Điều kiện
Để tham gia, bạn phải:
 Từ 25 đến 35 tuổi;
 Là công dân và hiện đang cư trú
ở một trong các nước sau:
Brunei, Campuchia, Indonesia,
Lào, Malaysia, Myanmar,
Philippines, Singapore, Thái Lan,
hoặc Việt Nam;
 Nói thành thạo tiếng Anh để làm
việc toàn thời gian ở một cơ sở
tại Hoa Kỳ;
 Quan tâm đến việc tham gia vào
chương trình trao đổi dành cho
những chuyên viên Mỹ đến quốc
gia của bạn.
 Có ít nhất hai năm kinh nghiệm
công tác và hiện đang có việc
làm;
 Thể hiện các kỹ năng lãnh đạo và
hợp tác làm việc.

Hãy nộp đơn tham gia chương trình YSEALI dành cho cán bộ
trẻ - chủ đề Phát triển kinh tế và đến Hoa Kỳ trong một
tháng vào mùa thu năm 2015!
Chúng tôi đang tìm kiếm những cán bộ trẻ muốn đến Hoa Kỳ để tham gia chương
trình Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á dành cho cán bộ trẻ trong một tháng. Nộp
đơn trực tuyến tại https://ais.americancouncils.org/pfp . Thời gian tuyển từ 1/5 đến
1/6, 2015.

"Ai phù hợp với chương trình YSEALI PFP chủ đề Phát triển kinh tế?"
Các cán bộ trẻ đến từ nhiều ngành nghề đa dạng bao gồm:

 Kinh doanh – Những ứng viên hoạt động trong lĩnh vực phát triển trách nhiệm xã hội





của doanh nghiệp, hoặc có nỗ lực cố vấn những nhóm cư dân ít có đại diện trong kinh
doanh và các đề tài tương tự khác có thể đủ điều kiện để tham gia.
Các tổ chức doanh nghiệp xã hội và đổi mới xã hội
Các cơ quan chính phủ – bao gồm chính quyền địa phương, các cơ quan phát triển
khu vực, các văn phòng chính sách quốc gia, và các văn phòng đang hoạt động nhằm
tăng sự tham gia của các công dân ít có đại diện trong nền kinh tế
Các tổ chức NGO – bao gồm những tổ chức tăng cường vai trò của những nhóm cư
dân bị thiệt thòi trong nền kinh tế và lực lượng lao động, xây dựng hiểu biết về tài
chính và hỗ trợ những nỗ lực quan trọng khác liên quan đến phát triển kinh tế
Các trường đại học ‐ những nơi nuôi dưỡng, thúc đẩy, những trung tâm giáo dục đại
học hoặc chương trình tập trung vào phát triển kinh doanh, hiểu biết tài chính, phát
triển kinh tế hoặc du lịch

Chương trình YSEALI PFP chủ đề Phát triển kinh tế chia sẻ tầm nhìn chung là mở rộng
các cơ hội kinh tế cho các cộng đồng, các quốc gia, và các công dân của họ. Người ứng
tuyển thành công sẽ có thể giải đáp được câu hỏi làm thế nào mà những mô hình này
có thể song hành trong công việc và sự nghiệp của họ.

“Chương trình sẽ có lợi cho tôi như thế nào? Tại sao tôi nên
ứng tuyển?"
Thời gian dự kiến: Tháng 10 &
tháng 11 năm 2015

Mỗi người tham gia chương trình sẽ:
 Làm việc toàn thời gian tại một cơ sở ở Hoa Kỳ và tìm hiểu các vấn đề liên quan đến
công việc của họ ở Việt Nam. Thông qua đó, người tham gia sẽ thu được những kiến
thức trực tiếp về các tổ chức và cơ quan của Hoa Kỳ cũng như xây dựng mạng lưới và
quan hệ với các đối tác Hoa Kỳ.
 Tham gia vào một chương trình được tài trợ hoàn toàn với hỗ trợ toàn diện. Việc đi
lại, ăn ở và sinh hoạt, cũng như bảo hiểm y tế khẩn cấp và phí thị thực sẽ do chương
trình đài thọ.
 Trở thành thành viên của hai mạng lưới có danh tiếng ‐ YSEALI và PFP. Cựu học viên
sẽ được tiếp cận các nguồn tài nguyên to lớn và một mạng lưới quốc tế các chuyên gia
có cùng ý tưởng trên toàn cầu.
Trang web:
http://professionalfellows.americancouncils.org
Thông tin liên hệ: Leslie Ryan, Giám đốc Chương trình
Email: lryan@americancouncils.org Twitter @AC_PFP

Những câu hỏi thường gặp:
Tôi có phải trả tiền cho chương trình không? Chi phí là bao nhiêu? Nếu bạn được lựa chọn tham gia chương trình, American
Councils và Bộ Ngoại giao sẽ đài thọ toàn bộ chi phí liên quan đến việc đi lại quốc tế, thị thực, và các chi phí sinh hoạt cơ bản của
bạn ở Hoa Kỳ. Không có chi phí bắt buộc nào đối với người tham gia.
Tôi có đủ điều kiện để nộp đơn không? Vui lòng xem các yêu cầu về điều kiện trên trang một của tờ rơi này và trên tờ
đơn tại https://ais.americancouncils.org/pfp. Đây là những yêu cầu tiên quyết và sẽ không có ngoại lệ nào.
Về điều kiện quá trình công tác, chủ đề Phát triển kinh tế rất rộng và có rất nhiều người đủ điều kiện khi xét theo chủ đề này. Tầm
nhìn chung của Chương trình là nhằm mở rộng các cơ hội kinh tế cho các cộng đồng, quốc gia, và các công dân của họ. Những người
ứng tuyển thành công sẽ có thể giải đáp được câu hỏi làm thế nào mà những mô hình này có thể song hành với công việc và sự
nghiệp của họ.
Tôi sẽ sống ở đâu? Fellow sẽ sống cùng các gia đình chủ nhà tình nguyện do American Councils lựa chọn. Đây là một phần bắt
buộc của chương trình.
Tôi sẽ làm việc ở đâu? American Councils sẽ chỉ định Fellow vào các cơ sở làm việc ở Hoa Kỳ. Mặc dù Fellow có thể bày tỏ nguyện
vọng về một loại cơ sở làm việc cụ thể ngay từ đầu, hãy lưu ý rằng American Councils sẽ ra quyết định cuối cùng về việc này, và
Fellow không được tự ý chọn các cơ sở cho mình. Không phải mọi loại cơ quan tại Việt Nam đều sẽ có một đơn vị tương đương ở
Hoa Kỳ, do đó các Fellow sẽ cần có tư tưởng cởi mở để tìm hiểu làm thế nào các cơ quan tại Hoa Kỳ có thể giải quyết các vấn đề
khác nhau.
Làm thế nào tôi có thể lấy thị thực Hoa Kỳ? Nếu bạn được chọn vào chương trình, American Councils phối hợp với Đại sứ quán Hoa
Kỳ tại Hà Nội, hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ bạn đăng ký thị thực J‐1. Tất cả phí thị thực cũng như
chi phí đi đến cuộc phỏng vấn thị thực sẽ được chương trình đài thọ. Tuy nhiên, việc cấp thị thực J‐1 Hoa Kỳ là yêu cầu của chương
trình, và nếu bạn bị bộ phận Lãnh sự từ chối thị thực thì bạn sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình. Chúng tôi không thể can
thiệp vào quyết định cấp thị thực của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán.
Nếu hiện tại tôi đang làm việc hoặc học tập ở nước ngoài thì thế nào? Tôi có đủ điều kiện không? Không. Tất cả Fellow phải
đang cư trú và là công dân của nhóm quốc gia mà họ đang nộp đơn.
Tôi sẽ làm gì tại nơi làm việc của mình? Những trải nghiệm của chương trình YSEALI PFP thường chủ yếu phụ thuộc vào Fellow. Điều
này có nghĩa là những Fellow thành công nhất thường cân nhắc những mục đích và mục tiêu của họ trong chương trình trước khi họ
đến, và có thể chia sẻ chúng với các cơ sở làm việc tương lai của họ cùng các thông tin về quá trình làm việc và kinh nghiệm của họ tại
quê nhà. Tại cơ sở làm việc ở Hoa Kỳ, có khả năng bạn sẽ tham gia vào nhiều loại hoạt động, bao gồm dự các cuộc họp quan trọng,
tiến hành nghiên cứu, thuyết trình các chủ đề liên quan, tham gia vào các sự kiện của cơ quan, và nhiều hoạt động khác.
Fellow được lựa chọn như thế nào? Fellow được lựa chọn thông qua một quá trình tìm kiếm cạnh tranh trên toàn quốc bao gồm
một đơn tham gia chương trình chi tiết và các buổi phỏng vấn với nhân viên American Councils và Đại sứ quán Hoa Kỳ hoặc Lãnh sự
quán Hoa Kỳ.
Tôi có thể tìm hiểu thêm về PFP ở đâu? Hãy truy cập http://professionalfellows.americancouncils.org để biết thêm chi tiết.
Chương trình YSEALI dành cho cán bộ trẻ là gì? Chương trình Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á dành cho cán bộ trẻ được tài
trợ bởi Vụ Văn hoá và Giáo dục thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Chương trình đưa các nhà lãnh đạo tiềm năng đến Hoa Kỳ để tham
gia các nghiên cứu chuyên sâu được thiết kế nhằm phát triển chuyên môn của họ. Được triển khai vào năm 2013, chương trình là
sáng kiến của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nhằm củng cố phát triển năng lực lãnh đạo và tạo lập mạng lưới trong khu vực
Đông Nam Á. Chương trình nhằm xây dựng năng lực lãnh đạo của thanh niên trong khu vực, tăng cường quan hệ chặt chẽ giữa
Hoa Kỳ và Đông Nam Á, và nuôi dưỡng một cộng đồng ASEAN. YSEALI tập trung vào các chủ đề quan trọng do chính các thanh
thiếu niên trong khu vực xác định: cam kết dân sự, quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường, và phát triển kinh tế và
doanh nghiệp.

