Đối tượng

Lĩnh vực

Thời gian

Cách thức ứng
tuyển

Sinh viên ULIS
và sinh viên các
trường đại học
khác trên địa
bàn Hà Nội

Học bổng tình
nguyện

Từ tháng 9/2020 đến
tháng 6/2021 (10 tháng)

Nộp hồ sơ trực
tuyến

▶ Về Hyundai Jump School
Hyundai Jump School là chương trình do Tổ chức Tình nguyện vì Hòa bình Việt Nam (VFP)
triển khai với sự tài trợ của Tập đoàn Hyundai Hàn Quốc thông qua tổ chức điều phối là JUMP
Hàn Quốc với sự đồng hành chính và xuyên suốt của trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc
gia Hà Nội (VNU- ULIS), nhằm thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng giáo dục cho các em học
sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Nội và các vùng lân cận, đồng thời thông qua đó bồi
dưỡng các bạn sinh viên trở thành những nhân tài có tấm lòng bao dung, chia sẻ và đóng góp
cho một xã hội tốt đẹp hơn thông qua hoạt động hỗ trợ giáo dục.
Bằng việc kết hợp với các trung tâm hoạt động vì cộng đồng, các trường học trên địa bàn Hà Nội
và các vùng lân cận, mang đến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn cơ hội được học tập và phát
triển bình đẳng, từng bước góp phần tạo nên một xã hội công bằng, không có phân biệt đối xử.
Xuyên suốt 10 tháng tham gia chương trình Hyundai Jump School, các bạn sinh viên sẽ đồng
hành cùng các bạn học sinh, cùng nhau chia sẻ không chỉ về mặt kiến thức mà còn những niềm
vui, nỗi buồn trong cuộc sống hàng ngày.

1

I.

HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1.

Nội dung hoạt động:
Hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trung tâm hoạt động vì

cộng đồng, các trường học trên địa bàn Hà Nội và các vùng lân cận.
※ Trong thời gian hoạt động, sinh viên sẽ hỗ trợ về học tập, tổ chức các buổi tập huấn
nâng cao nhận thức và kỹ năng cho các em học sinh.
※ Đây là hoạt động tình nguyện kéo dài liên tục trong khoảng 10 tháng giúp việc gắn
kết giữa các em học sinh và các bạn sinh viên trở nên chặt chẽ hơn.

2.

Thời gian hoạt động:
Từ tháng 9/2020 đến tháng 6/2021 (10 tháng)
Trong vòng 10 tháng, các bạn sinh viên cần phải đảm bảo hoạt động đủ 4 tiếng

mỗi tuần, kể cả trong thời gian nghỉ giữa kỳ.

3.

Địa điểm hoạt động:
Các trung tâm hoạt động vì cộng đồng và các trường học trên địa bàn Hà Nội và

các vùng lân cận.
※ Tham khảo mục VI: Danh sách các trung tâm tham gia chương trình Hyundai Jump
School tại Việt Nam năm đầu tiên.

II.

QUYỀN LỢI CỦA SINH VIÊN

1.

Học bổng:
Sinh viên sẽ nhận được một suất học bổng có giá trị 14.440.000 đồng. (Mười

bốn triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng).
※ Trường hợp bỏ dở giữa chừng, hoặc có hành vi không trung thực, vi phạm cam
kết trong thời gian tham gia chương trình thì học bổng sẽ dừng lại.
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Hỗ trợ của đội ngũ Mentors có chất lượng và chuyên môn

2.

Đội ngũ mentors của chương trình bao gồm những người có chuyên môn trong
nhiều lĩnh vực khác nhau. Thông qua hình thức ghép cặp, các mentors sẽ tư vấn định
hướng học tập, con đường sự nghiệp cho các bạn sinh viên. Trong vòng 10 tháng, các
hoạt động mentoring sẽ được diễn ra linh hoạt theo các hình thức 1:1, nhóm nhỏ và
talkshow cụ thể như sau:
•

Các Mentor sẽ phối hợp với VPV/JUMP tổ chức 02 buổi tập huấn/chia sẻ/trao

đổi với nhóm từ 20-30 bạn sinh viên về một chủ đề mà các bạn sinh viên quan tâm.
•

Hai tuần một lần, Mentor sẽ tham gia vào 01 buổi chia sẻ với 01 nhóm nhỏ từ

5-10 sinh viên về một chủ đề/kỹ năng/lĩnh vực vốn là thế mạnh của Mentor.
•

Bên cạnh việc trao đổi theo nhỏm nhỏ và nhóm lớn, các bạn sinh viên có thể

liên hệ trực tiếp với Mentor để được định hướng, tư vấn theo hình thức 1:1 trong suốt
thời gian tham gia chương trình.
3.

Chuyến đi thực tế tại Hàn Quốc
Chuyến đi thực tế tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc và tham gia buổi Mentoring toàn

cầu (Global Mentoring) được đài thọ toàn bộ chi phí bởi Tập đoàn Hyundai Hàn Quốc
dành cho những sinh viên có hoạt động xuất sắc trong thời gian tham gia chương trình.
III. ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
1.

Đối tượng:
• Là sinh viên đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-ULIS) và sinh
viên các trường đại học khác trên địa bàn Hà Nội.
• Là sinh viên năm 2 và năm 3 tại trường đại học tính từ thời điểm tháng 9/2020.

※ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN: Sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo hoặc cận nghèo, gia
đình chính sách. (Sinh viên sẽ mang bản sao và bản gốc các giấy tờ chứng minh liên
quan để đối chiếu nếu được mời tham gia phỏng vấn)
※ Lưu ý: sinh viên sẽ tốt nghiệp trong năm 2021 và sinh viên có thời gian học vượt
quá quy định của nhà trường không được ứng tuyển.
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Yêu cầu đối với sinh viên

2.

• Tích cực, năng động, nhiệt tình và có khả năng giải quyết vấn đề;
• Cam kết tham gia đẩy đủ trong vòng 10 tháng;
• Kiên nhẫn, thấu hiểu và có khả năng làm việc cùng với các em học sinh;
•

Vui vẻ, thân thiện, sẵn sáng hỗ trợ các bạn sinh viên khác để cùng giải quyết nếu có vấn

đề phát sinh.
Số lượng tuyển: 50 sinh viên

3.

Chương trình sẽ tuyển 50 bạn sinh viên trong đó có 30 sinh viên trường Đại học
Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội (VNU-ULIS) và 20 sinh viên thuộc các trường
Đại học khác trên địa bàn Hà Nội).
Cách thức đăng ký:

4.

Sinh

viên

đăng

ký

tham

gia

chương

trình

theo

đường

link:

https://bit.ly/DangkychuongtrinhHyundaiJumpSchool
※Lưu ý: Trong quá trình đăng ký đặc biệt là những ngày cuối cùng, chương trình sẽ
nhận được rất nhiều đơn đăng ký và sẽ dẫn đến một số lỗi về hệ thống không mong
muốn. Vì vậy chương trình khuyến khích các bạn nộp hồ sơ sớm.
5.

Quy trình xét tuyển
•

Vòng hồ sơ: Thời gian nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 21/7/2020 (thứ ba) đến hết

ngày 09/08/2020 (Chủ nhật)
• Vòng phỏng vấn: Chia làm hai giai đoạn:
Đợt 1: dự kiến ngày 2/8/2020 (Chủ nhật) đối với những hồ sơ được chọn từ ngày
21/7/2020 đến 31/7/2020
Đợt 2: dự kiến ngày 13/8/2020 (Thứ 5) đối với những hồ sơ được chọn từ ngày
01/08/2020 đến 09/08/2020
• Vòng phỏng vấn chuyên sâu: dự kiến ngày 20/8/2020
(Thời gian và địa điểm vòng phỏng vấn sẽ được gửi thông báo đến thư điện tử (email)
của từng ứng viên).
• Kết quả vòng phỏng vấn chuyên sâu: Dự kiến ngày 21/8/2020
4

• Lễ ra mắt và định hướng hoạt động của chương trình Hyundai Jump School:
Dự kiến ngày 26/8/2020
※ Lưu ý: Các sinh viên được lựa chọn bắt buộc phải tham gia “Lễ ra mắt và định
hướng hoạt động của chương trình Hyundai Jump School” được tổ chức tại Hà Nội.
Nếu vắng mặt không có lý do chính đáng sẽ bị loại khỏi chương trình.
※ Lịch trình bên trên có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình thực tế.
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IV.

TIÊU CHÍ TUYỂN CHỌN
•

Vòng hồ sơ: Ban tổ chức lựa chọn sinh viên phù hợp dựa trên các tiêu chí về

kết quả học tập, hoàn cảnh gia đình và đơn đăng ký tham gia chương trình.
•

Vòng phỏng vấn: Các sinh viên được lựa chọn ở vòng hồ sơ sẽ tham gia vòng

phỏng vấn và được đánh giá dựa trên các tiêu chí về tinh thần tình nguyện, chủ động,
tích cực, tính trung thực, khả năng giải quyết vấn đề, …
※ Các giấy tờ cần mang theo khi đến phỏng vấn: Bảng điểm (bắt buộc) và giấy tờ
chứng minh trong danh mục đối tượng ưu tiên (nếu có).

Giấy tờ

Giấy tờ chứng minh (tên/số lượng)

Nơi cấp

Ghi
chú

Giấy
tờ
Giấy
tờ bắt
buộc

chứng
minh
kết
quả

01 bản sao Bảng điểm chứng minh

Trang cá nhân trên
Bảng điểm thành tích học tập (tính đến học kỳ website của trường
Đại học
gần nhất)
Mang

học

theo các

tập

giấy tờ
Giấy
tờ
chứng
minh
đối
tượng
ưu
tiên

Đối tượng 01 bản sao Giấy chứng nhận hộ
Giấy
chứng

hộ nghèo/ nghèo/ cận nghèo (nếu có)
cận nghèo 01 bản sao Hộ khẩu gia đình

này khi
Xã/phường nơi cư

đến

trú

phỏng
vấn

minh
hoàn
cảnh gia
đình

Đối tượng
khác

01 bản sao Giấy chứng nhận con
thương binh liệt sĩ (nếu có)
01 bản sao Hộ khẩu gia đình

Xã/ phường nơi cư
trú
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V.

LIÊN HỆ

Tất cả các câu hỏi và thắc mắc liên quan đến chương trình, vui lòng liên hệ với chúng
tôi qua các kênh thông tin sau:
1. Homepage: www.h-jumpschool.vn
2. Fanpage trên Facebook: https://www.facebook.com/hyundaijumpschoolvn/
3. Email: info@h-jumpschool.vn
※ Lưu ý: Chúng tôi khuyến khích bạn gửi email hoặc lời nhắn trên Facebook để nhận
được phản hồi trong thời gian sớm nhất.
※ Chúng tôi khuyến khích bạn gửi hồ sơ sớm nhất có thể do thường vào những ngày
cuối của hạn đăng kí, lượng truy cập có thể tăng cao và gây ra một số lỗi liên quan đến
hệ thống làm ảnh hưởng đến quá trình gửi hồ sơ của bạn.
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VI. THÔNG TIN CÁC TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG VÌ CỘNG ĐỒNG,
TRƯỜNG HỌC

STT

Tên trung tâm

Khu vực

1

Tổ chức Hỗ trợ Nhân đạo cho Trẻ em
Việt Nam Blossom House

Quận Tây Hồ

2

Chùa Bồ Đề

Quận Long Biên

3

Thư viện Dương Liễu

Huyện Hoài Đức

4

School on the Boat

Quận Ba Đình

5

Làng Hữu Nghị Việt Nam

Huyện Hoài Đức

6

Trường Tiểu học Thị Trấn Quốc Oai B

Huyện Quốc Oai

7
8

Trung tâm hoạt động vì cộng đồng ở
Hòa Bình (dự kiến)
Trường Trung học cơ sở ở Quốc Oai
(dự kiến)

Hòa Bình
Huyện Quốc Oai
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THÔNG TIN CHUNG
*Mong

• Hỗ trợ các em trong học tập

muốn ở

• Là người anh chị đồng hành và chia sẻ

TNV

• Tạo động lực học và truyền cảm hứng
▷ Tố chất tìm kiếm ở Tình nguyện viên:
•

Là người trẻ yêu thích công việc tình nguyện, có tinh thần

nhiệt huyết và mong muốn kết nối, chia sẻ, truyền đạt kiến thức cho
các em nhỏ.
•

Vừa là người thầy chỉ bảo và vừa là người bạn chia sẻ với các

em, đặt mình dưới góc nhìn của các em, kiên nhẫn cùng học cùng phát
*Tình
nguyện viên

triển.
(Thông tin riêng của mỗi trung tâm sẽ có ở dưới mỗi bảng giới thiệu
sau mục này)
▷ Mục tiêu mong muốn đạt được cùng với các tình nguyện viên:
•

Các em nhỏ có thể tìm thấy sự tự tin thông qua việc cải thiện

thành tích học tập và chia sẻ với tình nguyện viên.
•

Qua hướng dẫn của các anh chị, các em sẽ biết cách tự học,

được truyền cảm hứng và có thêm hứng thú, động lực trong học tập
và phát triển bản thân.

9

1

Tổ chức Hỗ trợ Nhân đạo cho Trẻ em Việt Nam
BLOSSOM HOUSE
Từ thứ 2 đến thứ 6: 19:00~21:00

Thời gian

Thứ 7 và Chủ nhật: 9:00~17:00

hoạt động

* Sinh viên lựa chọn 2 buổi/tuần
để hoạt động

*Môn học
mong
muốn

Toán, Văn, Ngoại
ngữ
(Anh/Nhật/Hàn),
Lý, Hóa, Mỹ thuật

▷ Địa chỉ trung tâm
Địa chỉ: Số 8, Ngõ 145E Yên Phụ nhỏ, Tây Hồ, Hà Nội
▷ Phương tiện di chuyển
Xe buýt: 41, 50, 55B
Xe máy: Từ Đại học Ngoại Ngữ di chuyển mất khoảng 35 phút
▷ Tầm nhìn của trung tâm (khoảng 3 dòng):
Blossom House như một ngôi nhà thứ hai cho các em nhỏ, một nơi an
toàn các em có thể thoải mái học tập, phát triển và sáng tạo. Ở đây,
Giới thiệu

chúng tôi nỗ lực để cung cấp những cơ hội, kiến thức cho trẻ em và

về trung

gia đình của các em ở Việt Nam với niềm tin vào giáo dục và sức khỏe.

tâm

▷ Đặc điểm của trẻ ở trung tâm (khoảng 3 dòng):
Các em bé gái có hoàn cảnh khó khăn, là nạn nhân của bạo lực gia
đình/ nạn buôn người… Các em nhỏ thân thiện và có tính tự lập, sống
tình cảm. Ngôi nhà đang nuôi dưỡng 15 em độ tuổi từ 8-18 tuổi

* Ngoài phần nội dung ở “Bảng 1. THÔNG TIN CHUNG” Blossom
House mong muốn các anh chị sinh viên sẽ có sự chuẩn bị kĩ càng,
nghiên cứu tài liệu và hướng dẫn nhất quán với chương trình học ở
trường của các em.
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2

CHÙA BỒ ĐỀ
Từ thứ 2 đến thứ 6: 19:00~21:00

Thời gian

Thứ 7 và Chủ Nhật: 9:00~17:00

*Môn học

Toán, Văn, Tiếng

hoạt động

* Sinh viên lựa chọn 2 buổi/tuần mong muốn Anh
để hoạt động
▷ Địa chỉ trung tâm
Địa chỉ: 90 Phú Yên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.
▷ Phương tiện di chuyển:
Xe buýt: 34, 22A, 47A
Xe máy: Từ Đại học Ngoại Ngữ di chuyển mất khoảng 45 phút.
▷ Tầm nhìn của trung tâm:

Giới thiệu

Ngôi nhà chung nơi mà các em được vui chơi, học tập và thỏa sức

về trung

sáng tạo; nơi các em kết bạn, học hỏi, yêu thương và đùm bọc lẫn

tâm

nhau.
▷ Đặc điểm của trẻ ở trung tâm:
Các em nhỏ là trẻ mồ côi, bị bỏ rơi, được các sư bác, sư cô cùng các
bảo mẫu trong chùa nuôi dưỡng, chăm sóc, tạo điều kiện cho các em
sinh hoạt và học tập. Các em nhỏ đa dạng độ tuổi, đáng yêu tuy nhiên
khá nghịch ngợm và có chút ngại ngùng khi mới tiếp xúc.
*Lưu ý: Tuyệt đối không tự ý quay phim/chụp ảnh/phát tán hình ảnh
của các em.
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3

THƯ VIỆN DƯƠNG LIỄU
Từ thứ 2 đến thứ 6: 19:00~21:00

Thời gian

Thứ 7 và Chủ nhật: 9:00~17:00

*Môn học

Toán,

hoạt động

* Sinh viên lựa chọn 2 buổi/ tuần để mong muốn Anh

Tiếng

hoạt động
▷ Địa chỉ trung tâm và cách di chuyển
Địa chỉ: Đội 5 Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội.
▷ Phương tiện di chuyển: xe máy
▷ Tầm nhìn của trung tâm
Thư viện được thành lập dựa trên mục đích giữ gìn và nâng cao văn
hóa đọc, đồng thời là một trung tâm văn hóa nhỏ kết nối và chia sẻ
nguồn tri thức cho người dân ở xã Dương Liễu và các vùng xã lân cận.
▷ Đặc điểm của trẻ ở trung tâm
Giới thiệu

Các em đều là con em gia đình không có điều kiện dư dả để có thể đi

về trung

học thêm tại các trung tâm. Các em học sinh lớp 6, lớp 7 khá dụt dè

tâm

trước người lại, cần có thời gian để có thể cởi mở và gắn kết. Ngoài
những kiến thức văn hóa, các em cũng rất thích tìm hiểu về các kỹ
năng mềm khác.
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SCHOOL ON THE BOAT (SOTB)
Từ thứ 2 đến thứ 6: 17:00 –

Thời gian

19:00

*Môn học

hoạt động

* Sinh viên lựa chọn 2 buổi/tuần mong muốn
để hoạt động.

Toán, tiếng Việt,
Hóa, Lý, Tin học,
tiếng Anh

▷ Địa chỉ trung tâm
Địa chỉ: 109 Nghĩa Dũng, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
▷ Phương tiện di chuyển
Xe máy: Đi từ Đại học Ngoại ngữ khoảng 25-30 phút
Xe buýt: 14, 22A, 34, 31
▷ Tầm nhìn của trung tâm (khoảng 3 dòng):
SOTB tin rằng Giáo dục đưa cho trẻ kiến thức, cơ hội để các em tự đi
tìm được đam mê và động lực để bắt đầu một hành trình mới trong
tương lai
Giới thiệu về
trung tâm

▷ Đặc điểm của trẻ ở trung tâm (khoảng 3 dòng):
Các bạn trẻ ở School on the Boat đều rất ngoan và lễ phép, là con em
của các gia đình khó khăn sinh sống ở khu vực ven sông Hồng. Đôi
khi sẽ có những vấn đề nhỏ xảy ra trong quá trình học ví dụ như các
bạn nói chuyện với nhau không tập trung học, hay vì học ở trên trường
đã khá mệt nên khi đến SOTB sẽ uể oải, thường thì lúc đó anh chị sinh
viên sẽ cố gắng dạy và kết hợp trò chơi cho các em hoặc cho các em
nghỉ sớm hơn bình thường để không làm các bạn bị sợ việc học.
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LÀNG HỮU NGHỊ VIỆT NAM
Từ thứ 2 đến thứ 6:
Buổi sáng: 08:30-10:30

Thời gian
hoạt động

Buổi chiều: 14:00-16:00

*Môn học

vẽ, tập đọc, tập viết,

*Sinh viên lựa chọn 2 buổi trong mong muốn toán, kĩ năng sống
tuần để hoạt động
▷ Địa chỉ trung tâm:
Địa chỉ: Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội
▷ Phương tiện di chuyển
Xe bus: Bus 57
Xe máy: Đi từ Đại học Ngoại Ngữ khoảng 25 phút.
▷ Tầm nhìn của trung tâm:
Đơn vị hoạt động xã hội nhân đạo nhằm nuôi dưỡng, phục hồi chức
năng cho những người con của các cựu chiến binh chịu hậu quả nhiễm

Giới thiệu về chất độc da cam. Tạo điều kiện để họ nhận được giáo dục, quan tâm,
trung tâm hòa nhập với cộng đồng.
▷ Đặc điểm của trẻ ở trung tâm:
Là con cựu chiến binh, những người chịu ảnh hưởng do nhiễm chất
độc da cam hiện đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Tại Làng
Hữu Nghị, các em được tham gia chương trình giáo dục đặc biệt,
hướng nghiệp, dạy nghề. Các bạn nhỏ ở đây giàu tình cảm, đặc biệt
yêu thích các hoạt động vui chơi học tập do các đội nhóm sinh viên tổ
chức.
*Tìm kiếm các bạn TNV hỗ trợ cô giáo trong các buổi học của các
em, giúp các em nhận biết chữ cái, làm toán, kỹ năng sống,…
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TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN QUỐC OAI B
Thứ 7:

Thời gian
hoạt động

Buổi sáng: 7:30 – 11:30

*Môn học

Buổi chiều: 13:30 – 17:30

mong

* Sinh viên lựa chọn thời gian phù

muốn

Toán,

Tiếng

Việt, Tiếng Anh

hợp để hoạt động
▷ Địa chỉ trường học
Địa chỉ: Số 330, đường Phố huyện, Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc
Oai, Hà Nội
▷ Phương tiện di chuyển
Xe buýt: 87
Xe máy: Từ Đại học Ngoại Ngữ di chuyển khoảng 45 phút
▷ Tầm nhìn của trường học:
Giới thiệu

Trường Tiểu học Thị trấn Quốc Oai B được thành lập năm 2006.

về trường

Trường nằm ở trung tâm Thị trấn với 714 học sinh chia thành 20 lớp

học

học từ khối 1 đến khối 5. Trường mong muốn tạo ra môi trường học
thân thiện, an toàn, lành mạnh cho học sinh, tạo cơ hội cho các em
được tiếp xúc với nhiều hình thức giáo dục tiên tiến và tiến tới sự đồng
đều về năng lực học tập của học sinh.
▷ Đặc điểm của học sinh ở trường:
Số lượng học sinh được giúp đỡ: 20 em.
Các em học sinh thuộc gia đình khó khăn, không có điều kiện để đi
học thêm, học gia sư như bạn bè cùng trang lứa.

HẾT

