BIG FRIEND
FOUNDATION
Trao Học Phí. Truyền Kinh Nghiệm

Đôi nét về BFF
Big Friend Foundation (BFF) là chương trình phi lợi nhuận, được thành lập
vào tháng 8 năm 2013 với mục tiêu tiếp sức và trợ lực cho các em tân sinh
viên hiếu học nhưng gặp khó khăn về tài chính có cơ hội hoàn tất ước mơ
học Đại học.
Chia sẻ quan điểm tri thức không thuộc về riêng ai và mọi người có quyền
bình đẳng tiếp cận tri thức, BFF cam kết theo đuổi sứ mệnh: “Góp phần
gỡ bỏ rào cản tài chính để đem đến sự công bằng trong cơ hội tiếp cận tri thức cho
các bạn trẻ, từ đó góp phần thay đổi xã hội theo hướng tốt đẹp hơn.”
Học bổng bao gồm học phí 4 năm Đại học và các khoá huấn luyện kỹ
năng sống và kỹ năng làm việc, các hoạt động chia sẻ, kết nối xuyên suốt
chương trình.
Sinh viên nhận Học bổng không có bất kỳ ràng buộc nào với BFF và các
nhà hảo tâm trong suốt thời gian tham gia chương trình cũng như sau đó.
Ngoài việc phải nỗ lực đáp ứng các yêu cầu của BFF về kết quả học tập,
rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng làm việc và đóng góp cho cộng đồng.
HỌC PHÍ
MENTORING

HUẤN LUYỆN
& ĐÀO TẠO

THỰC TẬP HÈ

HỌC BỔNG BFF

Trao học phí,
Truyền kinh nghiệm
15,000,000vnđ/
sinh viên

Học bổng BFF trị giá 15,000,000vnđ/ sinh viên/ năm học.
Bao gồm: học phí và các khoá huấn luyện & đào tạo về
kỹ năng sống và làm việc cho đến khi các em hoàn tất
chương trình đại học 4 năm của mình.
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Mentorship

Sinh viên có cơ hội được gặp gỡ với Mentor, là những anh
chị thành đạt đi trước để được hướng dẫn và chia sẻ các
kiến thức hữu ích, kinh nghiệp sống và được hỗ trợ định
hướng nghề nghiệp.

Huấn luyện
& Đào tạo

Sinh viên được thực hành và trau dồi các kỹ năng sống và
làm việc thông qua các đề án thực tế dưới sự hướng dẫn
và giám sát của Coach; tham gia chuỗi các workshop, hội
thảo, teambuilding, gặp gỡ khách mời là chuyên gia trong
nhiều lĩnh vực khác nhau.

Thực tập hè

Mỗi mùa hè, sinh viên có thể đăng ký tham gia chương
trình thực tập hè toàn thời gian, với mục đích được tiếp
cận môi trường công việc thực tế để làm quen, từ đó có
định hướng rõ ràng hơn trong việc chuẩn bị cho công việc
tương lai.

(hàng tháng)

(hàng quý)

(hàng năm)

Sinh viên BFF
Học bổng BFF được trao tặng cho các tân Sinh viên hiếu học, giàu nghị lực
nhưng có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện để tiếp tục đến trường.
Sinh viên BFF bắt buộc phải vượt qua kỳ đánh giá cuối năm về kết quả
học tập, rèn luyện và hoạt động cộng đồng để có thể tiếp tục nhận được
học bổng trong năm tiếp theo.

Quy trình Xét tuyển
Ban xét tuyển bao gồm các cá nhân có kinh nghiệm và tâm huyết với
hoạt động giáo dục và giới trẻ, các Cộng tác viên hỗ trợ việc xác thực hồ sơ
tại địa phương và các thành viên Ban điều hành BFF.
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Bước 1: Nhận và sàng lọc hồ sơ
Bước 2: Phỏng vấn trực tiếp 1-1
Bước 3: Kiểm chứng thực tế tại địa phương
Bước 4: Chọn lọc và công bố danh sách

Từ 2013 đến 2015
Số lượng Ứng viên

Tiêu chí Xét tuyển
Ứng viên đã có nhiều nỗ lực để đạt kết quả học tập tốt: học lực Cấp 3,
điểm thi Đại học đạt từ 21 hoặc 24 trở lên (tuỳ ngành), đạt các giải thưởng
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, không đủ điều kiện tài chính để đi học:
hộ nghèo, mồ côi, vùng sâu vùng xa...
Khát khao và quyết tâm theo đuổi con đường học vấn
Có định hướng tương lai, mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng
Tử tế, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cộng đồng.

Thành lập năm 2013
Sinh vên năm 2013

Sinh viên năm 2015
Một số Mentor

Gặp gỡ Mentor hàng tháng

Khoá “7 thói quen
để hiệu quả” (2 ngày 1 đêm)

Workshop “Tư duy Tích cực”

Khóa “Quản trị Cuộc đời”
(2 ngày 1 đêm)
Sinh viên tình nguyện

Teambuilding

Gian hàng Gây quỹ

Traning Camp (2d1n)

Thảo luận nhóm
Talkshow “Dám Ước Mơ”

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Nhà số 2, Đường D4, Khu Thảo Nguyên Sài Gòn
Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84) 0933957837
Email: info@hocbongBFF.org
www.hocbongBFF.org
www.facebook.com/HocbongBFF

Để BFF có thể ghi nhận chính xác và đầy đủ những hỗ trợ của Quý vị & đảm bảo tính minh bạch về tài chính,
xin vui lòng ghi rõ thông tin khi chuyển khoản.
Tên Tài khoản

: Dao Thuy Phuong Thao Pham Chan Quang

Số Tài khoản

: 007.100.079.0323

Ngân hàng

: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), TP HCM, PGD Hàm Nghi

Swift Code

: BFTV VNVX 007

Nội dung chuyển khoản
Họ tên _ email _ số điện thoại di động _ chia sẻ (công bố/ không công bố tên)

