
TÔI NỘP HỒ SƠ BẰNG 
CÁCH NÀO?
1. Hãy tìm kiếm các học bổng mà bạn hội đủ điều kiện.

2. Nộp hồ sơ của bạn. Đảm bảo rằng bạn tuân theo các hướng 
dẫn một cách cẩn thận!

3. Hoàn thành Mẫu đơn Miễn phí Xin Trợ cấp Liên bang dành cho 
Học sinh (FAFSA) hoặc Đơn xin Trợ cấp Tài chính của Tiểu bang 
Washington (WASFA). 

TÔI CÓ THỂ 
TÌM KIẾM CÁC HỌC 
BỔNG Ở ĐÂU?
Đến gặp nhân viên tư vấn tại trường trung học phổ thông của 
bạn là một khởi đầu đúng đắn. Đây là một số trang mạng để 
bạn có thể bắt đầu nghiên cứu:

TheWashBoard.org: thewashboard.org

FastWeb: fastweb.com

Tương lai Rộng mở (Big Future):  
bigfuture.collegeboard.org

Danh sách Học bổng Chắp cánh Ước mơ (Beyond  
Dreaming Scholarship):   
scholarshipjunkies.org/beyond

Các trường đại học/cao đẳng mà bạn yêu thích hoặc các  
tổ chức địa phương như Act Six, Quỹ Thành công của  
Trường Đại học (College Success Foundation) và Học  
bổng Cơ hội của Tiểu bang Washington (Washington  

State Opportunity Scholarship).

SCHOLARSHIPS

HỌC BỔNG  
LÀ GÌ?
Các học bổng trao tiền cho các chi phí giáo dục dựa trên các tiêu chí 

ví dụ như học vấn, thể thao, phục vụ cộng đồng hoặc nhu cầu tài 

chính. Các tổ chức cộng đồng, các trường đại học/cao đẳng, các tổ 

chức tôn giáo và công ty tư nhân là ví dụ về những nhà cung cấp học 

bổng. 

Dù hoàn cảnh xuất thân hoặc tình trạng  
nhập cư của bạn như thế nào, luôn có thể có 
một học bổng dành cho bạn. 

HÃY NGHIÊN CỨU
Học bổng có thể được gia hạn không? Nếu có, hãy tìm hiểu về các yêu cầu của 

việc gia hạn. Nếu không, hãy nghĩ về cách bạn sẽ thay thế các nguồn hỗ trợ này như 

thế nào vào năm tiếp theo. 

Có thể chuyển học bổng không? Bạn có thể mang học bổng theo nếu bạn 

chuyển trường không? Một số học bổng gắn liền với một số trường đại học/cao 

đẳng nhất định.

TÔI CÓ THỂ NỘP HỒ SƠ 
CHO CÁC LOẠI HỌC 
BỔNG NÀO?
Học vấn/Năng lực: Dựa trên GPA, điểm kiểm tra và/hoặc môn học

Thành tích thể thao: Dựa trên thành tích thể thao

Tính sáng tạo: Dựa trên tài năng nghệ thuật, âm nhạc, khiêu vũ

Phục vụ cộng đồng: Dựa trên sự tham gia đóng góp cho trường học và cộng 

đồng của bạn

Tính đa dạng: Dựa trên chủng tộc, dân tộc, di sản gia đình, tôn giáo, khuynh 

hướng tính dục, v.v.

Nhu cầu: Dựa trên nhu cầu tài chính

Điều khác: Khả năng lãnh đạo, cựu sinh viên, v.v THÁNG 2: LỚP 11  
THÁNG 12: LỚP 12

*

4THANH TOÁN HỌC PHÍ ĐẠI HỌC/
CAO ĐẲNG:


