
ត ើអាហារបូករណ៍សម្រាប់ការចូលសិកាតៅមហាវទិ្យាល័យ (College Bound Scholarship) ជាអ្វី? 
សិសសមធ្យមសិកា៖ ត ើអ្នកចាប់អារមមណ៍តលើផ្ននកផ្ែទាំសុខភាពផ្ែរឬតទ្យ? ផ្ននកសាំណង់? ផ្ននកបតងកើ វតីែអូ្ផ្គែម? ការម្របកបអាជីវកមម? មិនថាជាតោលតៅអាជីពការងារអ្វីត ោះតទ្យ អាហារបូករណ៍សម្រាប់ការចូលសិកា
តៅមហាវទិ្យាល័យ (College Bound Scholarship) នឹងជួយអ្នកឲ្យចូលតរៀន និងបង់ថ្ែៃសិកាតៅសាលាផ្ែលសមស្សបសម្រាប់អ្នក! កមមវធីិ្ចូលសិកាតៅមហាវទិ្យាល័យ (College Bound) គឺជាការតបេជាា ចិ េពីតែើមែាំបូង
ថ្នជាំនួយគិរញ្ញវ ថុរបស់រែឋ សម្រាប់សិសសផ្ែលបានចុោះត ម្ ោះសិកាតៅសាលាមធ្យមសិកា និងបាំតពញតាមការសនាតៅតលើការចូលសិកាតៅមហាវទិ្យាល័យ។ អាហារបូករណ៍សម្រាប់ការចូលសិកាតៅមហាវទិ្យាល័យ 
(College Bound Scholarship) រ៉ា ប់រងតលើថ្ែៃសិកាជាមធ្យម ថ្ែៃចាំណាយ និងម្របាក់ឧប ថមភតលើតសៀវតៅសិកាតៅតាមមហាវទិ្យាល័យ សាកលវទិ្យាល័យ និងសាលាបតចេកតទ្យសចាំនួន 60 តៅកនុងរែឋវ៉ាសីុនតតាន។ ត ើអ្នក
សថិ តៅកនុងកមមវធីិ្ចូលសិកាតៅមហាវទិ្យាល័យផ្មនតទ្យ? 

 

ត ើខាុាំានសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានផ្ែរឬតទ្យ? 
សូមដាក់ពាកយសុាំ ម្របសិនតបើអ្នកតរៀនថាន ក់ទី្យ7 ឬថាន ក់ទី្យ8 និង
បាំតពញតាមលកខខណឌ  ម្រមូវែូចខាងតម្រកាម៖ 
► ម្រគួសាររបស់អ្នក បាំតពញតាមលកខខណឌ  ម្រមូវម្របាក់ចាំណូលតៅ
កនុងតារងខាងតម្រកាម។ 
► អ្នកសថិ តៅកនុងមណឌ លផ្ែទាំ ឬជាអ្នកសថិ កនុងបនទុក
របស់រែឋ។ 
► ម្រគួសាររបស់អ្នក ទ្យទួ្យលបានអ្ ថម្របតោជន៍ចាំណីអាហារមូលដាឋ ន 
ឬអ្ ថម្របតោជន៍ TANF។ 

 
តារងម្របាក់ចាំណូលឆ្ន ាំ2020-21 

 

ទ្យាំគាំម្រគសួារ ចាំណូល
ម្របចាាំឆ្ន ាំ* 

ចាំណូល
ម្របចាាំផ្ខ 

ចាំណូលម្របចាាំ
សបាេ គ៍ 

2  ក់ 31,894$ 2,658$ 614$ 
3  ក់ 40,182$ 3,349$ 773$ 
4  ក់ 48,470$ 4,040$ 933$ 
5  ក់ 56,758$ 4,730$ 1,092$ 
6  ក់ 65,046$ 5,421$ 1,251$ 
ចាំនួនសាជិកម្រគួសារ
បផ្នថមនីមួយៗ 

 
8,288$ 

 
691$ 

 
160$ 

*ចាំណូលម្រគួសារ ម្រ ូវផ្  ិចជាង ឬតសមើនឹងចាំនួនទឹ្យកម្របាក់តនោះ។ 

ត ើខាុាំដាក់ពាកយសុាំែូចតមេច? 
អ្នកអាចដាក់ពាកយសុាំតាមអ្នឡាយ តាមរយៈ collegebound.wa.gov។ 
សាកសួរតៅកាន់អ្នកពិតម្រោោះតោបល់តាមសាលា ពួកតគអាចនឹងបាន
ចាប់តនេើមដាក់ពាកយសុាំសម្រាប់អ្នក តៅសាលារចួតគើយ។ 

 

ត ើការសនាជាអ្វី? 
សិសសកនុងកមមវធីិ្ចូលសិកាតៅមហាវទិ្យាល័យ (College Bound) 
សនាថា៖ 

► បញ្េ ប់ការសិកាពីវទិ្យាល័យតៅកនុងរែឋវ៉ាសីុនតតាន ឬការ
សិកាតៅតាមនទោះ ផ្ែលានពិនទុមធ្យមភាគសរបុ (GPA) ជារមួ
ចាំនួន 2.0 ឬខពស់ជាងតនោះ។ 

► ដាក់ពាកយចូលតរៀនមហាវទិ្យាល័យ។ 

► ម្របគល់ពាកយសុាំតដាយឥ គិ ថ្ែៃសម្រាប់ជាំនួយសិសសសគព័នធ 
(Free Application for Federal Student Aid, FAFSA) ឬពាកយសុាំ
ជាំនួយគិរញ្ញវ ថុរបស់រែឋតៅកនុងរែឋវ៉ាសីុនតតាន (Washington 
Application for State Financial Aid, WASFA) ឲ្យបានឆ្ប់តាម
ផ្ែលអាចតធ្វើបាន ប ទ ប់ពីថ្ែៃទី្យ1 ផ្ខ ុលា តៅកនុងឆ្ន ាំសិកាចុង
តម្រកាយតៅវទិ្យាល័យ។ 

► ោម នជាប់តទសឧម្រកិែឋ។ 

 

ត ើានកាលបរតិចេទ្យនុ កាំណ ់ផ្ែរឬតទ្យ? 
ាន! អ្នកម្រ ូវផ្ ដាក់ពាកយសុាំ តៅម្រ ឹមថ្ែៃទី្យ30 ផ្ខមិែុ  តៅែាំណាច់
ឆ្ន ាំសិកាថាន ក់ទី្យ8 របស់អ្នក។ សម្រាប់ថាន ក់សិកាឆ្ន ាំ2024 ានកាល
បរតិចេទ្យនុ កាំណ ់ តលើកផ្លងផ្ ានការបិទ្យែាំតណើ រការសាលាតរៀន
តដាយសារជាំងឺ COVID-19។ ចូលតៅកាន់ collegebound.wa.gov 
សម្រាប់តសចកេីលមអិ ។ 

ត ើខាុាំែឹងតដាយរតបៀបណាថាខាុាំបានដាក់ពាកយសុាំតដាយ
តជាគជ័យ? 
តៅតពលណាពាកយសុាំចូលសិកាតៅមហាវទិ្យាល័យចាប់តនេើមែាំតណើ រ
ការ អ្នកនឹងទ្យទួ្យលបានលិខិ សេីពីការខកខានមិនបានទ្យទួ្យលព័ ៌ាន
(Missing Information Letter, MIL) មួយចាប់ ផ្ែលនឹង ម្រមូវឲ្យាន
ការចុោះគ ថតលខារបស់ឪពុកាេ យ និងសិសស។ អ្នកអាចម្រ ូវការគូស
សញ្ញញ សាែ ល់ថាត ើលកខខណឌ  ម្រមូវសិទ្យធិទ្យទួ្យលបានណាខៃោះផ្ែលអ្នក
បាំតពញបាន។ តៅតពលណាពាកយសុាំម្រ ូវបានបាំតពញចប់សពវម្រគប់ អ្នក
នឹងទ្យទួ្យលបានលិខិ បញ្ញា ក់អ្ាំពីកមមវធីិ្ចូលសិកាតៅមហាវទិ្យាល័យ 
(College Bound) តៅកនុងអីុ្ផ្ម៉ាល។ 

 

ត ើានអ្វីតកើ ត ើងតៅតពលប ទ ប់? 
តៅតពលអ្នកបានបាំតពញចប់សពវម្រគប់នូវពាកយសុាំកមមវធីិ្ចូលសិកាតៅ
មហាវទិ្យាល័យ (College Bound) តគើយបានទ្យទួ្យលលិខិ បញ្ញា ក់របស់
អ្នក តពលត ោះ បុគែលិកកមមវធីិ្តនោះ នឹងបនេនេល់ការតម្រកើនរ ាំឮកែល់អ្នក
អ្ាំពីព័ ៌ានសាំខាន់ៗ និងព័ ៌ានែមីៗ។ 

 

ត ើខាុាំនឹងទ្យទួ្យលបានអាហារបូករណ៍តនោះតដាយរតបៀបណា? 
► បាំតពញលកខខណឌ  ម្រមូវពាកយសនាសម្រាប់អាហារបូករណ៍តនោះ 
និងបាំតពញតាមលកខខណឌ  ម្រមូវថ្នការសាន ក់តៅរបស់រែឋ។ 

► ដាក់ពាកយសុាំ FAFSA ឬ WASFA តៅកនុងឆ្ន ាំសិកាចុងតម្រកាយ 
និងតរៀងរល់ឆ្ន ាំតៅកនុងមហាវទិ្យាល័យ តែើមបីកាំណ ់សិទ្យធិទ្យទួ្យលបាន
តលើម្របាក់ចាំណូល។ 

► បានទ្យទួ្យលការអ្នុញ្ញញ   និងចូលតរៀនតៅមហាវទិ្យាល័យផ្ែល
ានសិទ្យធិទ្យទួ្យលបាន។ 

► ានការចុោះសម្រមុងលអតៅមហាវទិ្យាល័យ។ 
 

អាហារបូករណ៍ចូលសិកាតៅមហាវទិ្យាល័យ (College Bound Scholarship) គឺជាកមមវធីិ្ផ្ែលឧប ថមភមូលនិធិ្តដាយរែឋ ម្រគប់ម្រគងតដាយម្រកុម
ម្របឹកាផ្ននកបញ្េ ប់ការសិការបស់សិសសតៅកនុងរែឋវ៉ាសីុនតតាន (Washington Student Achievement Council)។ សម្រាប់ព័ ៌ានបផ្នថមអ្ាំពីកមមវធីិ្
តនោះ និងអ្ាំពីជតម្រមើសជាំនួយគិរញ្ញវ ថុតនសងតទ្យៀ តៅកនុងរែឋវ៉ាសីុនតតាន សូមចូលតៅកាន់ collegebound.wa.gov ឬទក់ទ្យងមកកាន់តយើងខាុាំតាមរយៈ
អីុ្ផ្ម៉ាល collegebound@wsac.wa.gov, ឬតាមរយៈទូ្យរសពទតលខ 888-535-0747 ជាជតម្រមើសទី្យ 1។  

 

mailto:collegebound@wsac.wa.gov

