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THÔNG TIN HỌC BỔNG GIÁO DỤC  
HANDS FOR HOPE (H4H) – GÓP MỘT BÀN TAY  

 
 
Góp Một Bàn Tay (H4H) Là Gì? 
Tổ Chức Góp Một Bàn Tay là một tổ chức từ thiện, phi lợi nhuận, phi chính trị, phi tôn giáo của Úc với sự 
đóng góp tài chính phần lớn từ các nhà hảo tâm.  
 
Được thành lập vào năm 2000 bởi một nhóm người Úc Việt trẻ tuổi, H4H chính thức đăng ký pháp lý tại 
Úc ngày 23/3/2001 dưới tên gọi “Hands for Hope Inc” mã số đăng ký: A0040881V | ABN 91 335 465 427   
 
Sứ Mệnh 
Sứ mệnh của chúng tôi là giảm nghèo bằng cách hỗ trợ trực tiếp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở 
Việt Nam thông qua phương pháp tiếp cận đa dạng bao gồm học bổng giáo dục trọn đời và phẫu thuật 
chỉnh hình. 
  
Học Bổng Giáo Dục 
Hands for Hope đã dành trên 10.000 xuất học bổng và giúp hàng ngàn trẻ em nghèo ở Việt Nam đạt 
được mơ ước của mình.  
 
Học bổng của H4H với mức hỗ trợ dao động từ 80% tới 100% học phí, tùy theo gia cảnh của từng em 
mức học bổng sẽ khác nhau. Chương trình học bổng được trao hàng năm trực tiếp cho các em vào đầu 2 
kỳ học để các em có thể chi trả học phí trong năm học đó.  
  
1. Đối tượng tuyển sinh  
Bất kể em nào đang ở trong hoàn cảnh nghèo hoặc khó khăn đặc biệt từ các vùng miền hẻo lánh Việt 
Nam  
• Đang bắt đầu học từ lớp 6 tới hết trung cấp/cao đẳng/đại học.  
 Có nguy cơ bỏ học và trở thành mục tiêu của việc lạm dụng trẻ em. 
• Có niềm khao khát đến trường và đang đạt thành tích cao trong học tập. 
Hàng năm, H4H tuyển sinh từ tháng 6 tới tháng 9. 
 
2. Giá trị học bổng 
Giao động từ 1.000.000 – 20.000.000 / năm 
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3. Quy Trình Tuyển Sinh  
 

 
 
4. Hồ Sơ Cần Nộp  
 

Đơn xin họ bồng đầy đủ chi tiết và ký tên 
Hình 4x6 (không quá 6 tháng) 
2 hình gia đình (không quá 6 tháng) 
Giấy khen và bảng điểm 2 năm vừa qua 
Giấy khai sinh công chứng 
Sổ hộ khẩu công chứng 
 

Giấy chứng nhận hộ nghèo/cận nghèo 
Giấy cam kết, công chứng tổng thu nhập gia đình hàng tháng  
Thư giới thiệu của giáo viên chủ nhiệm/ Điều Hợp Viên H4H 
Học sinh: chứng minh học phí cho năm mới nhất 
Sinh Viên Đại Học: Bản scan giấy báo Đại học hoặc chứng 
minh học phí hằng năm                         

 
 
5. Tiếp nhận hồ sơ (quanh năm, xét duyệt vào mổi đầu học kỳ) 
programs@handsforhope.org.au  
 
6. Báo Cáo Kết Quả Học Tập  
Hàng năm khi kết thúc mỗi kỳ học, các em có nghĩa vụ nộp bảng điểm (HK2) và giấy khen của kỳ học đó 
bao gồm một bản trình bày về quá trình học tập của em, những thay đổi và thành tích em đạt được 
trong năm học đó cũng như viết thư cho người bảo trợ và cảm nghĩ về học bổng mà em được nhận. 
Ngoài ra các em cũng có nghĩa vụ thực hiện những điều lệ khác của H4H khi chấp nhận học bổng. 
 
7. Liên lạc  
www.handsforhope.org.au 
FB: Fan page: HandsForHope  | Group: Cộng Đồng Hands For Hope 
 
 
 
 

Tiếp Nhận 
Hồ Sơ 

• Lọc Hồ Sơ 
• Điều tra hồ sơ 

Điều tra gia 
cảnh 

• Tìm hiểu thông tin từ địa phương 
• Về thăm nhà ứng viên 

Phỏng Vấn 

• Đối chiếu thông tin gia cảnh 
• Đánh giá thái độ thực tế  và tinh thần cầu tiến 


