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Do Hội Đồng Hiệp Hội Học Thuật Hoa Kỳ thực hiện 

 

 
Hạn chót cho các cuộc thi sau đây là 9 giờ tối (giờ New York) vào ngày 15 tháng 11 năm 2021: 

 Học Bổng Luận Văn về Nghiên Cứu Phật Học 

 Học Bổng cho Người Mới Vào Nghề trong lĩnh vực Nghiên Cứu Phật Học  

 Học Bổng Phiên Dịch về Nghiên Cứu Phật Học 

 

Hạn chót cho các cuộc thi sau đây là 9 giờ tối (giờ New York) vào ngày 11 tháng Giêng, 2022: 

 Giáo Sư Mới trong lĩnh vực Nghiên Cứu Phật Học  

 Học Giả Quần Chúng về Phật Giáo   

 

Đặc biệt khuyến khích các học giả từ các trường đại học và học viện tu viện Châu Á nộp đơn. 

 

Hội Đồng Hiệp Hội Học Thuật Hoa Kỳ (ACLS) công bố chương trình khuyến khích lĩnh vực nghiên cứu và 

giảng dạy về Phật học năm thứ chín, được tài trợ bởi Hiệp Hội Gia Đình Robert H. N. Ho. Cùng hợp tác với 

Hiệp Hội, ACLS tổ chức một loạt các cuộc thi tổng hợp để trao học bổng và tài trợ cho công việc mở rộng sự 

hiểu biết và phân tích tư tưởng Phật giáo trong học thuật và xã hội, củng cố mạng lưới nghiên cứu Phật học 

cấp quốc tế, và thúc đẩy sự quan tâm về các trào lưu canh tân trong các nghiên cứu đó . 

 

Chương Trình Nghiên Cứu Phật Học của Hiệp Hội Gia đình Robert H. N. Ho, do ACLS giám sát, cam kết sẽ 

đảm bảo sự hòa hợp, công bằng, và đa dạng là những yếu tố không thể thiếu của giá trị nâng cao các doanh 

nghiệp học thuật. Chương trình này ưu tiên cho các nhóm nghiên cứu sinh và người được nhận tài trợ đến từ 

nhiều hoàn cảnh hay các nền văn hóa khác nhau, hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác, làm nên sự độc đáo của 

họ. Trong nghiên cứu Phật học, chúng tôi muốn có được sự cân bằng về quyền công dân và sự liên kết thể 

chế, cũng như về ngôn ngữ, chủ đề, truyền thống Phật giáo, và địa điểm nghiên cứu. 

 

Để biết thêm thông tin về chương trình: 

https://www.acls.org/Programs/The-Robert-H-N-Ho-Family-Foundation-Program-in-Buddhist-Studies 

 

Để biết thông tin về các học bổng và các khoản tài trợ: 

https://www.acls.org/Competitions-and-Deadlines/The-Robert-H-N-Ho-Family-Foundation-Program-in-

Buddhist-Studies 

 

Xin đọc thêm các Câu Hỏi Thường Gặp: 

https://www.acls.org/FAQ/Robert-H-N-Ho-Family-Foundation-Program-in-Buddhist-Studies 
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