có giá trị trong một (01) năm. Đối với các năm tiếp theo, học sinh sẽ tiếp tục đăng ký để được xét 
theo các tiêu chí như quy định trong Mục 2 của chính sách này.
Điều kiện để nhận học bổng là học sinh cam kết học tại trường năm tiếp theo. Thời hạn cam kết cụ thể được nêu rõ trong Thư trao 
học bổng. Trong trường hợp học sinh chuyển trường trước khi kết thúc thời hạn cam kết, Nhà trường sẽ thu hồi toàn bộ giá trị học 
bổng (tính theo mức học phí quy định ở năm nhận học bổng).
Học bổng học sinh đạt được không có giá trị cho, tặng hay chuyển nhượng và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
Nhà trường có quyền bổ sung và cập nhật chính sách Học bổng Tài năng hàng năm.

Học sinh đạt yêu cầu ở Vòng loại hồ sơ sẽ được Hội 
đồng xét duyệt Học bổng mời tham gia hùng biện theo 
chủ đề (Tiếng Việt và Tiếng Anh).
Hội đồng xét duyệt học bổng sẽ thông báo các mức 
học bổng học sinh được nhận sau buổi hùng biện.

Đơn đăng ký xét Học bổng Tài năng (theo Mẫu)
Bảng điểm Học kỳ gần nhất (CTVN, CTQT)
Bài luận về một chủ đề mở (Chủ đề và tiêu chí bài luận 
sẽ công bố vào 19-23/04/2021)
Thư giới thiệu của giáo viên (nếu có)
Giấy chứng nhận các thành tích khác (nếu có)
Giấy chứng nhận tham gia các hoạt động ngoại khóa 
(nếu có)

ĐỐI TƯỢNG XEM XÉT CẤP HỌC BỔNG
NĂM HỌC 2020 - 2021

Chương trình Việt Nam: Hoàn thành xuất sắc kết quả 
học tập và rèn luyện cuối năm.
Chương trình Quốc tế: đạt GPA cuối năm học từ 95% 
điểm trở lên
Các thành tích học tập và rèn luyện khác: các giải 
thưởng học thuật (các cuộc thi Toán quốc tế, cuộc thi 
Tiếng Anh …), các giải thưởng nghệ thuật, TDTT …- 
Đóng góp tích cực vào các hoạt động, phong trào của lớp, 
trường và các hoạt động đóng góp cho cộng đồng chung.

Chương trình Việt Nam: đạt điểm trung bình từ 9.0 trở 
lên và Hạnh kiểm loại Tốt cuối năm.  
Chương trình Quốc tế: đạt GPA cuối năm học từ 90% điểm trở lên- 
Các thành tích học tập và rèn luyện khác: các giải thưởng học 
thuật (các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, kỳ thi Olympic tháng 4, 
các cuộc thi Toán quốc tế, cuộc thi Tiếng Anh, cuộc thi NCKH 
…), các giải thưởng nghệ thuật, TDTT …- 
Đóng góp tích cực vào các hoạt động, phong trào của lớp, 
trường và các hoạt động đóng góp cho cộng đồng chung

GIÁ TRỊ VÀ CƠ CẤU HỌC BỔNG

TRUNG HỌCTIỂU HỌC

2. VÒNG HÙNG BIỆN1. VÒNG LOẠI HỒ SƠ

Học sinh nộp bộ hồ sơ xét cấp học bổng về Ban Giám hiệu 
các khối trường trước ngày 31/05/2021. Hồ sơ bao gồm:

II. QUY TRÌNH XÉT HỌC BỔNG

I. ĐIỀU KIỆN NỘP ĐƠN XÉT CẤP HỌC BỔNG

III. THỜI GIAN XÉT CẤP HỌC BỔNG

IV. CÁC QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TRAO - NHẬN HỌC BỔNG



MERIT SCHOLARSHIP PROGRAM 2020-2021
FOR EXISTING STUDENTS

MERIT SCHOLARSHIP PROGRAM – Wellspring Saigon Merit Scholarship is for students that are learning from 
grade 1 to grade 11 (2020-2021) at Wellspring Saigon school. The scholarship aims to provide opportunities for 
students to study, improve and promote their abilities.

Students from grade 1 to grade 11 in 2020-2021 
currently learning at Wellspring Saigon. 

The highest value of the scholarship is 100% of 
currently school fee and need to be deducted in the 
next year fee. 

Profile receive: deadline May 31st 2021
Eloquent time: July 1st to July 9th 2021
Award scholarship: School Year 2021-2022 Opening ceremony

The scholarship has value for 01 year. For the next following year, students will continue to register for consideration based on 
criterias according to regulation in Section 2 of this policy.
To receive scholarship, students make commitment to study at school in the following year. Commitment time will be clearly 
announced in the Award Scholarship Letter. If students decide to transfer to other schools before the commitment time, the School 
will reserve the right to recover all scholarship value (based on the fee at the year receiving scholarship).
The scholarship will not have any value in giving away or transfering to others and cannot be exchanged into cash. 
The School has the rights to implement and update Talent Scholarship policy yearly. 

Students who meet the requirements at the Admission 
test will be invited to Eloquent round by the Council 
about specific topics (Vietnamese and English)
After the eloquent, The Council will announce the levels 
of scholarship that students will receive.

Application form for Scholarship talent review (base on 
sample form)
Final report (both VNP, IP)
Essay about an open topic (Topic and criteria will be 
annouce at the beginning of April 19-23, 2021)
Letter of recommendation from teacher (if any)
Certificates of achievement (if any)
Certificates of participating outdoor activities (if any)

APPLICANTS FOR SCHOLARSHIP REVIEW 
2020 - 2021

Vietnamese Program: the excellent results in studying 
and training in the end of school year
IP Program: the final GPA above 95%
 
Other study and training archivements: Academic 
awards (International Math contest, English contest …), 
arts and sport awards…- 
Contributing actively to activities (class, school) and 
activities having good effects for the community. 

Vietnamese Program: the final GPA above 9.0 and 
Good Behavior Assessment at the end of school year. - 
IP Program: the final GPA above 90% - 
Other study and training archivements: Academic 
awards (Excellent students contests at all grades, April 
Olympiad, International Math contest, English contest, 
Science Research contest…), arts and sport awards …
Contributing actively to activities (class, school) and 
activities having good effects for the community.

VALUE AND STRUCTURE OF SCHOLARSHIP

SECONDARYPRIMARY

2. ELOQUENT1. PROFILE REVIEW

Students submit scholarship profile to All grade School 
Board before May 31st  2021. Profile include: 

II. PROCESS FOR SCHOLARSHIP REVIEW

I. APPLY CONDITIONS FOR SCHOLARSHIP REVIEW

III. PERIOD OF SCHOLARSHIP REVIEW

IV. REGULATIONS ABOUT AWARDING AND RECEIVING SCHOLARSHIP


