Quỹ Học Bổng Elinor Glenn
Chúng tôi đã đặt tên Quỹ Học Bổng này để tỏ sự kính trọng với bà Elinor Glenn, người đã tiên phong cho
quyền lợi của phụ nữ và công nhân viên điều dưỡng dài hạn. Chúng tôi rất vinh dự để tôn kính công lao
của bà bằng cách lập ra Quỹ Học Bổng từ lòng hảo tâm của công đoàn SEIU ULTCW tài trợ và công đoàn
SEIU 2015 sẽ tiếp tục tài trợ. Bà ấy là người phụ nữ đầu tiên được tuyển vào vị trí Tổ Chức của công
đoàn SIEU. Bà cũng là người mở đường cho việc tổ chức vận động trong lĩnh vực công cộng trước khi họ
có quyền thương lượng tập thể. Bà đã tạo cho mình một công đoàn SEIU Local 434 riêng ở Los Angeles,
có từ 700 đến 7,000 thành viên và dẫn đắt buổi đình công đầu tiên của công nhân của Quận hạt để bảo
vệ quyền lợi về mực lương và thâm niên trong nghề. Và công đoàn đó dẫn đến sự ra đời và phát triển
của công đoàn SEIU Local 434B do bà Ophelia McFadden lãnh đạo. Trước đó bà Elinor Glenn đã tuyển
bà Ophelia McFadden làm nhân viên Đại Diện vào năm 1968 và khuyến khích sự lãnh đạo của bà ấy. Vai
trò của bà giúp nâng cao phong trào mới mẻ đối công nhân viên điều dưỡng. Điều này sẽ luôn là giây
phút tự hào nhất của bà Elinor Glenn. Công đoàn SEIU Local 434B sau này trở thành ULTCW và hiện này
là công đoàn SEIU 2015.
Điều kiện
Học Bổng Elinor Glenn dành cho những công nhân viên điều dưỡng dài hạn và gia đình của họ theo điều
kiện sau đây.
1. Điều dưỡng viên hợp lệ phải làm việc ít nhất một năm liên tục là điều dưỡng viên dài hạn trong
bất kỳ 49 quận hạt do công đoàn SEIU Local 2015 đại diện từ ngày 31 tháng 5 năm 2017.
2. Điều dưỡng viên hoặc con của họ, con riêng, hoặc con dưới quyền bảo hộ và cháu nội/ngoại đều
hợp lệ.
3. Người nộp đơn phải đang học ở trường Đại học 4 năm, chương trình Thạc sĩ, trường cao đẳng
cộng đồng có tín nhiệm, trường cao đẳng nghề hoặc online trong học kỳ Mùa thu của lịch học,
khi đang nộp đơn.
4. Chỉ một cá nhân có thể nhận được học bổng này một lần duy nhất.
5. Học bổng sẽ giới hạn một phần thưởng cho mỗi hộ gia đình mỗi năm.
6. Học bổng sẽ được thưởng mà không phân biệt giới tính, chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, định
hướng giới tính, tuổi, hoặc khuyết tật của người nộp đơn.
Ủy Ban Xét Duyệt sẽ được chọn hang năm từ một nhóm điều dưỡng viên dài hạn trong quận hạt được
tham gia hợp lệ. Ban CLTCEC sẽ bầu chọn những ứng cử viên tự đề cử, hoặc được chủ hãng hoặc đối tác
liên minh với CLTCEC đề cử. Trong các ứng cử viên được đề cử, Ban CLTCEC sẽ chọn 5 người xét duyệt
đơn xin quỹ học bổng làm theo hướng dẫn của chính sách về nội quy hiện hành của CLTCEC. Người xét
duyệt sẽ đánh giá mỗi đơn xin Quỹ Học Bổng; chấm điểm theo hướng dẫn.
Hướng dẫn
Cả ba phần trong đơn sẽ được thẩm định và chấm điểm. Số điểm cao nhất một người nộp đơn có thể
nhận là 50 điểm. Lời tường trình về cá nhân sẽ được ủy ban xét duyệt đánh dựa theo khả năng của
người nộp đơn làm theo câu hỏi sau đây. Các hoạt động thiện nguyện sẽ được thẩm định theo độ chính
xác của thông tin đã cung cấp. Học bạ sẽ được xét theo khả năng của người nộp đơn hội đủ điều kiện
tối thiểu.
Các Câu Hỏi Thường Gặp Của Người Nộp Đơn:

Loại học bổng: Quỹ học bổng được dùng cho các chi phí liên quan đến chương trình học đang đăng ký.
Bao gồm có sách, vật dụng, học phí, quần áo, phương tiện giao thông hoặc các món đồ khác được dùng
trong giai đoạn đăng ký chương trình học.
Có bao nhiêu học bổng được trao tặng: 20 cho mỗi năm
Mức độ trao tặng học bổng: một lần mỗi năm
Mỗi học bổng là bao nhiêu tiền: ngân phiếu $1,000 sẽ gửi qua đường bưu điện đến người nộp đơn được
trao tặng
Người nộp đơn sẽ là người xin học bổng và có thể là Điều dưỡng viên dài hạn hoặc người trong gia đình
họ, gồm có con, con riêng, hoặc con được quyền bảo hộ và cháu nội/ngoại
Điều dưỡng viên hợp lệ sẽ là Điều dưỡng viên dài hạn
Chủ của Điều dưỡng viên sẽ là tên của người mà người điều dưỡng IHSS chăm sóc cho hoặc là tên công
ty/trung tâm trung gian của Viện dưỡng lão hoặc Công ty Trung gian Tư nhân
Lời tường trình của người nộp đơn nên diễn tả rõ ràng về:
•
•
•

Lý tưởng của mình về công lý xã hội, hoạt động cho nhân công hoặc chính trị
Mục tiêu của mình để đạt được sự thay đổi trong xã hội
Ngữ pháp, dấu câu và chính tả đúng

Liệt kê: Tên tổ chức, nhiệm vụ, mốc thời gian và số giờ làm thiện nguyện hoặc hoạt động xã hội. Thêm
vào tóm tắt về tên và số điện thoại tham khảo để có thể xác minh.
Nhận Học bạ Không Chính Thức. Nếu người nộp đơn tốt nghiệp cấp 3 năm nay, thì người đó phải đính
kèm theo học bạ cấp 3 của mình. Nếu người nộp đơn vừa học năm thứ nhất sau cấp 3, thì người đó
phải đính kèm học bạ của trường cao đẳng, đại học, hoặc trường dạy nghề. Học bạ phải cho thấy điểm
trung bình là tối thiểu là 3.0. Chứng minh bằng tài liệu cần phải nộp chung tuần với lúc nộp đơn xin.
Đơn không điền đầy đủ sẽ không được xét duyệt
Hạn chót để nhận đơn sẽ là thứ 4, ngày 31 tháng 5 năm 2017

