អាហារ ូបករណ៍មហាវ ិទ្យាល័យសម្រាប់ឆ្នាំសក
ិ ា 2023-2024
អាំពីអាហារ ូបករណ៍
មូ លនិធិអាហារប
ូ ករណ៍ Stephen Phillips Memorial ផ្តល់អាហារ ូបករណ៍រយៈពពល 4 ឆ្នាំ
ដែលអាចបនត បានែល់សិសសដែលានតម្រមូវការហិរញ្ញវតថុដែលបង្ហាញពីសមិទ្យធិផ្លសិកា
ការពបត ជ្ញាចិតតម្របកបពោយនិរនត រភាពកនុងការផ្ដល់ពសវាកមម ែល់អនកែទទ្យ (ពៅកនុងសាលាពរៀន សហគមន៍ ឬពៅផ្ទះ)
ម្របវតត ិទនការង្ហរពម្រៅពា៉ោង ការបង្ហាញពីភាពចាស់ទ្យាំ និងជាំនាញ ម្របសិនពបើជួបនឹងបញ្ហាម្របឈម
និងគណភាពភាពជ្ញអន កែឹកនាាំ។

✓ បេក្ខ ជនអាចចូ លបរៀនបៅមហាវ ិទ្យាល័យគ្រេ់ទ្យីក្ន្នែ ងក្នុងសហរដ្ឋ អាបមរ ិក្ េ៉ុន្នែ គ្រូវន្រមក្ពី New England។
✓ រង្វាន់គ្រូវបានក្ំណរ់ចំប ោះសិសសណាន្ដ្លសា ោះន្សា ងរក្េរ ិញ្ញាេគ្រដ្ំេូងរេស់ពួក្បរបៅមហាវ ិទ្យាល័យរយៈបពលេួ នឆ្នំ។
✓
✓
✓

✓
✓

ពួ ក្បរអាចជាសិសសវ ិទ្យាល័យ ឬសិសសនាបពលអនាររ ឬនិសសិរមហាវ ិទ្យាល័យ
េចចុេបនន ន្ដ្លនឹងចូ លបរៀនបពញប ងបៅមហាវ ិទ្យាល័យក្នុងឆ្នំ 2023-2024 ។
បេក្ខ ជនគ្រូវ ន GPA 3.0 ឬខ្ព ស់ជាងបនោះបលើក្គ្មិរពិនទុ 4.0 ន្ដ្លគ្រូវយក្មក្ពិចារណា។
សិសាន៉ុសិសសរួ រចូ លរ ួមជាមួ យបសវាក្មម សហរមន៍ និង នគ្េវរែ ិការង្វរបគ្ៅប ង។
បេក្ខ ជនគ្រូវ នរគ្មូវការហិរញ្ា វរថុ។
វារឺជាបចរនារេស់បយើងក្នុងការផ្ែ ល់រង្វាន់ដ្ល់សិសសជាមួ យនឹងការេរ ិចាាររេស់គ្រួ សារន្ដ្លរំពឹងទ្យ៉ុក្ (EFC)
នូ វទ្យឹក្គ្បាក្់ចំនួន $10,000 ឬរិចជាងបនោះ ប ោះេីជាគ្រួ សារន្ដ្ល នសាានភាពហិរញ្ា វរថុពិបសសក្៏បោយ ក្៏រួរន្របៅទ្យូ រសពទ
ឬអ៉ុីន្មលបដ្ើមបីបមើលថាបរើពួក្បរអាចោក្់ ក្យបានន្ដ្រឬបទ្យ។ ម៉ុនបពលចាេ់បផ្ែ ើមក្មម វ ិធី
បេក្ខ ជនរួ រន្របគ្េើ ស៉ុីនរណនាហិរញ្ា វរថុបៅបលើបរហទ្យំព័រ Phillips បដ្ើមបីគ្បាក្ដ្ថាពួ ក្បរ ន
លក្ខ ណៈគ្រេ់គ្ាន់ន្ផ្ន ក្ហិរញ្ា វរថុ។ រគ្មូវការហិរញ្ា វរថុរេស់សិសសចារ់ទ្យ៉ុក្ជាអាហារ ូេក្រណ៍
និងជំនួយក្នុងក្ញ្ា េ់រង្វាន់ជាជំនួយហិរញ្ា វរថុរេស់ពួក្បរ ដ្ូ បចន ោះ សិសសគ្រូវការព័រ៌ នបនោះ បដ្ើមបីរណនារគ្មូវការរេស់ពួក្បរ។
សិសស 86% ន្ដ្លបទ្យើេទ្យទ្យួ លបានរង្វាន់ថ្មីៗក្នុងឆ្នំ 2022 ន AGIs គ្រួ សាររិចជាង $80,000 បហើយសិសស 83%
ន EFCs បគ្កាម $6,000។
បេក្ខ ជនគ្រូវន្រជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាបមរ ិក្ ឬមិនន្មនពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាបមរ ិក្
ន្ដ្ល នសិទ្យធិរស់បៅគ្សេចាេ់នាបពលេចចុេបនន និងលិខ្ិររអន៉ុញ្ញារការង្វរបៅក្នុងសហរដ្ឋ អាបមរ ិក្។

រពបៀបោក់ពាកយ
សូ មចូ លបៅកាន់បរហទ្យំព័រ www.phillips-scholarship.org សគ្ េ់ព័រ៌ នេន្នា មអំពីការោក្់
និងបដ្ើមបីចូលបៅកាន់ការោក្់ ក្យស៉ុំអាហារ ូេក្រណ៍។
រាល់ការោក្់ ក្យស៉ុំ ំងអស់គ្រូវន្រោក្់ជូនបោយបគ្េើគ្បាស់ទ្យគ្មង់ោក្់ ក្យតាមអនឡាញ។
ការោក្់ ក្យស៉ុំន្ដ្លបានបផ្ញើតាមេ៉ុសដិ៍នឹងមិនគ្រូវបានយក្មក្ពិនិរយបទ្យ។

ក្យស៉ុំអាហារ ូេក្រណ៍

ចាេ់បផ្ែ ើមការោក្់ ក្យតាមអនឡាញរេស់អនក្ឱ្យបានឆ្េ់េនែ ិចបដ្ើមបីបអាយអន ក្ នបពលគ្រេ់គ្ាន់ក្នុងការប្ែ ើយរេ
និងផ្ែ ល់បពលបវលាដ្ល់អនក្ន្ណនាំក្នុងការការប្ែ ើយរេបៅនឹងសំបណើស៉ុំបសចក្ដ ីយលគ្ពមរេស់អនក្។
របាយការណ៍រេស់អនក្ោក្់ ក្យភារបគ្ចើនចំ ណាយបពលពី 4 បៅ 10 ប ងបដ្ើមបីេំបពញ ក្យបសន ើស៉ុំ។
បដ្ើមបីេញ្ា េ់ការោក្់ ក្យស៉ុំរេស់អនក្ អន ក្គ្រូវោក្់េញ្ចល
ូ
✓ អរា េទ្យផ្ល វូ ការមួ យ និងការប្ែ ើយរេខ្ែ ីៗមួ យចំនួន
✓ ព័រ៌ នរង្វាន់ជំនួយហិរញ្ា វរថុពីមហាវ ិទ្យាល័យ ឬសាក្លវ ិទ្យាល័យន្ដ្លអន ក្បគ្ាងនឹងចូ លរ ួម
✓ របាយការណ៍ជំនួយសិសស FAFSA រេស់អនក្។
✓ ប្មោះ និងព័រ៌ នទ្យំនាក្់ទ្យំនងលមអ ិររេស់អនក្ន្ណនាំយងបហាចណាស់ ន ក្់
ទងៃផ្តកាំណត់ធមម តា - ពា៉ោង 12 ទងៃម្រតង់ ទងៃទ្យី 1 ដែឧសភា ឆ្នាំ 2023។ បេក្ខ ជននឹងគ្រូវបានជូ នដ្ំណឹងអំពីការសបគ្មចចិរែ
បៅច៉ុងន្ខ្មិថ្៉ុនា។
ទងៃផ្តកាំណត់ព្ល ើយតបមនពពលកាំណត់ - 12 ទងៃម្រតង់ ទងៃទ្យី 3 ដែពមសា ឆ្នាំ 2023។
អាចបគ្េើបានសគ្ េ់ន្រសិសសវ ិទ្យាល័យន្ដ្ល នព័រ៌ នជំនួយហិរញ្ា វរថុពីមហាវ ិទ្យាល័យន្ដ្លពួ ក្បរបពញចិរែចូលបរៀន។ សិសស 400
នាក្់ដ្ំេូងន្ដ្លោក្់ ក្យស៉ុំម៉ុនថ្ថ្ៃទ្យី 3 ន្ខ្បមសា
នឹងទ្យទ្យួ លបានការសបគ្មចម៉ុនកាលេរ ិបចេ ទ្យប្ែ ើយរេទ្យូ បៅបៅថ្ថ្ៃទ្យី 1 ន្ខ្ឧសភា។
ទ្យម្រមង់ដបបបទ្យ W-2 របស់សិសសឆ្នាំ 2022 និងទ្យម្រមង់ដបបបទ្យពនធ សម្រាប់ាតាបិតាឆ្នាំ 2021
អាចគ្រូវបានបសន ើស៉ុំបៅបពលបគ្កាយក្នុងដ្ំបណើរការបនោះ។
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