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Hà Nội, ngày 4 tháng 11 năm 2015     
 

Thưa Anh/Chị, 
 

Đầu thư, thay mặt Trung tâm Trao đổi Giáo dục với Việt Nam (CEEVN) tôi xin gởi đến 

Anh/Chị lời chúc sức khỏe.  

 

Chúng tôi hân hạnh được thông báo với Anh/Chị về Khóa học tiếng Anh IVASF 5 và 

cũng là khóa cuối cùng để kết thúc chương trình IVASF do CEEVN quản lý.  Đây là 

chương trình “Học bổng Hỗ trợ Học Tiếng Anh ” để học tiếp cao học dành cho những 

đối tượng thuộc các cộng đồng thiệt thòi.  Học bổng này có được là do sự đóng góp của 

Cựu sinh viên IFP Việt Nam, Hội Đồng IFP Việt Nam, và CEEVN. 

 

Học bổng dành cho khoảng 25 người trúng tuyển tham dự  một Khóa học tiếng Anh đặc 

biệt và tập trung, để nâng cao kỹ năng ngoại ngữ, nhằm tạo điều kiện cho họ có thể tham 

gia dự tuyển những chương trình Thạc sĩ  trong và ngoài nước.   

 

Khoá học tiếng Anh tập trung (intensive) này kéo dài khoảng 4 tháng,  từ ngày 11 tháng 

4 đến ngày 22 tháng 7 năm 2016 và được tổ chức tại Trung tâm Đào tạo Khu vực của 

SEAMEO/RETRAC, 35 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Học bổng bao 

gồm tiền học phí, chỗ ở, tiền ăn và đi lại (cho học viên từ các tỉnh xa). Vì đây là khóa 

học đặc biệt và tập trung cả sáng và chiều, người trúng tuyển nếu muốn được nhận học 

bổng, phải cam kết có mặt và theo học khóa học này trong suốt thời gian trên. 

 

Chúng tôi mời Anh/Chị giới thiệu cho CEEVN những người ở địa phương mà Anh/Chị 

biết, để họ làm hồ sơ dự tuyển.   Người dự tuyển cần phải đạt các tiêu chí sau đây:  

 Công dân Việt Nam, đang sinh sống làm việc trong nước, không quá 35 tuổi tính 

đến 1/2/2016; 

 Tâm huyết với sự phát triển chung của cộng đồng và quyết tâm theo học một 

chương trình Thạc sĩ (trong/ngoài nước) để nâng cao năng lực chuyên môn; 

 Đã tốt nghiệp đại học với bảng điểm trên trung bình (6.5 trở lên); 

 Đã có ít nhất hai năm làm việc, phục vụ cộng đồng sau khi tốt nghiệp đại học. 

 Đã có trình độ tiếng Anh sơ cấp tương đương A2 theo chuẩn Khung trình độ 

chung Châu Âu, hoặc 400 TOEFL (vì đây là một lớp đồng nhất một trình độ 

ngoại ngữ  đầu vào). 

 Có thể vắng mặt cơ quan 4 tháng để theo học Khóa học tiếng Anh tập trung này. 

 

Ưu tiên dành cho các nhóm thiệt thòi thiếu cơ hội tiếp cận với các chương trình đào tạo 

sau đại học. Các nhóm thiệt thòi bao gồm những người thuộc mọi nhóm dân tộc đang 

sinh sống và làm việc tại các vùng khó khăn, nông thôn, hải đảo, vùng sâu vùng xa. 

 

Những người có quan hệ họ hàng trực tiếp với cựu sinh viên IFP (IFP alumni) đều 

KHÔNG thuộc đối tượng xét tuyển của chương trình này.  



2 

 

 

 

Đối tượng muốn dự tuyển chương trình  “Học bổng Hỗ trợ Học Tiếng Anh”  sẽ điền hồ 

sơ chúng tôi kèm với thư này và gửi về Bà Nguyễn Xuân Hương, Chánh Văn Phòng, 

Trung tâm Trao đổi Giáo dục với Việt Nam (CEEVN), 61 Phan Chu Trinh, Hà Nội, 

trước ngày 15/1/2016.  Sau đó sẽ có một Hội đồng Xét duyệt chọn ra 25 người  đạt 

đúng tiêu chí nhận Học bổng.  

 

CEEVN sẽ thông báo kết quả bằng thư gửi trực tiếp tới người dự tuyển vào ngày 

1/3/2016. 

 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Anh/Chị.    

 

Trân trọng, 

 

 
 

Minh Kauffman 

Giám Đốc 

Trung tâm Trao đổi Giáo dục với Việt Nam 

Center for Educational Exchange w/Vietnam (CEEVN) 

 

 

Đính kèm: 1 bộ Hồ sơ dự tuyển “Học bổng Hỗ trợ Học Tiếng Anh” 

 (có thể phân phát qua mạng)   

 

Hồ sơ phải nộp trước ngày 15/1/2016 gồm có: 

- Hồ sơ dự tuyển; 

- Bản sao bằng Đại học, 

- Bảng điểm; 

- Chứng chỉ tiếng Anh; 

- 1 Thư giới thiệu. 

 

 


