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Không chỉ HY VỌNG em sẵn sàng cho tương lai...lên 
kế hoạch từ giờ. 

  
 

Các yêu cầu về điều kiện hợp lệ HOPE trong tờ bướm này phản ảnh các thay đổi đặc thù từ việc thông qua Đạo Luật  Hạ 
Viện 326 năm 2011 

(Bảo tồn HOPE và chương trình Mầm Non Georgia cho Các Thế Hệ Tương Lai). Liên hệ với nhân viên tư vấn của các 
em nếu có các câu hỏi khác.  

Các điều kiện nhận học bổng HOPE hay học bổng Zell Miller?  
Để đủ điều kiện nhận Học Bổng HOPE, học sinh phải đạt tối thiểu điểm trung bình cộng tích lũy 3.0 trong tất cả các môn 
học cấp trung học phổ thông. Các học sinh phải đạt tín chỉ cấp trung học phổ thông trong các môn học nâng cao 
(advanced courses) để đủ điều kiện. Người nhận HOPE phải theo học tại một định chế sau phổ thông đủ điều kiện. Các 
em phải đáp ứng các điều kiện thường trú Geogia và phải là công dân Mỹ hay là cá nhân đủ điều kiện tuy không là công 
dân. Người nộp đơn phải đăng ký dịch vụ tuyển quân, nếu áp dụng, và không bị buộc tội liên quan đến thuốc hay thiếu 
nợ trường học. Thêm vào việc đáp ứng các yêu cầu nêu trên, Người Nhận Học Bổng Zell Miler phải là thủ khoa hay á 
khoa của trường trung học phổ thông của các em, hay có điểm GPA cấp trung học phổ thông là 3.7 hay cao hơn và có 
tổng điểm, trong một lần thi, SAT là 1200 hay cao hơn trong môn toán và đọc hay điểm ACT là 26 hay cao hơn.   
Các môn học cấp trung học phổ thông nào sẽ tính vào điều kiện nhận HOPE?  
Tất cả các môn học thuật trong lãnh vực ngôn ngữ, toán, khoa học, khoa học xã hội, và ngôn ngữ cổ điển hay hiện đại, bao 
gồm các môn học cả bắt buộc lẫn tự chọn trong các lãnh vực này, sẽ tính vào điều kiện hợp lệ HOPE. Nếu một học sinh 
không đạt một môn học trong lãnh vực học thuật chủ yếu, và học lại, cả hai điểm số sẽ được tính vào điểm trung bình 
HOPE của học sinh. Các học sinh vào học trường trung học phổ thông niên học 2011–12  và sau đó sẽ bắt buộc đạt tín chỉ 
trong các giáo trình chặt chẽ dành cho cấp trung học phổ thông để đủ điều kiện nhận học bổng HOPE trong tương lai. Các 
học sinh nhận tín chỉ môn học theo trình tự chuẩn của GCPS trong lãnh vực toán và khoa học  (cũng như ngoại ngữ hay 
các lớp học nâng cao (Advanced Placement) cấp đại học hay lớp học lấy tín chỉ phổ thông trung học quốc tế International 
Baccalaureate)) sẽ đáp ứng điều kiện chặt chẽ của học bổng HOPE. Khóa 2015 phải đạt ít nhất hai tín chỉ chặt chẽ, ba tín 
chỉ bắt buộc đối với học sinh tốt nghiệp khóa 2016, và bốn tín chỉ đối với học sinh tốt nghiệp khóa 2017. Yêu cầu này không 
áp dụng đối với các học sinh vào học đại học trước năm 2015. 
Điểm trung bình “80” trong các môn học thuật giúp học sinh đủ điều kiện nhận Học Bổng HOPE? 
Không. Điểm trung bình từng môn học (thể hiện bằng phần trăm) phải được chuyển đổi sang thang điểm 4.0, căn cứ trên 
thang điểm của Các Trường Công Lập Quận Gwinnett. Ví dụ như, điểm 77% có giá trị 2.0, điểm 88% chuyển thành 3.0, 
và điểm 94% là 4.0. Xem “Sách Về Sự Lựa Chọn”, sáchr “Sổ Tay Dành Cho Phụ Huynh/Học Sinh” hay 
bảng điểm của thang điểm Gwinnett. 
Có các môn học cấp trung học phổ thông nào được tính them tỉ trọng? 
Chỉ dành cho HOPE, các điểm số của các môn học Nâng Cao (AP) và Phổ Thông Quốc Tế (IB) sẽ 
được tính theo tỉ trọng như sau:  
• Các học sinh Gwinnett được nhận thêm 10 điểm vào điểm số đạt được trong môn học AP và IB 

để xếp hạng và GPA trong đơn đăng ký học đại học. 
• Trong việc quyết định điều kiện nhận Học Bổng HOPE, 10 điểm do GCPS thêm vào sẽ bị trừ ra 

từ điểm số AP hay IB (chỉ tính cho HOPE).  
• Chỉ để tính trung bình HOPE, điểm số “không tính tỉ trọng” sẽ được chuyển sang thang điểm 4.0, kế 

đó .5 điểm sẽ được thêm vào điểm đã được chuyển đổi. Không có điểm nào cao hơn 4.0 được trao. 

Ví dụ: Học sinh đạt điểm 88 trong môn Sinh Vật AP, và điểm số tính theo tỉ trọng là 98 với 10 điểm 
cộng. Để xác định thứ hạng và điểm GPA trong việc đăng ký nhập học đại học, điểm sẽ được tính là 
“A” với điểm số trung bình 98 và điểm 4.0 theo thang điểm GCPS. Chỉ để tính điều kiện hợp lệ để 
được nhận Học Bổng HOPE, điểm số không tính tỉ trọng 88, được xem là điểm “B,” sẽ được chuyển 
đổi sang điểm 3.0, kế đó .5 được cộng vào thành điểm 3.5. Nếu học sinh có điểm trung bình không 
tính tỉ trọng là 92 (102 với 10 điểm cộng), điểm chuyển đổi sẽ là điểm 4.0 cho cả mục đích xếp 
hạng lẫn cách tính học bổng HOPE. 

Ai tính điểm trung bình HOPE và quyết định điều kiện hợp lệ nhận Học bổng? 

www.GAcollege411.org 
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Hội Đồng Tài Chánh Học Sinh Georgia, cơ quan tiểu bang, tính điểm trung bình HOPE dựa trên thông tin bảng điểm do 
Các Trường Công Lập Quận Gwinnett cung cấp. Hệ thống trường học không tính điểm trung bình HOPE và không tiếp 
cận với các tính toán của tiểu bang.   
Điểm trung bình HOPE sẽ được ghi trong bảng điểm Gwinnett hay trong bảng báo cáo kết quả học tập? 
Không. Bởi vì điểm trung bình HOPE không do GCPS tính, điểm này sẽ không xuất hiện trong bảng điểm học sinh hay 
bảng báo cáo kết quả học tập. 
Các gia đình biết về tình trạng điều kiện hợp lệ HOPE như thế nào và khi nào? 
Các học sinh sẽ không nhận thông báo trực tiếp và tự động về tình trạng điều kiện hợp lệ HOPE. Các học sinh và/hoặc 
phụ huynh có thể vào www.GAcollege411.org và mở tài khoản “My411 Student Account.” Tiểu bang thường đăng thông tin 
điều kiện hợp lệ HOPE dành cho các học sinh lớp 12 sẽ tốt nghiệp trên các tài khoản cá nhân này vào giữa tháng Sáu. Sau khi 
tiểu bang đăng thông tin về điều kiện hợp lệ HOPE trên GAcollege 411, các gia đình có thể liên hệ văn phòng hỗ trợ tài 
chánh của trường đại học hoặc trường sau phổ thông mà học sinh đăng ký nhập học vào mùa hè hoặc mùa thu. Nhân 
viên hỗ trợ tài chánh sẽ tiếp cận thông tin này trực tiếp từ Hội Đồng Tài Chánh Học Sinh Georgia. 
Các học sinh cần phải làm gì để giữ Học Bổng HOPE? 
Để giữ học bổng, các học sinh đại học phải duy trì điểm GPA ở mức 3.0 hay cao hơn trong các học kỳ mà em đạt 30-, 60-, 
và 90 giờ học đạt tín chỉ. Học sinh nào mất học bổng vì điểm trung bình xuống dưới mức 3.0 có một năm để lấy lại học bổng 
bằng cách nâng điểm GPA lên trở lại mức 3.0. Các học sinh chỉ có thể lấy lại học bổng một lần. Các học sinh nhận học bổng 
Zell Miller Scholars phải duy trì điểm trung bình 3.3 tại trường đại học. Nếu học sinh có điểm trung bình thấp hơn điểm GPA 
3.3 bắt buộc, nhưng duy trì điểm 3.0 hay cao hơn, học sinh duy trì điều kiện hợp lệ để được nhận phần thưởng HOPE bình 
thường. Chỉ có học sinh học lấy bằng cử nhân đủ điều kiện nhận học bổng HOPE cho đến 127 giờ học kỳ. 
Chương Trình Học Bổng HOPE thanh toán những gì cho học sinh đủ điều kiện nhận học bổng? 
Các học sinh đủ điều kiện nhận học bổng có thể sử dụng quỷ phần thưởng HOPE – Học bổng HOPE và Zell Miller 
Scholarship— để thanh toán học phí trong các chương trình cấp bằng tại các trường đại học và cao đẳng công lập và tư thục, 
hay phi lợi nhuận có chức năng tại Georgia. Ngân sách HOPE có thể được sử dụng để thanh toán học phí cho các chương 
trình học cấp bằng hay chứng chỉ có chức năng. Chương trình Học Bổng HOPE do quỷ sổ số tiểu bang tài trợ, và phần 
thưởng sẽ được điều chỉnh hàng năm căn cứ trên doanh thu sổ số.  

Các học sinh theo học các trường đại học và cao đẳng công lập nhận phần thưởng HOPE trị giá tính theo học phí theo giờ 
tại trường học mà em đang theo học. Trị giá tiền học bổng cung cấp cho người nhận học bổng khác nhau, tùy thuộc kiểu 
trường học nào mà em theo học và số lượng giờ học. Ví dụ như, người nhận học bổng HOPE theo học 15 giờ tại một 
trường đại học có trung tâm nghiên cứu có học phí cao hơn sẽ nhận phần thưởng lớn hơn học sinh đang theo học 12 giờ 
tại một trường cao đẳng cộng đồng có học phí thấp hơn. Mức học phí theo giờ căn cứ trên dự đoán số lượng người đủ điều 
kiện nhận học bổng và doanh thu sổ số ước định trong niên học. Học sinh có thể không sử dụng ngân sách HOPE để thanh 
toán cho các lớp học phụ đạo hay nâng cao, và có khung thời gian bảy năm để sử dụng học bổng HOPE sau khi tốt nghiệp 
phổ thông.  

Thông thường, phần thưởng Học Bổng HOPE thanh toán gói học phí, nhưng không thanh toán lệ phí, sách giáo khoa, 
tiền phòng, hay tiền ăn. Điều đó nói rằng, Chương Trình Học Bổng HOPE vẫn là một nguồn tài trợ lớn lao cho việc học 
đại học đối với nhiều gia đình Georgia.  

Các học sinh hàng đầu của tiểu bang có thể đủ điều kiện nhận học bổng toàn phần Zell Miller, dành cho các thủ khoa, á 
khoa và các học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm GPA và điểm thi cao, những em có kế hoạch theo học tại 
các trường cao đẳng hay đại học công lập có chức năng.  

Trường tư thục trao phần thưởng cho cả người nhận học bổng HOPE lẫn Zell Miller một khoản tiền cố định, bất chấp số 
giờ học sinh theo học.  

Các học sinh đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chánh căn cứ theo nhu cầu (needs-based) có thể đủ điều kiện mượn nợ (Student 
Access Loan) với lãi suất thấp (1%), do Hội Đồng Tài Chánh Học Sinh Georgia điều hành. Lấy đơn tại 
www.GAcollege411.org.  Các khoản nợ này có thể được hủy nếu người mượn nợ được chứng thực và dạy tại một trường 
công lập khối Mẫu Giáo–12 tại Georgia trong các môn khoa học, công nghệ, công trình hay toán. Mỗi năm dạy học sẽ được 
hủy một năm nợ tiền học. 

Các thắc mắc? Liên hệ số 1-800-505-GSFC (4732) or 770-724-9000 hay kiểm tra trực tuyến tại 
www.GAcollege411.org.  
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