
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

ຂ ໍ້ມນູການຊວ່ຍເຫ ຼືອດາ້ນການເງນິຂອງລດັຖະບານກາງປ ີ2022-23 
 

ສະໝກັຜາ່ນອອນໄລນ໌ 
fafsa.gov 

ຖ້າທ່ານກ າລັງວາງແຜນທີີ່ຈະເຂ ໍ້າຮຽນໃນ MATC ໃນລະຫວາ່ງປຮີຽນ 2022-23, 
ທ່ານໄດ້ຮບັການ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຂ ສະໝັກ ການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການເງິນຂອງລັດຖະບານກາງ. 
ສະໝັກຂ ທນຶຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງດ້ານການເງິນຂອງລັດຖະບານກາງໂດຍການປະກອບໃບ
ຄ າຮອ້ງທີີ່ບ ີ່ເສຍຄາ່ສ າລັບການຊວ່ຍເຫ ຼືອນັກຮຽນຂອງລັດຖະບານກາງ (Free 
Application for Federal Student Aid, FAFSA) ປີ 2022-23 ທີີ່ 
fafsa.gov. ລະຫດັຂອງໂຮງຮຽນລດັຖະບານກາງ MATC ແມນ່ 003866. ສະໝັ
ກກ່ອນໄວໆນີໍ້ເພຼືີ່ອວາ່ທ່ານຈະບ ີ່ພາດເງນິຊວ່ຍເຫ ຼືອທີີ່ມີໃຫ.້ ການສະໝກັຂ ເອ າການ
ຊວ່ຍເຫ ຼືອດາ້ນການເງນິ ຂອງລດັຖະບານກາງບ ີ່ຮບັປະກນັວາ່ທາ່ນຈະໄດຮ້ບັສະ  ເໝ.ີ 
ນັກຮຽນຕ້ອງຮບັຜິດຊອບຕ ີ່ຍອດເງິນທີີ່ຍັງຄ້າງຄາເຊິີ່ງບ ີ່ໄດ້ຮັບການຄຸມ້ຄອງໂດຍ ການ
ຊ່ວຍເຫ ຼືອດ້ານການເງນິຂອງລດັຖະບານກາງ. 

ຂັໍ້ນຕອນທ ີໜຶີ່ງ 
ການລ ງນາມໃນ FAFSA 

ໃນຕອນທ້າຍຂອງໃບສະໝັກ, ທາ່ນ ແລະ ພ ີ່ແມ່ຂອງທ່ານ (ຖ້າທາ່ນແມ່ນນັກຮຽນທີີ່
ເພິີ່ງພາອາໄສນ າພ ີ່ແມ່) ຕອ້ງຕ ກລ ງເຫັນດີກັບຄ າຖະແຫ ງຢັໍ້ງຢຼືນຂອງ FAFSA ແລະ 
ເຊັນໃບສະໝັກຂອງທ່ານດວ້ຍເອເລັກໂຕຣນິກໂດຍໃຊບ້ັດປະຈ າ ຕ ວນັກຮຽນທີີ່
ຊ່ວຍເຫ ຼືອໂດຍລດັຖະບານກາງ (Federal Student Aid ID, FSA ID). ທ່ານ 
ແລະ ພ ີ່ແມຂ່ອງທ່ານ (ຖ້າທ່ານແມນ່ຜູ້ທີີ່ເພິີ່ງພາອາໄສຢູນ່ າພ ີ່ແມ່) ຈະຕ້ອງໃຊ້ບັດ
ປະຈ າ ຕ ວຂອງທ່ານເອງ (ຊຼືີ່ຜູ້ໃຊ້ ແລະ ລະຫັດຜາ່ນ). ຖາ້ທ່ານຕ້ອງການ  FSA ID, 
ສະໝັກໄດທ້ີີ່ fsaid.ed.gov. 
 
ເພຼືີ່ອສະໝັກເອ າ FSA ID ໃນຂະນະທີີ່ຍັງຢູ່ໃນໃບສະໝັກ FAFSA, ເລຼືອກປຸ່ມ 
"ຮ້ອງຂ ສ າລັບ FSA ID (Apply for FSA ID)". ຖາ້ທ່ານລຼືມຊຼືີ່ຜູໃ້ຊ້ ແລະ ລະຫັດ
ຜ່ານຂອງທ່ານ, ເລຼືອກ“ ລຼືມຊຼືີ່ຜູ້ໃຊ້ (Forgot Username)” ຫ ຼື “ລຼືມລະຫັດຜ່ານ 
(Forgot Password).” ໃຫ້ຊາບວາ່ທ່ານຈ າເປນັຕອ້ງໃຫທ້ີີ່ຢູ່ອີເມວ ຫ ຼື 
ເບີໂທລະສັບມຼືຖຼືຂອງທາ່ນ ຫ ຼື ໃຫ້ຄ າຕອບຕ ີ່ຄ າ ຖາມຢຼືນຢັນຂອງທາ່ນເພຼືີ່ອໃຫ້ໄດ້ຊຼືີ່ຜູ້
ໃຊ້ ຫ ຼື ຕັໍ້ງລະຫດັຜ່ານຂອງທ່ານໃໝ.່ 

ຂັໍ້ນຕອນທ ີສອງ 
ຈ ີ່ງເຮດັໃຫສ້ າເລດັ FAFSA ຂອງທາ່ນທີີ່ fafsa.gov 

ກ ດທີີ່“ ເລີີ່ມຕ ໍ້ນທີີ່ນີໍ້ ຫ ຼື ເຂ ໍ້າສູ່ລະບ ບ (Start Here or Log In.)” ເລຼືອກເອ າ
ສ ກຮຽນປີ 2022-23 ແລະ ເຮດັໃຫ້ສ າເລັດ 2021-22 FAFSA. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ຂັໍ້ນຕອນທ ີສາມ 
ສງັລວມຂ ໍ້ມນູທີີ່ຈ າເປນັເພຼືີ່ອສະໝກັການຊວ່ຍເຫ ຼືອດາ້ນການເງນິຂອງລດັຖະບານກາງ 

ເພຼືີ່ອເຮັດໃຫ້ສ າເລັດ 2022-23 FAFSA ຂອງທ່ານຜາ່ນອອນໄລນ ໌ທ່ານຈະຕ້ອງໃຊ້
ຂ ໍ້ມູນຈາກໃບແຈ້ງ ຄຼືນພາສີຂອງລດັຖະບານກາງໃນປີ 2020 ຂອງທາ່ນ. ຖາ້ທ່ານຍັງບ ີ່
ທັນໄດ້ເຮັດສ າເລັດການຄຼືນພາສຂີອງລັດຖະບານກາງ 2020, ໃຫ້ເຮດັທັນທ.ີ ທ່ານ
ແມ່ນນັກຮຽນທີີ່ເພິີ່ງພາອາໄສຢູນ່ າເວັໍ້ນເສຍແຕ່ວາ່ທ່ານເກີດກ່ອນວັນທີ 1 ມັງກອນ 
1998, ແຕ່ງງານແລ້ວ, ມີິຜູ້ເພິີ່ງພາອາໄສທ່ານສະໜັບສະໜູນ ຫ ຼື ເປນັນັກຮ ບເກ ີ່າ. ຖ້າ
ທ່ານເປນັນັກສຶກສາທີີ່ເພິີ່ງພາອາໄສຢູນ່ າ, ທ່ານກ ີ່ຈະຕອ້ງສະໜອງການຄຼືນພາສີໃຫ້
ລັດຖະບານກາງຂອງພ ີ່ແມ່ ຂອງທ່ານໃນ 2020 ແລະ ຂ ໍ້ມນູລາຍໄດສ້ າລບັປີ 2020. 
ທ່ານອາດຈະຄາດຄະເນລາຍໄດ້ໃນ 2020 ຂອງທ່ານໂດຍໃຊຫ້ ວສ ໍ້ນໃບແຊັກໃບສຸດ
ທ້າຍຂອງທາ່ນ ຫ ຼື W-2 ຂອງທ່ານຈາກວຽກໃນ 2020 ຂອງທາ່ນ. ທ່ານໄດ້ຮບັການ
ຊຸກຍູ້ໃຫ້ໃຊຕ້ ວເລຼືອກ IRS ໃນການເກັບພາສີໃນຂະນະທີີ່ກ າລັງສ ີ່ງ FAFSA ຂອງ
ທ່ານ. ຫ ັງຈາກທີີ່ທ່ານຍຼືີ່ນເອກະສານແຈ້ງຄຼືນພາສີໃຫ້ລັດຖະບານກາງໃນປີ 2020 
ຂອງທາ່ນແລ້ວ, ທ່ານຈະຕ້ອງປັບປຸງຂ ໍ້ມູນໃນໃບສະໝັກ 2022-23 FAFSA ຂອງ
ທ່ານ. 

ຂັໍ້ນຕອນທ ີສີີ່ 
ທ່ານຈະໄດຮ້ັບບ ດລາຍງານການຊວ່ຍເຫ ຼືອນັກຮຽນ (Student Aid Report, 
SAR) ທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຫ ຼື ເປນັເຈ້ຍ ຈາກຜູ້ດ າເນນີວຽກງານ ການຊວ່ຍເຫ ຼືອ
ນັກຮຽນຂອງລດັຖະບານກາງ. ທ່ານຈະໄດຮ້ັບ SAR ທາງອີເລັກໂທຣນິກຖ້າທາ່ນ
ລະບຸທີີ່ຢູ່ອີເມວໃນຂະນະທີີ່ກ າລັງດ າເນນີການເຮດັ FAFSA ຂອງທາ່ນ. 
 
ທ ບທວນ SAR ຢາ່ງລະມັດລະວງັ ແລະ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຂ ໍ້ມນູຖຼືກຕອ້ງ. ຖາ້ທ່ານເຫັນຂ ໍ້
ມູນທີີ່ບ ີ່ຖຼືກຕ້ອງ, ທ າການແກ້ໄຂ FAFSA ຂອງທາ່ນ ຜ່ານທາງ fafsa.gov. 
ຫ້ອງການຊ່ວຍເຫ ຼືອດ້ານການເງິນ MATC ຈະໄດ້ຮບັຂ ໍ້ມູນປບັປງຸທາງອີເລັກໂທຣນິກ
ຈາກພະແນກສຶກສາຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ (U.S. Department of 
Education).



 

 

ຂ ໍ້ມນູທີີ່ສ າຄນັອຼືີ່ນໆ 
ທາ່ນຈະບ ີ່ໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອດາ້ນການເງນິຂອງລດັຖະບານກາງຂອງ MATC ສ າລບັສ ກຮຽນ 2022-23 ຈ ນກວາ່ປີ 2022-23 FAFSA ຂອງທ່ານໄດ້ຖຼືກດ າເນີນການແລ້ວ ແລະ 
ຫ້ອງການການຊວ່ຍເຫ ຼືອດ້ານການເງນິຈາກພະແນກສຶກສາສະຫະລັດອາເມລິກາໄດຮ້ັບຂ ໍ້ມູນແລ້ວ. 

ຍຼືີ່ນທຸກເອກະສານ / ເອກະສານທີີ່ຖຼືກຮຽກຮ້ອງໂດຍຫ້ອງການຊວ່ຍເຫ ຼືອການເງນິ ໃຫ້ໄວເທ ີ່າທີີ່ຈະໄວໄດ.້ ນີໍ້ແມ່ນສິີ່ງທີີ່ສ າຄນັໂດຍສະເພາະຖ້າ FAFSA ຂອງທ່ານຖຼືກຄດັເລຼືອກເພຼືີ່ອ
ການຢຼືນຢັນ. 

ເພຼືີ່ອໃຫໄ້ດຮ້ບັຄາ່ທ ານຽມຫ ກັສດູ ຫ ຼືໍ້ ຈອງເລຼືີ່ອນການຮຽນ, ຫອ້ງການຊວ່ຍເຫ ຼືອການເງນິຈ າເປນັຕອ້ງໄດຮ້ບັ: 
• ການປະກອບສວ່ນຂອງຄອບຄ ວທີີ່ຄາດຫວງັໄວ້ (Expected Family Contribution, EFC) ຈາກ 2022-23 FAFSA ຂອງທາ່ນທີີ່ດ າເນີນແລ້ວ. 
• ການຢຼືນຢັນວ່າການຊ່ວຍເຫ ຼືອດ້ານການເງິນຂອງລັດຖະບານກາງຂອງທ່ານໄດ້ມອບໃຫ້ແລ້ວ 

ທາ່ນຕອ້ງໄດເ້ຂ ໍ້າຮຽນ MATC ໃນລະດບັການສກຶສາທີີ່ມເີງຼືີ່ອນໄຂ ຫ ຼື ລະດບັຊັໍ້ນສງູກອ່ນການສະໝກັ ເຂ ໍ້າຮຽນເພຼືີ່ອໃຫມ້ສີດິໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິຂອງລດັຖະບານກາງ. 

ສະຖານະພາບການສຶກສາຂອງທາ່ນຕ້ອງເປນັທີີ່ພ ໃຈ, ຄ າເຕຼືອນ ຫ ຼື ການທ ດລອງເພຼືີ່ອຈະມີສິດໄດຮ້ັບການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການເງິນຂອງລັດຖະບານກາງ. 

ທາ່ນຕອ້ງໄດລ້ ງທະບຽນໃນຢາ່ງໜອ້ຍ ຫ ກໜວ່ຍກດິ ຊ ີ່ວໂມງ, ນັບຈາກວັນທີເຮດັການສ າຫ ວດການຊວ່ຍເຫ ຼືອດ້ານການເງນິຂອງລັດຖະບານກາງ, ເພຼືີ່ອໃຫ້ມສີິດໄດ້ຮບັເງິນກູ້ຢຼືມຈາກ
ລັດຖະບານກາງ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ຂອງລດັ. ວນັທີໃຫ້ການຊວ່ຍເຫ ຼືອດາ້ນການເງິນທີີ່ມີຄວາມສ າ ຄນັສາມາດເບິີ່ງໄດ້ທີີ່ 
http://www.matc.edu/costs-scholarships-aid/cost-aid-deadlines.html. ນອກຈາກນັໍ້ນ, ເພຼືີ່ອໃຫ້ການກູ້ຢຼືມເງນິຂອງທາ່ນໄດ້ຮັບການດ າເນີນການ, ທ່ານຕອ້ງເຮັດໃຫ້
ສ າເລັດຄ າແນະນ າກ່ຽວກັບການໃຫ້ເງິນກູ້ຜ່ານອອນໄລນ໌ ແລະ ໃຫ້ເຊນັບ ດບັນທຶກການສນັຍາໃຊ້ເງິນຫ ັກຜ່ານທາງອອນໄລນ.໌ 

MATC ຈະສ ີ່ງອີເມວ ແຈງ້ໃຫ້ທ່ານຊາບກ່ຽວກັບຊດຸການຊ່ວຍເຫ ຼືອດ້ານການເງິນຂອງລັດຖະບານກາງທີີ່ມອບໃຫ້ທ່ານຈະຖຼືກສ ີ່ງໄປຫາບນັຊີອີເມວ MATC ຂອງທ່ານ. 

MATC ຊຸກຍູ້ໃຫ້ນັກຮຽນທຸກຄ ນສະໝັກ ຂ ການຊ່ວຍເຫ ຼືອດ້ານການເງິນຂອງລດັຖະບານກາງ ແລະ ໃຫດ້ າເນນີ FAFSA ກ່ອນວັນເວລາທີີ່ໝ ດກ າ ນ ດຂອງພວກເຮ າໃນວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 
2022. ທາ່ນສາມາດຕດິຕ ີ່ຫາຫ້ອງການຊ່ວຍເຫ ຼືອດາ້ນການເງິນຂອງ MATC ຖ້າມີຄ າຖາມ. ພວກເຮ າຕັໍ້ງຢູ່ຫອ້ງ S115 ທີີ່ວິທະຍາເຂດໃນຕ ວເມຼືອງ Milwaukee ແລະ ຢູ່ໃນຫອ້ງການ
ບ ລິການນັກສຶກສາທີີ່ Mequon, Oak Creek ແລະ ວິທະຍາເຂດ West Allis. ທາ່ນຍັງສາມາດຕດິຕ ີ່ພວກເຮ າໄດທ້ີີ່ ຫ ຼື finaid@matc.edu. 

ຂະບວນການຢຼືນຢນັການຊວ່ຍເຫ ຼືອດາ້ນການເງນິຂອງລດັຖະບານກາງ 
ຖ້າທ່ານໄດຮ້ັບການຄດັເລຼືອກສ າລບັການຢຼືນຢນັການຊ່ວຍເຫ ຼືອດາ້ນການເງິນຂອງລດັຖະບານກາງໂດຍພະແນກສຶກສາສະຫະລັດອາເມລກິາ, ຫ້ອງການຊວ່ຍເຫ ຼືອດ້ານການເງນິຂອງ 
MATC ຈະແຈ້ງໃຫທ້່ານຊາບກ່ຽວກັບຂ ໍ້ມນູການຢັໍ້ງຢຼືນໃດທີີ່ທ່ານຈ າ ເປັນຕອ້ງໄດ້ສ ີ່ງ. 

ຮຽນຄຼືນຫ ກັສດູ 
ກ ດລະບຽບຂອງລດັຖະບານກາງຈ າກດັຈ າ ນວນຄັໍ້ງທີີ່ນກັຮຽນສາມາດຮຽນຄຼືນຫ ກັສດູ ແລະ ໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອດາ້ນການເງນິລດັຖະບານກາງສ າ ລບັຫ ກັສດູນັໍ້ນ: 

• ນັກຮຽນອາດຈະໄດຮ້ັບການຊ່ວຍເຫ ຼືອເພຼືີ່ອຮຽນຄຼືນ ຫ ັກສູດທີີ່ຜ່ານມາແລ້ວໄປອີກຄັໍ້ງໜຶີ່ງ. 
• ນັກຮຽນອາດຈະໄດຮ້ັບການຊ່ວຍເຫ ຼືອໃນເວລາທີີ່ຮຽນຄຼືນ ວຊິາທີີ່ບ ີ່ຜ່ານໃນເມຼືີ່ອກ່ອນ, ບ ີ່ນັບຈ ານວນຄັໍ້ງທີີ່ເຂ ໍ້າຮຽນຫ ັກສດູນັໍ້ນ ແລະ ບ ີ່ຜາ່ນ. 
• ຖ້ານັກຮຽນຮຽນຄຼືນຫ ັກສູດທີີ່ບ ີ່ໄດ້ຮບັການຊ່ວຍເຫ ຼືອ, ການຄິດໄລ່ຄຼືນການຊວ່ຍເຫ ຼືອແມນ່ບ ີ່ລວມໜວ່ຍກິດສ າລັບຫ ັກສູດທີີ່ຮຽນຄຼືນ. ຖາ້ມີຍອດຄ ງເຫ ຼືອເຖິງກ ານ ດຫ ງັຈາກ

ຄິດໄລ່ຄຼືນໃໝ່, ນັກຮຽນຕອ້ງໄດ້ຈ່າຍເງິນເພຼືີ່ອເຂ ໍ້າຮຽນຫ ັກສູດ. 
• ກ ດລະບຽບນີໍ້ນ າໃຊ້ ບ ີ່ວ່ານັກຮຽນຈະໄດ້ຮບັ ຫ ຼື ບ ີ່ໄດ້ຮບັການຊ່ວຍເຫ ຼືອສ າ ລັບການລ ງທະບຽນກ່ອນໜ້ານີໍ້ໃນຫ ັກສູດ. 

ເງນິຊວ່ຍເຫ ຼືອການສກຶສາຂອງລດັຖະບານກາງ (Federal Pell Grant) - ຈ າກດັສບິສອງພາກຮຽນເຕມັເວລາ 
ກ ດລະບຽບການຮວ່ມທນຶຕາມຄວາມເໝາະສ ມປີ 2012 (Consolidated Appropriations Act) ໄດ້ຖຼືກລ ງນາມເປັນກ ດໝາຍ. ກ ດໝາຍ ຫຼຸດຜ່ອນໄລຍະເວລາຂອງການມີສດິໄດ້
ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫ ຼືອການສຶກສາຂອງລັດຖະບານກາງໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີສດິໄດ້ຮບັຈ າກັດອາຍຸການຮຽນ 12 ພາກຮຽນ. ນັກສຶກສາຜູ້ທີີ່ໄດ້ຮັບເງນິຊວ່ຍເຫ ຼືອການສຶກສາທຽບເທ ີ່າ 12 ພາກຮຽນເຕັມ
ເວລາຈະບ ີ່ມສີິດໄດ້ຮບັເງິນຊ່ວຍເຫ ຼືອນີໍ້ສ າ ລບັພາກຮຽນໃນອະນາຄ ດ. ການເຂ ໍ້າຮຽນເຕັມເວລາແມ່ນຖຼືກກ ານ ດເປັນ 12 ໜ່ວຍກິດ ຫ ຼື ຫ າຍໜ່ວຍກິດຕ ີ່ພາກຮຽນ. 

ສ າລບັການຊ່ວຍເຫ ຼືອເພີີ່ມເຕມີເພຼືີ່ອເຮດັໃຫສ້ າເລັດ FAFSA, ກະລຸນາໂທຫາ: 
ສູນຂ ໍ້ມູນຂາ່ວສານການຊວ່ຍເຫ ຼືອນກັຮຽນຂອງລັດຖະບານກາງ (Federal Student Aid Information Center, 

FSAIC) - 1.800.433.3243 

 
MATC ແມ່ນສະຖາບັນເພຼືີ່ອດ າເນີນການຢຼືນຢັນ/ໃຫ້ໂອກາດທີີ່ເທ ີ່າທຽມກັນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມທຸກຂ ໍ້ກ ານ ດຂອງກ ດໝາຍວ່າດ້ວຍຄ ນອາເມລິກາຜູ້ທີີ່ິພກິານ (Americans With Disabilities Act). 

http://www.matc.edu/costs-scholarships-aid/cost-aid-deadlines.html
mailto:finaid@matc.edu

