
Dear Scholarship Selection Committee, 

I'm thrilled to recommend Nathan Daniels for the Aspiring Entrepreneur  Scholarship. I taught 

Nathan's Introductory Economics and AP Macroeconomics classes, and I also am the advisor 

for the high school Business Club, which Nathan is Vice President of. I've known Nathan for 

three years, and I've seen him use intelligence, business savvy, hard work, and people skills to 

accomplish more than almost any high school student I know. I highly recommend him for this 

scholarship. 

I first met Nathan when he was a sophomore in my Introductory Economics class. Right away he 

stood out by being able to quickly grasp economic concepts and engage in thoughtful discussion. 

He's very skilled at being able to apply even abstract business and economics concepts to real 

world examples and understand how they impact everyday life. In both classes I have taught him 

in, Nathan has been an active participant and one of the highest-scoring students in the class, 

but he always takes time to help his classmates. By the time he was in my AP Economics class, I 

could put him in a group with students struggling to understand certain concepts and trust him to 

competently answer any questions they had while I was working with other groups. 

Despite being an excellent student and considerate peer, Nathan's most impressive achievement 

is the business he started on his own and continues to run. At the end of his sophomore year, 

Nathan came to me with a business plan he had for a tutoring business he wanted to run. It was 

extremely detailed, well thought-out, and based on solid business principles, so I recommended 

giving it a shot. I've seen numerous students come up with great ideas but not follow through, so 

I didn't expect much of it. However, Nathan not only got his business up and running, he has 

managed to keep it going and even expand it so that he now has three tutors working under him. 

He has shown incredible drive and business skills, and I truly believe this is only the beginning 

for him.  

Nathan has discussed with me how he would use this scholarship to help expand his current 

tutoring business as well as begin a new business to help college students resell their textbooks. 

I've looked over the plan for this new business, and it appears as well planned as his first. I have 

no doubt Nathan has both the motivation and the business sense to continue growing as an 

entrepreneur. I believe Nathan would be an extremely deserving recipient of this award and that 

you can be certain he'd make the most of it, the way he has made the most of all opportunities he 

has had. 

 

Sincerely, 

Terrance Ives 

Social Science and Business Teacher 

 

 کمیته بررسی بورسیه تحصیلی عزیز،



و   اقتصاد مقدماتیمن هیجان زده هستم  ناتان دانیلز را برای بورس تحصیلی کارآفرین مشتاق معرفی کنم. من  استاد کالسهای  

اقتصاد کالن  و همچنین مشاور باشگاه  بازرگانی دبیرستانی هستم که ناتان معاون مدیر آن است. حدود سه سال  است که او را 

های فردی افراد بیشتر از تقریبا هر دانش آموز دبیرستانی شناسم و می بینم او این قابلیت را دارد که از هوش،  تالش و مهارتمی

 ی  که می شناسم استفاده  کند. من او را برای این بورس تحصیلی بسیار توصیه می کنم.دیگر

خود را در درک استعداد برای اولین بار وقتی  در کالس اقتصاد مقدماتی من بود او را دیدم. او از همان ابتدا توانست به سرعت  

زمینه اعمال مفاهیم کسب و کار انتزاعی و اقتصادی به  های متفکرانه نشان دهد. او درمفاهیم اقتصادی و مشارکت در بحث

های دنیای واقعی و درک تاثیر آنها در زندگی روزمره بسیار با استعداد است. در هر دو کالس من  با  او، ناتان یک دانشجوی نمونه

ی خود اختصاص می دهد. زمانی هاهای  کالس  بوده است، او همیشه وقت خود را برای کمک به همکالسیفعال و یکی از  بهترین

که ناتان در کالس اقتصاد کالن من بود، می توانستم او را  در گروهی قرار دهم  و به او اعتماد داشته باشم  که به تمام سواالت 

 های خود  پاسخ دهد.همگروهی

ود به تنهایی آغاز کرده و همچنان که  خ علیرغم وجود دانش آموزان عالی و شایسته دیگر، موفقیت ناتان در زمینه کسب و کاری 

ادامه دارد چشمگیر است. در پایان  سال دوم، ناتان با  یک طرح  جدید  درباره کسب و کار آموزشی که می خواست  انجام دهد، به  

ردم صیه کسراغ من آمد. طرح بسیار دقیق وخوب به نظر می رسید، و کامال  بر اساس اصول کسب و کار جامع بود.، بنابراین من تو

آیند، اما  پیگیری الزم را ندارند، از های بزرگ به سراغم میام که با ایدهآن را عملی کند. با توجه به اینکه دانشجویان زیادی را دیده

م ه ناتان هم انتظار چندانی  نداشتم. اگرچه، ناتان نه تنها کسب و کار خود را عملی کرد، بلکه  موفق به  حفظ و حتی گسترش آن 

شد به طوری که  در حال حاضر سه معلم خصوصی را در زیرمجموعه خود دارد. او نشان داده است که  مهارتهای رانندگی  و 

 تجاری باور نکردنی  دارد، و من عمیقا معتقدم که این تنها آغاز موفقیت های اوست.

تجارت فعلی خود و همچنین شروع کسب و  ناتان با من در مورد چگونگی استفاده از این بورس تحصیلی برای کمک به گسترش

های درسی خود صحبت  کرده است. من طرح این کسب و کار جدید  کار جدید برای کمک به دانش آموزان کالج در فروش کتاب

وانایی ت ام  به نظر می رسد  که بعنوان اولین طرح او در این زمینه قابل قبول باشد. بدون شک ناتان هم انگیزه و همرا بررسی کرده

الزم  برای کار کردن  به عنوان یک کارآفرین را دارد. من اعتقاد دارم که ناتان یک گزینه بسیار ارزشمند  برای این بورسیه  خواهد 

توانید  با توجه به اینکه او همیشه از فرصتهای خود استفاده الزم را کرده است  مطمئن باشید که از این فرصت هم بود و شما می

 کند.می احسن استفاده به نحو 

 



 با سپاس،

 ترنس ایوس

 معلم علوم اجتماعی و تجاری

 


