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THANH TOÁN HỌC PHÍ ĐẠI HỌC/
CAO ĐẲNG: CÁC CÁCH CHI TRẢ HỌC
PHÍ ĐẠI HỌC/CAO ĐẲNG

CHI PHÍ LÀ
BAO NHIÊU?

Học phí đại học/cao đẳng khác nhau tùy theo các trường đại học/cao đẳng. Mỗi trường đại học/cao đẳng
ước tính Chi phí Theo học (COA) bằng cách tính tổng một số hoặc tất cả các chi phí sau đây:

Học phí

Chi phí nhà ở và ăn uống

Sách vở và đồ dùng

Các khoản phí

Chi phí đi lại

Các chi phí sinh hoạt khác

TÔI CHI TRẢ CHI PHÍ
BẰNG CÁCH NÀO?
Chi phí đại học/cao đẳng có thể rất lớn, nhưng có rất nhiều nguồn lực
khác nhau để giúp bạn chi trả chi phí đại học/cao đẳng. Mọi người
thường sử dụng kết hợp nhiều nguồn hỗ trợ tài chính khác nhau để chi
trả chi phí đại học/cao đẳng cùng với số tiền mà họ có thể đã tiết kiệm
hoặc kiếm được từ công việc của họ. Các nguồn lực Hỗ trợ Tài chính
bao gồm bất cứ nguồn tài trợ hoặc học bổng, khoản vay, hoặc

chương trình vừa học vừa làm nào được cung cấp nhằm giúp bạn
trang trải chi phí đại học/cao đẳng của bạn.

CÁC LOẠI
HỖ TRỢ TÀI CHÍNH:
Học bổng – Tiền được trao cho học sinh dựa trên thành tích học
tập hoặc các thành tích khác để giúp chi trả chi phí học tập. Các học
bổng thường không yêu cầu phải hoàn trả.

Tài trợ – Một hình thức trợ cấp quà tặng, thường dựa trên nhu cầu
tài chính. Tài trợ không cần phải hoàn trả, trừ trường hợp như bạn
thôi học và nợ một khoản hoàn trả.

Vừa Học Vừa Làm – Một chương trình hỗ trợ tài chính (của liên
bang hoặc tiểu bang) cho phép sinh viên làm việc trong khuôn viên

TÔI LÀM CÁCH NÀO ĐỂ
ĐỦ ĐIỀU KIỆN?

trường học hoặc cùng với những nhà tuyển dụng bên ngoài được
chỉ định để kiếm tiền chi trả chi phí đại học/cao đẳng.

Khoản vay – Khoản tiền mà bạn có thể vay và trả lại dần, có lãi suất
trong hầu hết các trường hợp.

Hỗ trợ Tài chính
• Để được nhận hỗ trợ tài chính, bạn cần phải hoàn thành

FAFSA hoặc WASFA

trong năm cuối cấp và mỗi năm đại

học/cao đẳng của bạn.
• Mỗi trường đại học/cao đẳng xác định tính hội đủ điều kiện cho
các loại hỗ trợ tài chính liên bang, tiểu bang và tổ chức dựa trên
các chính sách hỗ trợ tại khuôn viên trường đó.

Học bổng

HÃY NHỚ
RẰNG:

Việc hiểu về các loại hỗ trợ tài chính khác
nhau chỉ là bước đầu tiên. Bạn có thể không
cần sử dụng hỗ trợ tài chính để chi trả toàn
bộ chi phí theo học.

• Có hàng nghìn học bổng có thể hỗ trợ bạn trang trải chi phí đại
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học/cao đẳng. Các học bổng khác nhau có các yêu cầu về hồ sơ
khác nhau. Hầu hết các học bổng đều yêu cầu bạn phải hoàn
thành FAFSA hoặc WASFA.

THÁNG 4: LỚP 9 và 10
THÁNG 12: LỚP 11

