Burmese

ဤစာေစာင်သည် Utah ြပည်နယ်အတွင်း
အေထာက်အထားမ ှ ိ သည့် ေကျာင်းသားများ ှင့်
DACA လက်ခံသူများအား ေကာလိပ်တက်
ေရာက်ြခင်း ှင့် ေကျာင်းလခေပးေချြခင်း
အတွက် ေရွ းချယ်စရာများကို နားလည်ေစရန်
ရည်ရွယ်ထားြခင်းြဖစ် သည်။

fafsahelp@ushe.edu / 801-366-8487

ေကာလိပ်တက်ေရာက်ြခင်း
Utah ြပည်နယ်အတွင်း ေကာလိပ်တက်ေရာက်ြခင်း

အေထာက်အထားမ ှ ိ သည့် ေကျာင်းသားများ ှင့် DACA လက်ခံသူများသည် Utah
ြပည်နယ်အတွင်း ေကာလိပ်တက်ေရာက် င
ုိ ်သည်။ ေကျာင်းသားအားလံးု သည်

လူဝင်မ ကီး ကပ် ေရးဆိုင်ရာအေနအထားကို ထည့်မတွက်ဘဲ အသိအမှတ်ြပ လက်ခံ
ထားသည့် Utah ြပည်နယ်တင
ွ ်းမှ မည်သည့် ေကာလိပ်များ ှင့် တကသိုလ်

များ(အစိုးရ သိမဟုတ် ပုဂလိက)ကိုမဆို ဝင်ခွင်အ
့ တွက် အရည်အချင်းြပည့်မီသည်။

စိ တ်ကူးအိ ပ်မက်ပိုင် ှ င်များကို ဤ
ေနရာမှ ကိ ဆိုပါသည်။
ခွ င်ြ့ ပ ချက်ြဖင့်သံုးေသာ Nathan Dumlao ၏ဓာတ်ပံု

ေကာလိပ်ေကျာင်းလခကုနက
် ျြခင်း
ြပည်နယ်တင
ွ ်းေနထိုင်သူ ေကျာင်းလခသက်သာခွ င့်
(In-state tuition)

Utah House Bill 144အရ အေထာက်အထားမ ှ ိ သည့်ေကျာင်းသား
များသည် Utah အထက်တန်းေကျာင်းတစ် ေကျာင်းတွင် သံုး ှစ်

သိမဟုတ် အထက် တက်ေရာက်ထား ပီ း Utah အထက်တန်းေကျာင်း
တစ် ေကျာင်းမှ ဘဲ လက်မှတ်ရ ှ ိ ထားလ င် သိမဟုတ် Utah ြပည်နယ်
အတွင်း GED လက်မှတ် ရ ှ ိ ေအာင်ြမင်ထားလ င် ြပည်နယ်တင
ွ ်း

ေနထိုင်သူ ေကျာင်းလခသက်သာခွ င်အ
့ တွက် အရည်အချင်းြပည့်မီ
သည်။ ေကျာင်းသားများသည် အရည်အချင်းြပည့်မီေစရန် ၎င်းတိ
ေကာလိပ်မှတဆင့် HB 144 Affidavit ကို တင်ရမည်။
ပညာေတာ် သင်ဆုများ

အေထာက်အထားမဲ့ ေကျာင်းသားများသည် ပုဂလိက ပညာသင်ဆု
များ၊ အချ ိ ေသာ င
ုိ ်ငံေတာ် ပညာသင်ဆုများ သိမဟုတ် အဖဲ

အစည်းဆိုင်ရာ ပညာသင်ဆုများအတွက်လည်း အရည်အချင်း
ြပည့်မီ င
ုိ ်ပါသည်။

ေကျာင်းသားများအေနြဖင့် ၎င်းတိအရည်အချင်းြပည့်မီသည့် မည်

သည့်ပညာေတာ် သင်ဆုကိုမဆို ေလ ာက်ထားရန် အားေပးတိက
ု ် တန
ွ း်
ပါသည်။ အေထာက်အကူြဖစ် ေစမည့် ဝဘ် ဆိုက်များမှာ-

Keys to Success
Dream Centers (SLCC & UU)
Edúcate-Utah

ြပည်နယ်ြပင်ပ ေကာလိပ်တက်ေရာက်ြခင်း

ြပည်နယ်တိင
ု ်းတွင် အေထာက်အထားမ ှ ိ သည့် ေကျာင်းသားများ ှင့် DACA လက်ခံ
သူများအတွက် ေကာလိပ်ဝင်ခွင်မ
့ ျား ှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကိုယ်ပိုင်ဥပေဒများ ှ ိ က
သည်။ သင်၏ေရွ းချယ်စရာများကို ေဆွးေ းွ ရန် သင်ေလ ာက်ထားလိသ
ု ည့်ေကာ
လိပ် ှ ိ ဝင်ခွင့် ု ံ းခန်း ှင့် ေြပာဆိုဆက်သွယ်ပါ။

FAFSA
ြပည်ေထာင်စုေကျာင်းသားေထာက်ပံ့မဆိုင်ရာ အခမဲ့ေလ ာက်ထားြခင်း (FAFSA)
သည် Pell grants အပါအဝင် ြပည်ေထာင်စုေထာက်ပံ့ေ ကး၊ work-study ှင့်

ြပည်ေထာင်စုေကျာင်းသားေချးေငွ ေလ ာက်ထားရန် ေကျာင်းသားများ ှစ်စ ်
လုပ်ေဆာင်ရမည့် ေလ ာက်ထားမတစ် ခုြဖစ် သည်။

အချ ိ ေသာ “အရည်အချင်းြပည့်မီသည့် င
ုိ ်ငံသားမဟုတ်သူများ”သည် FAFSA ကို
ြဖည့်စွက် ပီ း ြပည်ေထာင်စုေထာက်ပံ့ေ ကးအတွက် အရည်အချင်းြပည့်မီ င
ုိ ်သည်။

အရည်အချင်းြပည့်မီေသာ င
ုိ ်ငံသားမဟုတ်သူတစ် ဦး အြဖစ် FAFSA ကို ြဖည့်စွက်
ရန်အတွက် သင်၏ င
ုိ ်ငံသားမဟုတ်သည့်မှတ်ပံုတင်အမှတ်(Alien Registration
Number) ကို FAFSA ေလ ာက်လာတွင် ထည့်သွင်းရန်လိပ
ု ါသည်။

လက် ှ ိ ဥပေဒများအရ အေထာက်အထားမ ှ ိ သည့် ေကျာင်းသားများ ှင့် DACA
လက်ခံသူများသည် အရည်အချင်းြပည့်မီသည့် င
ုိ ်ငံသားမဟုတ်သူများ အမျ ိ း
အစားတွင် မပါဝင်ေသာေ ကာင့် ြပည်ေထာင်စုေထာက်ပံ့ေ ကးအတွက်

အရည်အချင်းမြပည့်မီပါ။ ြဖစ် စ ်အများစုတင
ွ ် အေထာက်အထားမ ှ ိ သည့်

ေကျာင်းသားများ ှင့် DACA လက်ခံသူများသည်FAFSA ကိုြဖည့်စွက်ရန် လိအ
ု ပ် မည်
မဟုတ်ပါ။ သင်သည် FAFSA ကို ြဖည့်စွက် င
ုိ ်ရန် လိအ
ု ပ် သည့် ပညာေတာ် သင်ဆု
အတွက် ေလ ာက်ထားမည်ဆိုပါက အကူအညီရ ှ ိ ရန်အတွက် သင်၏ေကာလိပ်

သိမဟုတ် တကသိုလ် ှ ိ ေထာက်ပံ့ေ ကးဆိုင်ရာ ု ံ းခန်း ှင့် ေြပာဆိုဆက်သွယ်ပါ။
သင်သည် အေမရိ ကန် င
ုိ ်ငံသား တစ် ဦးြဖစ် ေသာ် လည်း သင့်မိဘတစ် ဦးမှာ

အေထာက်အထားမ ှ ိ ပါက သင့်အေနြဖင့် FAFSA ကို ြဖည့်စွက် င
ုိ ် ပီ း ြဖည့်စွက်သင့်
သည်။ သင့်အေနြဖင့် သင့်မိဘ၏ လူမဖူလံေ
ု ရးအမှတ်အတွက် 0's ထည့်သွင်း၍

FAFSA လက်မှတ်ထိုးရမည့်စာမျက် ှာ ကို ပရင့်ထုတ်၊ လက်မှတ်ေရးထိုးကာ ေမးလ်
ပိ ရန် လိအ
ု ပ် မည်ြဖစ် သည်။

