
एसिया प्रशान्त टापु 
अमेरिकन छात्रवतृ्तत कोष

छात्रवतृ्ति निवेदि  

जािकारी

ध्येय
हाम्रो ध्येय एसियाली अमेररकि र प्रशान्ि टापुबािी 

( ववद्यार्थीहरूलाई उिीहरूको भववष्यको िफलिा 

र र्थप जीवन्ि अमेररकाका लागि धरािलको रूपमा 

रहि उच्च सशक्षामा पहुुँच बढाउि स्रोि उपलब्ध िराइ 

उिीहरूको जीवि फरक बिाउिु हो । 

हाम्रो दरूदृत्ष्ट िबै हरूलाई उिीहरूको जाि, 

मूल रात्ष्ियिा र ववतिीय िाधिको ख्याल िराखी 

शैक्षक्षक, व्यत्तििि र व्यविानयक िफलिामा मलजल 

ििे उच्च सशक्षामा स्रोि र पहुुँच भएको देख्िु हो । 

 हरूका लागि कलेज छात्रवतृ्ति 
प्रदाि ििे देशको िबैभन्दा ठूलो गैिनाफामूलक 
प्रदायक हो । 

 अहहलेिम्म ले देशमा र प्रशान्ि 
टापुहरूमा समसलयन छात्रवतृ्तत 
उपलब्ध िराएको छ । 

 ववद्वािहरूको पहहलो िीि िमूहका 
भन्दा धेरै कलेज ग्र्याजुएट भइिकेका छि ्। 

दिूदृत्टट

िम्पकक

हाम्रो प्रभाव



हरेक ववद्यार्थीका लागि भररएको निवेदि पेश 
ििुपुछु । दईु ितवहरू यी हुि ्
 अिलाईि ववद्यार्थी निवेदि (िीि निवन्ध 

प्रश्ििहहि) 
 अिलाईि सिफाररि पत्रहरू 

 

ननवेदन प्रक्रिया

िामान्य छात्रवतृ्तत
िामान्य छात्रवतृ्ति युएि िम्वद्ध कलेज वा 

ववश्वववद्यालयमा भिाु हुि लािेका वा हालै भिा ुभइिकेका 
डिग्री सलइरहेको, अन्िरग्र्याजुएट एसियन अमेरिकन ि प्रशान्त 
टापुबािी (  ववद्यार्थीका लागि खुला छ ।  
APIASF ले सिमान्तकृत ववद्यार्थीहरूका लागि छात्रवतृ्ति 
उपलब्ध िराउुँछ जिमा नयिीहरूमा ववशेष केन्र रहन्छ: 
 िररवी रेखामा वा िोभन्दा िल रहेका, वा निम्ि िामात्जक 

िर्था आगर्थकु अवस्र्थामा रहेका; 
 उिीहरूको पररवारमा कलेजमा भिाु हुि ेपहहलो; 
 िमुदायको ववववधिा प्रनिनिगधतव ििेहरू, भौिोसलक र 

जािीय रूपमा, ववशेषिरी िी जािीयिा सिसमि पहुुँच र 
अविरका कारण कलेज तयाम्पिहरूमा न्यूि प्रनिनिगधतव 
भएका छि;् र 

 िामुदानयक िेवा र ििेतृवका िार्थ ैठोि शैक्षक्षक उपलब्धीमा 
किा जोि हदएको ।

न्यूनतम योग्यता
 युएि जििणिाले पररभावषि िरेअिुिार एसियि 

अमेररकि र/वा प्रशान्ि टापुबािी जािीय ।
 िंयुति राज्यको िािररक, रात्ष्ियिा वा कािूिी स्र्थायी 

बासिन्दा । ररपलत्ब्लक अफ माशलु आइल्याण्ड्ि, फेिरेेटेि 
स्टेट्ि अफ माइक्रोिेसिया, र ररपत्ब्लक अफ पलाउका 
िािररकहरू पनि निवेदि हाल्ि योग्य मानििेछि ्।

 युएि िम्वन्धि प्राप्ि कलेज वा ववश्वववद्यालयमा फलमा 
अन्िरग्र्याजुएट ववद्यार्थीको रूपमा भिा ुभएको ।

 4.0 स्केल (अिवेटेि) मा न्यूििम कूल जीपीए 2.7 
भएको वा जीइिी प्राप्ि िरेको ।

 को प्रयोि िरी िंघीय ववतिीय िहायिाका लागि 
निवेदि हदिुपिे । 

र्थप योग्यता जानकािीका लागग, 
मा जानुहोि ्।

िपाईंको प्रक्रक्रयाभर मत्स्िष्कमा राख्िुपिे केही उपायहरू 
यहाुँ छि ्
 िपाईंलाई राम्रोिुँि गचिेको सिफाररिकिाु 

छान्िुहोि ्। 
 िपाईंको कर्था र िपाईंका लागि के महतवपूण ुछ 

भन्िुहोि ्। 
 अत्न्िम िमयिम्म िपखिुुहोि ्। 
 स्रोिको रूपमा प्रयोि ििुहुोि ्। केही प्रश्ि 

भएमा हामीलाई िम्पकु ििुहुोि ्।

ननवेदन उपायहरू

िामान्य छात्रवतृ्ति निवेदि िेप्टेम्बरमा 
शरुू हुन्छ र जिवरीको शरुू अत्न्िम िमय 
हुन्छ । ववस्ििृ जािकारीका लागि

मा जािहुोि ्वा 
मा िम्पकक  गनुकहोि ्।

ननवेदन िमयिेखा

अनलाईन एत्ललकेिन यहााँ पाउन िक्रकन्छ

ननकोल यामाि

छात्रा

जोश मुसलभाइ

छात्र


