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Các học sinh sắp lên đại học: đề nghị nộp đơn sớm 
xin trợ cấp tài chính 
Các học sinh lớp mười hai sắp lên đại học tìm kiếm các khoản trợ cấp tài chính, mượn tiền học, 
chương trình đi làm đi học và học bổng vẫn còn thời gian để điền Đơn Free Application for 
Federal Student Aid (FAFSA) (Trợ Cấp Liên Bang) hoặc Đơn Oregon Student Aid Application 
(ORSAA) (Trợ Cấp Tiểu Bang Oregon). Các quy trình nộp đơn FAFSA và ORSAA đã bắt đầu từ 
ngày 1 tháng 10. Các học sinh có thể nộp đơn trong suốt năm học, nhưng các giáo viên cố vấn 
trung học và các chuyên gia cố vấn tuyển sinh viên đại học thúc giục các học sinh hoàn tất đơn 
trực tuyến càng sớm càng tốt. 

Cô Jennifer Satalino, Giám đốc tại Trường Cao Đẳng Cộng đồng Portland, Sylvania Campus cho 
biết: "Các học sinh nộp đơn càng sớm thì có nhiều thời gian cho các trường cao đẳng tập hợp 
các hỗ trợ tài chính cho họ.” 

Cũng quan trọng để điền đơn sớm bởi vì đôi khi đơn bị từ chối. Vì vậy, điền đơn càng sớm, học 
sinh sẽ có thêm nhiều thời gian để nộp đơn lại. 

Ngày 1 tháng 1 là ngày đầu tiên điền đơn FAFSA, nhưng vào năm 2015, chính quyền Obama đã 
đổi thành ngày 1 tháng 10 để cho gia đình nhiều thời gian hơn để hoàn tất đơn chính xác.  

Cô Jenny Rockwood, một tình nguyện viên của Trung tâm Đại Học và Hướng nghiệp ở Trường 
Trung học Cleveland nói: "FAFSA là dấu hiệu lớn nhất của kế hoạch tốt nghiệp trung học, Đó là 
bước đầu tiên lớn nhất trước khi rời khỏi trung học, và điều đó có nghĩa là học sinh đang nghĩ 
đến những gì xảy ra sau khi tốt nghiệp trung học." 

Cho tới nay trong năm học này, Trường Cleveland có tỷ lệ hoàn thành FAFSA cao nhất của tất cả 
các trường trung học PPS, với 52,2 phần trăm học sinh của trường đã hoàn tất đơn. Cô 
Rockwood tin rằng đó là vì trường học đang cố gắng khuyến khích học sinh điền đơn. Trường 
học cũng rất tích cực về việc theo dõi những học sinh đơn bị từ chối. 

"Đôi khi nó có thể đơn giản như là một số không chính xác trong số an sinh xã hội, hoặc họ quên 
nhấn nút gửi đi (submit) sau khi điền đơn," Cô Rockwood nói. "Chúng tôi có thể vào và sửa chữa 
vấn đề và làm cho quy trình nộp đơn trở lại đúng hướng." 

-Pamela Jordan 
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