
 

CHƯƠNG TRÌNH QUỸ MÁY TÍNH CHO MƯỢN 

 “BANK OF LAPTOPS 2021" 

Hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mượn máy tính học tập 

 

Năm 2021, Quỹ Dariu phối hợp cùng đối tác tiếp tục triển khai và mở rộng chương trình cho sinh viên 

mượn máy tính với quy mô hỗ trợ 150 máy tính xách tay theo hình thức mượn sử dụng trong 24 tháng cho 

sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có kết quả học tập tốt cụ thể như sau: 

1. Mục tiêu: Quỹ máy tính hướng tới hỗ trợ kịp thời cho sinh viên tiếp cận và duy trì việc học trong 

bối cảnh các nhà trường hiện đang và sẽ chuyển đổi phần lớn bài học sang hình thức giảng dạy trực 

tuyến do ảnh hưởng của Covid19 và thách thức của phát triển công nghệ. 

2. Hình thức hỗ trợ:  

● Hỗ trợ cho mượn 150 máy tính xách tay (thiết bị mới hoặc đã qua sử dụng nhưng đảm bảo 

chất lượng hoạt động tuỳ thuộc vào nguồn máy tính có sẵn tại mỗi thời điểm) sử dụng cho 

việc học tập kèm theo các chương trình phát triển kỹ năng nghề nghiệp (miễn phí) 

● Sinh viên được mượn máy tính xách tay miễn phí với thời gian sử dụng tối đa trong 24 

tháng, kèm theo hỗ trợ bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ 

3. Đối tượng: 150 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có kết quả học tập tốt, trong đó: 

● Sinh viên đang theo học tại các trường Đại học/Cao đẳng (không bao gồm trường quốc tế) 

tại Tp. HCM và các khu vực lân cận. 

● Ưu tiên sinh viên năm thứ 2 trở đi tại các trường Đại học/Cao đẳng tại Tp.HCM và các khu 

vực lân cận. 

● Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và có thành tích học tập tốt đáp ứng các điều kiện của 

chương trình. 

● Chương trình sẽ trao ít nhất 50% cho đối tượng hưởng lợi là sinh viên nữ. 

● Sinh viên chưa nhận được tài trợ hiện vật hoặc khoản hỗ trợ tương tự. 

4. Tiêu chí tuyển chọn: Để nhận được lựa chọn, học sinh/sinh viên phải ĐÁP ỨNG ĐỦ CÁC TIÊU 

CHÍ sau: 

● Tiêu chí học tập và rèn luyện: Có kết quả học tập đạt loại khá, giỏi, xuất sắc 

● Tiêu chí hoàn cảnh khó khăn: Gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể trang bị các thiết 

bị nói trên để phục vụ cho việc học 

● Tiêu chí thuộc nhóm đối tượng: Thuộc nhóm bắt buộc phải có thiết bị để có thể hoàn thành 

chương trình học tại trường và/hoặc trực tuyến.   

Tham khảo chi tiết tại: https://sites.google.com/dariu.com/freelaptop/tiêu-chí  

5. Đăng ký và xét chọn: 

Đăng ký cá nhân Đăng ký theo trường 

Bước 1: Đăng ký nhận hỗ trợ 

Sinh viên gửi đăng ký nhận hỗ trợ máy tính 

và kiểm tra tiêu chí xét duyệt theo biểu mẫu. 

Bước 1: Đăng ký nhận hỗ trợ theo trường 

Đại diện trường gửi Đơn đăng ký cấp mượn máy tính cho 

sinh viên giới thiệu bởi trường theo biểu mẫu. 

https://sites.google.com/dariu.com/freelaptop/ti%C3%AAu-ch%C3%AD
https://forms.gle/vFMwQGC4XJ79wX5u6
https://forms.gle/vFMwQGC4XJ79wX5u6


 

Ban điều phối sẽ kiểm tra tiêu chí và liên hệ 

thông báo tới ứng viên phù hợp để hoàn tất 

hồ sơ. 

Ban điều phối sẽ kiểm tra tiêu chí và liên hệ thông báo tới 

trường để hỗ trợ ứng viên phù hợp hoàn tất hồ sơ theo các 

bước dưới đây. 

Dự án sẽ tuyển chọn trong 02 đợt dự kiến như sau: 

• Đợt 1: Mở đơn liên tục, hạn đăng ký xét duyệt tới hết ngày 15/04/2021  

• Đợt 2: Dự kiến mở đơn cuối tháng 07/2021, sẽ cập nhật khi có thông tin chính thức. 

Bước 2: Hoàn tất hồ sơ 

Ứng viên phù hợp sẽ được thông báo để hoàn tất hồ sơ đăng ký học bổng Quỹ Dariu tại biểu mẫu, gồm: 

● Thông tin cá nhân (điền theo mẫu) 

● Upload tài liệu 

o Bản chụp/photo CMTND (upload 2 mặt) 

o Bản chụp/photo thẻ sinh viên (upload 2 mặt) 

o Kết quả học tập có xác nhận của nhà trường (upload tài liệu) 

o Hồ sơ chứng minh hoàn cảnh gia đình (upload xác nhận bằng văn bản của chính quyền địa 

phương hoặc nhà trường hoặc các tổ chức bảo trợ/từ thiện khác) 

Lưu ý: Ứng viên có thể tham khảo trước hướng dẫn điền thông tin hồ sơ đăng ký tại đây 

Bước 3: Khảo sát hoàn cảnh và phỏng vấn thẩm định hồ sơ ứng viên 

Hồ sơ sẽ được hệ thống chấm điểm. Chỉ những ứng viên có hồ sơ hoàn thiện, đáp ứng đủ các điều kiện mới 

được liên lạc để phỏng vấn, khảo sát. 

Bước 4: Xác nhận danh sách tiếp nhận 

● Ứng viên đáp ứng tiêu chí sau bước 3 được Quỹ Dariu liên lạc để tiến hành thủ tục xác nhận tiếp 

nhận thiết bị. 

● Ứng viên xác nhận tiếp nhận thiết bị (theo mẫu) có bảo lãnh từ gia đình và xác nhận từ nhà trường. 

Bước 5: Trao và bàn giao thiết bị.  

Ứng viên hoàn tất các thủ tục sẽ nhận bàn giao, ký cam kết sử dụng và xác nhận tiếp nhận thiết bị. 

Dự kiến trao và bàn giao đợt 1 (dự kiến): cuối tháng 04/2021 

 

Thông tin liên hệ, hỗ trợ và giải đáp về chương trình 

Tổ chức The Dariu Foundation (Quỹ Dariu) 

Website: www.dariu.org  

Địa chỉ: 652/41 Cộng Hoà, phường 13, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

Ms.Kim Hằng - Cán bộ dự án 

Điện thoại: 0372.338.636 | Email: lananh@dariu.com  

Tìm hiểu về chương trình: https://sites.google.com/dariu.com/freelaptop/Main 

https://form.jotform.com/210611309204440
https://drive.google.com/file/d/1u9rjRuNgO3OGMIf9Nod_1kt1KpjTfiD_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1o0LJOcaVQd6wS0fJnoz6axFnHYxuJ27y?usp=sharing
http://www.dariu.org/
mailto:lananh@dariu.com
https://sites.google.com/dariu.com/freelaptop/Main?authuser=0

