
ກອງທຶນການສຶກສາຄນົອາ
ເມຣກິັນເຊ ື້ອສາຍອາຊີ 
ແລະ ເກາະປາຊີຟກິ

(APIASF) 

ຂ ື້ມູນການສະໝກັຂ ທຶນການ

ສຶກສາ 

ພາລະກດິ 

ພາລະກິດຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພ ່ອເຮັດໃຫື້ຊີວິດຂອງນັກ

ສຶກສາຄົນອາເມຣິກັນເຊ ື້ອສາຍອາຊີ ແລະ ຊາວເກາະປາຊີ

ຟິກ (AAPI) ມີຄວາມແຕກຕ່າງ ໂດຍການໃຫື້ທຶນຮອນແກ່

ເຂົາເຈົື້າທີເ່ປັນການເພີ່ມການເຂົື້າເຖິງການສຶກສາຂັື້ນສູງ

ຂອງເຂົາເຈົື້າ ເຊ່ິງຈະເປັນພ ື້ນຖານໃຫື້ແກ່ຄວາມສ າເລັດ

ໃນອະນາຄົດຂອງເຂົາເຈົື້າ ແລະ ການປະກອບສ່ວນໃຫື້ກັບ

ອາເມຣກິາທີມ່ີການສັ່ນຄອນເພີ່ມຂຶື້ນ. 

ວິໄສທັດຂອງພວກເຮົາແມ່ນໃຫື້ເຫັນວ່າ A A P I  ທຸກຄົນມີ

ການເຂົື້າເຖິງການສຶກສາຂັື້ນສູງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ທີ່

ປູກຝັງຄວາມສ າເລັດທາງດື້ານວິຊາການ, ສ່ວນຕົວ ແລະ 

ຄວາມເປັນມ ອາຊີບ ໂດຍບ ຄ່ ານຶງເຖິງເລ ່ອງເຊ ື້ອສາຍ, 

ຊາດກ າເນີດ ຫ   ຖານະການເງິນຂອງເຂົາເຈົື້າ. 

 APIASF ເປນັຜູື້ໃຫື້ບ ລກິານທຶນການສຶກສາຂອງ

ວທິະຍາໄລທ່ີບ ຫ່ວງັຜນົກ າໄລລາຍໃຫຍທ່ີສ່ດຸ

ຂອງປະເທດໃຫື້ແກ່ບນັດາ AAPI. 

 ມາຮອດປະຈຸບັນນີື້, APIASF ໄດື້ແຈກທຶນການ

ສກຶສາຫ າຍກວາ່ $100 ລື້ານ ໃຫື້ກັບນັກຮຽນໃນ

ທ່ົວປະເທດ ແລະ ເກາະປາຊຟີິກແລື້ວ. 

 ເພ ່ອນນກັຮຽນທຶນ APIASF ສາມລຸນ່ທ າອິດ

ຫ າຍກວ່າ 80% ເປັນຜູື້ຮຽນຈບົຈາກ

ມະຫາວທິະຍາໄລ. 

ວໄິສທດັ 

outreach@apiasf.org 

1.866.274.4677 ຕ ໄ່ປ 104 

www.apiasf.org 

ຕດິຕ ໄ່ດື້ທີ:່ 

ຜົນກະທບົຂອງພວກເຮາົ 



ນັກສຶກສາແຕລ່ະຄົນຕື້ອງສົງ່ໃບສະໝັກທີ່ປະກອບຄົບຖື້ວນ. ເອກະ

ສານປະກອບສອງຢ່າງຄ : 

 ໃບສະໝັກຂອງນັກສຶກສາທາງອອນລາຍ (ລວມທັງຄ າຖາມບົດ

ຄວາມສາມຂ ື້) 

 ໜັງສ ແນະນ າທາງອອນລາຍ 

 

ຂັື້ນຕອນດ າເນນີການສະໝັກ 

ທນຶການສກຶສາທົວ່ໄປ APIASF  
ທຶນການສຶກສາທົ່ວໄປ APIASF ເປີດໃຫື້ກັບນັກສຶກສາອາເມຣກິນັເຊ ື້ອສາຍອາ
ຊ ີແລະ ຊາວເກາະປາຊຟີກິ (AAPI) ທີ່ກ າລັງລົງທະບຽນ ຫ   ປະຈຸບັນລົງທະ
ບຽນແລື້ວຢູ່ໃນວິທະຍາໄລ ຫ   ມະຫາວິທະຍາໄລທີໄ່ດື້ຮັບຮອງເປັນທາງການຂອງ
ສະຫະລັດ ທີເ່ປັນນັກຮຽນຈະຮຽນໃນຂັື້ນປະລິນຍາຕ.ີ 

APIASF ໃຫື້ທຶນການສຶກສາແກ່ນັກສກຶສາ AAPI ທີຍ່ງັຮບັໃຊື້ໜື້າທີຢູ່ດ່ື້ວຍການ
ເນັື້ນໜັກໃສບັ່ນດາຜູື້ທີ່: 

 ດ າລົງຊີວິດຢູທ່ີ່ ຫ   ຕ າ່ກວ່າລະດັບຄວາມທຸກຍາກ, ຫ   ຢູໃ່ນສະຖານະທາງ
ເສດຖະກິດຂາດເຂີນ; 

 ເປັນຜູື້ທ າອິດໃນຄອບຄົວທີ່ຈະເຂົື້າຮຽນໃນລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ; 

 ເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຊຸມຊົນ AAPI, ທາງດື້ານທີ່ຕັື້ງ 
ແລະ ເຊ ື້ອຊາດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາເຊ ື້ອຊາດທ່ີມີຈ ານວນຄົນເປັນ
ຕົວແທນໜື້ອຍຢູໃ່ນແຄມັປັສຂອງວິທະຍາໄລ ເນ ່ອງຈາກມີການເຂົື້າເຖິງ 
ແລະ ໂອກາດທີຈ່ າກັດ; ແລະ 

 ມີຄວາມໜັກແໜື້ນຕ ກ່ານຮັບໃຊື້ຊຸມຊົນ ແລະ ຄວາມເປັນຜູື້ນ າ ພື້ອມທັງມີ
ຜົນການຮຽນທີ່ດ ີ

ເງ ່ອນໄຂກ ານົດການມສີິດໄດື້ຮບັ 
 ເປັນຄົນອາເມຣກັິນເຊ ື້ອສາຍອາຊີ ແລະ/ຫ   ຊົນເຜົ່າຊາວເກາະ

ປາຊີຟິກຕາມທີ່ສ າມະໂນຄົວຂອງສະຫະລັດລະບຸໄວື້. 

 ພົນລະເມ ອງ, ສັນຊາດ ແລະ ຜູື້ຢູ່ຖາວອນຖ ກຕື້ອງຕາມກົດໝ
າຍຂອງສະຫະລັດ, ພົນລະເມ ອງຂອງສາທາລະນະລັດເກາະ
ມາແຊລ, ລັດມີນີໂຊຕາ, ແລະ ສາທາລະນະລັດປາປົວກ ່ມີສິດ
ສະໝັກໄດື້. 

 ກ າລັງລົງທະບຽນເປັນນັກສຶກສາປະລິນຍາຕຢີູ່ໃນວິທະຍາໄລ ຫ   
ມະຫາວິທະຍາໄລທີໄ່ດື້ຮັບການຮັບຮອງຂອງສະຫະລັດຢູໃ່ນລະ
ດູໃບໄມື້ຫ ົ່ນ. 

 ມີຄະແນນ GPA ສະສົມສະເລ່ຍຕ ່າສຸດ 2.7 ໃນຄະແນນລວມ 
4.0 (ບ ຄ່ິດໄລ)່ ຫ   ໄດື້ຮັບການສຶກສາທົ່ວໄປ (GED) ມາ. 

 ຕື້ອງສະໝັກຂ ການຊ່ວຍເຫ  ອດື້ານການເງິນຂອງລັດຖະບານ
ກາງດື້ວຍການໃຊື້ FAFSA. 

ສ າລບັຂ ື້ມູນການມສີດິໄດື້ຮັບເພີ່ມເຕມີ, ເຂົື້າເບິງ່ທີ ່
www.apiasf.org/scholarship_apiasf.html.  

ນີື້ແມ່ນບາງຂ ື້ແນະນ າໃຫື້ຈ ່ໄວື້ຕະຫ ອດຂັື້ນຕອນດ າເນີນການ

ຂອງທ່ານຄ : 

 ເລ ອກຜູື້ໃຫື້ຄ າແນະນ າ ເຊິ່ງເປັນຜູື້ຮູື້ຈັກທ່ານແທື້. 

 ແລກປ່ຽນເລ ່ອງຂອງທ່ານ ແລະ ສິ່ງທີ່ສ າຄັນຕ ່ທ່ານ. 

 ຢ່າລ ຖື້າຮອດນາທີສຸດທື້າຍ. 

 ໃຊື້ APIASF ເປັນຂ ື້ມູນ. ຕິດຕ ່ພວກເຮົາ ຖື້າທ່ານມີຄ າ

ຖາມຂື້ອງໃຈ. 

ຂ ື້ແນະນ າການສະໝກັ 

ການສະໝັກທຶນການສຶກສາທ່ົວໄປ APIASF ເລີ່ມ
ຕົື້ນໃນເດ ອນກັນຍາ ໂດຍມກີ ານົດສົ່ງໃນຕົື້ນເດ ອນ
ມັງກອນ. ສ າລັບລາຍລະອຽດໃຫື້ເບິ່ງທ່ີ 
www.apiasf.org ຫ   ຕິດຕ ພ່ວກເຮົາທ່ີ 

ກ ານດົເວລາການສະໝກັ 

ໃບສະໝກັທາງອອນລາຍແມນ່ມີໃຫື້ຢູທ່ີ:່ 

https://secure.apiasf.org 

Nicole Yamase 

ນັກຮຽນທຶນ APIASF ປີ 2009-2010 

Josh Mulivai 

ນັກຮຽນທຶນ APIASF  ປີ 

2014-2015 


