niên khóa 16-17 tại San Francisco
Trung tâm Văn hóa Âu Cơ và Quỹ Phát Thưởng xin trân trọng thông báo về
Lễ Phát Thưởng niên khóa 16-17 dành cho các học sinh giỏi tại San Francisco và vùng phụ cận.
Đơn Ghi Danh có thể lấy từ trang www.aucocenter.org, gởi e-mail đến auco@aucocenter.org để yêu cầu, hoặc lấy trực tiếp
tại Trung tâm Âu Cơ, 350 Girard Street, từ 10-12:30 vào mỗi thứ bảy.
Hạn chót gởi hồ sơ Ghi Danh và Đơn xin Học bổng cho học sinh lớp 12 theo dấu bưu điện là ngày 6 tháng 5
năm 2017. Xin gởi về: Au Co Center - P.O. Box 347042 - San Francisco, CA 94134-7042
HOẶC nộp tại Trung tâm Âu Cơ, 350 Girard Street, từ 10-12:30 mỗi thứ bảy. Hạn chót là thứ bảy, ngày 6 tháng 5
năm 2017. Xin nộp bản sao mà thôi. Ban Tổ chức sẽ không trả lại hồ sơ đã nộp.

Hồ sơ ghi danh cần có những thứ sau đây, nếu thiếu bất cứ thứ nào sẽ bị từ chối:

 Lệ phí ghi danh $25/học sinh (ngoại trừ những học sinh lớp 12 muốn xin học bổng, coi hướng dẫn phía dưới) -- chỉ



nhận check, money order - KHÔNG NHẬN TIỀN MẶT. Chi phiếu ghi trả cho Academic Achievement Award. Lệ phí
được dùng để chuẩn bị trophy, bằng khen, và gift card.
Một phong bì ghi địa chỉ phụ huynh và có dán tem.
Đơn Ghi danh được điền đầy đủ.

Ðiều kiện tham dự:
1.
2.
3.

Là học sinh người Việt Nam hoặc gốc Việt đang học từ mẫu giáo (K) đến lớp 12.
Ðang theo học tại các trường công hay tư (public or private school) trong vùng (415), (628) hoặc (650).
Học sinh Âu Cơ có thể tham dự dù học ở trường ngoài vùng nói trên.
Ðạt kết quả học tập xuất sắc tại trường (xem phần “Phiếu Điểm” dưới đây).

Phiếu Ðiểm (từ tháng 9/16-tháng 4/17):




Lớp K-5: gởi bản sao phiếu điểm của 2 học kỳ mới nhất [2nd & 3rd period]. Tối thiểu 80% tổng số điểm của kỳ gần
nhất phải là điểm “3”, “4”, “S”, hay “O”.
Lưu ý lớp 5: học sinh có thể gởi thêm STAR hoặc SBAC test (hoặc tương đương) của lớp 3 & 4 cùng các thành tích
học tập và hoạt động ngoại khóa để được cứu xét giải Xuất Sắc cấp I.
Lớp 6-12: gởi bản sao phiếu điểm của khóa Thu 2016 [fall semester] và kỳ 2 [1st & 2nd period] của khóa Xuân 2017
với số điểm trung bình [overall GPA] ít nhất là 3.50.
Lưu ý lớp 8: học sinh có thể gởi thêm STAR test (hoặc tương đương) của lớp 6 & 7 và các thành tích học tập và hoạt
động ngoại khóa để được cứu xét giải Xuất Sắc cấp II.
Xin lưu ý các điều kiện về phiếu điểm trên đây được dựa theo các trường thuộc Học Khu SF. Các học sinh không
thuộc Học Khu SF xin gởi bản sao của hai kỳ phiếu điểm sau cùng [last 2 grading periods].
Nếu quý vị không rõ cách tính điểm, xin cứ gởi đến, Ban Xét Duyệt sẽ làm giúp. Nếu học sinh không đủ tiêu
chuẩn, lệ phí ghi danh sẽ được hoàn trả đầy đủ.

Đặc biệt dành cho học sinh lớp 12 sẽ theo học đại học vào niên học 2017-2018:

3 học bổng ($1000) cho học sinh giỏi và/hoặc thuộc gia đình có lợi tức thấp & trung bình, GPA từ 3.5 trở lên.

1 học bổng ($1500) cho giải Xuất Sắc cấp III, GPA từ 3.5 trở lên.
Những học sinh lớp 12 muốn được cứu xét cho các học bổng phải điền đơn và nộp đầy đủ các thứ đòi hỏi trong
đơn. Chi tiết về học bổng và đơn xin có thể lấy từ trang www.aucocenter.org, gởi e-mail đến auco@aucocenter.org để
yêu cầu, hoặc lấy trực tiếp tại Trung tâm Âu Cơ trong thời hạn ghi trên. Lưu ý, đơn xin học bổng không có lệ phí
$25. Học sinh lớp 12 không cần phải ghi danh vào Lễ Phát Thưởng để có thể nộp đơn xin học bổng.
Ban Tổ chức sẽ thông báo kết quả 1-2 tuần sau khi xét duyệt. Danh sách học sinh và kết quả sẽ được thông báo trên trang
nhà www.aucocenter.org khoảng 10 ngày trước buổi lễ.
Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên lạc:

tổ chức và yểm trợ tài chánh: cô Hằng (415)828-4754, hangleto999@gmail.com; hay Thượng Nguyễn at (415) 5158841, thuongauco@icloud.com

ghi danh: Minh Phan (415) 971-4622, mqphan739@gmail.com

Lễ Phát Thưởng sẽ được tổ chức tại
Martin Luther King Jr. Academic MS, 350 Girard St. (Bacon/Burrows) - San Francisco
Chủ Nhật ngày 28 tháng 5 năm 2017, 10:00 a.m. - 12:30 p.m.

