SCH O L ARS H I P FAQ

1. Apakah beasiswa SPH terbatas utk
yang beragama Kristen dan WNI saja?

6. Berapa quota yang disiapkan untuk
beasiswa?

Beasiswa SPH terbuka hanya untuk WNI,
tapi tidak terbatas yang beragama Kristen
saja. Semua WNI dengan ragam agama bisa
mendapat kesempatan ini.

SPH mengatur jumlah quota beasiswa yang
diberikan di setiap level dan tahun ajaran.
Jumlah quota ini bisa berubah sesuai kebijakan
manajemen.

2. Apakah beasiswa yang berikan
sampai lulus?
Beasiswa SPH dimaksudkan untuk mendukung
studi siswa sampai lulus di kelas 12. Siswa
diharapkan bisa memenuhi persyaratan
minimal akademis dan non-akademis yang
ditentukan.

3. Bagaimana profil siswa beasiswa
yang dicari?
Profil siswa beasiswa yang dicari adalah
siswa berprestasi tinggi di sekolah saat ini,
bermotivasi tinggi, mempunyai kemampuan
Bahasa Inggris yang baik, berkepribadian
baik dan rindu membangun komunitas di
sekelilingnya.

4. Apakah ada stardar minimal nilai di
rapot?
Standar penilaian rapor sekolah-sekolah di
Indonesia sangatlah beragam. Akan tetapi,
profil siswa beasiswa saat ini adalah yang
mencapai angka tinggi di rapor sekolahnya
sekarang.

5. Berapa besaran beasiswa yang bisa
diberikan?
Besaran beasiswa yang diberikan berkisar dari
25 - 80% dari total harga normal DPP & SPP.

7. Apakah yang menjadi kriteria
penilaian hasil akhir beasiswa?
Kriteria penilaian hasil akhir beasiswa
berdasarkan pada penilaian akademis (rapor,
tes beasiswa) dan non-akademis (interview,
kemampuan finansial keluarga).

8. Apakah yang menjadi syarat
pencapaian siswa beasiswa saat
bersekolah di SPH?
Syarat pencapaian yang ditentukan ada 2 jenis,
yaitu akademis dan non-akademis. Persyaratan
detil akan dijelaskan di perjanjian beasiswa.

9. Apakah anak beasiswa diharuskan
ikut aktivitas di luar jam sekolah
(kompetisi) saat bersekolah di SPH ?
Hal tersebut tidak diwajibkan, walaupun hal
tersebut merupakan bagian dari penilaian nonakademis.

10. Apakah ada kemungkinkan
besaran beasiswa berubah, naik atau
turun, di tahun berikutnya?
Keberlanjutan beasiswa akan ditinjau ulang
setiap tahun di awal semester ke-2. Hasil
penilaiannya memungkinkan untuk besaran
beasiswa tetap sama atau lebih kecil dari yang
diterima sebelumnya.

