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Dear student:
Welcome! We know that paying for college is a big 
challenge. That is why we are here to help you take 
advantage of all the resources that are available  
to help you.
Do not be intimidated by the process. The state of 
California, federal government, and Mesa College 
want you to succeed. We have put considerable 
resources aside to help you. 
This handbook has been created to explain what you 
need to know about paying for school. If you still  
have questions after reviewing it, please stop by the 
financial aid office on campus. We would welcome  
the opportunity to help you in person.
Sincerely,
Financial Aid Staff 
Mesa College

Welcome Hoan Nghênh

Ground Floor (I-400 Building) / Tầng Trệt (Lầu I-400) 
7250 Mesa College Drive 
San Diego, California 92111-4998 
Telephone / Điện Thoại: (619) 388-2817 
Fax / Điện Thư: (619) 388-2824 
Internet / Mạng: www.sdmesa.edu

Federal Processor 
For more information about the status of your  
application, call 1-800-4-FED-AID.

Hệ Thống Giải Quyết Hồ Sơ Liên Bang 
Để theo dõi tình trạng hồ sơ của bạn, gọi số 1-800-433-3243.

Mesa College Financial Aid Office 

Các bạn sinh viên thân mến:
Chúng tôi hiểu việc trang trải đại học là một thử thách 
lớn. Vì vậy chúng tôi muốn giúp bạn tận dụng các 
phương sách đã được lập ra cho bạn.

Đừng để thủ tục nộp đơn làm bạn e ngại. Tiểu bang 
California, chính phủ liên bang, và trường Đại Học đều 
muốn bạn thành công. Chúng tôi đã dành riêng một số 
chương trình để giúp bạn. 

Cuốn cẩm nang này được soạn ra để giải thích những 
điều gì bạn cần biết về việc trả tiền học. Nếu bạn vẫn 
còn điều thắc mắc sau khi đã đọc qua, thì bạn nên ghé 
đến văn phòng tài trợ của trường. Chúng tôi sẽ vui lòng 
giúp đỡ bạn. 

Thân mến,

Ban Tài Trợ Tài Chính

Office Hours 
Monday – Tuesday:  8:00 a.m. – 7:00 p.m. 
Wednesday – Thursday:  8:00 a.m. – 6:00 p.m. 
Friday:  9:00 a.m. – 3:00 p.m. 
For summer hours, please call us or visit our webpage at: 
www.sdmesa.edu/financial-aid

Giờ Làm Việc  
Thứ hai – Thứ ba:  8:00 a.m. – 7:00 p.m. 
Thứ tư – Thứ năm:  8:00 a.m. – 6:00 p.m. 
Thứ Sáu:  9:00 a.m. – 12:00 p.m. 
Để biết thời gian làm việc trong mùa hè, xin liên lạc với văn 
phòng hoặc vào trang mạng www.sdmesa.edu/financial-aid
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 October 1, 2018  

• Create a new FSA ID (Username and Password) 
to access the Federal Student Aid websites. Go to 
fsaid.ed.gov for more information and instructions 
on how to create your FSA ID.

• You may now complete your paper or electronic 
2020–2021 FAFSA.

 March 2  

• Deadline for new Cal Grant applicants to mail the 
GPA verification form for the year 2020–2021 to 
the California Student Aid Commission (CSAC).

• FAFSA applications must be filed by this date in 
order to be considered for a Cal Grant.

 April 15  

• Deadline for priority consideration at Mesa 
College for the 2020–2021 Federal Supplemental 
Education Opportunity Grant (SEOG) and 
Federal Work Study Programs. The Department 
of Education’s Central Processor must receive 
your FAFSA by this date.

• Deadline to file your 2019 income tax returns. 
Check with the IRS for filing requirements. 

 September 2  

• Deadline for Competitive Cal Grant GPA  
verification form.

 01 Tháng 10 năm 2018

• Tạo một ID mới FSA (Username và mật khẩu) để truy 
cập vào các trang web liên bang hỗ trợ sinh viên. Tới 
fsaid.ed.gov để biết thêm thông tin và hướng dẫn về 
cách tạo ID FSA của bạn.

• Bạn có thể hoàn tất đơn FAFSA giấy hoặc trên mạng 
cho năm học 2020–2021.

 2 Tháng 3  

• Hạn cuối cho những ai xin Cal Grant để gởi giấy xác 
nhận Điểm Học Trung Bình cho năm học 2020–2021 
đến Hội Đồng Tài Trợ Sinh Viên của Tiểu Bang  
California (CSAC).

• Đơn FAFSA xin Cal Grant phải được nộp truớc ngày 
này để đảm bảo được giải quyết.

 15 Tháng 4  

• Hạn cuối cho đơn ưu tiên ở trường Đại Học Mesa 
cho chương trình Trợ Cấp Bổ Sung cho Cơ Hội Học 
Vấn (SEOG) và Vừa Học Vừa Làm (Work Study) của 
Liên Bang. Văn Phòng Giải Quyết Hồ Sơ của Bộ Giáo 
Dục phải nhận được đơn FAFSA trước ngày này.

• Hạn cuối để khai thuế 2019. Liên lạc sở thuế (IRS) 
để biết rõ những điều kiện khai thuế. 

 2 Tháng 9  

• Hạn cuối để gởi giấy xác nhận Điểm Học Trung Bình 
xin Cal Grant dạng cạnh tranh (Competitive Cal Grant).

Important  
Dates

Những ngày  
quan trọng
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Name
Repayment 

(Y/N) Availability

Federal Pell Grant No* Primarily for undergraduates. Eligible students will receive the amount 
they qualify for.

Federal Supplemental  
Educational Opportunity Grant

No* For undergraduates with exceptional financial need.

Federal Work Study No For undergraduate and graduate students.

Subsidized Direct Loan Yes U.S. Department of Education pays interest while borrower is in school.

Unsubsidized Direct Loan Yes Borrower is responsible for interest during life of loan.

Cal Grant A No* High school senior with 3.00 GPA meets the basic requirements.  
Must apply before March 2 of the following year.

Cal Grant B No* High school senior with 2.00 GPA meets the basic requirements.  
Must apply before March 2 of the following year.

Cal Grant C No* Helps vocationally oriented students acquire marketable job skills.

Board of Governors Fee Waver (BOGFW) No Must meet eligibility requirements and be able to provide documentation.

*If SAP requirements are not met students may have to repay grants. Please see SAP/Repayment requirements for more information.

Summary of Programs

What is Financial aid? Money that can help you pay  
for college.

does it cost money to apply? No. It is FREE to apply!!

hoW can i get Financial aid? To qualify, you must fill out 
the Federal Application called the FAFSA.

Where can i get a copy oF the FaFsa? On the Internet, 
FAFSA is at www.fafsa.gov. Copies can also be found 
in the Financial Aid Office.

hoW much money can i get through Financial aid? It de-
pends on your situation. Pell Grants can award up to 
around $6,195 a year. There are also Cal Grants and 
a Fee Waiver. You can also apply separately for schol-
arships, part-time jobs, loans and other support.

What types oF non-citizens are eligible For Federal aid? 
Generally, you are an eligible non-citizen if you are 
a (1) a permanent U.S. Resident with a Permanent 
Resident Card (I-551); (2) a conditional permanent 
resident (I-551C); or (3) the holder of an Arrival-De-
parture Record (I-94) from the Department of Home-
land Security showing the designations of “Refugee,” 
“Asylum Granted,” “Parolee” (I-94 confirms that you 
were paroled for a minimum of one year and status 
has not expired), “Victim of human trafficking”, T-Visa 
holder (T-1, T-2, T-3, etc.), or Cuban-Haitian Entrant.

am i eligible For Financial aid iF i am undocumented? You 
are not eligible federal aid. However, you may be 
eligible for California state aid if you meet the require-
ments under AB 19. In addition, you may be eligible for 
some scholarships. 

What is Financial Aid? 
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Tên Trả Tiền 
(Có/Không) Sự sẵng sàng

Pell Grant Liên Bang Không* Chủ yếu dành cho sinh viên đại học chưa tốt nghiệp. Sinh viên hội đủ 
tiêu chuẩn sẽ được cấp tài trợ.

Trợ Cấp Bổ Sung của Liên Bang cho Cơ 
Hội Học Vấn

Không* Dành cho sinh viên chưa tốt nghiệp với nhu cầu đặc biệt.

Vừa Học Vừa Làm Không Dành cho sinh viên chưa và đã tốt nghiệp đại học.

Chương Trình vay nợ Direct được Liên 
Bang bảo trợ

Có Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ trả tiền lời trong thời gian người mượn còn đi học.

Chương Trình vay nợ Direct không được 
Liên Bang bảo trợ

Có Người mượn có trách nhiệm trả tiền lời suốt thời gian còn nợ.

Cal Grant A Không* Học sinh trung học lớp 12 với điểm số trung bình trên 3.00 hội đủ điều 
kiện cơ bản. Phải nộp đơn trước ngày 2 tháng 3 của năm học tiếp theo.

Cal Grant B Không* Học sinh trung học lớp 12 với điểm số trung bình trên 2.00 hội đủ điều 
kiện cơ bản. Phải nộp đơn trước ngày 2 tháng 3 của năm học tiếp theo.

Cal Grant C Không* Giúp sinh viên học nghề đạt được kĩ năng để kiếm việc.

Chương Trình miễn học phí của Bộ 
Thống Đốc (BOGFW)

Không Phải hội đủ tiêu chuẩn yêu cầu và có khả năng cung cấp giấy tờ.

*Sinh viên nào không hội đủ điều kiện SAP phải trả lại tiền trợ cấp. Xin vui lòng xem SAP/ Điều kiện hoàn trả tiền để biết thêm chi tiết.

Tóm Tắt Những Chương Trình 

Tài Trợ Tài Chính là gì? Tiền giúp cho bạn trang trải đại học.

Có Cần phải Tốn Tiền để nộp không? Không. Hoàn toàn 
miễn phí.

làm Thế nào để Tôi xin Tiền Tài Trợ? Để được chấp thuận, 
bạn phải điền đơn Liên Bang gọi là FAFSA.

Tôi Có Thể lấy đơn FAFSA ở đâu? Ở trên mạng, địa chỉ 
trang web của FAFSA là www.fafsa.gov. Văn Phòng Tài Trợ 
của trường cũng có đơn giấy.

Tôi Có Thể nhận đượC bAo nhiêu Tiền Tài Trợ? Điều này tùy 
thuộc vào hoàn cảnh của bạn. Pell Grants có thể tài trợ đến 
$6,195 một năm. Ngoài ra còn có Cal Grants và Chương 
Trình Miễn Lệ Phí. Bạn cũng có thể nộp đơn xin học bổng 
riêng, hoặc đi làm bán thời gian, mượn nợ và áp dụng những 
hình thức giúp đỡ khác.

những người Cư dân Thường Trú nào Có Thể xin Tài Trợ liên 
bAng? Nói chung, thì bạn có thể xin trợ cấp liên bang nếu 
bạn thuộc những diện sau đây: (1) thường trú nhân với Thẻ 

Thường Trú (Permanent Resident Card, I-551); (2) cư dân 
với Thẻ Thường Trú Có Điều Kiện (Conditional Permanent 
Resident card, I-551C); hoặc (3) cư dân với giấy Nhập/Xuất 
Cảnh (Arrival-Departure Record, I-94) do Bộ Nội An cấp, 
qui định rõ bạn thuộc diện “Tỵ Nạn” (Refugee), “Được 
Cấp Quy Chế Tỵ Nạn” (Asylum Granted), “Người Tạm 
Dung” (Parolee) – (giấy I-94 ghi rõ thời hạn tạm dung ít 
nhất một năm, và lệnh tạm dung vẫn còn hiệu lực), “Nạn 
nhân của nạn buôn người” (Victim of Human Trafficking), 
người có T-Visa (T-1, T-2, T-3 v.v..), hoặc người đến từ Cuba 
và Haiti (Cuban-Haitian Entrant). 

nế u Tôi không Có giấy Tờ, Tôi Có đủ Tiêu Chuẩn xin đượC Tài 
Trợ hAy không? Bạn không đủ tiêu chuẩn xin trợ cấp liên 
bang. Tuy nhiên, bạn có thể đủ tiêu chuẩn xin trợ cấp từ 
tiểu bang nếu bạn hội đủ các điều kiện đưa ra trong dự 
luật AB 19. Ngoài ra, bạn cũng có thể đủ tiêu chuẩn để xin 
một vài học bổng khác. 

Tài Trợ là gì?
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How Do I Get Financial Aid? 

3Investigate other options
After you are notified of your financial 
aid award, you should also investigate 
scholarship opportunities and other sources 
of support.
Additional campus resources can include  
EOPS, Office of Student Equity and Student  
Affairs – Scholarships.  

2Wait for notification
Once your application is processed, you will 
be notified whether you qualify to receive 
financial support.
Financial Aid can include grants, a fee waiver,  
a work-study job, and loans.

1Fill out the FAFSA
You must fill out the free application called 
the FAFSA.
- Go Online at www.fafsa.gov.  

Complete the online application.
- Or visit the Financial Aid Office and pick up 

a paper copy. You will then need to mail the 
application.

US Department of Education 
FSA ID 
Website: fsaid.ed.gov

I Can Afford College 
Website: www.icanaffordcollege.com

US Selective Service Registration 
Call: 1-847-688-6888 
Website: www.sss.gov

US Department of Education  
Financial aid information on the Internet 
Website: www.studentaid.ed.gov

CA Student Aid Commission 
Information and assistance about Cal Grants 
Call: 1-888-CA-GRANT or 1-888-224-7268 
Website: www.csac.ca.gov 
E-mail: custsvcs@csac.ca.gov

Other Web Resources



7

Bạn phải điền đơn miễn phí gọi là đơn FAFSA

- Vào trang www.fafsa.gov. Hòan tất đơn  
trên mạng.

-  Hoặc đến Văn Phòng Tài Trợ và lấy mẫu đơn giấy. 
Sau đó đơn phải được gửi qua đường bưu điện.

1Điền đơn FAFSA

2Chờ Thông Báo
Một khi đơn của bạn đã được duyệt, bạn sẽ được 
thông báo về việc bạn có hội đủ tiêu chuẩn để 
nhận tài trợ hay không.

Tài Trợ có thể bao gồm tiền trợ cấp (grants), miễn lệ 
phí (a fee waiver), một công việc vừa học vừa làm (a 
work-study job), và mượn nợ.

3Tìm hiểu thêm những sự lựa 
chọn khác
Sau khi bạn được thông báo về số tiền tài trợ bạn 
sẽ nhận, bạn cũng nên tìm hiểu thêm những cơ 
hội học bổng (scholarships) và phương thức giúp 
đỡ khác.

Những chương trình khác của trường gồm có: 
EOPS, Văn phòng “Công bằng sinh viên”, Trung Tâm 
Chuyển Trường, và Học Bổng. 

Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ 
FSA ID  
Trang Mạng: fsaid.ed.gov

Tôi có thể trả tiền Đại Học 
Trang Mạng: www.icanaffordcollege.com

Ban Đăng Ký Quân Bị Hoa Kỳ 
Gọi: 1-847-688-6888  
Trang Mạng: www.sss.gov

Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ: Thông tin về Tài Trợ 
trên mạng 
Trang mạng: www.studentaid.gov

Hội Đồng Tài Trợ Sinh Viên California: 
Thông tin và trợ giúp về Cal Grants 
Trang mạng: www.csac.ca.gov 
Điện thư: custsvcs@csac.ca.gov 
Gọi: 1-888-CA-GRANT or 1-888-224-7268

Những Tài Liệu Trên Mạng Khác

Làm sao tôi nhận được Tài Trợ Tài Chính?
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Cal Grants are state-funded cash grants given  
to California college students to help pay for 
college expenses. The awards DO NOT have to be 
paid back.
To be eligible, in addition to meeting federal aid  
requirements, a student must:

1.  Be a California resident, or via AB 19, and
2.  Not have a bachelor’s or professional degree, and
3.  File a completed FAFSA and Cal Grant GPA 

Verification Form by March 2nd. All students should 
try to meet the March 2nd deadline for the Entitlement 
and primary Competitive Grant consideration, but 
for California Community College students there is a 
second Competitive Grant filing deadline of September 
2nd, students completing the CA Dream Act application 
are required to meet the March 2 GPA deadline, and

4.  Have remaining financial need at your college.
Cal Grant B
This is for students from disadvantaged or low-income 
families who otherwise would not be able to pursue a higher 
education. For most first-year recipients, the award helps 
with living expenses, books, supplies, and transportation, 
but not tuition and fees. If renewed after the first year,  
a Cal Grant B can be used for tuition and fees.

Cal Grant B Entitlement Award
Every graduating high school senior who has a grade point 
average of at least 2.0, meets the Cal Grant financial and 
eligibility requirements, and applies on time, is guaranteed 
this award.

Cal Grant B Competitive Award
Other students who meet the basic Cal Grant eligibility 
requirements and who have at least a 2.0 grade point 
average may compete for this award. (Selection is based on 
a composite score that takes into account a variety of factors 
such as family income, parents’ educational level, etc.). 

Cal Grant C

Helps vocationally oriented students acquire marketable job 
skills. Full or half-time training must lead to a recognized 
occupational goal: diploma, associate degree or certificate. 
Cal Grant financial need criteria must also be met.

California Community College Transfer  
Entitlement Award
This is either a Cal Grant A or B. High school seniors 
who graduated after June 30, 2000, attend a California 
community college and then transfer to a 4-year school may 
be eligible for this award. Eligible students must have at 
least a 2.4 grade point average, meet the Cal Grant financial 
and eligibility requirements, and be under 24 years of age as 
of December 31 of the award year.

Cal Grant A
This grant is for students from low and middle income 
families. The grant assists with tuition and fees at a four-year 
college or university. If you are awarded a Cal Grant A, but 
attend a Community College before transferring to a four-
year school, your award will be placed on reserve for up to 
three years until you transfer, unless you are a 3rd or 4th year 
student participating in the Bachelor Degree pilot program. 
The award is renewable.

There are two types of Cal Grant A: an Entitlement 
and a Competitive award.

Cal Grant A Entitlement Award: Every graduating high 
school senior who has a grade point average of at least 3.0, 
meets the Cal Grant financial and eligibility requirements, 
and applies on time, is guaranteed this award.

Cal Grant A Competitive Award: Other students who 
meet the basic Cal Grant eligibility requirements and who 
have at least a 3.0 grade point average may compete for this 
award. (Selection is based on a composite score that takes 
into account a variety of factors such as family income, 
parents’ educational level, etc.).

Student Success Completion Grant (SSCG) 
Prerequisite: Be a full time Cal Grant recipient (New)
The Student Success Completion Grant (SSCG) is a 
community college financial aid program for full time Cal 
Grant B and Cal Grant C recipients who are enrolled at 
least full time (12+ units). The purpose of the SSCG grant 
is to provide students with additional financial aid to help 
offset the total cost of community college attendance, and 
to encourage full-time attendance and successful on-time 
completion. The awards are made on a first-come-first-
served basis. The grant pays up to $4000 annually based on 
the number of units: If the student is enrolled in 12-14.99 
units, the award is $649 per semester; if the student is 
enrolled in 15 units or more, the award $2,000 per semester.

Cal Grants
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Cal Grants
Cal Grants là tiền của tiểu bang trợ cấp cho 
sinh viên đại học ở California để giúp trang trải 
chi phí đại học. Tiền cấp không cần phải trả lại.
Để được chấp thuận, ngoài việc hội đủ điều kiện xin tài 
trợ liên bang, sinh viên phải:

1.  Là dân thường trú ở California (hoặc AB 19), và

2. Chưa có bằng cử nhân hoặc chuyên môn, và

3.  Nộp đầy đủ đơn FAFSA và Cal Grant GPA Verification 
Form trước ngày 2 tháng ba. Tất cả các sinh viên nên 
cố gắng nộp trước hạn cuối ngày 2 tháng ba, nhưng đối 
với sinh viên trường đại học cộng đồng của California 
thì thời hạn thứ nhì để nộp là ngày 2 tháng chín, học 
sinh hoàn thành ứng dụng CA Dream Act được yêu cầu 
đáp ứng thời hạn GPA ngày 2 tháng 3, và

4.  Duy trì nhu cầu cần được giúp đỡ tài chánh ở trường 
đại học của bạn.

Cal Grant B
Đây là chương trình dành cho những sinh viên gặp bất 
lợi hoặc có gia đình với thu nhập thấp, nếu không được 
tài trợ thì họ sẽ không thể theo đuổi con đường học vấn. 
Đối với hầu hết những người nhận được sự giúp đỡ trong 
năm đầu, số tiền này giúp trang trải chi phí sinh hoạt, 
sách vở, học cụ, và phương tiện di chuyển, nhưng không 
trả cho học phí. Khi xin lại vào năm sau, Cal B có thể 
được dùng để trả học phí.

Chương trình Cal Grant B theo tiêu chuẩn (Cal 
Grant B Entitlement Award): Mỗi học sinh trung học 
khi ra trường với điểm số trung bình trên 2.0, đủ tiêu 
chuẩn về tài chính và yêu cầu của Cal Grant, và nộp đúng 
thời hạn, sẽ được đảm bảo nhận trợ cấp này.

Chương Trình Cal Grant B theo cạnh tranh (Cal 
Grant B Competitive Award): Những học sinh khác 
sau khi hội đủ quy định của Cal Grant và có điểm số 
trung bình trên 2.0 thì có thể được tuyển lựa để xin trợ 
cấp này. (Sự chọn lựa dựa trên sự phối hợp của những 
yếu tố như thu nhập của gia đình, trình độ học vấn của 
cha mẹ, vân vân…)

Cal Grant C
Giúp học sinh muốn học nghề trau dồi tay nghề vững 
chắc. Chương trình học nghề toàn thời gian hay bán thời 
gian phải hướng đến một mục tiêu xác nhận nghề nghiệp 
chẳng hạn như: văn bằng, 2 năm đại học hoặc chứng chỉ. 
Tiêu chuẩn của Cal Grant cần phải được hội đủ.

Chương trình chuyển trường của hệ thống 
đại học cộng đồng tiểu bang California 
(California Community College Transfer 
Entitlement Award): Dành cho Cal Grant A hoặc B. 
Học sinh trung học ra trường sau ngày 30 tháng 6, năm 
2000, sau khi theo học ở đại học cộng đồng và chuyển 
sang đại học 4 năm có thể được chấp thuận. Sinh viên 
được chọn lựa phải có điểm số trung bình ít nhất là 2.4, 
hội đủ điều kiện của Cal Grant, và dưới 24 tuổi trước 
ngày 31 tháng 12 của năm nhận phần thưởng.

Cal Grant A
Chương trình này dành cho sinh viên có thu nhập gia đình 
thấp hoặc trung bình. Trợ cấp này giúp trả lệ phí trường 
và chi phí học ở trường đại học 4 năm. Nếu bạn được trợ 
cấp Cal Grant A, bạn sẽ được để dành phần trợ cấp này 
lên đến 3 năm cho đến khi bạn chuyển trường, trừ khi 
bạn là sinh viên năm thứ 3 hoặc thứ 4 tham gia chương 
trình thí điểm Cử nhân.. Trợ cấp này có thể được xin lại.

Theo tiêu chuẩn (Entitlement Award): Mỗi học sinh 
cuối cấp ở trung học có điểm số trung bình trên 3.0, hội 
đủ điều kiện tài chính của Cal Grant, và nộp đơn đúng 
hạn, được bảo đảm trợ cấp này.

Phải Cạnh Tranh (Competitive Award): Những học 
sinh khác hội đủ yêu cầu cơ bản của Cal Grant và có ít 
nhất điểm số trung bình là 3.0 được quyền cạnh tranh 
phần trợ cấp này. (Sự lựa chọn dựa trên sự phối hợp của 
các yếu tố như thu nhập của gia đình, trình độ học vấn 
của cha mẹ, vân vân.)

Trợ cấp hoàn thành thành công của sinh viên 
(SSCG) — Điều kiện tiên quyết: Trở thành người 
nhận Cal Grant toàn thời gian (Mới): Trợ cấp hoàn 
thành thành công của sinh viên (SSCG) là một chương 
trình hỗ trợ tài chính của trường đại học cộng đồng dành 
cho những người nhận Cal Grant B và Cal Grant C toàn 
thời gian được đăng ký ít nhất toàn thời gian (hơn 12 đơn 
vị). Mục đích của khoản tài trợ SSCG là cung cấp cho 
sinh viên hỗ trợ tài chính bổ sung để giúp bù đắp tổng 
chi phí cho việc học đại học cộng đồng và khuyến khích 
đi học toàn thời gian và hoàn thành đúng hạn. Các giải 
thưởng được thực hiện trên cơ sở đầu tiên đến trước 
được phục vụ. Khoản tài trợ này trả tới 4000 đô la hàng 
năm dựa trên số lượng đơn vị: Nếu sinh viên được đăng 
ký vào 12-14,99 đơn vị, giải thưởng là 649 đô la mỗi học 
kỳ; nếu học sinh được đăng ký từ 15 đơn vị trở lên, phần 
thưởng $ 2.000 mỗi học kỳ.
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Extended Opportunity Programs and  
Services (EOPS)  
EOPS is a student support program for education-
ally and economically disadvantaged students. It is 
designed to provide opportunities in higher education 
for students with academic potential that, historically, 
would not have attended college. 

Borderless Scholars 
The Borderless Scholars program is designed to 
provide a safe and welcoming environment for un-
documented students and undocu-allies. We support 
these students to overcome personal and educational 
challenges due to their immigration status. We provide 
personal, career, and academic counseling, on-campus 
support services, and community resources including 
free legal services. Advocacy and social justice is our 
main passion; allow us to be the support you need.

CARE 
CARE provides cash grants for education-related 
expenses (above and beyond CalWORKs and EOPS 
grants). It also provides school supplies including 
notebooks, paper, backpacks, and calculators, as well as 
counseling and advisement.

STAR 
STAR provides opportunities for academic develop-
ment, assists students with basic college requirements, 
and serves to motivate students towards the successful 
completion of their college education. STAR also pro-
vides grant aid to current participants who are receiv-
ing Federal Pell Grants. The goal of STAR is to help 
its participants stay in college and ultimately graduate 
from a four-year university.

Employers 
Some employers will pay for part or all of your college 
expenses in exchange for a commitment to continue 
working there while you go to school or return after 
you are finished. Ask your employer.

U.S. Military 
All branches of the U.S. Armed Forces offer a variety 
of support for college. To learn more, visit the local  
recruiting office or call toll free (800) USA NAVY, 
(800) USA ARMY, (800) MARINES or  
(800) 522-0033, ext. 2091, for the Air Force.

Chafee Grant for Foster Youth 
The California Chafee Grant Program gives up to 
$5,000 annually to foster youth and former foster 
youth to use for college expenses. The application is 
available online at www.chafee.csac.ca.gov; or call  
1-888-224-7268, #3.

Additional Resources

FastWeb: www.fastweb.com

Gates Millennium Scholarship: www.gmsp.org

Governor’s Scholarships: www.scholarshare.com

Military Scholarships:  www.myfuture.com 

Fast Aid Scholarship Search:  www.fastaid.com

College Board:  www.collegeboard.com 

International Students Scholarships: www.iefa.org

To improve your chances of receiving 
scholarships, you should:

•  Maintain good grades.
•  Get involved in campus activities and  

leadership roles.
•  Write a general essay that discusses your strengths 

and qualifications. Often, a counselor, teacher, or 
friend can be helpful in editing your words. Once 
you write the general essay, you will be able to 
modify it for specific scholarship applications.

Scholarship Resources



11

Những Chương Trình Phục Vụ Cơ Hội  
Mở Rộng (EOPS) 
EOPS là một chương trình ủng hộ sinh viên nhằm giúp 
đỡ những ai có bất lợi về tài chính và học vấn. Được lập 
ra để đáp ứng cơ hội phát triển học vấn cho những sinh 
viên có tiềm năng, dựa theo quá khứ, đã không có điều 
kiện vào đại học.

Borderless Scholars 
Chương trình học giả không biên giới được thiết kế để 
cung cấp một môi trường an toàn và chào đón cho các 
sinh viên và đồng minh không có giấy tờ. Chúng tôi hỗ 
trợ những sinh viên này vượt qua những thách thức cá 
nhân và giáo dục do tình trạng nhập cư của họ. Chúng 
tôi cung cấp tư vấn cá nhân, nghề nghiệp và học tập, 
dịch vụ hỗ trợ tại trường và các nguồn lực cộng đồng 
bao gồm các dịch vụ pháp lý miễn phí. Vận động chính 
sách và công bằng xã hội là niềm đam mê chính của 
chúng tôi; cho phép chúng tôi là hỗ trợ bạn cần.

CARE 
CARE trợ cấp tiền mặt cho những chi phí liên quan đến 
việc học (ngoài những trợ cấp nhận được từ CalWORKS 
và học bổng EOPS). Chương trình này còn cung cấp 
vật liệu học tập như tập vỡ, sách, giấy, cặp táp, máy tính 
(calculator), và giúp hướng dẫn và nâng đỡ tinh thần cho 
sinh viên. 

STAR 
STAR mang đến cho sinh viên cơ hội để nâng cao kiến 
thức, giúp sinh viên hội đủ những điều kiện căn bản 
của đại học, và động viên, hỗ trợ sinh viên hoàn thành 
chương trình đại học. Ngoài ra, STAR cũng trợ cấp học 
bổng cho những sinh viên nào hiện đang được nhận Pell 
Grants của Liên Bang (Federal Pell Grants). Mục đích 
của chương trình STAR là nhằm nâng cao số sinh viên 
theo đuổi và hoàn thành chương trình học ở cấp đại học 
cộng đồng, và giúp sinh viên chuyển lên các trường đại 
học với chương trình 4 năm một cách dễ dàng hơn.

Chủ 
Nhiều người chủ sẽ trả một phần hoặc tất cả chi phí đại 
học để đổi lấy sự quyết tâm làm việc của bạn trong thời 
gian bạn còn đi học hoặc sẽ trở lại sau khi bạn học xong. 
Nên hỏi chủ của bạn.

Quân Đội Hoa Kỳ 
Tất cả những binh chủng của Lực Lượng Quân Đội Hoa 
Kỳ đều có những chương trình ủng hộ đại học. Để biết 
thêm, hãy ghé qua văn phòng tuyển mộ trong vùng hoặc 
gọi số miễn phí (800) USA NAVY, (800) USA ARMY, 
(800) MARINES or (800) 522-0033, ext. 2091 cho 
Không Quân.

Chương Trình Chafee Grant Dành Cho Bồi 
Dưỡng Thanh Niên 
Chương trình Chafee Grant cấp đến $5000 hàng năm 
mà không cần trả lại để giúp bồi dưỡng thanh niên  
trang trải chi phí đại học. Quá trình nộp đơn rất đơn 
giản, chỉ cần liên lạc www.chafee.csac.ca.gov hoặc gọi 
1-888-224-7268, #3.

Những Hình Thức Tài Trợ Khác

FastWeb:  www.fastweb.com

Gates Millennium Scholarship:  www.gmsp.org

Governor’s Scholarships:  www.scholarshare.com

Military Scholarships:  www.myfuture.com

Fast Aid Scholarship Search:  www.fastaid.com

College Board:  www.collegeboard.com

International Students Scholarships:  www.iefa.org

Để tăng cơ hội được nhận học bổng,  
bạn nên:
- Giữ điểm học tốt.

- Tham gia những sinh hoạt của trường và đảm nhiệm 
những trách nhiệm có tính chất lãnh đạo.

- Viết một bài luận văn tổng quát về khả năng và 
điểm mạnh của bạn. Thông thường, một người cố 
vấn (counselor), thầy, cô, hoặc bạn bè có thể giúp 
được bạn nhiều trong việc xem và sửa lại bài viết 
của bạn. Một khi viết xong, bạn nên sửa lại nội 
dung mỗi khi nộp đơn cho phù hợp những điều 
kiện của đơn xin học bổng.

Tài liệu học bổng
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All students seeking a CCPG must submit a Free Application for Federal Student Aid 
(FAFSA) or the California Dream Act application.

California residents or students admitted under the rules of AB 19 who attend community colleges may be eligible to have 
their Enrollment Fee paid for by the State of California. There are three ways to qualify. Use the CCPG application for 
Method A or B. Use the FAFSA or California Dream Act Application for undocumented students for Method C. 

Method A
This method is for families who are receiving TANF/
CalWorks, SSI/SSP or General Assistance (GA) as  
their main source of income for the family. Verification 
of this support is required in order to be approved for 
Method A. The following special classifications are also 
eligible for fee waivers: some dependents of Veterans or 
National Guard; recipient or the child of a recipient of 
the Congressional Medal of Honor or a dependent of 
a victim of the September 11, 2001 terrorist attack; or a 
dependent of a deceased law enforcement officer or fire 
suppression personnel killed in the line of duty. Students 
must submit all documentation as part of the application.
Method B
This method is for families that meet the INCOME 
CRITERIA. Dependent students must reference  
the Parent’s income (or in the case of a Registered 
Domestic Partner (RDP) – the income of the domestic 
partners) when applying. Do not include the student’s 
income. Income includes adjusted gross income, wages 
not reported on a tax return, all untaxed income, and 
cash received or any money paid on your behalf.
Method C
COMPLETE THE FAFSA APPLICATION.  
The Financial Aid Office will determine unmet need 
after an Expected Family Contribution has been  
established. A CCPG will be issued to anyone with at 
least $1,104 of unmet need (Student Budget minus the 
EFC equals the amount of unmet need). 

CCPG Method B 
Family Size 2018 Income

1 $18,210

2 $24,690

3 $31,170

4 $37,650

5 $44,130

6 $50,160

7 $57,090

8 $63,570

Each Additional Family Member $6,480

The income standards chart is adjusted each year. 
These standards are for the 2019–20 academic year 
(beginning Summer 2020) and are to be used to 
determine CCPG B eligibility effective July 1, 2020. 

Are you or your parent in a Registered Domestic 
Partnership with the California Secretary of State 
under Section 297 of the Family Code?

If yes, you are required to include the domestic partner’s 
income and household information or your parent’s 
partnership income and household information on the 
CCPG application. These new provisions apply to state-
funded student financial aid only, and not to federal aid.

California College Promise Grant (CCPG)
(formerly known as the BOG Fee Waiver)

Financial Aid Handbook
Contact the Financial Aid Office with specific financial 
aid inquiries. Published 2019. Printed in USA. Copyright 
2019 CareerAmerica, LLC. All rights reserved. Content 
cannot be reproduced without permission.

Every effort has been made to ensure the accuracy of the 
information included in this Guide. However, it has not 
been reviewed by the U.S. Department of Education. For 
official descriptions of state aid programs, please refer to 
the California Education Code.
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Chương trình miễn học phí CCPG  
(BOG trước đây)

Người thường trú ở California và những sinh viên được nhận vào Mesa 
theo dự luật AB 19 có thể xin được miễn học phí. 

Phương Pháp A
Phương Pháp này dành cho những gia đình nhận TANF/
CalWorks, SSI/SSP hoặc Trợ Cấp Tổng Quát (General 
Assistance). Việc xác nhận trợ cấp rất cần thiết để được 
chấp thuận theo phương pháp A. Những trường hợp đặc 
biệt sau đây cũng được miễn học phí: là người sống phụ 
thuộc chiến binh hoặc bảo vệ anh ninh quốc gia; là người 
nhận hoặc là con của người nhận huy chương danh dự 
của quốc hội hoặc là người phụ thuộc của nạn nhân 
trong cuộc khủng bố 11 tháng 9 năm 2001, hoặc là người 
phụ thuộc của cảnh sát hoặc nhân viên chữa cháy bị tử 
nạn trong công vụ. Sinh viên phải nộp tất cả giấy tờ cần 
thiết trong đơn xin.

Phương Pháp B
Phương pháp này dành cho những gia đình nào hội đủ tiêu 
chuẩn thu nhập. Sinh viên phụ thuộc phải đề cập đến thu 
nhập của phụ huynh (hoặc trong trường hợp người cùng 
chung sống có đăng ký – thì phải dùng tổng lợi tức của 
người cùng chung sống) khi xin tài trợ. Không kê khai thu 
nhập của sinh viên. Thu nhập gồm có lương trước khi nộp 
thuế, tiền công không cần khai thuế, thu nhập không cần 
khai thuế, và tất cả số tiền bạn nhận hoặc trả.

Phương Pháp C
HOÀN TẤT MẪU ĐƠN FAFSA. Văn phòng Financial Aid 
Office sẽ xác định nhu cầu tài chánh chưa được đáp ứng 
(unmet need) sau khi biết rõ số tiền do gia đình đóng 
góp (Expected Family Contribution, hay EFC). Hội đồng 
CCPG sẽ cấp giấy Miễn đóng Học phí (Enrollment Fee 
Waiver) cho những sinh viên với nhu cầu tài chánh chưa 
được đáp ứng (unmet need) từ $1,104 trở lên (unmet 
need được tính bằng cách lấy Student Budget, tức 
ngân quỹ cần cho việc ăn học của sinh viên, trừ đi EFC, 
tức số tiền do gia đình đóng góp)

Có phải bạn, hoặc phụ huynh của bạn là một người 
bạn chung sống có đăng ký với California Secretary 
of State dưới phần 297 của luật Gia Đình?

Nếu có, bạn cần phải liệt kê lợi tức của người bạn 
chung sống và thông tin của gia đình hoặc lợi tức của 
phụ huynh và thông tin gia đình trong đơn xin miễn 
học phí. Những điều khoản mới này áp dụng cho việc 
tài trợ sinh viên do tiểu bang cấp, nhưng không từ  
liên bang.

CCPG Tiêu chuẩn thu nhập 
Nhân khẩu Thu Nhập 2018

1 $18,210

2 $24,690

3 $31,170

4 $37,650

5 $44,130

6 $50,160

7 $57,090

8 $63,570

Each Additional Family Member $6,480

Tiêu chuẩn thu nhập thay đổi hàng năm. Những tiêu 
chuẩn này dành cho năm học to 2019–2020 và được 
dùng để quyết định tiêu chuẩn BOG CCPG B bắt đầu 
có hiệu lực vào 1 tháng 1, 2020. 

Thường trú nhân của California hoặc sinh viên được nhận vào theo qui định của dự luật AB 19 hiện đang theo học 
các trường đại học cộng đồng (community colleges) có thể xin Tiểu Bang California trả giùm lệ phí. Có 3 cách để 
nộp đơn xin trợ cấp. Dùng mẫu đơn CCPG cho Method A hay B. Dùng mẫu đơn FAFSA hoặc California Dream Act 
Application cho người không có giấy cư trú hợp pháp cho Method C. hoặc California Dream Act Application cho 
người không có giấy cư trú hợp pháp cho Method C. 
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Key Financial Aid Terms
Award Notification Letter: A letter notifying financial aid ap-
plicants of the types and amounts of aid offered, as well as the 
responsibilities and conditions of each award. The letter will 
include the method of payment and dates of payment.

Cost of Attendance (COA): The total cost of college for  
the school year, also called student budget; includes tuition, 
fees, books, supplies, transportation, food, housing, and 
personal expenses.

Default: Failure to make loan payments or otherwise honor 
the terms of a loan. This is reported to credit bureaus and 
can influence future credit and ability to receive financial aid. 
A loan on a default status prevents further eligibility to receive 
aid until resolved.

Dependent Student: A student under 24 years old as of 
January 1, who doesn’t qualify as an independent student 
by federal guidelines is a dependent student. Dependent 
students are required to include parental income and asset 
information on the FAFSA, which is used to calculate the 
expected family contribution.

Expected Family Contribution (EFC): The amount that 
you and your family are expected to contribute toward your 
education, assessed from resources such as employment 
and assets during the academic year. 

Financial Aid Need: The difference between your expected 
family contribution (EFC) and the cost of attendance (COA) 
equals your need.

Free Application for Federal Student Aid (FAFSA):  
The FAFSA is the official financial aid application used to 
determine federal and state aid. There is no charge to have 
your FAFSA processed…it’s free. 

Federal Work-Study (FWS): This program provides em-
ployment opportunities to students who have financial need 
and want to pay a part of their educational expenses through 
work. Community service work opportunities are also avail-
able through the Federal Work-Study Program.

Grant: A grant is a form of financial aid that does not have to 
be paid back. It is the best type of aid you can receive. Apply 
as early as possible since some grant funds are limited.

Independent Student: A student who is 24 years old  
or older, or who is not 24 but is an orphan; a ward of the 
court; a veteran; married; or has legal dependents other  
than a spouse; or has unusual circumstances which must  
be explained to the Financial Aid Office.

Loan: A loan is a form of financial aid that must be re-paid 
with interest over a period of years. 

Renewal FAFSA: This application simplifies the process of 
reapplying for financial aid. Some information from the previ-
ous application is preprinted on the Renewal FAFSA making 
the application process faster. 

Residency: This is a determination of a student’s status as a 
California resident. This determination is made by the Admis-
sions Office and will affect which financial aid programs a 
student may be eligible for. 

Return of Financial Aid (“Title IV”) Funds: If a student 
receives federal student aid funds, including grants, and with-
draws from all classes before 60% of the enrollment period 
has passed, the student could owe money back to the federal 
government or the college. Contact the Financial Aid Office 
before withdrawing from classes. 

Satisfactory Academic Progress (SAP): To be eligible 
to receive federal and state financial aid at the College, a 
student must be progressing adequately toward completion 
of an approved educational program. 

Selective Service Registration: By law, certain students 
are required to register, or arrange to register, with the 
Selective Service in order to receive federal student aid. This 
includes males born on or after January 1, 1960, who are at 
least 18 years old, citizen or noncitizen, and not currently on 
active duty in the Armed Forces.

Student Aid Report (SAR): The report summarizing the 
information you provided on your FAFSA. The Financial Aid 
Office will receive this same information electronically and 
begin the process to determine your eligibility.

Untaxed Income: All income received that is not taxed or 
may not be reported to the IRS, including Social Security 
Benefits, Earned Income Credit, Additional Child Tax Credit, 
clergy housing allowance, military basic subsistence allow-
ance, Disability benefits, tax sheltered income reported on 
W-2 forms, child support payments, any cash income not 
reported to the IRS, bills and support paid on your behalf, or 
any other income received not reported on your tax form.

Verification: A federally mandated process in which the 
college financial aid office checks the accuracy of the 
information you submitted on the FAFSA. Documents will be 
requested such as the IRS Tax Return Transcript and W-2 
forms. Quick response to any request for documentation will 
help expedite the process. 
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Những từ ngữ trợ cấp cần biết
Thư Thông báo phần Thưởng (AwArd noTiFiCATion 
leTTer): Một lá thư thông báo đến những người xin tài 
trợ về những thể loại và số tiền tài trợ được cấp, cũng như 
những trách nhiệm và điều kiện của mỗi món tiền tài trợ. Lá 
thư cũng sẽ đề cập đến phương pháp trả tiền và ngày trả.

Chi phí đi họC (CoST oF ATTendAnCe – CoA): Tổng 
cộng các chi phí đại học trong năm, còn gọi là ngân sách 
sinh viên; bao gồm tiền học, lệ phí, sách vở, học cụ, giao 
thông, thức ăn, nhà ở, và chi phí cá nhân.

mặC định: Không thực hiện thanh toán khoản vay hoặc 
tôn trọng các điều khoản của khoản vay. Điều này được 
báo cáo cho văn phòng tín dụng và có thể ảnh hưởng đến 
tín dụng và khả năng nhận hỗ trợ tài chính trong tương lai. 
Một khoản vay trên một trạng thái mặc định ngăn không 
đủ điều kiện để nhận viện trợ cho đến khi giải quyết.

Sinh viên phụ ThuộC: Một sinh viên dưới 24 tuổi trước 
ngày một tây tháng một, không hội đủ điều kiện của liên 
bang để làm sinh viên độc lập, là một sinh viên phụ thuộc. 
Sinh viên phụ thuộc bắt buộc phải kèm theo thu nhập của 
cha mẹ và thông tin về tài sản trên đơn FAFSA, để biết dự 
định đóng góp của gia đình.

dự định đóng góp CủA giA đình: Số tiền mà bạn và gia 
đình dự kiến sẽ đóng góp cho giáo dục của bạn, được đánh 
giá từ các nguồn như việc làm và tài sản trong năm học.

nhu Cầu Tài Trợ: Khỏang cách biệt giữa dự định đóng 
góp của gia đình (EFC) và chi phí đi học là nhu cầu bạn cần.

đơn miễn phí để xin Tài Trợ liên bAng Cho Sinh 
viên (FAFSA): Đơn FAFSA là đơn tài trợ chính thức dùng 
để quyết định trợ cấp tiểu bang và liên bang. Bạn không 
cần phải trả tiền khi nộp đơn này. 

Chương Trình vừA họC vừA làm CủA liên bAng: 
Chương trình này cung cấp cơ hội làm việc cho những sinh 
viên có nhu cầu tài trợ và cần trả tiền cho một phần học phí 
qua việc làm của mình. Cơ hội phục vụ cộng đồng cũng là 
một sự lựa chọn trong chương trình vừa học vừa làm.

Trợ Cấp: Trợ cấp là một khoản tài trợ mà không cần phải 
trả lại. Đây là tài trợ tốt nhất mà bạn có thể được cấp. Nộp 
đơn càng sớm càng tốt vì một số quỹ trợ cấp có giới hạn.

Sinh viên Tự lập: Một sinh viên trên 24 tuổi, hoặc chưa 
tới 24 tuổi nhưng là một người mồ côi, được tòa bảo trợ, 
là cựu chiến binh, hoặc có người khác phụ thuộc vào mình 
ngoại trừ người hôn phối, hoặc có những tình trạng đặc 
biệt phải được giải thích rõ ràng đến Văn Phòng Tài Trợ.

mượn nợ: Mượn nợ là một hình thức trợ cấp mà bạn 
phải trả lại với tiền lời trong một khoản thời gian nào đó.

Tái xin FAFSA: Mẫu đơn này rút ngắn giai đoạn nộp 
đơn xin lại tài trợ. Một số dữ kiện từ lá đơn trước có thể 
được in lại trong Lá Đơn Tái Xin FAFSA để giúp quá trình 
xét duyệt nhanh hơn.

Cư Trú: Đây là một quyết định về tình trạng học sinh 
của học sinh là một cư dân California. Quyết định này 
được đưa ra bởi Văn phòng Tuyển sinh và sẽ ảnh hưởng 
đến các chương trình hỗ trợ tài chính mà sinh viên có thể 
đủ điều kiện nhận.

bồi hoàn Quỹ Tài Trợ (Chứng Thư iv): Nếu một 
sinh viên nhận được quỹ hỗ trợ sinh viên liên bang, bao 
gồm các khoản trợ cấp và rút tiền từ tất cả các lớp trước 
khi 60% thời gian đăng ký đã qua, sinh viên có thể nợ 
tiền lại cho chính phủ liên bang hoặc trường đại học. 
Liên lạc với Văn phòng hỗ trợ tài chính trước khi rút khỏi 
các lớp học.

ThỏA mãn Quá Trình họC vấn: Để hội đủ điều kiện 
được nhận tài trợ tiểu bang và liên bang ở trường đại học, 
sinh viên cần phải tiến hành việc học một cách thỏa đáng 
để hoàn tất một chương trình học đã được chấp thuận.

đăng ký Quân bị: Theo luật, có những sinh viên cần 
phải đăng ký, hoặc đặt cuộc hẹn đăng ký với Ban Quân 
Bị để được nhận tài trợ liên bang. Điều này bao gồm 
những người nam nào sinh sau ngày 1 tháng 1, năm 1960, 
ít nhất là 18 tuổi, là công dân có quốc tịch hoặc không có 
quốc tịch, và hiện thời không phục vụ trong Lực Lượng 
Quân Đội.

bản Tường Trình Tài Trợ Sinh viên: Bản tường trình 
này tóm tắt những thông tin mà bạn cung cấp trong đơn 
FAFSA. Văn Phòng Tài Trợ sẽ nhận được một bản tương 
tự qua hệ thống điện tử và bắt đầu quyết định việc bạn 
có đủ điều kiện hay không.

Sự xáC minh: Một quy trình được liên bang ủy quyền 
trong đó văn phòng hỗ trợ tài chính đại học kiểm tra tính 
chính xác của thông tin bạn đã gửi trên FAFSA. Các tài 
liệu sẽ được yêu cầu như Bảng điểm hoàn thuế của IRS 
và mẫu W-2. Phản hồi nhanh chóng cho bất kỳ yêu cầu 
cho tài liệu sẽ giúp đẩy nhanh quá trình.
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Tip #5: Know your options. If you 
do not qualify for aid under FAFSA, you 
should still consider your parents, scholarships 
and possibly a part-time job to help cover  
your costs.

Tip #4: Complete the FAFSA early.  
It will make your life a lot easier because you 
will get the process moving and have a better 
sense of how much help you can get.

Tip #3: Be wary of debt. Only borrow as 
much as you need. If you need to take out 
loans, be prudent. Don’t take on debts that you 
may regret later.

Tip #2: Keep copies of everything you 
file. You should also keep a record of the date 
you file forms like the FAFSA so that you can 
reference it in the event things get delayed  
or misdirected.

Tip #1: Develop an education plan and 
budget. List your expected monthly expenses 
and your income. Are you bringing in more 
money than you are spending? If not, find ways 
to cut back.

Alumni Top Tips  
on Paying for College

Điều #5: Biết Những Sự Lựa Chọn 
Của Mình Nếu bạn không được FAFSA 
tài trợ, bạn vẫn nên tìm sự giúp đỡ từ cha mẹ, 
học bổng và có thể là một việc làm bán thời gian 
để giúp trang trải chi phí.

Điều #4: Hoàn tất đơn fafsa sớm.  
Sẽ làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn 
nhiều bởi vì bạn sẽ làm cho quá trình tiến triển 
nhanh hơn và biết rõ hơn mình sẽ được giúp đỡ 
như thế nào.

Điều #3: Thận Trọng Với Việc Mượn Nợ 
Chỉ nên mượn khi cần thiết. Nếu bạn muốn 
mượn nợ, hãy nên cẩn thận. Đừng mượn quá 
nhiều nợ để sau này sẽ hối tiếc.

Điều #2: Giữ bản sao của mọi thứ bạn nộp. 
Bạn cũng nên ghi lại ngày bạn nộp đơn FAFSA 
để sau này khi giấy tờ thất lạc hoặc trễ nãi, bạn 
có thể giải quyết được.

Điều #1: Lập ra một chương trình học và 
chi tiêu. Liệt kê những chi phí dự tính và thu 
nhập của bạn. Bạn có thu vào nhiều tiền hơn chi 
ra hay không? Nếu không, tìm cách giảm lại.

5 Điều Bật Mí về việc “Trả Tiền Học”  
từ Cựu Sinh Viên Đại Học Cộng Đồng
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