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THANH TOÁN HỌC PHÍ ĐẠI HỌC/
CAO ĐẲNG: MỌI THÔNG TIN VỀ
WASFA

WASFA LÀ GÌ?

Đơn xin Trợ cấp Tài chính của Tiểu bang Washington (WASFA) là bước đầu tiên để

đăng ký xin hỗ trợ tài chính cho một số học sinh không có giấy tờ đang sinh
sống tại tiểu bang Washington. Hoàn thành mẫu đơn WASFA hoàn toàn miễn phí
và cho phép những học sinh hội đủ điều kiện tiếp cận với nguồn hỗ trợ tài

chính của tiểu bang để trang trải chi phí trường dạy nghề, trường kỹ thuật,

đại học/cao đẳng 2 năm và 4 năm. Các học sinh được công nhận tình trạng Tạm

AI HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN
Việc hội đủ điều
ĐỂ ĐĂNG KÝ? kiện
dựa trên

tình trạng nhập cư. Các học sinh phải đáp ứng các

yêu cầu về chương trình cá nhân và nơi cư trú. Để biết cụ thể,
hãy sử dụng phiếu câu hỏi về việc hội đủ điều kiện tại địa chỉ

readysetgrad.org/wasfaelig

hoãn Thi hành Lệnh Trục xuất những Người Đến Hoa Kỳ Từ Thơ ấu (Deferred Action
for Childhood Arrivals, DACA) phải hoàn thành bản đăng ký WASFA. Nếu bạn là
công dân Hoa Kỳ hoặc là cư dân lâu dài hợp pháp, hãy tìm hiểu tờ rơi
“Mọi Thông tin về FAFSA” và không nộp đơn WASFA.

TÔI NÊN LÀM ĐIỀU ĐÓ
KHI NÀO?

TÔI HOÀN THÀNH
NÓ NHƯ THẾ NÀO?
1. Truy cập địa chỉ readysetgrad.org/wasfa và nhấn vào “Bắt đầu
Đơn Đăng ký WASFA Mới”.
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2. Hoàn thành bảng câu hỏi về yêu cầu hội đủ điều kiện.

trong năm cuối cấp của bạn.

3. Tạo một tài khoản và lưu tên đăng nhập và mật khẩu của bạn.

Đảm bảo rằng bạn biết về các hạn chót ưu tiên hỗ trợ tài

4. Hoàn thành và nộp hồ sơ của bạn.

chính tại các trường đại mà học bạn quan tâm. (Thường thì hạn chót

Chữ ký phụ huynh trên đơn đăng ký WASFA là gì? Bạn sẽ cần

của WASFA không được liệt kê, nhưng nó giống với hạn chót của

gửi thư điện tử mời bố/mẹ (ruột hoặc nuôi) để ký điện tử đơn đăng

FAFSA.)

ký WASFA của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn và phụ huynh của bạn sử
dụng địa chỉ thư điện tử riêng biệt.

Bạn cần phải nộp đơn đăng ký WASFA hàng năm khi học đại học/
cao đẳng.

TÔI CẦN NHỮNG THÔNG
TIN GÌ?
Thông tin cơ bản, như tên hợp pháp,
ngày sinh, v.v

Thông tin thuế/thu nhập

của phụ huynh và học
sinh Danh sách các
trường đại học/cao đẳng
của bạn (chỉ các đại học/cao
đẳng trong tiểu bang
Washington)
Mã số DACA của bạn nếu
bạn có

*
*

Đừng Quên: Cần chữ ký điện tử của bố/mẹ bạn để hoàn thành hồ sơ
của bạn.

Phụ huynh của bạn phải ký điện tử trong vòng 72 giờ từ khi
nhận được lời mời.

Thông tin về gia đình của tôi có được bảo mật không?

THÁNG 5: LỚP 11
THÁNG 9: LỚP 12

Hội đồng Thành tích Học sinh Tiểu bang Washington (WSAC) và các trường đại học/cao
đẳng tiếp nhận hồ sơ của bạn chỉ sử dụng thông tin của bạn để xác định tính hội đủ
điều kiện cho việc hỗ trợ tài chính của tiểu bang. Các trường đại học/cao đẳng không
được phép sử dụng thông tin cho các mục đích khác hoặc chia sẻ dữ liệu cho các bên khác.
Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào về WASFA, vui lòng liên hệ Hội đồng Thành tích Học sinh Tiểu bang Washington
(WSAC) theo số 1-888-535-0747, nhấn phím 2 hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ wasfa@wsac.wa.gov.
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