CÁCH ĐĂNG KÝ XIN TRỢ CẤP CHO HỌC SINH
Điền đơn FAFSA (Free Application for Federal Student Aid)




Đi vào trang mạng www.fafsa.ed.gov.
Điền đơn và ký tên bằng FSA ID. Đăng ký lấy FSA ID ở trên trang mạng của FAFSA. Nếu tài liệu phụ
huynh được yêu cầu phải cung cấp trong đơn, phụ huynh cũng sẽ cần phải đăng ký để lấy FSA ID.
Một khi chúng tôi nhận được đơn FAFSA, chúng tôi sẽ gửi email thông báo những tài liệu cần bổ sung.

Nợp những đơn bổ sung
Trang mạng Financial Aid Portal sẽ cấp thông báo về những tài liệu bổ sung cần thiết.
 Tải những mẫu đơn của chúng tôi ở trang mạng: www.edcc.edu/finaid
 Hồ sơ xin trợ cấp học sẽ không được coi là đầy đủ cho đến khi tất cả các tài liệu bổ sung đả được cung
cấp vào hồ sơ.

Học Sinh Mới
Tất cả học sinh mới cần phải hoàn thành:
 Được nhận vào trường Edmonds Community College.
 Hoàn thành mẫu đơn Financial Aid Information Sheet (cần thiết mỗi năm).
 Nếu cần vay tiền học, xin hoàn thành phần Loan Request ở trên Information Sheet.
 Các tài liệu bổ sung khác có thể được yêu cầu. Xin xem lại trang mạng portal cẩn thận và thường xuyên
để nhận những thông tin.

Hãy chủ động trong quá trình đăng ký
Xin gửi câu hỏi, liên hệ, và đáp ứng yêu cầu giấy tờ của chúng tôi!
 Hồ sơ sẽ được sử lý sau khi đầy đủ.
 Chúng tôi thường bắt đầu sử lý các hồ sơ cho năm mới trong tháng Năm.
 Nộp các hồ sơ trước thời hạn phía dưới để thuận tiện trong việc sử lý. (Kỳ hạn có thể thay đổi, xin vui
lòng xem trang mạng FA của chúng tôi để có được ngày mới nhất)
Học kỳ Hè - ngày 01 tháng 6

Học kỳ Thu - ngày 15 tháng 7

Học kỳ Đông - ngày 15 tháng 11

Học kỳ Xuân - ngày 01 tháng 3

Trường hợp đặc biệt
Nếu có trường hợp bất thường hoặc đặc biệt làm xin trợ cấp khó khăn hoặc bị loại trừ vì không đủ điều kiện
tài trợ, hồ sơ có thể được xem xét lại bằng cách sử lý cho trường hợp đặc biệt. Những đơn cho các trường hợp
sau đây có thể được tìm thấy trên trang mạng của chúng tôi tại: www.edcc.edu/finaid.




Xem xét để được xem là sinh viên tự lập – nếu được coi là sinh viên phụ thuộc phụ huynh, nhưng
không thể cung cấp tài liệu của phụ huynh, quý vị có thể đủ điều kiện để được xem là sinh viên tự lập.
Xem xét lại số tiền trợ cấp – nếu thu nhập đã thay đổi, và bây giờ đã giảm đi, quý vị có thể đủ điều
kiện để điều chỉnh thu nhập. Mẫu đơn này sẽ có bắt đầu từ tháng Chín cho năm học tới.
Không đủ điều kiện vào quốc tịch – Nếu không thể đăng ký FAFSA vì không có quốc tịch Mỹ, hồ sơ có
thể đủ điều kiện để xin WASFA. Đơn này sẽ có trong trang mạng www.readysetgrad.org/wasfa.

Đến trang mạng của chúng tôi để kiểm tra hồ sơ bằng portal thông tin hoặc đặt câu hỏi bằng
cách gửi đơn Support Request Form tại www.edcc.edu/finaid.
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Tài Liệu Trợ Cấp Trên Mạng
Financial Aid Portal: www.edcc.edu/finaid
Dùng portal này để:
 Kiểm tra hồ sơ
 Xem các tài liệu cần bổ sung
 Xem tổng số tiền trợ cấp một khi hồ sơ đã được sử lý

Support Request Form: www.edcc.edu/finaid
Dùng đơn này để:
 Đặt câu hỏi về hồ sơ
 Đặt câu hỏi về quá trình sử lý
Đây là cách hiệu quả nhất để liên lạc với chúng tôi. Câu hỏi sẽ được gửi tới các nhân viên hỗ trợ tài chính để có
thể trả lời một cách hiệu quả.

Online Entrance Loan Counseling: https://studentloans.gov
Quá trình này cần thiết nếu cần vay tiền học. Đi vào Undergraduate Student Session.

Ký chứng từ nhận nợ Master Promissory Note trên mạng (MPN): https://studentloans.gov
Quá trình này cần thiết nếu cần vay tiền học. Dùng Federal FAFSA Pin của sinh viên để ký chứng từ nhận nợ
Master Promissory Note (MPN).

Cần xác minh tài liệu và bổ sung giấy tờ thuế suất?
Nếu hồ sơ cần phải xác minh tài liệu, đơn Tax Return Transcript của sinh viên có thể được yêu cầu bổ sung nếu
công cụ tra tài liệu của IRS qua FAFSA đã có vấn đề khi sử dụng. Bạn có thể yêu cầu bản chính " Tax Return
Transcript " được gửi đến nhà qua http://www.irs.gov hoặc gọi số ( 800 ) 908-9946. Chúng tôi không còn có
thể chấp nhận bản sao của tờ khai thuế 1040. Bạn phải nộp bảng chính mà được gửi trực tiếp từ IRS cho năm
thuế yêu cầu.

Tài Liệu Học Bổng
www.thewashboard.org
www.finaid.org
www.fastweb.com
www.edcc.edu/foundation
Nondiscrimination Statement
Edmonds Community College không đối xử phân biệt về chủng tộc ; màu da; tôn giáo ; nguồn gốc quốc gia ; quan hệ tình dục ;
khuyết tật; khuynh hướng tình dục ; tuổi tác; quốc tịch, hôn nhân, hoặc cựu chiến binh ; hoặc các thông tin di truyền trong những
chương trình và hoạt động của trường.

