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Thông báo
CHƯƠNG TRÌNH THỦ LĨNH THANH NIÊN ASEAN 2015
Phòng Văn hoá Thông tin (PAS), Đại sứ quán Hoà Kỳ tại Hà Nội, đang tìm kiếm ứng viên cho Chương
trình Thủ lĩnh Thanh niên ASEAN 2015. Học sinh lớp 10 và lớp 11 các trường trung học phổ thông Việt
Nam có năng lực lãnh đạo thể hiện qua kết quả học tập, sự đóng góp cho cộng đồng cũng như các hoạt
động ngoài giảng đường và có khả năng tiếng Anh tốt có thể nộp đơn tham gia chương trình. Sẽ có năm
suất học bổng toàn phần dành cho học sinh Việt Nam. Thời hạn nộp đơn đăng ký: 17:00, thứ Hai, ngày 29
tháng 12 năm 2014.
Khái quát về Chương trình
Chương trình Thủ lĩnh Thanh niên ASEAN 2015 (SEAYLP) là chương trình tham quan và học tập tại Hoa
Kỳ trong ba tuần dành cho học sinh trung học phổ thông của mười nước thành viên ASEAN. Chương trình
nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, trách nhiệm công dân, tinh thần tình nguyện và sự tôn trọng tính đa dạng
của mỗi học sinh. Chương trình sẽ tập trung vào những thách thức chung mà Hoa Kỳ và các nước ASEAN
đang phải đối mặt trong thế kỷ 21, qua đó tăng cường liên kết giữa nhân dân Hoa kỳ và nhân dân các nước
ASEAN, bồi đắp cộng đồng ASEAN bền vững. Sẽ có khoảng 60 học sinh trung học phổ thông của mười
nước thành viên ASEAN được lựa chọn để tham gia chương trình. Đây là chương trình học tập và tham
quan bận rộn, có tính tương tác cao với các buổi tập huấn, gặp gỡ, giao lưu và các chuyến tham quan tới
nhiều nơi ở Mỹ. Chương trình được tổ chức tại trường Đại học Northern Illinois (NIU), Hoa Kỳ, vào tháng
4 năm 2015.
Mọi chi phí tham dự chương trình, 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. 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.
Tiêu chuẩn ứng viên
Ứng viên đăng ký chương trình Thủ lĩnh thanh niên ASEAN phải đủ các điều kiện sau:
 Là học sinh lớp 10 hoặc 11, bậc trung học phổ thông;
 Có kỹ năng xã hội, chín chắn, có kinh nghiệm lãnh đạo hoặc tiềm năng trở thành thủ lĩnh học sinh, sinh
viên;
 Được xếp loại học sinh giỏi trong ít nhất một học kỳ tại trường trung học phổ thông;
 Tiếng Anh lưu loát;
 Được cha mẹ và nhà trường cho phép tham gia chương trình.
Đăng ký tham gia
Hồ sơ đăng ký tham gia bao gồm:
 Mẫu đơn bằng tiếng Anh đã điền đầy đủ thông tin (cần nộp trực tuyến tại
https://sites.google.com/site/2015seaylp/home );
 Hai thư giới thiệu từ giáo viên hoặc cán bộ nhà trường (cần gửi theo đường bưu điện về địa chỉ dưới
đây).
 Các ứng viên được chọn vào vòng phỏng vấn sẽ được đề nghị đem theo bản gốc các giấy tờ như bảng
điểm, bằng cấp, chứng chỉ…khi đến phỏng vấn.
Thắc mắc về chương trình có thể gửi về: Chương trình Thủ lĩnh Thanh niên Đông Nam Á, Phòng Văn hoá
Thông tin, 7 Láng Hạ, Hà Nội. Điện thoại: Tel: (84) (4) 3850 5000/ext.6034. E-mail:
pas.culture@gmail.com

