
အာရွ ႏွင့္ ပစိဖိတက္ြ်န္းသား  
အေမရိကန္ 

ပညာသင္စရတိ္ေထာက္ပပ့ေၾကး ရန္ပပုုေငြ 
(APIASF) 

ပညာသင္စရတိ္ေထာက္ပပ့ေၾကး 
ေလွ်ာကလ္ႊာဆိုင္ရာ အခ်က္အလက ္

တာ၀နခ္ပယခူ်က ္

ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔၏ တာ၀နခ္ပယူထားရွိခ်က္မွာ အာရွ အေမရကိန္ ႏွင့္ ပစဖိိတ ္
ကြ်န္းသား (AAPI) ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ၎တိုု႔၏ 
အနာဂါတ္ ေအာင္ျမငမ္ႈ ႏွင့္ ပိုုမိုအုေရာငအ္ေသြးစပုုလင္ေတာကပ္ေသာ 
အေမရကိားတြင ္ထည့္၀င၊္ပါ၀ငေ္ဆာငရ္ြကႏုုိ္င္မႈ အတြက ္အေျခခပ 
တစခ္ုုအျဖစေ္ဆာင္ရြကေ္ပးမည့္ ပိုုမိုု အဆင့္ျမင့္ေသာ ပညာေရးသိုု႔ 
ခ်ဥ္းကပ္၀င္ေရာကရ္ာတြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား တိုုးျမင့္ ဖနတ္တးေပး 
ႏိုုငသ္ည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ၎တိုု႔ ထပသိုု႔ ေထာက္ပ့ပေပးျခင္း 
အားျဖင့္၎တိုု႔၏ ေနထိုငု္မႈအသကတ္ာအတြက္  ျခားနားမႈမ်ား  ျပဳ 
လုုပေ္ပးရန္ ျဖစပ္ါသည။္  

ကြ်ႏုု္ပ္တိုု႔၏ ရည္မနွ္းထားရွိခ်က္မွာ အားလပုုးေသာ AAPIမ်ားအေနျဖင့္ 
၎တိုု႔၏ တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး၊ မလူႏုုိင္ငပသား  သိုု႔မဟတု္ ေငြေၾကး တ္  
ပိုုင္းဆိုုင္ရာ အေျခအေနမ်ား မညသ္ိုု႔ပင္ျဖစ္ပါေစ ပိုမုိုုအဆင့္ျမင့္ေသာ 
ပညာေရးႏွင့္ ၎တိုု႔၏ ပညာေရးဆိုငု္ရာ၊ ပုုဂ ိဳလ္ေရးဆိုုင္ရာ ႏွင့္ 
ပေရာ္ဖက္ရွငန္ယ္ ကြ်မ္းက်င္မႈ ဆိုုငရ္ာ ေအာင္ျမငမ္ႈမ်ားသိုု႔ ခ်ဥ္းကပ္ 
၀င္ေရာက္ရရွႏုုိိင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိၾကေၾကာင္း ေစာင့္ၾကပ္ 
ၾကည့္ရႈသြားရန္ျဖစသ္ည။္  

 APIASF သည ္AAPI မ်ားအတြက္  ေကာလိပ္ ပညာသင္ 
စရတိ ္  ေထာကပ္ပ့ေပးရာတြင္ အက်ိဳးအျမတ္မယူေသာ ႏုုိင္ငပ၏ 
အၾကတးမားဆပုုး ေထာက္ပပေ့ပးသူတစဥ္တးျဖစပ္ါသည္။  

 ယခုုအခ်ိန္အထိ APIASF မွ ႏုုိင္ငပတစ္၀မွ္း ႏွင့္ ပစဖိတိ္ကြ်န္း မ်ား 
ရွိ AAPI ေက်ာင္းသ၊ူေက်ာင္းသားမ်ားထပသိုု႔ စေကာလားရွစပ္္ 
အတြက္ ေဒၚလာ သနး္ေပါငး္ ၁၀၀ ေက်ာ္အား လွွဴဒါနး္ ထည့္ 
၀င္ ေဆာင္ရြက္ခခ့ျပတးျဖစ္ပါသည္။  

 APIASF စေကာ္လာေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပထမ သပုုးအုုပ္စုုမွ 

၈၀%  ေက်ာ္သည္ ေကာလိပ္ျပတးေျမာက္ေအာင္ျမငသ္ူမ်ား ျဖ

စ္လာခခ့ၾကျပတ ျဖစ္ပါသည္။  

ရညမ္နွး္ထားရွခိ်က ္

outreach@apiasf.org 

1.866.274.4677 ext. 104 

www.apiasf.org 

ကြ် ႏုု္ပတ္ိုု႔ထပသိုု႔ ဆကသ္ြယရ္န ္-  

ကြ် ႏုု္ပတ္ိုု႔၏ သကေ္ရာကစ္ြမး္ေဆာငႏုုိ္ငမ္ႈ  



ေက်ာင္းသားတစ္ဥတးစတသည္ ျပတးျပည့္စပုေသာ ေလွ်ာကလ္ႊာတစ္ေစာ
င္စတအား တင္ျပရမည္ျဖစသ္ည။္ လိုအပေ္သာ အစတိ္အပိငု္းႏွစ္ခုမွာ 
- 
 အြန္လိငု္း ေက်ာင္းသား ေလွ်ာကလ္ႊာ 

(စာစတစာကပုး ေမးခြန္းမ်ား သပုးခု အပါအ၀င္) 
 အြန္လိငု္း ေထာက္ခပခ်ကစ္ာ 

 

www.apiasf.org/scholarships 

ေလွ်ာက္လႊာ လုပင္နး္စဥ ္

APIASF အေထြေထြ စေကာလားရွစ္ပ္ 
APIASF အေထြေထြ စေကာလားရွစ္ပ္ (APIASF General Scholarship) အား 
U.S. မွ အခြင့္ေပး၊ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ေကာလိပ္ သိုု႔မဟုုတ္ တကၠသိုုလ္ 
တစ္ခုုခုုတြင္ ဒတဂရတတစ္ခုုရယူရန္ ဘြခ႕ ၾကိဳေက်ာင္းသားတစ္ဥတးအျဖစ္ စာရင္းသြင္း 
မည့္ သိုု႔မဟုုတ္ လက္ရိွစာရင္းသြင္းထားသည့္ အာရွအေမရိကန္ႏွင့္ပစိဖိတ္ 
ကြ်နး္သား (AAPI) ေက်ာင္းသူ၊  ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ ဖြင့္လွစ္ေပးထားပါ 
သည္။  

APIASF မွ အထူးသျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနမ်ားရိွေသာ ခ်ိဳ႕တခ့သည့္ 
AAPI ေက်ာငး္သ၊ူေက်ာငး္သားမ်ားထပသိုု႔စေကာလားရစွပ္မ္်ား ေထာကပ္ပေ့ပးထား
ပါသည္ -  

 ဆင္းရခမႈသတ္မွတ္ခ်က္အဆင့္တြင္ သုုိ႔မဟုုတ္ အဆုုိပါအဆင့္ေအာက္ 
တြင္ ေနထုုိင္ၾကရသူမ်ား၊ သုုိ႔မဟုုတ္ လူမႈစတးပြားေရးအေျခအေန နိမ့္ပါး သူမ်ား၊  

 မိမိတုုိ႔၏ မိသားစုုအတြင္း ပထမဆပုုးအျဖစ္ ေကာလိပ္ တက္ေရာက္ၾက မည့္ 
သူမ်ား၊  

 AAPI အသုုိင္းအ၀ိုုင္း၏ ပထ၀တေနထုုိင္ရာအရ သုုိ႔မဟုုတ္ တုုိင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးအရ မတူကြချပားမႈအား ကုုိယ္စားျပဳသူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ကန္႔သတ္ ထား 
သည့္၀င္ေရာက္ရယူႏိုုင္မႈအခြင့္အေရးမ်ားေၾကာင့္ေကာလိပ္နယ္ေျမ ေပၚတြင္ 
ကုုိယ္စားျပဳမႈ မရွိသေလာက္နည္းပါးသည့္ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၊ ႏွင့္  

 ခိုုင္မာေသာ ပညာေရးဆုုိင္ရာ ေအာင္ျမင္ရရွိထားမႈမ်ားႏွင့္အတူ လူမႈ အသုုိင္း 
အ၀ိုုင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ ဥတးေဆာင္ ေခါင္းေဆာင္မႈအပိုုင္းတြင္ ခိုုင္မာစြာ 
အထူးျပဳ ေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ား။  

အရည္အခ်င္းျပည့္မွတမႈဆုုိင္ရာ 

 အာရွအေမရိကန္ ႏွင့္/သိုု႔မဟုုတ္ ပစိဖိတ္ကြ်န္းသား တိုုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး 
ဆိုုသည္မွာ U.S. သန္းေခါင္စာရင္းမွ အဓိပၸါယ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ 
အတိုုင္း ျဖစ္သည္။  

 United States ႏုုိင္ငပသားမ်ား၊ ႏုုိင္ငပသား ႏွင့္ တရား၀င္အတည္တက် 
ေနထိုုင္ခြင့္ရရိွထား သူမ်ား၊ Republic of the Marshall Islands ၊ 
Federated States of Micronesia ႏွင့္ Republic of Palau တိိုု႔မွ 
ႏုုိင္ငပသားမ်ားသည္လည္း ဤစေကာလားရွစ္ပ္အား ေလွ်ာက္ထားရန္ 
အရည္အခ်င္းျပည့္မွတေပသည္။  

 ေဆာင္းဥတးကာလပုုိင္းတြင္ U.S. မွအခြင့္ေပး၊အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ 
ေကာလိပ္ သိုု႔မဟုုတ္ တကၠသိုုလ္တစ္ခုုခုုတြင္ ဘြခ႕ၾကိဳက်ာင္းသားတစ္ဥတး 
အျဖစ္ စာရင္းသြင္းမည့္သူမ်ား၊  

 စုုစုုေပါင္း GPA 2.7  မွ 4.0 စေကးအတိုုင္းအတာအတြင္း အနည္းဆပုုး 
ရိွထားသူမ်ား (ခ်ိန္ညွိထားျခင္းမပါ၀င္ေသးေပ) သိုု႔မဟုုတ္ GED ရရိွ 
ထားၾကသူမ်ား။  

 FAFSA အသပုုးျပဳျပတး ဖယ္ဒရယ္ ေငြေၾကးပုုိင္းဆိုုင္ရာ ပ့ပပုုိး ေထာက္ပပ့မႈ 
အကူအညတအတြက္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။  

 
အရညအ္ခ်ငး္ျပည့္မွတမႈဆိုငုရ္ာႏွင့္ပတသ္ကျ္ပတး ေနာကထ္ပေ္သာ အခ်ကအ္လကမ္်ားအတြက ္

 www.apiasf.org/scholarship_apiasf.html သိုု႔ ၀ငေ္ရာကၾ္ကည့္ရႈပါ။  

ဤသည္တိုု႔မွာ သင့္လုုပ္ငန္းစဥ္ ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ေလွ်ာက္တြင္ 
မွတ္သားသိရိွထားရမည့္ အခ်က္မ်ား အခ်ိဳ႕ ျဖစ္သည္ -  
 

 သင့္အား ေကာင္းမြန္စြာသိကြ်မ္းနားလည္သည့္ ေထာက္ခပေပးသူ 
တစ္ဥတးအား ေရြးခ်ယ္ပါ။  

 သင့္ အေၾကာင္း၊ ႏွင့္ သင့္အတြက္ အေရးၾကတးသည့္ အရာမ်ား 
အေၾကာင္း မွ်ေ၀ေဖာ္ျပေပးပါ။  

 ေနာက္ဆပုုးအခ်ိန္ေရာက္သည့္အထိ ေစာင့္ဆိုုင္းေနျခင္းမျပဳပါႏွင့္။  

 APIASF အား အရင္းအျမစ္တစ္ခုုအျဖစ္ အသပုုးျပဳပါ။ 
သင့္တြင္ ေမးခြန္းမ်ား တစ္စပုုတစ္ရာရိွလွ်င္ ကြ်ႏုု္ပ္တိုု႔ထပသိုု႔ 
ဆက္သြယ္ပါ။ 

ေလွ်ာကလ္ႊာဆိငုရ္ာအတြက ္သထိားသင့္သည့္အခ်ကမ္်ား  

 

APIASF  အေထြေထြ စေကာလားရွစပ္္ ေလွ်ာကလ္ႊာသည ္
စကတ္ငဘ္ာလတြင ္စတင္ျပတး ေနာကဆ္ပုးသတ္မတွ္ခ်ိနမ္ွာ 
ဇန္န၀ါရတလ အေစာပိငု္း ျဖစပ္ါသည္။ အေသးစိတ ္အခ်က္အလက ္
မ်ား အတြက ္www.apiasf.org သို႔ ၀ငေ္ရာက္ၾကည့္ရႈပါ၊ 
သို႔မဟတု ္ကြ်ႏု္ပ္ထို႔ထပ  
outreach@apiasf.org သို႔ ဆကသ္ြယေ္ပးပါ။  

ေလွ်ာကလ္ႊာ အခ်နိစ္ာရငး္ 

အြနလ္ိငုး္ ေလွ် ာကလ္ႊာအား ေအာကေ္ဖာ္ျပပါတြင ္ရရွႏုိိငသ္ည ္- 
https://secure.apiasf.org 

Nicole Yamase 

2009-2010 APIASF  

ေက်ာင္းသ ူ

Josh Mulivai 

2014-2015 APIASF  

ေက်ာင္းသား 

http://www.apiasf.org

