
Pflugerville Independent School District 

FAFSA/TASFA AND ApplyTexas Participation Opt-Out Form 

 

Make two copies of this completed form once Principal has signed.  Return copies to student and parent.  File original in 
student cumulative record. 

 

Bắt đầu từ năm học 2019-2020 (và sau này), mỗi học sinh năm cuối tốt nghiệp trung học phổ thông ở 

Học Khu Pflugerville, học khu có một yêu cầu tốt nghiệp là hoàn tất Free Application for Federal 

Student Aid (Đơn Xin Hỗ Trợ Học Sinh Liên Bang - FAFSA https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa) và Đơn 

ApplyTexas One Application (https://www.applytexas.org/adappc/gen/c_start.WBX). Lưu ý: học sinh 

được xếp loại là Cư Dân Texas mà không thể nộp đơn xin hỗ trợ tài chính liên bang bằng cách sử dụng 

Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) được khuyến khích hoàn tất Texas Application for 

State Financial Aid (TASFA). Để xem xét các yêu cầu nộp đơn của FAFSA, hãy truy cập 

http://www.fafsa.ed.gov.  

Tại sao PfISD đòi hỏi điều này như một yêu cầu tốt nghiệp? Nghiên cứu cho thấy hai phần ba của hầu 

hết các công việc có mức lương đủ sống sẽ yêu cầu các chứng chỉ sau trung học. Huấn luyện để có các 

chứng chỉ đó có thể tốn kém và đơn từ để xin vào đôi khi khó khăn. Học khu Pflugerville cam kết chuẩn 

bị cho tất cả học sinh chuyển tiếp từ trung học sang nhiều con đường sau khi tốt nghiệp - cả huấn 

nghiệp và đại học. Là một phần của cam kết đó, chúng tôi hỗ trợ tất cả sinh viên PfISD tốt nghiệp hoàn 

tất FAFSA/TASFA và ApplyTexas. Nộp hồ sơ là miễn phí. Học Khu Pflugerville sẽ giúp học sinh và gia 

đình hoàn thành quy trình. 

Lợi Ích của Hoàn Tất FAFSA cho TẤT CẢ Học Sinh: 

 Văn phòng Federal Student Aid của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ cung cấp mỗi năm hơn $120 tỷ trợ cấp, 
cho vay và làm học (work-study) để giúp trả tiền học đại học hoặc trường nghề. Ngay hôm nay 
truy cập StudentAid.gov để tìm hiểu cách chi trả cho giáo dục đại học của bạn. FAFSA phải được 
hoàn tất để xin tài trợ, vay mượn và work-study. LƯU Ý: Thông tin tài chính được bảo mật. 

 Hầu hết học sinh đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính từ chính phủ liên bang để giúp trả tiền học 
đại học hoặc trường nghề. Tuổi, chủng tộc hoặc lĩnh vực học tập sẽ không ảnh hưởng đến điều 
kiện nhận hỗ trợ liên bang. FAFSA4caster tại fafsa.gov cung cấp cách ước tính (chỉ là một tính 
toán không chính thức) số lượng sinh viên có thể được hỗ trợ tài chính từ chính phủ Hoa Kỳ.  

 Nhu cầu tài chính tăng lên với chi phí đại học và một số trường đại học có thể tốn hơn $65.000 
một năm. Nhiều trường đại học, cơ quan nhà nước và cơ sở học bổng này yêu cầu FAFSA 
thưởng học bổng và trợ cấp cho sinh viên trung và thượng lưu đang theo học tại các trường đắt 
đỏ. Thí dụ các trường đại học tư thục hào phóng nhất trao viện trợ dựa trên nhu cầu cho một 
số sinh viên từ các gia đình kiếm được hơn 200.000 đô la một năm. 

 FAFSA là điều kiện tiên quyết cho các khoản vay trực tiếp không trợ cấp (Direct Unsubsidized), 
các khoản vay Grad PLUS và các khoản vay Parent PLUS. Những khoản vay này có sẵn mà không 
cần chứng minh nhu cầu tài chính và có lãi suất thấp hơn so với các khoản vay tư nhân.  

 

Lợi Ích của Hoàn Tất APPLY TEXAS cho TẤT CẢ Học Sinh:  

 Một đơn cho phép học sinh nộp vào nhiều trường đại học (tiết kiệm thời gian). 

 Một số trường cung cấp miễn phí đơn và các trường thuộc PfISD giúp học sinh hoàn tất đơn. 
 

 

https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa
https://www.applytexas.org/adappc/gen/c_start.WBX
http://www.fafsa.ed.gov/
https://studentaid.ed.gov/sa/
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 Học sinh nào không có kế hoạch theo học BÂY GIỜ sẽ có kế hoạch dự phòng nếu thay đổi kế 
hoạch SAU NÀY. Hoàn thành đơn đăng ký sẽ giảm bớt căng thẳng vào cuối năm học. 

 
Để từ chối yêu cầu tốt nghiệp FAFSA/TAFSA và/hoặc ApplyTexas hoàn tất đơn, cả phụ huynh/người giám hộ hợp 

pháp và học sinh phải điền vào mẫu này và có một cuộc họp điện thoại hoặc gặp gỡ với tư vấn trường của họ 

trước hoặc sau khi tư vấn nhận được mẫu đơn này. Đơn hoàn tất ban đầu sẽ được lưu trong hồ sơ tích lũy của 

học sinh. 

 
Trường:______________________________ Tên Học Sinh:_________________________________________  

Ngày Sanh của Học Sinh (tt/nn/nnnn): _____________________ 

ID Học Sinh: _________________________    Ngày Nói Chuyện Phôn hay Ngày Họp: _____________________ 

Là một học sinh PfISD, tôi đã đọc thông tin cung cấp về FAFSA/TAFSA và Apply Texas. Tôi được thông báo và hiểu 

những lợi ích của việc hoàn thành FAFSA/TAFSA và/hoặc ApplyTexas. Tôi chọn không hoàn thành những điều 

sau đây như là một phần của yêu cầu tốt nghiệp của Học Khu Pflugerville (đánh dấu vào dưới đây theo ý mình): 

 _____ FAFSA / TAFSA     _____ Apply Texas 

Tôi hiểu rằng việc hoàn thành các đơn này cũng là một yêu cầu được miễn thi. Tôi hiểu việc từ chối nộp bất kỳ 

đơn nào ở trên cũng khiến tôi không đủ điều kiện để được miễn thi. 

Chữ Ký Học Sinh__________________________________Ngày_____________________ 
 

Là phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của học sinh ghi trên, tôi đã đọc thông tin cung cấp về FAFSA/TAFSA 

và ApplyTexas. Tôi được thông báo và hiểu những lợi ích cho con tôi khi hoàn thành FAFSA/TAFSA và 

ApplyTexas. Tôi là phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của học sinh ghi trên và tôi quyết định không cho 

con tôi hoàn thành những điều sau như một phần yêu cầu tốt nghiệp của Học Khu Pflugerville (đánh dấu vào 

dưới đây theo ý mình):   

_____  FAFSA/TAFSA     _____ Apply Texas 
 

Tên Phụ Huynh/Bảo Hộ Hợp Pháp:______________________________ 

Địa Chỉ Nhà:_______________________________________Thành Phố________________Bang________ 

Chữ Ký Phụ Huynh/Bảo Hộ Hợp Pháp ____________________________Ngày________________________ 

(Phân này dành cho văn phòng) Office Use Only: 

Counselor Name______________________________________ 

Counselor Signature___________________________________Date_____________________ 

Principal Name_______________________________________ 

Principal Signature____________________________________Date_____________________ 


	fill_1: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	FAFSA  TAFSA: 
	Apply Texas: 
	fill_8: 
	Ngày: 
	FAFSATAFSA: 
	Apply Texas_2: 
	fill_12: 
	fill_13: 
	fill_14: 
	Bang: 
	fill_16: 
	Ngày_2: 
	Counselor Name: 
	Date: 
	Principal Name: 
	Date_2: 


