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Lập Kế Hoạch cho Tương Lai
Học sinh trung học phổ thông có thể khám phá các nghề nghiệp, quy trình nhập học và tìm hiểu  
về hỗ trợ tài chính. Truy cập https://wsac.wa.gov/actionplan

Tính Mức Hỗ Trợ Của Bạn bằng Công Cụ Tính Hỗ Trợ Tài Chính
Sử dụng công cụ tính hỗ trợ tài chính để tính mức hỗ trợ tài chính có thể nhận. Truy cập  
https://portal.wsac.wa.gov/a/aid-calculator

Tìm Hiểu Từ Chuyên Môn
Tìm hiểu ý nghĩa của những thuật ngữ này. Mục Chú Giải Kiến Thức về Đại Học/Cao Đẳng có  
sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Somali, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. Truy cập  
http://www.wcan.org/college-knowledge

Liên Hệ với Otterbot
 Otterbot là dịch vụ nhắn tin miễn phí, được thiết kế để giúp sinh viên tại 
Washington có định hướng về hỗ trợ tài chính cho giáo dục đại học/cao đẳng  
và nghề nghiệp. Sinh viên có thể truy cập Otterbot thông qua tin nhắn văn bản  
24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần. Soạn “Hi Otter” (Xin chào Otter) rồi gửi tới  
số 360-928-7281. Để tìm hiểu thêm, truy cập https://wsac.wa.gov/otterbot

Lầm tưởng: Cha mẹ tôi kiếm được rất nhiều tiền 
nên tôi không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính.
Sự thật: Chương trình Trợ Cấp Đại Học/Cao Đẳng mới của 
Washington (Washington College Grant) trao khoản tiền 
nhiều hơn cho nhiều sinh viên hơn thuộc nhiều loại hình 
giáo dục. Ngay cả khi trước đây bạn không đủ điều kiện thì 
lúc này bạn sẽ có thể nhận hỗ trợ!

Lầm tưởng: Tôi không thể đăng ký hỗ trợ tài chính 
vì tôi không biết mình sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp 
trung học phổ thông.
Sự thật: Bạn có thể hoàn thành FAFSA (Free Application 
for Federal Student Aid, Mẫu Đơn Miễn Phí Xin Trợ Cấp 
Liên Bang dành cho Sinh Viên) hoặc WASFA (Washington 
Application for State Financial Aid, Mẫu Đơn Xin Trợ Cấp 
Tài Chính của Tiểu Bang Washington) trước khi nộp đơn 
đăng ký vào bất kỳ trường đại học/cao đẳng hoặc trường kỹ thuật nào. Bạn sẽ cần liệt kê ít nhất một trường trong đơn 
đăng ký, nhưng hãy thoải mái thêm bất cứ trường nào mà bạn đang cân nhắc.

Lầm tưởng: Hỗ trợ tài chính chỉ chi trả cho các trường đại học. Như thế thì sẽ mất bốn năm— Tôi cần 
đi làm ngay. 
Sự thật: Bạn có thể sử dụng hỗ trợ tài chính cho nhiều loại hình giáo dục, bao gồm các tổ chức nghề và kỹ thuật, trường 
cao đẳng cộng đồng, một số cơ sở học nghề và, đúng vậy, cả trường đại học nữa. Bạn có rất nhiều lựa chọn!

Lầm tưởng: Chỉ những vận động viên sáng giá và học sinh có thành tích học tập tốt mới được hỗ trợ tài chính.
Sự thật: Nếu đạt thành tích tốt trong học tập hoặc thể thao, học sinh có thể được nhận vào một số trường, nhưng hầu 
hết các chương trình hỗ trợ sinh viên không xét tới điểm số hoặc khả năng chơi thể thao của học sinh.

Lầm tưởng: Quy trình nhận hỗ trợ tài chính rất phức tạp và không có nơi nào trợ giúp về việc này.
Sự thật: Các trường trên khắp tiểu bang đều tổ chức các sự kiện hỗ trợ tài chính, tại đó, học sinh có thể được trợ giúp 
điền đơn đăng ký hoàn toàn miễn phí. Cố vấn của bạn có thể giúp tìm một sự kiện ở gần bạn.

Trước khi nộp đơn xin hỗ trợ tài chính, bạn 
nên đăng ký nhập học vào các trường hoặc 
chương trình ưu tiên của mình. 

Các Bước Quan Trọng cho Học  
Sinh Cuối Cấp 
1. Đăng ký nhập học.
2. Đăng ký hỗ trợ tài chính. 
3. Xem xét thư quyết định của các trường và so 

sánh các thư xác nhận hỗ trợ tài chính.
4. Đưa ra quyết định, thông báo cho các trường.
5. Tốt nghiệp.
6. Đăng ký và tham dự buổi định hướng. 

Sổ Chiến Dịch Năm Thứ 12 dành cho Học Sinh có thể hướng dẫn bạn về quy trình tuyển sinh đại 
học/cao đẳng và hỗ trợ tài chính. Tìm kiếm sổ và nhiều công cụ khác tại https://gearup.wa.gov/
students/apply-to-college

Nội dung của ấn phẩm này được phát triển dưới sự tài trợ của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ. Tuy nhiên,  
nội dung này không đại diện cho chính sách của Bộ Giáo Dục và không nên hiểu rằng Chính Phủ  

Liên Bang bảo chứng cho nội dung đó.

Hỗ Trợ Tài Chính 101
Cách Nhận Tiền Để Theo Học Sau Trung Học Phổ Thông

www.gearup.wa.gov

Xóa Bỏ Lầm Tưởng

Học Bổng

TheWashboard.org (https://thewashboard.org) 
là trang web miễn phí về học bổng đại  
học/cao đẳng. Đây là nguồn tham khảo  
chất lượng cao và đáng tin cậy kết nối  
sinh viên với các nhà cấp học bổng ở  
Tiểu Bang Washington. 

• Trang web này giúp cho quy trình đăng 
ký học bổng tư nhân trở nên hiệu quả 
hơn với sinh viên.

• Thông tin cá nhân của sinh viên sẽ 
được bảo mật. 

• Danh sách học bổng rất đa dạng cũng 
như hỗ trợ nhiều mối quan tâm và thành 
tích của sinh viên. 

• Một phần ba số học bổng trong danh 
sách đều yêu cầu GPA (Grade Point 
Average, Điểm Tổng Kết Trung Bình)  
từ 3.0 trở lên. 

• Nhiều học bổng có thể gia hạn, nghĩa 
là bạn có thể hội đủ điều kiện nhận tiếp 
khoản tài trợ học bổng.

Cơ Sở Dữ Liệu và Công Cụ Tìm  
Kiếm Học Bổng

TheWashboard.org 

Nguồn Tham Khảo

https://gearup.wa.gov/educators/scholarships

http://getschooled.com/journey/get-to-college/schol-
arships-for-college 

https://www.scholarshipjunkies.org

http://bigfuture.collegeboard.org/scholarship-search

www.unigo.com

https://scholarships360.org/ 

https://www.fastweb.com/

www.scholarships.com

Việc Cần Làm Bây  
Giờ Là Gì?



Chúng tôi sử dụng thuật ngữ đại học/cao đẳng theo nghĩa nào? 
Chúng tôi muốn đề cập tới mọi loại hình giáo dục hoặc đào tạo sau 
trung học phổ thông.

Sinh viên có nhiều lựa chọn sau khi học xong trung học phổ thông, 
bao gồm học nghề, quân sự, chương trình đào tạo tại nơi làm việc, 
chứng chỉ cao đẳng cộng đồng, bằng cử nhân hệ 2 năm & 4 năm. 
Thuật ngữ đại học/cao đẳng bao hàm tất cả những hình thức này.

Trên 80% sinh viên đại học/cao đẳng nhận được  
hỗ trợ tài chính để trang trải cho việc học tập. 

Hỗ trợ tài chính là khoản tiền giúp thanh toán học phí cho các trường đại 
học/cao đẳng hoặc trường nghề. Đây là khoản tiền do chính phủ liên 
bang và tiểu bang, các trường cao đẳng và đại học, ngân hàng và tổ 
chức cung cấp. Khoản tiền này bao gồm các khoản trợ cấp, khoản vay, 
vừa học vừa làm và học bổng. Để được hỗ trợ, bạn phải đăng ký. 

Việc nộp đơn xin hỗ trợ tài chính và đăng ký nhập học vào một ngôi  
trường hoặc chương trình  là hai quá trình riêng biệt. Bạn cần thực hiện  
cả hai bước. Bạn nên đăng ký hỗ trợ tài chính bằng cách sử dụng Mẫu  
Đơn Miễn Phí Xin Trợ Cấp Liên Bang dành cho Sinh Viên (FAFSA) tại  
https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa. Nếu là công dân quốc gia khác và không 
thể nộp FAFSA do tình trạng nhập cư, bạn nên nộp Mẫu Đơn Xin Trợ Cấp 
Tài Chính của Tiểu Bang Washington (WASFA) tại https://wsac.wa.gov/wasfa

Các trường đại học/cao đẳng sẽ sử dụng kết quả của FAFSA hoặc WASFA 
để tạo gói hỗ trợ tài chính cho bạn mỗi năm. Vào ngày 1 tháng 10 hàng năm, 
FAFSA và WASFA sẽ có sẵn trực tuyến. Hãy cố gắng hoàn thành FAFSA 
hoặc WASFA gần ngày 1 tháng 10 nhất có thể khi bạn đang theo học năm 
cuối cấp trung học phổ thông và khi bạn đang theo học tại trường hàng năm. 
Số tiền hỗ trợ tài chính là có hạn, và các trường đại học/cao đẳng thường 
trao tiền hỗ trợ trên cơ sở ai đăng ký trước thì sẽ nhận trước.

Trợ Cấp
Chính phủ liên bang và tiểu bang thường hỗ trợ theo hình thức này cho những sinh viên có 
nhu cầu tài chính lớn nhất. Bạn không phải hoàn trả khoản hỗ trợ này nếu hoàn thành xuất 
sắc các khóa học của mình. Ví dụ, chương trình Trợ Cấp Pell (Pell Grant) là trợ cấp liên 
bang cho những sinh viên có nhu cầu.  

Học Bổng
Các tổ chức và trường học trao khoản hỗ trợ này cho những sinh viên có thành tích học tập 
tốt, có nền tảng văn hóa hoặc tôn giáo, thể thao và tài năng đặc biệt. Bạn không phải hoàn 
trả khoản hỗ trợ này nếu hoàn thành xuất sắc các khóa học của mình.

Vừa Học Vừa Làm
Loại hỗ trợ này giúp bạn kiếm tiền để trang trải cho việc học bằng cách làm công việc bán 
thời gian do trường đại học/cao đẳng đề xuất. Các chương trình vừa học vừa làm có thể là 
của liên bang, tiểu bang và các tổ chức.

Khoản Vay
Các khoản vay sinh viên được cấp thông qua ngân hàng, trường đại học/cao đẳng  
và các tổ chức khác, đồng thời thường có lãi suất thấp hơn hầu hết các loại hình  
cho vay khác. Khác với trợ cấp hay học bổng, các khoản vay phải được hoàn trả  
kèm theo lãi suất, kể cả khi bạn không tốt nghiệp.

HỖ TRỢ SINH VIÊN LIÊN BANG 
Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ cung cấp nhiều khoản trợ cấp, khoản vay sinh viên và các cơ 
hội hỗ trợ tài chính khác của liên bang cho sinh viên theo học các trường cao đẳng 
cộng đồng và kỹ thuật, các trường cao đẳng và đại học hệ bốn năm, cũng như các 
trường nghề. 

HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CỦA TIỂU BANG WASHINGTON
Ngoài hỗ trợ tài chính của liên bang, Tiểu Bang Washington còn cung cấp các 
chương trình trợ cấp, học bổng và cho vay. Chương trình Trợ Cấp Đại Học/Cao 
Đẳng của Washington là một trong những chương trình hỗ trợ tài chính rộng rãi 
nhất trên toàn quốc. Mọi người ở tất cả các lứa tuổi từ những gia đình có thu nhập 
thấp và trung bình có thể đủ điều kiện nhận tiền để học đại học/cao đẳng, đào tạo 
nghề và tham gia học nghề. Việc tài trợ được đảm bảo cho những sinh viên hội đủ 
điều kiện. Một sinh viên hội đủ điều kiện thuộc một gia đình có bốn người với thu 
nhập hàng năm vào khoảng $56,000 hoặc ít hơn sẽ được nhận hỗ trợ toàn phần. 
Những gia đình có mức thu nhập hộ gia đình trung bình của tiểu bang, khoảng 
$102,000 mỗi năm, có thể nhận trợ cấp một phần. 

CBS (College Bound Scholarship, Học Bổng College 
Bound) là cam kết của chương trình hỗ trợ tài chính tiểu bang 
về việc bao trả học phí theo mức trường công, một số loại phí 
và một khoản trợ cấp nhỏ để mua sách cho những sinh viên 
đáp ứng các yêu cầu cam kết của chương trình. Những sinh 
viên hội đủ điều kiện ở Washington được tự động ghi danh ở 
bậc trung học cơ sở. 

Sinh viên có thể theo học hơn 65 trường đại học, cao đẳng và 
trường kỹ thuật. Để nhận Học Bổng College Bound, sinh viên 
phải thực hiện những việc sau:
• Đáp ứng các yêu cầu cam kết học bổng và đáp ứng các 

yêu cầu về cư trú của tiểu bang.
• Hoàn thành đơn xin hỗ trợ tài chính vào năm cuối trung học phổ thông và mỗi năm học đại học/cao đẳng,  

đồng thời được xác định là đủ điều kiện về thu nhập.
• Được chấp nhận và theo học tại một trường đại học/cao đẳng hội đủ điều kiện.
• Có thành tích tốt tại trường đại học/cao đẳng. Đây có thể là GPA hoặc quy tắc ứng xử của sinh viên và được  

quy định riêng cho từng trường.

KHOẢN VAY 
Bạn có thể được cung cấp các lựa chọn cho vay như một phần của khoản trao hỗ trợ tài chính từ ngôi trường  
hoặc chương trình bạn đang theo học. Khoản vay sinh viên là số tiền bạn vay để học tập và trả dần theo thời  
gian. Khác với các khoản trợ cấp hay vừa học vừa làm, bạn phải hoàn trả các khoản vay của mình. Bạn không  
cần phải chấp nhận bất kỳ hoặc tất cả các khoản vay được cung cấp. Để biết thêm thông tin và nguồn tham  
khảo về các khoản vay sinh viên tại trang web phổ biến về khoản vay sinh viên của chúng tôi, truy cập  
https://wsac.wa.gov/loan-advocacy và https://www.studentloaned.wa.gov/

Có Thể Chi Trả Học Phí Cho Giáo Dục & Đào Tạo 
Sau Trung Học Phổ Thông! 

Washington có mức hỗ trợ tài 
chính tiểu bang tốt nhất hiện  

có trên toàn quốc.

Chi phí không phải là rào cản  
trên lộ trình bạn theo đuổi sau 

trung học phổ thông. 

Luôn có sẵn tiền để giúp  
bạn chi trả.

HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

CÁC LOẠI HÌNH HỖ TRỢ

Lộ Trình Sau Trung Học Phổ Thông:
Bạn Có Rất Nhiều Lựa Chọn!

Hoàn Cảnh Đặc Biệt? 

HỌC PHÍ CHO CƯ DÂN
Bạn phải là cư dân Washington để chi trả học phí 
trong tiểu bang hoặc nhận hỗ trợ tài chính của tiểu 
bang. Cả công dân Hoa Kỳ và công dân quốc gia 
khác đều có thể được coi là cư dân Washington, bao 
gồm cả những sinh viên không có giấy tờ tùy thân. 
Trong hầu hết các trường hợp, một cá nhân được 
coi là cư dân Washington nếu sống tại tiểu bang 
trong một năm, ngay trước khi bắt đầu theo học đại 
học/cao đẳng hoặc chương trình của họ. Nhưng để 
trở thành cư dân thì còn có nhiều cách khác. 

HỖ TRỢ TÀI CHÍNH TIỂU BANG 
Những sinh viên không có giấy tờ tùy thân và là 
công dân của quốc gia khác, đáp ứng các yêu cầu 
về học phí cho cư dân, có thể đủ điều kiện tham 
gia các chương trình hỗ trợ tài chính của Tiểu 
Bang Washington, ngay cả khi không hội đủ điều 
kiện nhận hỗ trợ tài chính liên bang do tình trạng 
nhập cư. Bạn phải đáp ứng các yêu cầu cá nhân 
về thu nhập và chương trình, ngoài các yêu cầu về 
cư trú, để được hưởng chương trình Trợ Cấp Đại 
Học/Cao Đẳng của Washington, Học Bổng College 
Bound, Chương Trình Vừa Học Vừa Làm của Tiểu 
Bang (State Work Study) và Hộ Chiếu Nghề Nghiệp 
(Passport to Careers). 

CÁCH ĐĂNG KÝ 
Hỗ Trợ Tài Chính của Tiểu Bang Washington 
(WASFA) dành cho những người không nộp đơn 
FAFSA cho liên bang. Những người hoàn thành 
WASFA sẽ xin trợ cấp của tiểu bang. Có nhiều lý 
do khác nhau để nộp WASFA thay vì FAFSA, bao 
gồm việc nếu bạn không có giấy tờ tùy thân hoặc là 
công dân quốc gia khác, hoặc có cha mẹ hay thành 
viên trong gia đình không có giấy tờ tùy thân không 
muốn nộp FAFSA. Nếu bạn không rõ nên nộp đơn 
đăng ký nào, hãy sử dụng bảng câu hỏi WASFA để 
tìm hiểu, có tại https://wsac.wa.gov/wasfa

Nếu bạn được xác định là thiếu niên không có giấy tờ tùy thân, là công dân của quốc gia khác, vô gia cư 
và không có người giám hộ, đã hoặc đang được cha/mẹ nuôi chăm sóc, thuộc cộng đồng LGBTQ+, và/
hoặc có những hoàn cảnh đặc biệt khác, vui lòng xem https://gearup.wa.gov/students/pay-for-college để 
tìm thông tin về các trường đại học/cao đẳng phù hợp và các chương trình hỗ trợ lộ trình của bạn, đồng 
thời nắm bắt cách tìm kiếm phương thức hỗ trợ tài chính tốt nhất có thể.
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Nếu bạn được cha/mẹ nuôi chăm sóc vào bất cứ 
thời điểm nào sau năm 13 tuổi, bạn sẽ được trợ 
giúp về tiền bạc và các nguồn tham khảo để tiếp 
tục việc học – bao gồm các lựa chọn đào tạo nghề, 
học hệ 2 năm và 4 năm – cho hầu hết các trường 
ở Tiểu Bang Washington. Có nhiều chương trình 
dự bị đại học/cao đẳng và các chương trình hỗ trợ 
tài chính dành riêng cho người được cha/mẹ nuôi 
chăm sóc dành riêng cho bạn! 

Xem thêm thông tin về các chương trình hỗ trợ tài 
chính này, các cập nhật và yêu cầu về tính hội đủ 
điều kiện của những chương trình đó tại: 
• http://independence.wa.gov/ 
• https://gearup.wa.gov/students/pay-for-college
• https://gearup.wa.gov/file/fostering-college-

knowledge-planning-paying-higher-education-
youth-care

THIẾU NIÊN ĐƯỢC CHA/MẸ NUÔI 
CHĂM SÓC

Nhận Trợ Giúp
Từ tháng 10 đến tháng 12, trên khắp tiểu bang sẽ 
diễn ra hàng chục sự kiện Chiến Dịch Năm Thứ  
12 để giúp học sinh và gia đình nộp đơn xin hỗ  
trợ tài chính. 

Truy cập https://wsac.wa.gov/12th-year-campaign 
để tìm sự kiện và nhận hỗ trợ mang tính bảo mật 
để hoàn thành WASFA hoặc FAFSA của bạn.

Cam Kết CBS là gì?
•  Tốt nghiệp một trường trung học phổ 

thông tại Tiểu Bang Washington hoặc 
chương trình học tại nhà được phê duyệt 
với GPA từ 2.0 trở lên.

•  Không bị kết án trọng tội.
•  Đăng ký hỗ trợ tài chính bằng cách hoàn 

thành FAFSA hoặc WASFA bắt đầu từ  
năm cuối cấp.


