Scholarship Program
In keeping with CVT Myanmar’s Vision and Mission, the school has been working on various tracks to
contribute to the national development goals by providing Vocational Dual Education / Apprenticeship in
Myanmar since 2002. The school has been offering in the past free of charge education to over 2000
graduates in the vocational training programs. Currently, CVT has over 300 apprentices under free of
charge training programs.
We believe a long-term sustainability of the school can only be created through a long-term local
partnership and support. Therefore, CVT is trying to reach out to the government sector, local and
international associations, potential partner companies and SME enterprises in Myanmar to work
together to support the underprivileged youth in Myanmar.
In 2019, CVT has redesigned the curriculum of all courses in keeping with market updates and started
charging fees from the new learners, thus getting contribution to CVT’s operational costs. As these
contributions do not cover yet by far the average cost per learner of around USD 800 per year, CVT still
needs to depend on spenders and inviting to support vocational training center financially.
Nevertheless, below Scholarship Program supports to new registered students’ who are in financial
difficulties. The goal is, to ensure that they are given the chance to get vocational training in a
professional school.
Scholarship
• 30% to 70% per person per course per profession
Eligibility
• Financial difficulties
• Registered student at CVT Myanmar
Requirements
• Scholarship Application Form (can issue from Admin)
• Motivation Letter
• Two Guarantors, one from Parents and the other from ward authority
Procedure
• Student submits scholarship applications to School Administration with required documents
• Scholarship Application Forms screening and Assessment to candidate by SC
• Scholarship Agreement to the required obligations between candidate and CVT Myanmar
Obligation of candidate
• Demonstrates proficiency and above average commitment to learn at CVT
• Bi-annual report of studies including “Reported Community Service”
Evaluation and Controlling by CVT
•
•

Regular performance assessment by CRT to candidates and reporting to HoP and HoVT
Annual report to sponsors
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