
 

Thông Tin Về Chương Trình  
Hỗ Trợ Tài Chính Liên Bang Năm 2022-2023 

 

Nộp Đơn Trực Tuyến Tại 
fafsa.gov 

Nếu bạn định theo học tại MATC trong năm học 
2022-2023, bạn nên nộp đơn xin Hỗ Trợ Tài Chính Liên 
Bang. Nộp đơn xin nhận Hỗ Trợ Tài Chính Liên Bang bằng 
cách hoàn thành Đơn Xin Hỗ Trợ Sinh Viên Liên Bang 
Miễn Phí (FAFSA) trong năm học 2022-2023 tại 
fafsa.gov. Mã Trường Học Liên Bang của MATC là 
003866. Hãy nộp đơn sớm để không bỏ lỡ bất kỳ khoản 
tiền trợ cấp hiện có nào. Việc nộp đơn xin nhận Hỗ Trợ 
Tài Chính Liên Bang không đảm bảo chắc chắn khả 
năng bạn sẽ nhận được hỗ trợ. Sinh viên phải chịu trách 
nhiệm trả bất kỳ số dư chưa thanh toán nào không được 
chương trình Hỗ Trợ Tài Chính Liên Bang chi trả. 

Bước Một 
Ký vào Đơn FAFSA  

Ở cuối đơn xin, bạn và cha mẹ của bạn (nếu bạn là sinh 
viên còn đang phụ thuộc) phải đồng ý với tuyên bố chứng 
nhận FAFSA và ký vào đơn xin dạng điện tử bằng ID Hỗ 
Trợ Sinh Viên Liên Bang (FSA ID). Bạn và cha mẹ của 
bạn (nếu bạn là người phụ thuộc) sẽ cần có FSA ID cá 
nhân (tên người dùng và mật khẩu) của riêng bạn. Nếu 
bạn cần FSA ID, hãy đăng ký tại fsaid.ed.gov. 
Để đăng ký FSA ID trong khi nộp đơn xin FAFSA, hãy 
chọn nút “Apply for FSA ID” (Đăng ký FSA ID). Nếu bạn 
quên tên người dùng và mật khẩu của mình, hãy chọn 
“Forgot Username” (Quên Tên Người Dùng) hoặc “Forgot 
Password” (Quên Mật Khẩu). Lưu ý rằng bạn sẽ cần cung 
cấp địa chỉ email hay số điện thoại di động của mình hoặc 
cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi bảo mật để lấy lại tên 
người dùng hoặc đặt lại mật khẩu của bạn. 

Bước Hai 
Hoàn thành đơn FAFSA tại địa chỉ fafsa.gov 
Nhấp vào “Start Here or Log in” (Bắt Đầu Tại Đây hoặc 
Đăng Nhập). Chọn năm học 2022-2023 và hoàn thành 
đơn FAFSA 2022-2023. 

 

Bước Ba 
Thu thập thông tin cần thiết để nộp đơn xin 

Hỗ Trợ Tài Chính Liên Bang 
Để hoàn thành đơn FAFSA 2022-2023 trực tuyến, bạn sẽ 
cần sử dụng thông tin từ Tờ Khai Thuế Liên Bang năm 
2020 của mình. Nếu bạn chưa hoàn thành Tờ Khai Thuế 
Liên Bang năm 2020, hãy làm ngay. Bạn là sinh viên phụ 
thuộc, trừ khi bạn sinh trước ngày 01 tháng 01 năm 1999, 
đã kết hôn, có người phụ thuộc cần hỗ trợ hoặc là một 
cựu chiến binh. Nếu bạn là sinh viên phụ thuộc, bạn cũng 
sẽ cần Tờ Khai Thuế Liên Bang năm 2020 và thông tin thu 
nhập của cha mẹ bạn cho năm 2020. Bạn có thể ước tính 
thu nhập năm 2020 của mình bằng cách sử dụng cuống 
séc lương gần nhất hoặc bảng lương W-2 từ các công 
việc trong năm 2020 của bạn. Bạn nên áp dụng Tùy Chọn 
Truy Xuất Thuế của IRS trong khi gửi đơn FAFSA của 
mình. Sau khi nộp Tờ Khai Thuế Liên Bang năm 2020, 
bạn cần cập nhật thông tin trên đơn xin FAFSA giai đoạn 
2022-2023 của mình. 

Bước Bốn 
Xem xét kỹ SAR và đảm bảo thông tin chính xác. Nếu bạn 
nhận thấy thông tin không chính xác, hãy chỉnh sửa đơn 
FAFSA qua địa chỉ fafsa.gov. Văn Phòng Hỗ Trợ Tài 
Chính MATC sẽ nhận được các bản cập nhật điện tử từ 
Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ.



 

 

Thông Tin Quan Trọng Khác 
Bạn sẽ không nhận được khoản Hỗ Trợ Tài Chính Liên Bang của MATC cho năm học 2022-2023 cho đến khi đơn 
FAFSA 2022-2023 của bạn được xử lý và Văn Phòng Hỗ Trợ Tài Chính thuộc Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ tiếp nhận thông tin. 

Nộp tất cả các biểu mẫu/tài liệu mà Văn Phòng Hỗ Trợ Tài Chính yêu cầu trong thời gian sớm nhất có thể. Điều này đặc 
biệt quan trọng nếu đơn FAFSA của bạn được lựa chọn để xác minh. 

Để nhận học phí khóa học hoặc tín dụng mua sách, Văn Phòng Hỗ Trợ Tài Chính cần nhận được: 
• Khoản Đóng Góp Dự Kiến của Gia Đình (EFC) hợp lệ trong đơn FAFSA 2022-2023 đã được xử lý của bạn 
• Bằng chứng xác minh rằng bạn đã được nhận Hỗ Trợ Tài Chính Liên Bang 

Bạn phải được nhận vào chương trình có cấp văn bằng hoặc bằng cấp đủ điều kiện có áp dụng chính sách Hỗ Trợ 
Tài Chính Liên Bang của MATC trước thời hạn nộp đơn nhập học để đủ điều kiện nhận Hỗ Trợ Tài Chính Liên Bang. 

Tình trạng học tập của bạn phải thuộc diện đạt yêu cầu, diện báo động hoặc diện thử thách để đủ điều kiện để nhận Hỗ Trợ 
Tài Chính Liên Bang. 

Bạn phải đăng ký ít nhất sáu giờ học tín chỉ, kể từ ngày điều tra để nhận Hỗ Trợ Tài Chính Liên Bang, để đủ điều kiện 
nhận khoản vay liên bang và trợ cấp của tiểu bang. Bạn có thể tham khảo thông tin về những mốc thời gian quan trọng đối 
với chương trình hỗ trợ tài chính tại địa chỉ http://www.matc.edu/costs-scholarships-aid/cost-aid-deadlines.html. Ngoài 
ra, để khoản vay của bạn được xử lý, bạn phải hoàn thành quy trình tư vấn khoản vay trực tuyến và ký vào bản cam kết trả 
nợ trực tuyến. 

Tài khoản email MATC của bạn sẽ nhận được một e-mail từ MATC thông báo cho bạn về gói Hỗ Trợ Tài Chính Liên Bang 
mà bạn đã nhận. 

MATC khuyến khích tất cả sinh viên nộp đơn xin Hỗ Trợ Tài Chính Liên Bang và có đơn FAFSA được xử lý trước thời hạn 
ưu tiên của chúng tôi là ngày 01 tháng 06 năm 2022. Vui lòng liên hệ với Văn Phòng Hỗ Trợ Tài Chính MATC nếu bạn có 
thắc mắc. Chúng tôi làm việc tại Phòng S115 ở Cơ Sở Downtown Milwaukee và văn phòng Dịch Vụ Sinh Viên tại Cơ Sở 
Mequon, Oak Creek và West Allis. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo số 414-297-6282 hoặc địa chỉ finaid@matc.edu. 

Quy Trình Xác Minh Nhận Hỗ Trợ Tài Chính Liên Bang 
Nếu bạn được Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ chọn để xác minh nhận Hỗ Trợ Tài Chính Liên Bang, Văn Phòng Hỗ Trợ Tài Chính 
MATC sẽ thông báo cho bạn về những thông tin xác minh mà bạn phải gửi. 

Học Lại 
Các quy định của liên bang giới hạn số lần một sinh viên có thể học lại một khóa học và nhận được Hỗ Trợ Tài 
Chính Liên Bang cho khóa học đó: 

• Sinh viên có thể nhận được khoản hỗ trợ để học lại một khóa học đã đạt trước đó thêm một lần nữa. 
• Sinh viên có thể nhận được khoản hỗ trợ khi học lại một khóa học đã bị trượt trước đó, bất kể sinh viên đó đã học 

và trượt bao nhiêu lần trong khóa học đó. 
• Nếu một sinh viên học lại một khóa học không đủ điều kiện để được hỗ trợ tài chính, chúng tôi sẽ tính toán lại khoản 

hỗ trợ để loại trừ các tín chỉ cho khóa học lại đó. Nếu đến hạn trả số dư sau khi tính toán lại, sinh viên phải thanh 
toán để duy trì khóa học. 

• Quy tắc này được áp dụng trong mọi trường hợp, cho dù sinh viên có nhận được hỗ trợ cho các lần ghi danh trước 
đó vào khóa học này hay không. 

Trợ Cấp Pell Liên Bang - Giới Hạn cho Khóa Học Toàn Thời Gian 12 Học Kỳ 
Đạo Luật Phân Bổ Hợp Nhất năm 2012 đã được phê chuẩn thành luật. Theo luật này, thời hạn đủ điều kiện để nhận trợ cấp 
Pell liên bang của sinh viên giảm xuống giới hạn là 12 học kỳ trong suốt đời. Những sinh viên đã nhận được khoản tiền trợ 
cấp Pell Liên Bang cho tương đương với 12 học kỳ toàn thời gian sẽ không đủ điều kiện để nhận khoản trợ cấp này cho 
các học kỳ trong tương lai. Hoạt động ghi danh toàn thời gian được định nghĩa là 12 tín chỉ trở lên cho mỗi học kỳ. 

Để được hỗ trợ thêm khi hoàn thành đơn FAFSA, vui lòng gọi: 
Trung Tâm Thông Tin về Hỗ Trợ Sinh Viên Liên Bang (FSAIC) - 1.800.433.3243 

 
 
MATC là một Tổ Chức Chống Phân Biệt Đối Xử/Trao Cơ Hội Bình Đẳng và tuân thủ mọi yêu cầu của Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật. 

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

