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CHUONG TRINH CHO SINH VIÊN MUQN MÁY TÍNH N�M 2021 

To chuc The Dariu Foundation (Quy Dariu) trån trong kinh chào và xin duge giëi tÛi Quý nhà truòng loi chúc 
tot dep nhát. 

Quy Dariu 1à tó chéc phi chinh phù nuóc ngoài, có quóc tjch Thyy Sy, ho¡t dÙng t¡i ViÇt Nam të 2003 voi 
cac dr ån: tài tro hoc bông, nây trròng, gido duc kg n�ng só và tài chính vi mô. 

Nam 2020, Qus Dariu triên khai du án "Quy máy tinh - Bank of Laptops" hÑ trg 67 sinh viên có ho£n cánh 

khó khän có két quà hoe tâp tót tir 20 truong dai hoc/cao d§ng, drgc mugn máy tinh xách tay (laptop) dÃ duy 

tri hoc tap, dáp irng yêu càu hoe truc tuyén, náng cao k+ n�ng công nghÇ só. Tiép nói ho¡t �Ùng, Quy Dariu kÃ 
hogch tiep tuc mò rÙng chuong trinh trong n�m 2021 vÛi quy mô hÑ tro khoáng 150 máy tinh cho sinh vi¿n 
dáp úng tiêu chi då án muon thiêt bj hÍc tâp. 

Chuong trinh có các nÙi dung cu thê nhu sau: 

Tên dy án: Bank of Laptops 2021 Quy máy tinh hÑ trg sinh viên có hoàn c£nh khó kh�n 
So lrong thi¿t bË cho mron: 150 máy tinh xách tay (laptop) 
Doi trgng: 

o Uu tiên sinh viên n�m thé 2 trÝ di t¡i các truÝng �ai hoc/Cao dàng t¡i Tp.HCM vå các khu 

vyrc lân cn. 

oSinh viên có hoàn canh khó kh�n vå có thành tich hoc tp tót �áp ing các diÁu kiÇn cça chuong 
trinh 

Thóng tin giói thieu vë chuuomg trinh hõ tro ui long tham kháo tài liêu �inh kèm. 

Thoi gian cho murn: ThÝi gian cho muon tôi �a 24 tháng 
Kê hoach triên khai n�m 2021: Dy án së tuyên chÍn sinh viên và bàn giao thiêt bË cho mugn trong 

02 dot dy kiên tháng 4 và tháng 9, 2021, trong dó: 

o Dot 1: H¡n �äng ký xét duyÇt tói hêt ngày 15/04/2021 và thÝi gian bàn giao då kiên cuôi 

tháng 04, 2021. 
o Dot 2: Du kiên mß don cuôi tháng 07/2021, së cp nht khi có thông tin chính théc. 

Quy Dariu rát mong nhân durgc su hQ trg và phói hop tr Quý' nhà truong két nói, truyèn thông và giÛi thiêu 
chuong trinh tói sinh viên cça don vË. 

Trân trong! 
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