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10 Tháng Giêng: Hạn Chót Nộp Đơn Xin Học Bổng Edison Scholars 2013-2014
ROSEMEAD, Calif., Ngày 6 tháng Giêng, 2014 — Không phải là đã quá trễ, nhưng gần hết giờ rồi.
Ngày 10 tháng Giêng sắp tới là ngày cuối nhận đơn xin học bổng theo Chương Trình Edison Scholars 20132014 với các học bổng trị giá $1.2 triệu dành cho học sinh năm cuối bậc trung học đang tính học khoa học,
kỹ thuật, kỹ sư hoặc toán (STEM) trên đại học. Ba mươi phần học bổng trị giá mỗi phần $40,000 cấp trong
bốn năm, sẽ được thưởng cho những học sinh năm cuối bậc trung học tại Southern California sống hoặc học
trung học – bất kể trường tư hay trường công – trên địa bàn phục vụ của công ty Southern California Edison
(SCE).
Người nộp đơn phải có điểm GPA từ 2.8 trở lên. Học sinh thuộc gia đình lợi tức thấp được đặc biệt khuyến
khích tham gia.
Kể từ năm 2006, Edison International đã tặng gần $4 triệu học bổng cho 460 em trúng giải, được gọi là
Edison Scholars.
Để nộp đơn và xem thêm chi tiết về tiêu chuẩn tuyển chọn, xin các em lên mạng tại địa chỉ
www.scholarsapply.org/edisonscholars. Đơn phải nộp hạn chót 11:59 đêm 10 tháng Giêng, giờ California
(PST).
Danh sách nhận học bổng sẽ được công bố vào tháng Tư, các em trúng giải cũng có thể được thực tập mùa
hè tại SCE sau khi đã hoàn tất năm thứ hai đại học. Con em các gia đình nhân viên Edison International
không được nộp đơn xin học bổng Edison Scholars.
Cần thêm chi tiết về SCE, xin theo dõi chúng tôi trên Twitter và Facebook.

Về Southern California Edison
Là một chi nhánh của công ty Edison International (NYSE:EIX), Southern California Edison là một trong
những nhà máy tiện ích điện lớn nhất trên toàn quốc, phục vụ gần 14 triệu người xuyên qua 4.9 triệu trương
mục khách hàng trên địa bàn phục vụ rộng 50,000 dặm vuông ở vùng Trung Châu, Duyên Hải và Nam
California.
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