
 
 

 

 
 

PHÁI ĐOÀN NGOẠI GIAO HOA KỲ TẠI VIỆT NAM 

 

Thông báo 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG “NỮ SINH VỚI CÔNG NGHỆ 2023” 

 

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam đang tìm kiếm ứng viên cho Chương trình Học bổng 
“Nữ sinh với công nghệ 2023”. Nữ sinh có khả năng tiếng Anh tốt hiện đang học lớp 10 và lớp 11 
tại các trường trung học phổ thông Việt Nam có sự yêu thích với lĩnh vực STEM (Khoa học, Công 
nghệ, Kỹ Thuật và Toán học) và có kế hoạch theo đuổi việc học ở cấp cao đẳng, đại học hoặc nghề 
nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, có thể nộp đơn tham gia chương trình. Những ứng viên được lựa 
chọn phải thể hiện năng lực lãnh đạo thông qua kết quả học tập, sự đóng góp cho cộng đồng cũng 
như các hoạt động ngoài giảng đường. Sẽ có ba suất học bổng toàn phần dành cho học sinh Việt 
Nam. Thời hạn nộp đơn: 23h00 Thứ Sáu, ngày 16 tháng 12 năm 2022. 
 

KHÁI QUÁT VỀ CHƯƠNG TRÌNH 

Được tài trợ bởi Vụ Văn hóa và Giáo dục của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, TechGirls là một chương 
trình trao đổi nhằm kết nối và hỗ trợ thế hệ phụ nữ lãnh đạo tiếp theo trong lĩnh vực khoa học, 
công nghệ, kỹ thuật và toán học bằng cách cung cấp cho họ cơ hội và cách tiếp cận để nâng cao kỹ 
năng và theo đuổi ước mơ của họ. 

 

Vào năm 2023, sẽ có 111 nữ sinh từ 35 quốc gia và 25 nữ sinh từ Hoa Kỳ tham gia trải nghiệm tại 
Hoa Kỳ kéo dài 4 tuần và chương trình cố vấn kéo dài 7 tháng (bao gồm trước và sau khi hoàn 
thành chương trình học bổng). Chương trình sẽ diễn ra vào tháng 7-8/2023, tại Trường Đại Học 
Công Nghệ Virginia. Người tham dự sẽ tham gia hội trại về công nghệ tương tác và máy tính; sau 
đó đến một trong các thành phố Austin, Chicago, Cincinnati, Denver, Detroit, Portland hoặc 
Seattle để thực nghiệm tại một công ty công nghệ. Đồng thời, các em cũng trải nghiệm cuộc sống 
của gia đình người bản xứ Hoa Kỳ và các hoạt động xã hội. Sau khi kết thúc chương trình tại Mỹ, 
học sinh sẽ tham gia vào một dự án vì cộng đồng tại địa phương do các em tự thiết kế và thực hiện 
với sự tài trợ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. 

Mọi chi phí, bao gồm quản lý chương trình, đi lại nội địa và quốc tế, nơi ở, tài liệu học tập và các 
chi phí sinh hoạt khác sẽ do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ. 

Chương trình trải nghiệm tại Hoa Kỳ sẽ được tổ chức dựa trên tất cả các hướng dẫn an toàn cần 
thiết được ban hành bởi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) và bang, địa 
phương và nhà trường.  

 

TIÊU CHUẨN ỨNG VIÊN 

Ứng viên đăng ký Chương trình Học bổng “Nữ sinh với công nghệ 2023” phải đủ các điều kiện 
sau:  

 Quốc tịch Việt Nam; 

 Là học sinh nữ lớp 10 hoặc 11, bậc trung học phổ thông tại Việt Nam và trong độ tuổi 15-17; 

 



 
 

 

 Có sự yêu thích với lĩnh vực STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ Thuật và Toán học) và có kế 
hoạch theo đuổi việc học ở cấp cao đẳng, đại học hoặc nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ; 

 Có kỹ năng xã hội, chín chắn, có kinh nghiệm lãnh đạo hoặc tiềm năng trở thành thủ lĩnh học 
sinh, sinh viên; 

 Có mối quan tâm đến các vấn đề xã hội và các hoạt động cộng đồng; 

 Được xếp loại học sinh giỏi trong ít nhất một học kỳ tại trường trung học phổ thông; 

 Có khả năng hợp tác tốt khi học tập và làm việc theo nhóm; 

 Tiếng Anh lưu loát; 

 Cam kết thực hiện một dự án cộng đồng sau khi kết thúc chương trình; 

 Được cha mẹ và nhà trường cho phép tham gia chương trình. 

 

CÁCH THỨC NỘP ĐƠN 

 Nộp hồ sơ trực tuyến tại: https://techgirlsglobal.org/ 

 Hạn nộp hồ sơ: Hạn nộp hồ sơ là 23h00 Thứ Sáu, ngày 16 tháng 12 năm 2022. Hồ sơ nộp 
sau thời hạn này sẽ không được xem xét. 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Ứng viên đủ điều kiện từ tỉnh Quảng Trị trở ra Bắc gửi thắc mắc về địa chỉ:  

Phòng Văn Hóa Thông Tin 

Đại Sứ Quán Hoa Kỳ  

Chương trình Học bổng “Nữ sinh với công nghệ”  

7 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội 

ĐT: +84 24 38506156 

Email: NguyenNTM@state.gov 

 

Ứng viên đủ điều kiện từ tỉnh Thừa Thiên – Huế trở vào Nam gửi thắc mắc về địa chỉ: 

Phòng Văn Hóa Thông Tin 

Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ 

Chương trình Học bổng “Nữ sinh với công nghệ”  

4 Lê Duẩn, Quận 1 

Tp. Hồ Chí Minh 

ĐT: +84 28 35204657 

Email: LeMuonTK@state.gov 

 

 


