
Asian & Pacific  

Islander American 

Scholarship Fund 

Impormasyon ng 

Aplikasyon sa Iskolarsip 

Misyon 
Ang aming misyon ay upang gumawa ng isang 

pagkakaiba sa buhay ng mga Asian  American  and  

Pacific Islander (AAPI ) na mga mag-aaral sa 

pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga 

mapagkukunan na magdadagdag sa kanilang paglapit 

sa mas mataas na edukasyon na magsisilbing 

pundasyon para sa kanilang hinaharap na tagumpay 

at kontribusyon sa isang mas makulay na Amerika. 

Ang aming pananaw ay upang makita na ang lahat ng 

AAPIs ay magkaroon ng paglapit sa mas mataas na 

edukasyon at mga mapagkukunan na maglilinang sa 

kanilang pang-akademya, personal at propesyonal na 

tagumpay hindi isinasaalang-alang ang kanilang lahi, 

bansang pinagmulan o kaparaanang pinansiyal. 

 Ang APIASF ay ang pinakamalaking non-profit 

na tagapagbigay ng pang-kolehiyo na iskolarsip 

para sa AAPIs. 

 Sa ngayon, nakapamahagi na ang APIASF ng higit 

sa $100 milyon na iskolarship sa mga mag-aaral 

na AAPI sa buong bansa at sa mga Isla ng 

Pasipiko. 

 Mahigit 80% sa mga unang tatlong kasabwat na 

mga Iskolar ng APIASF ay nagtapos sa kolehiyo. 

Pananaw 

outreach@apiasf.org 

1.866.274.4677 ext. 104 

www.apiasf.org 

KONTAK 

Ang Aming Epekto 



Ang isang kompletong aplikasyon ay dapat isumite ng bawat mag

-aaral. Ang dalawang mga bahagi ay: 

 Online na Aplikasyon ng Mag-aaral (kabilang ang tatlong 

katanungan na sanaysay) 

 Online na Sulat ng Pagrerekomenda 

 
www.apiasf.org/scholarships 

Ang Paraan ng Pag-aplay 

Pangkalahatang Iskolarsip ng APIASF  

Ang Pangkalahatang Iskolarsip ng APIASF ay bukas sa Asian 

American and Pacific Islander (AAPI) na magpapatalang mag-

aaral o kasalukuyang nakatala sa isang pinaniniwalaang kolehiyo 

ng US o pamantasan na gustong makakuha ng digri, .hindi pa 

nakapagtapos na mag-aaral. 

Ang APIASF nagbibigay ng iskolarsip sa nangangailangang mga 

mag-aaral na AAPI  na may espesyal na pagtuon sa mga taong: 

 Namumuhay sa o ibaba sa antas ng kahirapan, o kung hindi 

man ay mababa ang socioeconomic na katayuan; 

 Ang mga una sa kanilang mga pamilya na nakatuntong sa 

kolehiyo; 

 Ay mga kinatawan ng iba't-ibang uri ng komunidad na AAPI, 

heograpiya at etnisidad, lalo na ang mga katutubo na hindi 

nabibigyan ng pagkakataon sa mga kampus ng kolehiyo 

dahil sa limitadong paglapit at pagkakataon; at 

 May malakas na diin sa serbisyo at pamumuno sa komunidad 

pati na rin ang matibay na akademikong nakamit 

Kinakailangan sa Pagiging Dapat 

 Asiyano Amerikano at/o katutubong Taga-isla Pasipiko bilang 

natukoy sa pamamagitan ng U.S. na Sensus. 

 Mamamayan, pambansa o legal na permanenteng residente ng 

Estados Unidos. Mamamayan ng Republika ng Marshall Islands, 

Pederal na Estado ng Micronesia, at ang Republika ng Palau ay 

nararapat ding mag-aplay. 

 Pagpapatala bilang isa na hindi pa nakapagtapos na mag-aaral sa 

isang U.S. na pinaniniwalaang kolehiyo o pamantasan sa Fall. 

 May pinakamababang naiipon na GPA na 2.7 sa isang 4.0 na antas 

(hindi sinukat) o nakakuha ng isang GED. 

 Kailangang mag-aplay para sa pederal na pinansiyal na tulong 

gamit ang FAFSA. 

Para sa dagdag na impormasyon ng pagiging dapat, bumisita sa 

www.apiasf.org/scholarship_apiasf.html. 

Narito ang ilang mga tip na isaisip sa kabuoan ng iyong paraan: 

 Pumili ng magrerekomenda na talagang nakakakilala sa'yo. 

 Ibahagi ang IYONG kuwento at kung ano ang mahalaga sa 

iyo. 

 Huwag maghintay hanggang sa huling minuto. 

 Gamitin ang APIASF bilang  isang mapagkukunan. Makipag

-ugnay sa amin kung  mayroon kang mga katanungan. 

Mga Tip sa Pag-aplay 

 

Ang APIASF General Scholarship Application 

ay nagsisimula sa Setyembre at magtatapos sa 

maagang Enero. Para sa mga detalye, bumisita 

sa www.apiasf.org o makipag-ugnay sa amin 

sa outreach@apiasf.org. 

Panahon ng Pag-aaplay 

Matatagpuan ang Online na Aplikasyon sa: 

https://secure.apiasf.org 
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