Thân chào các Ứng viên ứng tuyển Học bổng Strive năm 2022:
Cơ Quan Gia Cư Hạt Santa Clara (SCCHA) tán dương tinh thần hiếu học trong chặng đường không ngừng
chinh phục kiến thức của bạn. Dịch vụ của Cơ Quan Gia Cư đối với Hạt Santa Clara vượt ra khỏi phạm vi
ngoài những khu nhà chúng tôi xây dựng và các phiếu hỗ trợ cho thuê nhà mà chúng tôi quản lý. Chúng tôi
cam kết giúp các gia đình có thu nhập thấp có khả năng tự cung tự cấp và không phụ thuộc vào viện trợ
của Chính phủ. Chúng tôi đã mở Chương trình học bổng Strive nhằm mang lại những hỗ trợ về tài chính
cho bậc giáo dục sau trung học cho người thuê nhà thuộc Mục 8 hoặc người thuê các bất động sản cho
thuê thuộc sở hữu hoặc liên kết với SCCHA.
SCCHA sẽ trao học bổng Strive cho các bạn học sinh cuối cấp bậc Trung học phổ thông, sinh viên đang tiếp
tục theo học bậc đại học, hoặc những sinh viên quay lại theo học tại một trường đại học, cao đẳng cộng
đồng hoặc trường nghề, toàn thời gian hoặc bán thời gian vào Kỳ học mùa Thu năm 2022. Ủy ban trao học
bổng Strive của SCCHA sẽ đánh giá và chấm điểm tất cả các đơn ứng tuyển Chương trình học bổng Strive.
Ứng viên có số điểm cao nhất sẽ được học bổng trị giá ít nhất $1.000. Điểm của các ứng viên sẽ dựa trên
những nhân tố sau: Bài luận cá nhân, thư giới thiệu và chất lượng tổng thể đơn ứng tuyển. Nếu gia đình của
bạn hiện đang tham gia và có tư tách tốt trong chương trình hỗ trợ khả năng tự lực của hộ gia đình (FSS), bạn có
thể có đủ điều kiện nhận một suất học bổng bổ sung. Nếu không thuộc chương trình FSS, gia đình bạn có thể
nộp đơn ứng tuyển để có thể có đủ điều kiện nhận các hỗ trợ học bổng trong tương lai. Biểu mẫu dành cho
những người quan tâm tới Chương trình FSS được đính kèm cùng với đơn ứng tuyển học bổng này.
Những người dành được học bổng Strive sẽ được công nhận tại lễ trao giải diễn ra vào tháng 7 hoặc tháng 8
năm 2022.
Để đủ điều kiện nhận học bổng này, ứng viên phải là người tham gia thuộc Mục 8 hoặc người thuê các bất động
sản cho thuê thuộc sở hữu hoặc liên kết với SCCHA (Truy cập www.scchousingauthority.org để biết danh sách
các bất động sản cho thuê của SCCHA). Hồ sơ người thuê sẽ được xác minh đối với mọi đơn ứng tuyển. Không có
giới hạn độ tuổi cho người nhận học bổng này. Học bổng Strive không trao cho những ứng viên đã nhận được Học
bổng Strive 4 lần trước đó.
Để nộp đơn, hãy hoàn tất đơn ứng tuyển dưới đây, viết một bài luận cá nhân và nộp một lá thư giới thiệu.
Nếu bạn muốn nộp đơn tham gia Học bổng Strive, vui lòng gửi tất cả các giấy tờ này trước ngàyTháng Sáu,
ngày 15, 2022
Santa Clara County Housing Authority
Attn: Dhory Sison
505 W. Julian Street
San Jose, CA 95110
Hoặc gửi đơn đăng ký qua email tới địa chỉ: Strive.Scholarship@SCCHousingAuthority.org
hoặc fax: (408) 993-4426
Hồ sơ nhận sau ngày và giờ đến hạn sẽ không được chấp nhận.
Bạn sẽ nhận được một email xác nhận rằng đơn đăng ký của mình đã được nhận trong vòng
3 ngày làm việc.
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về đơn ứng tuyển học bổng Strive, vui lòng liên hệ theo số điện
thoại 408-993-3026.
Vui lòng không gọi điện để hỏi về tình trạng của hồ sơ mà bạn đã nộp.
Tất cả các ứng viên sẽ được thông báo kết quả ứng tuyển học bổng trước
ngày 15 tháng 7 năm 2022.

Tất cả các ứng viên đủ điều kiện phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:
1. Đơn ứng tuyển phải được đánh máy. Những đơn ứng tuyển không được đánh máy sẽ tự động bị loại
khỏi vòng đánh giá.
2. Các đơn ứng tuyển đã được gửi phải bao gồm tất cả các mục được liệt kê ở dưới (xem Danh
sách giấy tờ cần thiết cho Đơn ứng tuyển). Những đơn chưa được hoàn thành sẽ bị loại khỏi
vòng đánh giá.
3. Để nhận được học bổng ngày, bạn được yêu cầu nộp đăng ký lịch học Kỳ mùa thu 2022 vào hoặc
trước ngày 30 tháng 9 năm 2022.

Danh sách giấy tờ cần thiết cho Đơn ứng tuyển
Chúng tôi sẽ chỉ xem xét những Đơn ứng tuyển đã hoàn thiện. Những đơn chưa được hoàn thành sẽ bị loại
khỏi vòng đánh giá. Tất cả các danh mục giấy tờ phải bao gồm trong bộ hồ sơ ứng tuyển học bổng.
Trước khi bạn niêm phong phong bì hồ sơ ứng tuyển hay nhấn gửi qua email/ fax, vui lòng xác minh rằng tất
cả các mục sau đã được điền và có đầy đủ:
Thông tin cá nhân
Học vấn
Kinh nghiệm tham gia tình nguyện và các hoạt động xã hội
Bài luận cá nhân
Một lá thư giới thiệu
Đồng ý tiết lộ thông tin
Nếu bạn được chọn trở thành người nhận học bổng, bạn phải nộp giấy xác nhận đăng ký lớp học không
muộn hơn ngày 30 tháng 9 năm 2022 để nhận séc giải thưởng.

ĐƠN ỨNG TUYỂN HỌC BỔNG STRIVE 2022
VUI LÒNG NỘP ĐƠN ỨNG TUYỂN ĐÁNH MÁY
Thông tin cá nhân

Tên:

Đệm:

Họ:

Địa chỉ đường:

Số căn hộ:

Thành phố:
Số điện thoại:

Tiểu bang:
Nhà

Cơ quan

Mã vùng:

Cố định

Địa chỉ email:

Mục nào dưới đây áp dụng cho bạn? (chỉ chọn một tùy chọn)
Tôi là một thành viên thuộc Mục 8 - Chương Trình Phiếu Chọn Gia Cư của SCCHA (ID thực thể:

)

Tôi là một cư dân thuê bất động sản cho thuê thuộc sở hữu hoặc liên kết với SCCHA.
(Bất động sản:
)
Gia đình bạn có tham gia vào chương trình hỗ trợ khả năng tự lực của hộ gia đình (FSS) không?

CÓ

KHÔNG

Bạn đã từng nhận Học bổng Strive không?

CÓ

KHÔNG

Nếu đã từng, bạn nhận Học bổng này vào năm nào?

Học Bổng Strive của SCCHA năm 2022 – Đơn Ứng Tuyển Trang 1

Tên:

Đệm:

Họ:

Học vấn
Bạn hiện đang theo học hoặc dự định theo học một trong những trường sau đây?
Trường dạy nghề
Cao đẳng cộng đồng
Cao đẳng hoặc Đại học

Trường Cao học/Trường Y/Chương trình cấp chứng chỉ, v.v.

Vui lòng cung cấp tên trường cao đẳng/đại học/trường dạy nghề bạn sẽ theo học vào Kỳ mùa
thu năm 2022:
Tên của cơ sở giáo dục:
Thành phố/Bang của cơ sở giáo dục:
Quá trình học vấn: Vui lòng liệt kê nơi học hiện tại hoặc gần đây nhất của bạn trước:
Trường học và địa điểm

(Các) Lĩnh vực tập trung

Ngày bắt đầu

Bằng cấp/Năm

Học Bổng Strive của SCCHA năm 2022 – Đơn Ứng Tuyển Trang 2

Tên:

Đệm:

Họ:

Kinh nghiệm tham gia tình nguyện và các hoạt động xã hội
Vui lòng liệt kê bất kỳ tổ chức dịch vụ, đội thể thao và/ hoặc nhóm nào mà bạn đã tham gia trong vòng 12
tháng qua:
Hoạt động

Tổ chức & Vị trí

Vai trò & Trách nhiệm

Ngày tham gia

Học Bổng Strive của SCCHA năm 2022– Đơn Ứng Tuyển Trang 3

Bài luận cá nhân
Hãy cho chúng tôi biết trên một trang riêng biệt:
1. Các mục tiêu trong dài hạn của bạn sau khi hoàn thành xong chương trình đại học hoặc học nghề là gì?
2. Có những rào cản nào ngăn cản bạn đạt được những mục tiêu này và bạn có những kế hoạch nào để
phá bỏ những rào cản này?
3. Học bổng này có thể giúp bạn đạt được những mục tiêu đó như thế nào?
Tất cả các bài luận sẽ được đánh giá dựa trên mức độ mạch lạc của cách diễn đạt, nội dung, bố cục và
tính độc đáo.
Vui lòng giới hạn bài luận trong tối đa một trang giấy.

Thư giới thiệu
Ngoài đơn ứng tuyển học bổng, bạn cũng được yêu cầu nộp một lá thư giới thiệu. Thư giới thiệu có thể đến
từ nhà tuyển dụng của bạn, giáo viên, giáo sĩ, v.v. Người viết thư giới thiệu không được là thành viên gia đình.
Thư giới thiệu được khuyến khích sẽ giải quyết các câu hỏi sau:
1. Mối quan hệ của bạn với người nộp đơn là gì?
2. Tại sao bạn lại giới thiệu ứng viên này cho học bổng này?
3. Có thông tin nào khác mà bạn nghĩ là quan trọng để chúng tôi xem xét không?
Vui lòng giới hạn thư giới thiệu trong tối đa một trang giấy. Thư phải được viết trong vòng 12 tháng
gần nhất.

Đồng ý tiết lộ thông tin
Nếu được chọn là người nhận học bổng, bạn có đồng ý cho Cơ Quan Gia Cư Hạt Santa Clara sử dụng tên của
bạn và thông tin bạn đã cung cấp về mình trên các phương tiện truyền thông hoặc công khai theo các
phương tiện khác liên quan đến chương trình học bổng không? Nếu bạn đồng ý như vậy, vui lòng ký và gửi
biểu mẫu Đồng ý tiết lộ thông tin cùng với đơn đăng ký này. Tất cả các ứng viên sẽ được đánh giá bất kể có
đồng ý cung cấp thông tin hay không.
CÓ
KHÔNG

Nếu có, hãy đọc tuyên bố dưới đây và ký tên của bạn
Tôi không đồng ý tiết lộ thông tin

Tôi,
, đã cung cấp thông tin trong tài
liệu này cho Cơ quan Gia cư Hạt Santa Clara liên quan đến đơn ứng tuyển Học bổng Strive của tôi. Kể từ ngày
dưới đây, tôi giao cho Cơ quan Gia cư Hạt Santa Clara thông tin này để sử dụng độc quyền cho các tài liệu
truyền thông hoặc quan hệ công chúng, cũng như bất kỳ tài liệu văn bản, ảnh, video và/ hoặc bản ghi âm nào
được thực hiện trong quá trình sản xuất ấn phẩm quảng cáo, tờ rơi, video và điểm tin phát thanh bất cứ lúc
nào và không có giới hạn. Bất kỳ ngoại lệ nào tôi muốn thực hiện đối với việc chỉ định "tương tự" cho việc sử
dụng các thông tin mà tôi đã cung cấp được nêu dưới đây trên mẫu chấp thuận này.
Vì vậy, tôi cho phép Cơ quan Gia cư Hạt Santa Clara tái sản xuất, sao chép, trưng bày, xuất bản hoặc
phân phối bất kỳ tài liệu văn bản, ảnh, video và / hoặc bản ghi âm nào liên quan đến mục đích phục vụ
hoạt động kinh doanh của họ.
Tôi hiểu và đồng ý rằng tôi chưa, và sẽ không nhận bất kỳ khoản bồi thường nào khi Cơ quan Gia Cư sử
dụng các tài liệu và thông tin được mô tả ở đây.
Các ngoại lệ:

Không có
Như dưới đây:

Chữ ký ứng viên (Đối với ứng viên dưới 18 tuổi, yêu cầu chữ ký của phụ huynh hoặc người giám hộ)

Tên ứng viên (In):
Địa chỉ ứng viên:

Học Bổng Strive của SCCHA năm 2022 – Đồng ý tiết lộ thông tin

Người tham gia chương Trình Phiếu Chọn Gia Cư:

Tiền tiết kiệm vào tấp nập
khi bạn tăng thu nhập

Hãy tham gia
Chương trình
Hỗ trợ khả
năng tự lực của
hộ gia đình!

• Cải thiện tình hình tài chính cá nhân
• Lập một tài khoản tiết kiệm đặc biệt
• Nhận hỗ trợ quản lý hồ sơ

Để biết thêm thông tin, vui lòng hoàn thành biểu mẫu này và gửi
lại cho chúng tôi.

ĐIỆN THOẠI. 408.993.3026  FAX: 408.993.4426
505 W. JULIAN STREET, SAN JOSE, CA 95110
Tên:
Họ:
Địa chỉ gửi thư:
Số điện thoại:
Email:
Bằng cách nộp biểu mẫu này, bạn cho phép SCCHA hoặc nhà thầu của SCCHA liên hệ với bạn để cung cấp
thêm thông tin về Chương trình Hỗ trợ khả năng tự lực của hộ gia đình.
Cơ Quan Gia Cư Quận Santa Clara (SCCHA) không phân biệt đối xử khi cung cấp hỗ trợ nhà ở theo luật pháp địa phương, tiểu bang
và liên bang. SCCHA cam kết cung cấp cho người khuyết tật quyền tiếp cận bình đẳng với các chương trình và dịch vụ nhà ở. Để
biết thêm thông tin, hãy liên lạc với Điều Phối Viên Phần 504 qua số (408) 275-8770; TDD (408) 993-3041.

