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T O G E T H E R… W E   M A D E   I T   H A P P E N

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH 
HỌC BỔNG SAVICE NĂM HỌC 2010-2011

Hội SAVICE xin trân trọng thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ xin học bổng SAVICE 
năm học 2010 – 2011 như sau:

Kế hoạch Thực tế Miền Bắc Miền Trung & 
Cao Nguyên

Miền Nam

Tổng số hồ sơ 
nhận

830 1.140 296 350 494

Số hồ sơ được 
duyệt

600 707 184 231 292

Số hồ sơ bị loại 230 433 112 119 202

Tỷ lệ xét duyệt 72% 62% 62% 66% 59%

Họp xét duyệt học bổng năm học 2010-2011
Ban Điều hành họp với anh Vịnh – chị Đào về 
chương trình học bổng năm 2010

Sr. Trang (bên trái) và Sr. Phượng đang tổng 
kết danh sách các em học sinh được chọn.

Thầy Thành (bên phải) và anh Liêm đang đọc 
và chấm điểm các hồ sơ xin học bổng của các 
em học sinh
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THƯ CỦA BAN XÉT DUYỆT QUỸ HỌC BỔNG SAVICE 
GỬI CỘNG TÁC VIÊN SAVICE

Các Cộng tác viên SAVICE rất thân mến,

Anh chị đã nhận được kết quả xét duyệt học bổng SAVICE năm học 2010 – 2011. Xin 
chúc mừng các anh chị và các em học sinh đã đạt được học bổng SAVICE! Niềm vui của các em học 
sinh cũng chính là niềm vui của các anh chị cộng tác viên, vì bao nỗi vất vả, hy sinh mà các anh chị đã 
lo lắng, giúp đỡ, hướng dẫn tận tình để các em có thể đạt được kết quả hôm nay.

Ban Xét duyệt Học bổng đã đọc các hồ sơ của các em học sinh và những bản văn viết 
tay, những lá thư chân thành mộc mạc của các em kể về những khó khăn, nhọc nhằn trong cuộc sống 
hàng ngày của các em. Có những lá thư đã làm chúng tôi bật khóc, có những hình ảnh đã làm chúng tôi 
thực sự cảm động, có những bài viết làm chúng tôi thật sự khâm phục ý chí vượt khó, vươn lên trên 
nghịch cảnh của các em, cho dù tuổi đời của các em còn rất nhỏ. 

Để có được những hồ sơ học sinh này, chúng tôi biết rằng các anh chị cộng tác viên 
Savice đã không ngại hy sinh thời gian, thậm chí tiền bạc… để tìm đến với các em, nâng đỡ các em và 
hướng dẫn các em đến với Quỹ Học bổng Savice. Các anh chị đã và đang làm việc hết mình vì những 
giá trị cao quý mà Savice đang theo đuổi, đó là: TRUNG THỰC, TRÁCH NHIỆM và LÒNG YÊU 
THƯƠNG. Xin cám ơn quí anh chị cộng tác viên.

Quả thật, 1.140 hồ sơ của các anh chị gửi về đều xứng đáng để nhận được học bổng, tuy 
nhiên để tạo sự cạnh tranh công bằng và tạo động lực vươn lên cho các em qua mỗi năm học, chúng tôi 
phải xét duyệt theo đúng các tiêu chuẩn và tỷ lệ mà SAVICE đã đặt ra. Do đó, rất tiếc, Quỹ học bổng 
Savice đã phải bắt buộc từ chối một số hồ sơ mà quý anh chị đã giúp các em chuẩn bị và gửi về cho 
chúng tôi. Chúng tôi đã xét duyệt, chọn lựa kỹ càng trong số 1.140 em nộp đơn và đề xuất 707 em, 
trong đó có 356 em học sinh cấp II và 351 em học sinh cấp III để Hội Savice chấp thuận cấp học bổng 
năm học 2010-2011.

Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cám ơn quý anh chị và mong muốn nhận được sự 
cộng tác tiếp tục của các anh chị trong các năm học kế tiếp.

BAN XÉT DUYỆT QUỸ HỌC BỔNG SAVICE NĂM 2010
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THƯ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ HỌC BỔNG SAVICE 
GỬI CÁC EM HỌC SINH ĐẠT ĐƯỢC HỌC BỔNG NĂM 2010

Các em học sinh SAVICE rất thân mến,

Trước hết, toàn thể các thầy cô, anh chị trong Hội Savice gửi đến các em lời chúc mừng! 
Các em đã xứng đáng được chọn lựa để nhận học bổng Savice năm học 2010-2011. Các em là tấm 
gương của bao bạn trẻ đã biết vươn lên trong bao khó khăn, để đạt được kết quả học tập khá giỏi trong 
năm học vừa qua. 

Chúc mừng các em học sinh Savice đã nhận học bổng năm ngoái, năm nay tiếp tục được 
nhận học bổng vì kết quả học tập tiến bộ hơn năm trước! Chúc mừng các em lần đầu tiên được nhận học 
bổng Savice, được bước vào ngôi nhà thân yêu của Savice!

Học bổng Savice đang tiếp tục đồng hành cùng các em trong năm học này để các em 
chuyên tâm học hành, để cha mẹ các em bớt đi một phần gánh nặng lao nhọc, để xã hội có nhiều những 
công dân đầy đủ tri thức và đạo đức, vững bước tiến vào tương lai. Vì thế, Hội Savice mong mỏi làm sao 
kết quả học tập trong năm nay của các em càng tốt hơn nữa so với năm trước. Nếu kết quả học tập của 
các em kém đi, chắc chắn em sẽ phải nhường suất học bổng Savice của mình cho các bạn khác trong 
năm học sau. Ngoài ra, các em phải lễ phép, rèn luyện tác phong, đạo đức để luôn luôn là những học trò 
giỏi nơi học đường, những người con ngoan nơi gia đình. 

Riêng đối với các em học sinh lớp 12 năm nay, các em có một tin vui là Quỹ Học bổng 
Savice đã quyết định chính thức hàng năm sẽ trao tặng “Học bổng Savice cho Năm đầu tiên đại học”. 
Nếu các em thi đậu vào một trường Đại học Chính quy, các em sẽ được nhận suất học bổng này, có giá 
trị gấp đôi suất học bổng lớp 12 của các em. Đây sẽ là phần thưởng để khích lệ cho nỗ lực học tập trong 
năm cuối của bậc phổ thông và góp phần giảm nhẹ gánh nặng tài chính cho các em trong năm đầu bước 
vào bậc đại học. Các em hãy cố gắng lên nhé!

Sau cùng, chúc các em sức khỏe và học tập thật giỏi trong năm học này! Rất thân mến,

BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ HỌC BỔNG SAVICE

 


