
Sveiki, su Jumis ir vėl aš, Kristina Černius, Bay Path universiteto absolventė. Šį 

kartą pristatau Jums 9-ąjį skyrių „Finansinės paramos procesas“ iš knygos 

„Įgyvendinti svajonę: praktinis vadovas suaugusioms moterims, siekiančioms 

aukštojo išsilavinimo“, kurią parašė Bay Path universiteto prezidentė dr. Carol A. 

Leary. 

—9 skyrius— 

Finansinės paramos procesas 

Finansinės paramos procesas gali pasirodyti sudėtingas ir apima labai daug 

informacijos, bet jis ypatingai svarbus. Išklausykite jį atidžiai. Jei turite galimybę, 

atsispausdinkite rašytinę versiją ir klausydamiesi pasižymėkite svarbiausius 

dalykus, kad būtų lengviau suprasti kaip gauti finansinę paramą.  

Taigi, pradėkime. 

Daugelis koledžų ir universitetų skiria stipendijas, o taip pat padeda moterims 

kreiptis dėl taip vadinamųjų „nemokamų“ valstybinių, federalinių ar visuomeninių 

pinigų ir paskolų su mažomis palūkanų normomis. O, kai kurie netgi siūlo mažesnę 

mokslo kainą suaugusiesiems. Jūs suprasite, kad radote gerą finansinės paramos 

darbuotoją, kai ji arba jis padės išsiaiškinti visas jūsų galimybes.  

Būtent tai padarė Agnė. 



Pagaliau ji surado mokyklą, kuri galėjo pasiūlyti pusiausvyrą tarp šeimos, darbo, 

mokyklos ir jos religinių pareigų. Bet mokėti už tai buvo kitas dalykas. Agnė klausė 

savęs: „Kaip tai padaryti?“ Ji dažnai sako, kad finansinės paramos darbuotoja tapo 

geriausia jos drauge. Štai taip ji sužinojo, kad jos darbas suteikia kompensaciją už 

mokslą. Jos naujai atrasta geriausia draugė padėjo susirasti stipendijas, dotacijas ir 

paskolas. Agnė apibūdina šias paskolas kaip geriausią visų laikų investiciją ir dažnai 

kalba apie tai, kiek daug ši investicija iš tikrųjų buvo „verta!“  

Moterys, baigusios Bay Path universitetą, sako, kad grįžus į mokyklą pagerėjo jų 

požiūris į gyvenimą, išaugo pasitikėjimas savimi, padidėjo savigarba ir uždarbio 

galia. Taip pat, kad jų vaikai labiau linkę stoti į koledžą.  

Štai keletas dalykų, kurie padės gauti visą įmanomą paramą:  

• Pirmiausia, atidžiai perskaitykite koledžo finansinės paramos tinklapio 

informaciją. 

• Tuomet, pasikalbėkite su savo finansinės paramos darbuotoju. Kuo daugiau 

informacijos pateiksite, tuo geriau jis ar ji galės jums padėti.  

• O, jei nesate Jungtinių Valstijų pilietis ar neturite „Žalios kortos“, kai kuriais 

atvejais vis tiek galite gauti finansinę paramą. Pasiteiraukite apie tai savo 

koledže ar universitete. Tiesiog paklauskite! 



Dabar pakalbėkime apie tai, ką reikia žinoti ir nuo ko pradėti kreipiantis dėl 

finansinės paramos. 

Pirmiausia, pateikite paraišką federalinės vyriausybės interneto tinklapyje dėl jūsų 

asmeninio identifikavimo numerio arba vadinamojo PIN kodo išdavimo. PIN kodas 

suteikia teisę užpildyti ir pasirašyti formas. 

Antra, užpildykite internete nemokamą federalinės pagalbos studentams paraišką, 

kitaip vadinamą FAFSA, o taip pat ir savo universiteto finansinės paramos formą. 

Atminkite, tai du skirtingi dalykai.  Kad galėtumėte atsakyti į paraiškų klausimus, 

jums reikės praėjusių metų federalinės mokesčių deklaracijos kopijos. 

Paraiškos suteiks jums teisę pretenduoti į tris skirtingas finansinės paramos rūšis:  

1. Dotacijas ir stipendijas, kurios laikomos dovanotais pinigais ir kurių grąžinti 

nereikia. 

2. Paskolas, kurios yra pasiskolinti pinigai ir privalo būti grąžintos su 

palūkanomis. 

3. Pagalbą įdarbinant – tai pinigai, gauti dirbant universitete. 

Kai užpildysite visas formas, gausite laišką dėl finansinės paramos suteikimo. Jame 

bus nurodytos visos bendrosios išlaidos ir jums skiriamos paramos dydis. Užduokite 

daugybę klausimų ir kai būsite visiškai patenkinta atsakymu, pasirašykite ir 



grąžinkite iki nustatyto termino! Jei to nepadarysite, parama gali būti perleista kitam 

nusipelniusiam studentui. 

Nors tai svarbiausi, bet ne vieninteliai galimos paramos variantai. Būtinai kreipkitės 

dėl daugelio kitų rūšių pagalbos, tokios kaip švietimo paramos veteranams išmokų, 

privačių stipendijų ir paskolų iš bankų, mokyklų ir organizacijų, tokių kaip „Lions“, 

„Kiwanis“ ar „Rotary“. Be to, daugelis bendruomenės fondų, korporacijų ir religinių 

organizacijų taip pat palaiko moterų grįžimą į koledžą. Suraskite jas ir užpildykite 

kuo daugiau paraiškų! 

Atminkite, kad tai yra investicija, kuri suteiks jums daug naudos ateityje. Federalinė 

vyriausybė siūlo paskolas ir stipendijas koledžų studentams, nes tokios investicijos 

naudingos ne tik jums, bet ir šalies ateičiai. 

Svarbu! 

Kai kuriais atvejais jūs galite būti atleisti nuo paskolų grąžinimo. Todėl, 

pasiteiraukite apie atleidimo nuo paskolų grąžinimo programas tam tikros 

specializacijos atveju ar dėl ypatingos vietovės šalyje. Gavus finansinę paramą, ne 

mažiau svarbus yra jos dydis. Atminkite, kad galite pateikite apeliaciją dėl paramos 

skyrimo, jei paramos dydis yra mažesnis, nei manote, kad esate verta.  

Pabaigai, nepamirškite mokesčių lengvatų studentams, kurios taip pat gali jums 

padėti. 



Be to, šio sudėtingo proceso metu jums visuomet padės jūsų finansinės paramos 

konsultantas. Būkite atkaklios. Pasitarkite su juo ar ja dažnai, ir gaukite atsakymus į 

visus klausimus bei jums reikalingą pagalbą. 

Taigi, prisiminkite šiuos esminius dalykus apie finansinės paramos procesą:  

• Patikrinkite visus prieinamus finansinius šaltinius. 

• Apskaičiuodamos koledžo išlaidas, įtraukite netiesiogines išlaidas, tokias kaip 

knygos ir kelionės. 

• Paklauskite savo darbdavio dėl studijų išlaidų kompensavimo.  

• Atidžiai stebėkite FAFSA ir kitų paraiškų užpildymo ir pateikimo terminus. 

• Žinokite mokėjimo terminus ir grafikus. 

• Jei reikia pagalbos arba jei pasikeitė jūsų finansinės aplinkybės, kiek įmanoma 

greičiau susisiekite su savo finansinės paramos skyriumi! 

• IR ... Niekada, niekada negalvokite, kad negalite sau leisti koledžo!  

 


