Học bổng YSEALI PROFESSIONAL học kỳ mùa xuân năm 2019
Thứ ba, 30 Tháng 10 2018 08:53

Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Tp. Hồ Chí Minh chuyển đến trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về chương trình học bổng YSEALI PROFESSIONAL học kỳ mùa xuân năm 2019. Thông tin về chương trình học bổng như sau:

1. Đối tượng:
2. Mục đích:

các nhà lãnh đạo trẻ Đông Nam Á.

đây là một chương trình ngoại giao công của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được thiết kế để thúc đẩy các mục tiêu chiến lược trong khu vực, phá vỡ các rào cản tách biệt thế hệ lãnh đạo tiếp theo ở Đông Nam Á và liên kết những nhà lãnh đạo này với Hoa Kỳ.

3. Chế độ học bổng:
- Ứng viên trúng tuyển đến Hoa Kỳ trong 05-06 tuần để phát triển hơn nữa các kỹ năng chuyên môn.

4. Điều kiện
- 25-35 tuổi;

- Nói tiếng Anh trôi chảy;

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc thuộc lĩnh vực liên quan và hiện đang làm việc;

- Chứng minh khả năng lãnh đạo và hợp tác;
- Là thành viên của YSEALI. Tham gia YSEALI tại

https://asean.usmission.gov/yseali/

5. Cách thức đăng ký:

đăng ký online tại các trang sau:

- Chủ đề: Civic Engagement, tổ chức bởi Đại học Montana

http://www.umt.edu/mansfield/internationalprograms/yseali-civic-engagement/default.php

- Chủ đề: Economic Empowerment, tổ chức bởi by American Councils

https://ais.americancouncils.org/pfp

- Chủ đề: Governance and Society, tổ chức bởi American Councils of Young Political Leaders (ACYPL)

https://www.surveymonkey.com/r/ACYPLYSEALIPFP_Spring2019_Application

- Chủ đề: Sustainable Development and the Environment, tổ chức bởi International City/County Management Association (ICMA)

https://www.surveymonkey.com/r/Spring19_YSEALI_ICMA

6. Hạn đăng ký: ngày 16 tháng 11 năm 2018
Mọi thắc mắc xin liên hệ: Phòng Công tác công, Chương trình YSEALI Professional Fellows, theo email: pas.culture@gmail.com hoặc lemuontk@state.gov
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