
• Nếu bạn dự định sống trong khuôn viên trường, 
hãy đóng tiền đặt cọc. Nếu bạn không đủ khả 
năng trả khoản tiền này, hãy hỏi xem liệu bạn có 
được miễn, hoãn trả hoặc bao gồm phí nhà ở 
trong gói hỗ trợ tài chính không. Yêu cầu được 
lựa chọn nhà ở cho cả năm học, nhà ở an toàn 
cho người thuộc cộng đồng LGBTQ+ hoặc nhà ở 
gia đình, nếu cần.

• Làm bài kiểm tra xếp lớp đầu vào nếu được yêu 
cầu. Đừng ngần ngại đề nghị được miễn lệ phí 
hoặc kiểm tra lại. 

• Tìm hiểu điểm đến trong khuôn viên trường để 
được hỗ trợ tài chính/vay khẩn cấp.

• Tìm hiểu cách xây dựng hệ thống hỗ trợ và 
các cách thức khác để chuẩn bị cho cuộc sống 
sau thời trung học phổ thông tại https://gearup.
wa.gov/students/build-a-support-system

Cơ Sở Dữ Liệu và Công Cụ Tìm  
Kiếm Học Bổng
https://gearup.wa.gov/educators/scholarships 

http://getschooled.com/journey/get-to-college/ 
scholarships-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
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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

Tìm Hiểu Các Khoản Vay Sinh Viên 
Tiếp cận các nguồn tham khảo và tài liệu liên quan đến các khoản vay sinh viên. Truy cập https://studentloaned.wa.gov/
 
Tìm Hiểu Thuật Ngữ hoặc Từ Chuyên Môn
Tìm hiểu ý nghĩa của những thuật ngữ này. Mục Chú Giải Kiến Thức về Đại Học/Cao Đẳng này 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

• Xem lại và đảm bảo bạn hiểu rõ về xác nhận hỗ trợ tài 
chính của mình.

• Nếu bạn đang nghĩ tới việc khiếu nại, hãy liên hệ với 
văn phòng hỗ trợ tài chính để hỏi cách khiếu nại.

• Kiểm tra thư xác nhận gần đây nhất của bạn và trang 
web của trường hoặc chương trình để xem liệu có 
thêm bước nào mà bạn cần thực hiện để đăng ký xin 
hỗ trợ không. 

• Xem lại và đảm bảo bạn hiểu rõ về hóa đơn học phí 
của mình. Sinh viên thường có thắc mắc về các khoản 
thu trên hóa đơn học phí, và có thể sẽ có những chi phí 
mà bạn có khả năng được miễn và không phải thanh 
toán.

• Hoàn thành việc xác minh hỗ trợ tài chính, bao gồm cả 
các khoản vay.

• Trao đổi với cố vấn của bạn về cách chi trả số dư còn 
lại sau khi nhận hỗ trợ tài chính.

• Lập ngân sách cho việc học đại học/cao đẳng, bao 
gồm chi phí đi lại, ăn uống và chi tiêu.

• Nếu bạn đang tham gia học tập hoặc đào tạo sau trung học phổ 
thông, hàng năm, bạn cần nộp lại đơn xin hỗ trợ tài chính.

• Sau ngày 1 tháng 10, hãy điền vào 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) sớm nhất có thể cho năm học tiếp theo.

• Đối với FAFSA, bạn và cha mẹ của mình sẽ sử dụng cùng ID 
(Identification, Mã Nhận Dạng) FSA (Federal Student Aid, Hỗ Trợ 
Sinh Viên Liên Bang) mà bạn đã tạo trong năm cuối trung học 
phổ thông. Để cha mẹ của bạn có nhiều thời gian hoàn thành 
phần của họ.

• Yêu cầu văn phòng hỗ trợ tài chính trợ giúp bạn về đơn đăng ký FAFSA hay WASFA hoặc xem họ có tổ chức sự 
kiện Chiến Dịch Năm Thứ 12 nào không.

• Tìm hiểu ngày ưu tiên của trường bạn dành cho hỗ trợ tài chính. Hãy chắc chắn rằng tất cả các thủ tục giấy tờ 
của bạn được hoàn thành trước thời điểm đó để đủ điều kiện nhận nhiều hỗ trợ nhất có thể. 

• Tìm kiếm học bổng trong cả năm cho mỗi năm bạn theo học tại trường. Tìm hiểu xem trường của bạn có cung 
cấp học bổng của quỹ hay tổ chức không. Luôn cập nhật sơ yếu lý lịch để phục vụ cho việc nộp đơn xin học bổng 
và thư giới thiệu.

• Bạn Được Chọn để Xác Minh FAFSA? Hãy cung cấp tài liệu mà trường của bạn yêu cầu trước hạn chót của trường. 
• Bạn gặp phải trường hợp khẩn cấp về tài chính? Hãy hỏi trường của bạn xem họ có cung cấp khoản vay khẩn 

cấp hoặc trợ cấp khẩn cấp hay không.

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 201
Cách Nhận Tiền Để Theo Học Sau Trung Học Phổ Thông

www.gearup.wa.gov

Bước Tiếp Theo

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.

TheWashboard.org 

Nguồn Tham Khảo

Cách Duy Trì Khả  
Năng Chi Trả Học Phí 



Những bước đầu tiên trên lộ trình giáo dục hoặc đào tạo sau trung học phổ thông của bạn là đăng ký nhập học và 
nhận hỗ trợ tài chính (sử dụng FAFSA hoặc WASFA). Bạn có thể cần chờ vài tháng để biết được mình có được nhận 
hay không và sẽ được cấp loại hình hỗ trợ tài chính nào. 

Ngay cả khi đã được nhận vào một trường đại học/cao đẳng, bạn vẫn còn rất nhiều việc phải làm để đưa ra quyết  
định cuối cùng và chuẩn bị sẵn sàng. Bạn cần suy xét xem loại hình hỗ trợ tài chính nào dành cho mình tại các  
trường đại học/cao đẳng mà bạn đang cân nhắc và cần quyết định xem bản thân muốn sống trong khuôn viên  
trường hay ở xa trường.

• Khi văn phòng của trường gửi đề xuất hỗ trợ cho bạn, bạn sẽ phải chọn loại hỗ trợ tài chính mong muốn. 
• Hãy xem xét cẩn thận các lựa chọn và đưa ra quyết định sáng suốt. 
• Nếu bạn được cung cấp các lựa chọn hỗ trợ tài chính, quy tắc là: đầu tiên là tiền được trao miễn phí 

(học bổng và trợ cấp), sau đó là tiền kiếm được (vừa học vừa làm), rồi mới tới tiền đi mượn (khoản vay 
sinh viên của liên bang).

Cứ bình tĩnh. Được chọn không có nghĩa là bạn đã làm sai bất cứ điều gì. 

Xác minh là quy trình mà trường của bạn sử dụng để xác nhận rằng dữ liệu được báo cáo trên mẫu FAFSA của bạn là 
chính xác. Có một số trường chọn ngẫu nhiên vài người, còn một số trường sẽ xác minh tất cả các mẫu FAFSA  
của sinh viên. 

Tiếp theo, hãy làm theo. Đừng bỏ qua yêu cầu này. Tất cả những gì bạn cần làm là cung cấp tài liệu mà trường yêu 
cầu — và đảm bảo thực hiện việc này trước hạn chót của trường, nếu không bạn sẽ không thể nhận hỗ trợ tài chính. 

Thư xác nhận của mỗi trường đại học/cao đẳng sẽ khác nhau đôi chút. 
Sau khi gửi Mẫu Đơn Miễn Phí Xin Trợ Cấp Liên Bang dành cho Sinh Viên 
(FAFSA) hoặc Mẫu Đơn Xin Trợ Cấp Tài Chính của Tiểu Bang Washington 
(WASFA), bạn sẽ nhận được thư xác nhận hỗ trợ tài chính từ mỗi ngôi 
trường bạn được nhận vào. Mỗi lá thư sẽ tóm tắt chi phí ghi danh toàn thời 
gian trong một năm cộng với gói hỗ trợ tài chính của bạn. Hãy tìm các bảng 
tính trong thư xác nhận để so sánh các chi phí của bạn, các nguồn tham 
khảo và hỗ trợ hiện có để chi trả học phí cho trường đại học/cao đẳng tại 
https://gearup.wa.gov/students-families

NHỮNG ĐIỀU CẦN CÂN NHẮC KHI SO SÁNH THƯ XÁC NHẬN 
Xác định tổng chi phí thực của bạn. Hãy nhớ rằng, các chi phí gián tiếp không bắt nguồn từ trường đại học/cao 
đẳng. Khi nghĩ tới những chi phí cần phải trang trải, bạn hãy tính cả chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp cần thiết.  
Cần cân nhắc các câu hỏi: 
• Liệu bạn có thường xuyên đi học xa hay đi lại giữa chỗ ở và khuôn viên trường không? Bạn dự tính mình sẽ cần 

bao nhiêu tiền cho năm học? 
• Bạn có thể mua sách hoặc đồ dùng đã qua sử dụng không? Bạn có mượn từ thư viện không? Chương trình cấp 

bằng của bạn có yêu cầu phải có nhiều sách giáo khoa hoặc đồ dùng không? Hãy hỏi văn phòng tuyển sinh để 
biết thêm thông tin nếu cần. 

• Bạn dự tính sẽ có những loại chi phí cá nhân nào trong năm? 

Khoản hỗ trợ của bạn có thể được gia hạn không (nghĩa là có thể sử dụng khoản hỗ trợ này trong hơn một 
năm)? Một số loại học bổng yêu cầu bạn phải duy trì một mức GPA nhất định thì mới được gia hạn. Một số khoản trợ 
cấp yêu cầu bạn phải đáp ứng các yêu cầu về thu nhập mỗi năm. Nếu một loại học bổng, trợ cấp cụ thể, v.v. không 
cho biết liệu có thể gia hạn không, hãy kiểm tra thông tin với văn phòng hỗ trợ tài chính. 

Bạn là sinh viên được nhận College Bound? Hãy nhớ rằng, Học Bổng College Bound là cam kết ban đầu của 
chương trình hỗ trợ tài chính tiểu bang dành cho những sinh viên hội đủ điều kiện, học bổng bao trả ba chi phí cụ 
thể: học phí theo mức của trường đại học/cao đẳng công lập, một số loại phí và một khoản trợ cấp nhỏ để mua sách. 
Ở từng trường và đối với từng sinh viên, mức tiền cụ thể sẽ khác nhau, nhưng các chi phí nêu trên sẽ được bao trả 
bởi các chương trình hỗ trợ tài chính của tiểu bang, chẳng hạn như chương trình Trợ Cấp Đại Học/Cao Đẳng của 
Washington (Washington College Grant). Khi nộp đơn xin hỗ trợ tài chính, bạn phải đáp ứng các yêu cầu về tính hội 
đủ điều kiện thu nhập. Điều này sẽ do văn phòng hỗ trợ tài chính xác định khi bạn nộp đơn kèm theo FAFSA hoặc 
WASFA. Bạn cũng sẽ cần phải đáp ứng các cam kết của College Bound. 

Bạn cần được trợ giúp để hiểu rõ về thư xác nhận của mình? Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với văn 
phòng hỗ trợ tài chính hoặc tuyển sinh tại trường đại học/cao đẳng!

Tình Trạng Tài Chính  
Của Bạn Đã Thay Đổi?

Thu nhập của bạn có thể thay đổi so với tình hình 
bạn đã báo cáo trong đơn xin hỗ trợ tài chính 
hoặc phản ánh trong các khoản thuế năm trước 
của bạn. 

Bạn sẽ cần liên lạc với bộ phận hỗ trợ tài chính 
của các trường đại học/cao đẳng mà mình đã  
nộp đơn. 

SwiftStudent là công cụ miễn phí giúp sinh viên 
hiểu rõ về khiếu nại và cung cấp các mẫu để viết 
thư khiếu nại hỗ trợ tài chính. Công cụ này không 
chia sẻ dữ liệu người dùng với bên thứ ba.

Tôi Đã Nộp Đơn. Việc Cần Làm Bây Giờ Là Gì? Đâu là Hỗ Trợ Tài Chính  
Tốt Nhất nên Chấp Nhận?

Bạn Được Chọn để Xác Minh?

Nguồn Tham Khảo
Định Hướng Việc Xác Nhận (Video)
https://www.youtube.com/user/WSACouncil/videos

Hiểu Rõ Thư Xác Nhận

Nguồn Tham Khảo
Bảng Tính Thư Xác Nhận - Sống trong khuôn 
viên trường
Bảng Tính Thư Xác Nhận - Sống ngoài khuôn 
viên trường
Các Thành Phần Chính của Thư Xác Nhận
https://gearup.wa.gov/students/pay-for-college

Hiểu Về Hỗ Trợ Bạn Nhận Được (Video)
https://www.youtube.com/user/WSACouncil/videos

Nhận Trợ Giúp
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.

Nguồn Tham Khảo
Khiếu Nại Hỗ Trợ Tài Chính của WSAC (Washington 
Student Achievement Council, Ủy Ban Thành Tích 
Sinh Viên Washington) (Trang web)
https://wsac.wa.gov/financial-aid-appeals

Cách Yêu Cầu Khiếu Nại Hỗ Trợ Tài Chính (Video)
https://www.youtube.com/user/WSACouncil/videos

SwiftStudent Miễn Phí (Công Cụ)
https://formswift.com/swift-student

THỨ TỰ ƯU TIÊN 
CHẤP NHẬN
HỌC BỔNG VÀ TRỢ CẤP

(Ví dụ: Trợ Cấp Pell hoặc Trợ Cấp Đại Học/Cao Đẳng của Washington)
Bạn không phải trả lại tiền, miễn là đạt được tiến độ học tập thỏa 
mãn yêu cầu. Đảm bảo rằng bạn hiểu các điều kiện phải đáp ứng 

để duy trì hỗ trợ này (chẳng hạn như GPA).

VỪA HỌC VỪA LÀM
Bạn không phải trả lại tiền, miễn là đạt được tiến độ học tập  

thỏa mãn yêu cầu. Bạn phải làm việc để nhận hỗ trợ, nên hãy  
đảm bảo cân bằng giữa công việc và học tập. 

KHOẢN VAY SINH VIÊN CỦA LIÊN BANG
Bạn sẽ phải hoàn trả kèm theo lãi suất. Loại khoản vay tốt  

nhất để ưu tiên chấp nhận đầu tiên là:
1. Khoản Vay Được Trợ Cấp   2. Khoản Vay Không Được Trợ Cấp 

3. Khoản Vay Qua Phụ Huynh

KHOẢN VAY CỦA TIỂU BANG  
HOẶC ĐẠI HỌC/CAO ĐẲNG

Bạn sẽ phải hoàn trả kèm theo lãi suất. Các điều khoản của  
khoản vay có thể không tốt bằng khoản vay của liên bang.  

Khi quyết định, hãy xem xét các điều khoản và đưa ra so sánh.

KHOẢN VAY TƯ NHÂN
Bạn sẽ phải hoàn trả kèm theo lãi suất. Các điều khoản của  

khoản vay thường không thuận lợi bằng khoản vay của liên bang. 
Khi hoàn trả, không thể hợp nhất các khoản vay này với các khoản 

vay của liên bang. Điều này có thể khiến kế hoạch trả nợ của  
bạn trở nên khó khăn.


