
HIỂU VỀ THƯ XÁC NHẬN 
HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

Sau khi đăng ký FAFSA hoặc WASFA, bạn sẽ nhận được thư xác nhận hỗ trợ tài chính từ từng trường đại học/cao đẳng mà bạn đã nộp hồ sơ. Mức  

hỗ trợ tài chính từ từng trường đại học/cao đẳng sẽ khác nhau. Bạn sẽ không biết khả năng tài chính của bạn phù hợp với trường nào cho đến 

khi bạn xem lại TẤT CẢ các gói về mức trợ cấp tài chính của bạn. 

CÁC LOẠI HỖ 
TRỢ TÀI  
CHÍNH:

CÁC LOẠI KHOẢN VAY  
SINH VIÊN: Bạn có thể chọn chấp nhận toàn bộ hoặc một 

phần các loại khoản cho vay khác nhau hoặc 
từ chối chúng hoàn toàn.

Các khoản vay được trợ cấp: Chính phủ trả lãi suất khi bạn đang học đại học/
cao đẳng. Nếu bạn đủ điều kiện, thì đây là lựa chọn tốt nhất của bạn.

Các khoản vay không được trợ cấp: Lãi suất cộng dồn vào khoản vay của bạn 
ngay sau khi bạn bắt đầu học đại học/cao đẳng.

Vay qua phụ huynh: Khoản vay mà bố/mẹ của bạn có thể nhận thay bạn để 
trang trải các chi phí đại học/cao đẳng của bạn. Bố/mẹ của bạn bị ràng 
buộc về mặt pháp lý với khoản vay đó và việc trả nợ. 

Một khoản vay liên bang có mức lãi suất thấp hơn và các lựa chọn trả nợ 
tốt hơn khoản vay tư nhân và được xác định bởi FAFSA.

Khoản vay tư nhân có thể đến từ các ngân hàng, các trường đại học/cao đẳng và các tổ chức tư nhân. Thường thì, chúng có mức lãi suất cao hơn và 
có các lựa chọn trả nợ ít ưu đãi hơn. Giống như các khoản vay không được trợ cấp, các khoản vay tư nhân cộng dồn với lãi suất ngay khi bạn vay tiền.

Học bổng: Tiền được trao dựa 

trên thành tích học tập hoặc các

thành tích khác để giúp chi trả các chi phí học tập.

Tài trợ: Dưới hình thức trợ cấp bằng quà tặng, thường 

dựa trên nhu cầu tài chính.

Vừa học vừa làm: Những nhà tuyển dụng trong hoặc 

ngoài trường cho phép bạn kiếm tiền chi trả chi phí 
đại học/cao đẳng.

Khoản vay: Khoản tiền bạn vay và phải trả dần kèm 

với lãi suất.

ĐIỀU CẦN BIẾT:
Nhận tài trợ, học bổng và 

chương trình vừa học  

vừa làm trước khi tìm kiếm 

các khoản vay để giảm 

khoản nợ sau đại học/cao 

đẳng của bạn. Nếu có thể, 

hãy tránh các khoản vay 

tư nhân và thẻ tín dụng.

TÔI CẦN LÀM GÌ BÂY GIỜ? 
1. Xem lại đề nghị và so sánh nó với các chi phí mà bạn cần 
phải trang trải. Một số chi phí được liệt kê trong chi phí theo 
học (COA) của bạn sẽ được trường đại học/cao đẳng tính hóa 
đơn (học phí, chi phí nhà ở và ăn uống cho ký túc xá, v.v) trong 
khi những chi phí khác, như tiền mua sách và các chi phí cá nhân, 
là ước tính được đề nghị.

2. Thông báo cho trường đại học/cao đẳng về bất cứ thay  
đổi và học bổng tư nhân nào kể từ khi nộp đơn đăng ký FAFSA 
hoặc WASFA.

3. Chấp nhận các gói hỗ trợ cho trường đại học/cao đẳng mà 
bạn định theo học. Hãy chắc chắn là bạn biết về các hạn chót cho 
việc chấp nhận các đề nghị hỗ trợ tài chính.

4. Liên hệ với văn phòng hỗ trợ tài  
chính tại trường đại học/cao đẳng nếu bạn có  
bất cứ thắc mắc nào.

  COA (Chi phí Theo học)

- Học bổng/Tài trợ 

    KHOẢNG TIỀN THIẾU     

    (vừa học vừa làm/các khoản vay/tiền tiết kiệm)

KHOẢNG TIỀN THIẾU nhỏ nhất =  

LỰA CHỌN DỄ CHI TRẢ NHẤT

*
Tôi đã nhận được thư xác nhận hỗ  
trợ tài chính,
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4THANH TOÁN HỌC PHÍ ĐẠI HỌC/
CAO ĐẲNG:


