Alaska Performance Scholarship
Isang paanyaya sa kahusayan, ipinaaabot maging sa mga mag-aaral, mga magulang at mga guro.

Fact Sheet – Oktubre 2011
SINO ang maaaring makakuha ng Alaska Performance Scholarship (APS)?
Ang mga naninirahan sa Alaska na nagtapos mula sa isang high school (mataas na paaralan) sa Alaska (pampubliko, pribado,
o home school), noong 2011 o mas bago pa, at:
 nakatapos sa partikular na mahigpit na kurikulum sa mataas na paaralan, na itinakda ng mga regulasyon
 nakakuha ng high school GPA na hindi bababa sa 2.5, o katumbas nito
 nakakuha ng pinakamababang iskor sa pagsusulit para sa pagkahanda sa kolehiyo o sa karera (21 sa ACT, 1450 sa SAT, o
5 sa WorkKeys)
 nag-enrol ng kahit half time, at nananatiling nasa mahusay na katayuan, sa isang aprobadong programa sa isang
kalahok na institusyon sa Alaska
 may kwalipikadong gastusin sa pag-aaral na nalalabi matapos na gamitin ang lahat ng tulong na hindi pautang (hal. mga
federal grant o iba pang scholarship)
SAAN magagamit ang APS?
Sa anumang kalahok na kolehiyo o unibersidad sa Alaska, o para sa aprobadong programa sa pagtuturong pangkarera o
teknikal sa estado.
MAGKANO ang APS?
May maximum na taunang antas ng paggawad: hanggang $4,755, $3,566, at $2,378. Ang mga mag-aaral na nakasasapat sa
mga hinihinging kwalipikasyon ay maaaring tumanggap ng hanggang 8 semester (apat na taon) ng gawad ng APS. Ang isang
gawad ng APS ay hindi maaaring humigit sa nagkwakwalipikang gastos sa pagpasok (na karaniwang kinabibilangan ng
matrikula, mga bayarin, mga aklat, kagamitan at mga supply, Tulugan at pagtira at transportasyon) na nalalabi makaraang
isama ang lahat ng iba pang tulong na hindi pautang kung saan kwalipikado ang mag-aaral.
ANO ang kailangan para makuha ang APS?
Hakbang 1) DAANAN ANG HINIHINGING MAHIGPIT NA KURIKULUM NG HIGH SCHOOL (tingnan ang talaan sa likuran).
Hakbang 2) MASAPATAN ANG HINIHINGING ISKOR SA GPA AT PAGSUSULIT (tingnan ang talaan sa likuran). Tiyakin na ang
iyong iskor sa SAT/ACT ay direktang ipadala sa iyong paaralan at natanggap ito bago ang pagtatapos sa high school.
Hakbang 3) MAG-APPLY. Tapusin ang Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) sa lalong madaling panahon
makalipas ang Enero 1, at bago sumapit ang Hunyo 30, sa bawat taon na nais mong gamitin ang pondo ng APS. May
alternatibong aplikasyon para sa mga mag-aaral na nag-aapply sa paaralang hindi tumatanggap ng data mula sa FAFSA na
makukuha sa APS.alaska.gov. Ang mga mag-aaral na mula sa pribadong paaralan ay kailangan din magsumite ng Eligibility
Determination Form sa EED.
KAILANG makatatanggap ang mga mag-aaral ng APS?
Ang mga magtatapos ng high school sa Alaska sa hinaharap na kwalipikado para sa APS ay maaaring makatanggap ng
gawad sa pagpapalista sa nagpapakwalipikang programa simula sa o makalipas ang ika-1 ng Agosto matapos na
makapagtapos. Ang huling abiso para sa paggawad ay isasagawa makalipas na kumpirmahin ng edukasyong
postsecondary ang kwalipikadong pagpapalista. Maaaring manmanan ng mga mag-aaral ang kanilang status sa kanilang
account sa Alaska Student Aid Portal (ASAP).
Kailangang ganap na gamitin ng mga mag-aaral ang APS sa loob ng anim na taon pagkatapos ng pagtatapos sa high school.
Maaari silang making kwalipikadong tumanggap ng gawad na APS para sa hanggang 8 semester (apat na taon) sa
pamamagitan ng:
 pagsumite ng bagong FAFSA o aprobadong alternatibong aplikasyon bago sumapit ang takdang araw bawat taon
 pagkamit ng kasiya-siyang pag-unlad sa akademiya ayon sa pagkakatalaga sa mga regulasyon (kasama na ang bilang ng
credit na natapos at GPA sa kolehiyo)
 pananatiling naka-enrol na kahit half time sa isang nagpapakwalipikang programa ng pag-aaral
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Panukatan ng Pagkarapat-dapat sa Alaska Performance Scholarship (APS)
Ang APS ay magagamit ng mga residente ng estado na nagtapos sa isang high school sa Alaska (pampubliko, pribado, o home school), sa o makalipas ang 2011, na:
1.
2.
3.
4.
5.

Nakatapos sa mahigpit na kurikulum ng high school; at
Nakakuha ng hinihinging grade point average (GPA); at
Nakakuha ng minimum na iskor sa pagkahanda sa kolehiyo o karera; at
Pumapasok sa kwalipikadong programa sa isang institusyong matatagpuan sa Alaska; at
Nagsumite ng FAFSA bago sumapit ang ika-30 ng Hunyo.
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Hinihinging GPA at Iskor sa Pagsusulit ayon sa Antas ng Scholarship
Antas 1 Hanggang $4,755 kada taon
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Ang mga mag-aaral na pinipili ang Opsiyon na Math at Science ay maaaring maghalili ng isang yunit ng wikang banyaga, wikang katutubo ng Alaska, o American Sign Language, fine arts, o cultural heritage para sa isang yunit ng social studies.
Para sa layuning magkwalipika para sa APS American Sign, Alaska Native at wikang banyaga (foreign language) ay itinuturing lahat na wikang pandaigdigan (world languages).
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Ang isang mag-aaral ay maaaring magkwalipika para sa isang gawad pang-kolehiyo o pangkarera at teknikal na edukasyon (CTE) sa magkakaibang antas. Hindi maaaring matanggap ng isang mag-aaral ang parehong gawad nang sabay. Sa pagkwalipika sa pamamagitan ng
mga iskor sa ACT at/o SAT, ang isang mag-aaral ay kwalipikadong kumuha ng isang pangkolehiyo o pangkarera at teknikal na programa. Kung nagkwalipika tanging sa pamamagitan ng iskor sa WorkKeys, maaari lamang magkwalipika ang isang mag-aaral sa gawad na CTE.
Ang gawad na CTE ay magagamit para sa pagsali sa isang programang pangsertipika sa karera at teknikal na edukasyon, pero hindi para sa isang degree program. Ang parehong gawad ay maaaring gamitin para sa isang aprobadong programang pangsertipika.
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