
Що таке стипендія College Bound? 
Учні середньої школи: Ви зацікавлені в охороні здоров'я? Будівництві? Дизайні відеоігор? Веденні бізнесу? Незалежно від ваших кар'єрних цілей, 
стипендія College Bound допоможе вам вчиться і оплачувати навчальний заклад, який найкраще підходить вам! College Bound - це раннє 
зобов'язання штату надати фінансову допомогу відповідним учням, які записуються в програму в середній школі і виконують зобов'язання перед 
College Bound. Стипендія College Bound покриває середню плату за навчання, внески та фінансову допомогу на підручники у більш ніж 60 
коледжах, університетах та технічних навчальних закладах Вашингтона. А ви налаштовані на коледж?

Стипендія College Bound- це прогама, що фінансується штатом,  яку регулює рада з успішності учнів штату Вашингтон. 
Для подальшої інформації про програму та про інші можливості фінансової допомоги для навчання у штаті Вашингтон 
відвідайте сайт collegebound.wa.gov або зв'яжіться з нами по електронній пошті за адресою 
collegebound@wsac.wa.gov, або по телефону 888-535-0747, варіант 1 .

Чи підходжу я? 
Подайте заяву, якщо ви у 7-му або 8-му класі і 
відповідаєте одній з наступних вимог:
► Ваша родина відповідає вимогам про 
доходи, що наведені у таблиці нижче.

► Ви знаходитесь у прийомній родині або 
на утриманні штату.

► Ваша родина отримує базове харчування 
або допомогу по програмі TANF.

Як подати заяву? 
Ви можете подати заяву на сайті 
collegebound.wa.gov. Поговоріть зі своїм 
шкільним консультантом; можливо, вони 
подали заяву у вашій школі за вас. 

З чого складається забов’язання ? 
Учні College Bound обіцяють: 
► Закінчити середню школу штату Вашингтон 
або домашню освіту з накопичувальним GPA 
2.0 або вище.

► Подати заяву на вступ до колледжу.

► Подати FAFSA (безкоштовну заяву на 
отримання федеральної допомоги студентам) 
або WASFA (заява на отримання державної 
фінансової допомоги штату Вашингтон) 
якомога швидше після 1-го жовтня в 
останньому класі середньої школи.

► Не мати кримінальної  судимості.

Чи існують терміни подачі? 
Так! Ви повинні подати заяву до 30-го червня 
в кінці 8-го класу. Для учнів 2024 року буде 
зроблено виключення у зв'язку із закриттям 
шкіл через COVID-19. Детальніше на 
сайті collegebound.wa.gov

Як дізнатись чи пройшла моя заява? 
Як тільки ви почали заповнювати заяву на 
College Bound, ви отримаєте лист відсутньої 
інформації (MIL), який вимагатиме ваш підпис і 
підпис батьків. Можливо, вам буде необхідно 
вказати, яким вимогам ви відповідаєте. Як 
тільки заява заповнена ви отримаєте сертифікат 
про отримання College Bound поштою.

Що далі? 
Після заповнення заяви на College Bound і 
отримання сертифіката, працівники програми 
продовжать нагадувати вам про важливу 
інформацію та оновлення.

Як я отримаю стипендію? 

► Виконати вимоги зобов'язання стипендії і 
відповідати вимогам отримання 
громадянства штату.

► Заповнити FAFSA або WASFA в останньому 
класі і кожен рік навчання в коледжі, щоб 
визначити відповідність вимогам по доходу.
► Подати заявку і вступити до відповідного 
коледжу

► Бути у хороших відносинах із колледжем.

Кількість 
членів родини 

Річний 
дохід* 

Місячний 
дохід 

Тижневий
 дохід 

2 $31,894 $2,658 $614

3 $40,182 $3,349 $773

4 $48,470 $4,040 $933

5 $56,758 $4,730 $1,092

6 $65,046 $5,421 $1,251

Кожний 
додатковий.
член родини 

$8,288 $691 $160

*Дохід родини повинен бути менше або дорівнювати цій сумі.
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