Hormel Foods cam kết sẽ cung
cấp cơ hội giáo dục cao đẳng/đại
học cho con của các thành viên
ham học của chúng tôi.
Chúng tôi bắt đầu chương trình ở thời điểm
khi việc trả tiền học cao đẳng/đại học đã trở
thành một thách thức đối với rất nhiều người,
và khi các trường cao đẳng cộng đồng —
nền tảng của nhiều cộng đồng ở Hoa Kỳ —
lại đối mặt với những khó khăn về tuyển sinh.

Yêu cầu duy nhất về mặt học thuật là sinh
viên tốt nghiệp trung học phổ thông và đáp
ứng các yêu cầu đầu vào của trường cao
đẳng cộng đồng. Chúng tôi sẽ hợp tác với
các trường cao đẳng cộng đồng ở các thành
phố có hoạt động của chúng tôi.

Inspired Pathways sẽ cấp học bổng chương
trình bằng cao đẳng 2 năm cho trẻ phụ thuộc
của mọi thành viên nhóm Hormel Foods tại
Hoa Kỳ, bắt đầu từ cuối năm nay, với các lớp
vào cao đẳng trong năm học 2021-2022.

Ngoài chương trình hỗ trợ tiền học, các tài
nguyên của chương trình và ủy ban hướng
dẫn cộng đồng cũng sẽ được cung cấp cho
các sinh viên, bao gồm hỗ trợ đăng ký, thực
tập và mọi cơ hội phát triển sự nghiệp khác.

Inspired Pathways được thiết kế để bao gồm
tất cả trẻ phụ thuộc của các thành viên nhóm
Hormel Foods, và không dựa trên thành tích
nhát định về điểm kiểm tra hay GPA.

Tìm hiểu thêm hoặc
liên hệ với chúng tôi tại

HormelInspiredPathways.com
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Tham gia
Tìm hiểu thêm hoặc liên hệ với chúng tôi tại

HormelInspiredPathways.com

Phụ huynh & Sinh viên
Sau đây là một số chi tiết quan trọng về
quy trình đăng ký và dòng thời gian. Chi tiết
hoàn chỉnh được ghi trên website chương
trình, hoặc thông qua liên hệ trong bộ phận
nhân sự của bạn.
• Sinh viên có thể đăng ký nếu phụ huynh hoặc
người giám hộ hợp pháp của họ là một nhân
viên toàn thời gian hoặc bán thời gian đủ điều
kiện nhận phúc lợi của Hormel Foods trong tối
thiểu một (1) năm tính đến hoặc trước ngày
1 tháng 11 năm 2021 cho kỳ tuyển sinh mùa
thu năm 2021. Từ giờ trở đi, yêu cầu một năm
sẽ là tính đến ngày 1 tháng 8 của năm đó.
• Đơn đăng ký sẽ khả dụng trước tháng 11,
2020 cho các sinh viên bắt đầu đi học vào
Mùa thu năm 2021. Trước hết, các sinh viên
phải hoàn tất, gửi đi và bao gồm đơn đăng ký
FAFSA của họ. Chúng tôi biết đây là một việc
lớn và sẽ cung cấp các tài nguyên để giúp phụ
huynh và sinh viên hoàn thành quy trình này.
• Người đăng ký phải thể hiện rằng họ đã đăng
ký cho tất cả các tài nguyên hỗ trợ tài chính
cấp liên bang, tiểu bang và địa phương bằng
cách gửi Báo cáo Hỗ trợ Sinh viên FAFSA
kèm theo đơn đăng ký này.

Cộng đồng

Các trường cao đẳng cộng đồng giúp tạo
thành xương sống cho cộng đồng ham
học của chúng ta. Chúng tôi cam kết sẽ làm
việc với các trường cao đẳng cộng đồng
và thành viên cộng đồng ở địa phương để
đảm bảo thành công cho chương trình này.

• Trường học phải là một trường cao đẳng cộng
đồng tại đó sinh viên đủ điều kiện đóng tiền học
trong tiểu bang. Chỉ các cao đẳng công, phi lợi
nhuận mới đủ điều kiện. Trường học phải là một
trường Hoa Kỳ được công nhận chính thức, và
được liệt kê trên website chính thức của Bộ Giáo
dục Hoa Kỳ.
• Hormel Foods sẽ cung cấp Trợ cấp Tiền học
cho tối đa 4 học kỳ giáo dục cao đẳng. Số tiền
trợ cấp sẽ được tính sau khi mọi hỗ trợ tài
chính khác được xác định. Sinh viên sẽ có 4
năm (8 học kỳ) sau khi tốt nghiệp trung học phổ
thông để sử dụng cả 4 học kỳ Trợ cấp Tiền học.
• Sinh viên phải duy trì lịch học toàn thời gian
và thành tích học tập tốt tại trường học mà họ
theo học.
• Học sinh theo học các Trường THPT Austin
hoặc Pacelli trước hết phải đăng ký nhận
Học bổng Austin Assurance Scholarship tại
AustinAssurance.org, vốn trả tiền học và chi
phí tại Riverland Community College.

Bạn muốn hỗ trợ chương trình?
• Tham gia tình nguyện trên Ủy ban Tư vấn
Cộng đồng
• Trở thành một Huấn luyện viên / Người hướng
dẫn Cao đẳng
• Liên hệ với chúng tôi tại HormelInspiredPathways.com
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