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CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TÀI NĂNG 
NĂM HỌC 2021 - 2022  

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 2021-2022) tại Trường Phổ thông Liên cấp Song ngữ Quốc tế Wellspring Saigon. Học bổng nhằm tạo điều kiện hỗ trợ Học sinh 
trong việc học tập, bồi dưỡng cũng như phát huy năng lực và tài năng của mình.

ĐỐI TƯỢNG XEM XÉT CẤP HỌC BỔNG
NĂM HỌC 2022 - 2023 GIÁ TRỊ VÀ CƠ CẤU HỌC BỔNG

- Học sinh từ lớp 1 đến lớp 11 năm học 2021-2022 đang học  
  tại trường Wellspring Saigon.

Học bổng có giá trị lên đến là 100% học phí thuần 
và được cấn trừ vào học phí năm học 2022-2023.

I. TIÊU CHÍ XÉT CẤP HỌC BỔNG

KHỐI TIỂU HỌC KHỐI TRUNG HỌC

Chương trình Việt Nam: Kết quả học tập và rèn luyện 
cuối năm: Hoàn thành xuất sắc;
Chương trình Quốc tế: Điểm GPA cuối năm đạt từ 95% 
trở lên;
Các thành tích học tập và rèn luyện khác: Theo quy định 
của Chính sách Học bổng Năm học 2021-2022 dành cho 
Học sinh hiện hữu;
Đóng góp tích cực vào các hoạt động và phong trào của 
lớp, trường và cộng đồng nói chung.

•

•

•

•

Chương trình Việt Nam: Kết quả tổng kết cuối năm đạt 
điểm trung bình từ 9.0 trở lên và Hạnh kiểm loại Tốt;
Chương trình Quốc tế: Điểm GPA cuối năm đạt từ 90% 
trở lên;
Các thành tích học tập và rèn luyện khác: Theo quy định 
của Chính sách Học bổng Năm học 2021-2022 dành cho 
Học sinh hiện hữu;
Đóng góp tích cực vào các hoạt động và phong trào của 
lớp, trường và cộng đồng nói chung.

•

•

•

•

III. THỜI GIAN XÉT CẤP HỌC BỔNG

- Thời gian nhận Hồ sơ Xét cấp Học bổng: hạn chót ngày 30/06/2022 
- Thời gian tổ chức Vòng hùng biện: 12/07 - 16/07/2022
- Thời gian trao học bổng: Lễ Khai giảng Năm học 2022-2023

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

Mức Học bổng Học sinh đạt được sẽ có giá trị trong một (01) năm. Đối với các năm tiếp theo, Học sinh sẽ tiếp tục đăng ký để 
được xét cấp theo các tiêu chí như quy định của Chương trình Học bổng Tài năng hàng năm.
Điều kiện để nhận Học bổng là Học sinh cam kết học tại Wellspring Saigon 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 quy đổi thành tiền mặt, không có giá trị cho, tặng, hoặc chuyển nhượng.
Nhà trường có quyền bổ sung, cập nhật các quy định và cơ chế của Chương trình Học bổng Tài năng hàng năm.
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II. QUY TRÌNH XÉT CẤP HỌC BỔNG

1. VÒNG LOẠI HỒ SƠ 2. VÒNG HÙNG BIỆN

Học sinh nộp Bộ hồ sơ Xét cấp Học bổng về Ban Giám hiệu 
các khối trường trước ngày 30/06/2022. Hồ sơ bao gồm:

Đơn đăng ký xét Học bổng Tài năng (theo Mẫu);
Bảng điểm Học kỳ gần nhất;
Bài luận về một chủ đề mở (Chủ đề và tiêu chí bài luận sẽ 
được công bố vào ngày 30/05/2022);
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).
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Học sinh đạt yêu cầu ở Vòng loại Hồ sơ sẽ được Hội 
đồng xét duyệt Học bổng mời tham gia Vòng 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 đó.
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