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Tóm Tắt Chương Trình Cơ Hội Học Bổng Tín Dụng Thuế  
 

Thiết Lập: Chương Trình Cơ Hội Học Bổng Tín Dụng Thuế cung cấp học bổng cho các học sinh nào đủ 

điều kiện và muốn theo học một trường công lập hoặc tư thục theo sự lựa chọn của chúng. 

 

Điều Kiện: Chương Trình Cơ Hội Học Bổng Tín Dụng Thuế cho phép các cơ quan doanh nghiệp đóng 

góp cho tổ chức cơ hội học bổng là tổ chức tài trợ cho những học sinh nào đủ điều kiện và cư trú trong 

phạm vi của một trường học có thành tích thấp. "Trường có thành tích thấp" có nghĩa là một trường tiểu 

học hoặc trung học trong tiểu bang Pennsylvania bị xếp hạng chót 15% của các trường. Việc xếp hạng này 

dựa vào kết quả tổng hợp của hai môn toán và tập đọc trong kỳ thi PSSA gần đây nhất. Thuật ngữ này 

không bao gồm các trường hợp đồng, trường kỹ thuật hoặc trường kỹ thuật hướng nghiệp. Học sinh nào 

(kể cả học sinh mới vào Mẫu Giáo) cư ngụ trong địa bàn của trường có thành tích thấp ngay ngày đầu tiên 

đến lớp đều đủ điều kiện nộp đơn xin học bổng. Những học sinh đủ điều kiện có thể bao gồm trẻ em: 

 

 hiện đang theo học trường có thành tích thấp;  

 hiện không theo học một trường công lập;  

 trước đây theo học chương trình dạy tại nhà; hoặc  

 trước đây theo học trường hợp đồng hoặc kỹ thuật hợp đồng.  

 

Học sinh đủ điều kiện có nghĩa là những trẻ em nào đang ở độ tuổi đến trường và cư ngụ trong địa bàn 

của trường có thành tích thấp ngay ngày đầu tiên đến lớp đồng thời thu nhập của hộ gia đình thỏa mãn 

được những điều kiện như sau: 

 

 Cho đến tháng 6 năm 2013: $60,000 cộng với $12,000 cho mỗi thành viên độc lập trong hộ;  

 1 tháng 7 năm 2013 cho đến 30 tháng 6 năm 2014: $75,000 cộng với $15,000 cho mỗi thành viên 

độc lập trong hộ;  

 Đối với học sinh khuyết tật, số tiền cấp sẽ được điều chỉnh theo quy định của luật pháp.  

 

Hàng năm Bộ Giáo dục Pennsylvania sẽ công bố một danh sách các trường tiểu học và trung học nào bị 

xếp vào hạng chót 15% của các trường dựa trên kết quả tổng hợp của môn toán và tập đọc trong kỳ thi 

PSSA, và bị xếp vào hạng trường có thành tích thấp. 

 

Số Tiền Học Bổng: Sau đây là số tiền học bổng tối đa được cấp cho học sinh nào đủ điều kiện:  

 

 $8,500 cho học sinh không bị khuyết tật  

 $15,000 for cho một học sinh khuyết tật  

 

Tài trợ: Cơ hội học bổng được tài trợ bởi sự đóng góp của các cơ quan doanh nghiệp cho các tổ chức học 

bổng để trao đổi với tín dụng thuế. Số lượng học bổng không thể vượt quá số tiền các cơ quan doanh 

nghiệp đóng góp cho các tổ chức học bổng. Thậm chí nếu một học sinh hội đủ điều kiện để được cấp học 

bổng, học bổng đó phải dựa trên quỹ có sẵn. 



Translation and Interpretation Center Opportunity Scholarship Tax Credit Program Overview 

3/2013 Vietnamese    

 

Yêu cầu: Học bổng chỉ có thể được sử dụng cho học phí và lệ phí liên quan đến việc học tại trường tư 

thục hoặc trường công lập không thuộc khu vực học sinh cư ngụ. Học bổng sẽ không được cấp cho học 

sinh theo chương trình giáo dục tại nhà. Số tiền kết hợp của tiền học bổng và tiền trợ cấp tài chính không 

được vượt quá tiền học phí và lệ phí liên quan đến trường học sinh theo học. Quỹ học bổng do phụ huynh 

nhận không được coi là thu nhập phải đóng thuế. Trường công lập hoặc tư thục nào tham gia không  thể 

đòi tiền học phí cao hơn so với mức bình thường của nó đối với học sinh  không tham gia. 

 

Giao thông vận chuyển: Sở giáo dục nào cung cấp phương tiện vận chuyển cho học sinh của mình phải 

cung cấp phương tiện vận chuyển cho một học sinh theo học một trường tư thục tọa lạc trong vòng 10 

dặm ranh giới địa bàn của sở giáo dục. Sở giáo dục nào cung cấp phương tiện vận chuyển cho học sinh 

của mình phải cung cấp phương tiện vận chuyển cho một học sinh theo học một trường công lập không 

thuộc khu vực học sinh cư ngụ và tọa lạc trong vòng 10 dặm ranh giới địa bàn của sở giáo dục. 

 

Làm thế nào để nộp đơn xin cấp Cơ Hội Học bổng: Cơ Hội Học Bổng sẽ được cấp dưới sự phê duyệt 

của các tổ chức học bổng, chứ không phải Bộ Phát Triển Cộng Đồng và Kinh tế (DCED) hoặc Bộ Giáo 

Dục. Danh sách của các tổ chức Cơ Hội Học Bổng có trên trang web DCED, www.newpa.com / ostc. 

Liên kết này cung cấp những hướng dẫn cụ thể về cách thức liên lạc với các tổ chức cơ hội học bổng đã 

được phê duyệt. Các tổ chức cơ hội học bổng sẽ cung cấp chi tiết liên quan đến quá trình nộp đơn của tổ 

chức mình. Để tham gia vào chương trình này, phụ huynh nên làm việc thông qua các tổ chức cơ hội học 

bổng đã được phê duyệt, chứ không phải DCED. 

 

Cấp học bổng: Để cấp học bổng, tổ chức học bổng sẽ ưu tiên cho các ứng viên hội đủ điều kiện như: 

 đã nhận học bổng vào năm học trước;  

 những học sinh hội đủ điều kiện về thu nhập; hoặc  

 những học sinh nào hội đủ tiêu chuẩn về thu nhập nhất định và cư trú trong sở giáo dục hạng nhất. 

Đây là một sở giáo dục hàng ngày có thành viên trung bình nhiều hơn 7.500 học sinh đã nhận 

được tạm ứng tiền trợ cấp giáo dục cơ bản, hoặc một sở giáo dục đã nhận được tạm ứng tiền trợ 

cấp giáo dục cơ bản, và khó tránh khỏi bị tuyên bố khủng hoảng tài chính theo mục 691 của bộ 

luật trường công lập hoặc là tham gia vào vụ kiện tụng chống lại khối cộng hòa trong đó sở giáo 

dục tìm sự trợ giúp tài chính từ khối cộng hòa để cho phép sở giáo dục tiếp tục hoạt động. 

 

Trách nhiệm của phụ huynh: Theo chương trình này, phụ huynh có trách nhiệm liên hệ và ghi danh 

học sinh tại một trường công lập hoặc tư thục. 

Muốn đọc những tài liệu và thông tin khác bằng tiếng Việt, xin coi trang web: 

www.philasd.org/language/vietnamese 

http://www.philasd.org/language/vietnamese

