
 

 

 

 

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH 

Mã số chính sách : 19062019C 

Ngày có hiệu lực : 01.07.2020 

Thay đổi lần cuối :  

Quản lý chính sách : Quản Lý Học Thuật  

Tóm tắt  : Chính sách này mô tả các phương án hỗ trợ tài chính và cấp học bổng 

cho học viên của YOURE Organization. 

 
Nguyên tắc 
Mục đích của chính sách này mô tả các phương án hỗ trợ tài chính cho học viên đăng ký vào 
các khóa học của YOURE, và đảm bảo YOURE luôn nỗ lực để hỗ trợ tài chính cho những học 
viên không có khả năng chi trả học phí được tham gia vào chương trình giáo dục của YOURE. 
Chính sách này đi kèm cùng với Chính sách thanh toán của YOURE, nếu có liên quan. 
 
Chi phí tại YOURE và các tùy chọn hỗ trợ tài chính 
YOURE là một doanh nghiệp xã hội. Tuy vậy, ứng viên hoặc học viên tham gia vẫn phải chi trả 
một phần nhỏ học phí. Khoản tiền này sẽ bao gồm chi phí cung cấp dịch vụ của trung tâm. 
 
Hướng dẫn quy trình học bổng 
Bất kỳ cá nhân nào đủ điều kiện nhập học tại YOURE, nhưng không thể chi trả học phí có thể 
yêu cầu cấp học bổng. Có ba lựa chọn học bổng cho ứng viên và học viên của YOURE: 

● Học bổng … – Đây là học bổng được tài trợ bởi nhà tài trợ và đối tác của YOURE. Tìm hiểu 
thêm về chương trình này trên website của YOURE: www.youre.vn; 

● Quỹ học bổng HẠNH (HẠNH Scholarship) – Học bổng này được tài trợ bởi YOURE cho 
học viên cần hỗ trợ tài chính; 

● Học bổng đặc biệt – Học bổng này bao gồm những dịch vụ tại YOURE. Học bổng này cần 
cả CEO và CFO chấp thuận trao cho học viên phù hợp. 

Để đăng ký chương trình học bổng, học viên cần phải hoàn thành đơn đăng ký và được YOURE 
tuyển chọn. Học viên đang theo học tại YOURE cũng có thể nộp đơn đăng ký. 

http://www.youre.vn/


 

 

A. Để đăng ký học bổng tại YOURE, ứng viên cần nêu rõ trong bảng đăng ký rằng họ cần hỗ trợ 
tài chính. Học viên đang theo học có thể liên hệ Quản lý học thuật qua email phong.le@youre.vn. 
Sau đó Ban Quản lý học bổng sẽ gửi mail thông báo về quy trình tiếp theo. 

B. Ứng viên đăng ký học bổng nên cân nhắc những mô tả và giới hạn của học bổng trước khi 
nộp hồ sơ; một số học bổng hằng năm sẽ được thay đổi để phù hợp với khả năng tài chính của 
YOURE. 

C. Yêu cầu học bổng sẽ được xem xét bởi Ban quản lý học bổng. Hội đồng sẽ gặp và cân nhắc 
các đơn đăng ký ít nhất mỗi kỳ một lần để đảm bảo tất cả đơn đăng ký được xử lý theo đúng 
quy trình. 

D. Học viên có thể yêu cầu học bổng bán phần hoặc toàn phần  

E. Một học viên có thể được nhận nhiều một học bổng 

F. Khi học bổng được trao, học viên có thể sử dụng khoản tiền hỗ trợ cho khóa học tiếp theo. 
Lưu ý rằng ứng viên nộp học bổng bắt đầu học mà không đủ khả năng chi trả cho toàn bộ khoá 
học có nguy cơ không được nhận hỗ trợ tài chính trước phút chót. 

G. Học viên được nhận học bổng ngay thời điểm nghỉ học tại YOURE và những học viên đăng ký 
học bổng trong vòng hai khoá học sẽ được quyền yêu cầu kích hoạt lại học bổng. Thời gian rời 
khỏi YOURE được tính là một trong hai khoá. Học viên nghỉ học tại YOURE nhiều hơn một lần 
sẽ phải đăng ký lại để được hỗ trợ tài chính khi trở lại trung tâm. 

H. Học viên bị yêu cầu nghỉ học hay tự nguyện nghỉ học tại YOURE sẽ bị huỷ mọi đăng ký học 
bổng. YOURE không có nghĩa vụ lưu giữ học bổng cho bất kỳ học viên nào 
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