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Sinusuportahan ng California Student Aid Commission [Komisyon sa Pagtulong sa Estudyante 
ng California] ang Financial Literacy Month [Buwan ng Pampinansyal na Pagkaunawa ] 

kasama ng Controller ng Estado na si John Chiang:  
Alamin Kung Paano Matutulungan ng California Dream Act ang Mga Pamilya na Makapagbayad para 

sa Kolehiyo  
 
Sacramento, California—Noong Abril 10, bilang pagkilala sa Buwan ng Pampinansyal na Pagkaunawa, 
ang Komisyon sa Pagtulong sa Estudyante [Komisyon] ay lumahok sa isang Fair na ukol sa Pampinansyal 
na Pagkaunawa na inisponsor ng Controller ng Estado ng California na si John Chiang sa State Capitol.  
Ang layunin ng taunang fair ay upang tulungan ang mga indibidwal at pamilya na umangat sa aspetong 
pinansyal sa pamamagitan ng pag-uugnay sa kanila sa mga tumutulong sa komunidad na nagbibigay ng 
pampinansyal na edukasyon. 
 
"Pinatutupad ng California Student Aid Commission ang Cal Grant na programa," sabi ng Punong 
Direktor ng Komisyon na si Diana Fuentes-Michel.  "Sa taong ito, sa unang pagkakataon, matutulungan 
na ng California Dream Act ang mga estudyanteng di nagkaroon ng karapatan mabigyan ng pinanasyal 
na tulong noon, upang maging mas madali ang pagkuha ng mataas na edukasyon para sa lahat ng taga-
California." 
 
Maraming mapagkukunan na makakatulong sa mga pamilya na planuhin kung paano nila mababayaran 
ang kolehiyo.  At ngayon, dahil napasa na ang California Dream Act, libo-libong mga estudyanteng hindi 
nakalista noon ang makikinabang na sa pinanasyal na tulong.  Ito ay higit na mahalaga para sa Asian and 
Pacific Islanders (APIs) sa California dahil may tinatayang dalawa sa tatlong bahagi ng mga API ay 
ipinanganak sa ibang bansa at isa sa sampung estudyante na may karapatang mag-apply para sa 
California Dream Act ay taga-Asya at/o taga-Isla Pasipiko. 
 



Ang mga estudyanteng may karapatan ay hinihikayat na bisitahin ang www.caldreamact.org  para sa 
karagdagang impormasyon.  Ang impormasyon ukol sa California Dream Act ay mababasa sa Chinese, 
Korean, Hmong, Tagalog, Punjabi at Vietnamese. 
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