
ما شروط الالتزام؟ 
في المدارس المتوسطة، يتعهد طالب برنامج المنح 

الدراسية اإللزامية بما يلي: 

التخرج من إحدى المدارس الثانوية بوالية 	 

واشنطن أو برنامج الدراسة المنزلية بمعدل 

تراكمي 2.0 من متوسط نقاط الدرجات أو أكثر.

تقديم طلب للحصول عىل المعونة الطالبية 	 

الفيدرالية )FAFSA( أو المعونة المالية المقدمة 

من والية واشنطن )WASFA( في أقرب وقت 

ممكن بعد 1 أكتوبر في عام التخرج من المدرسة 

الثانوية. 

أال يكون مدانًا في أي جريمة.	 

كيف يمكنني الحصول على منحة 
دراسية إلزامية بعد التخرج؟ 

استيفاء متطلبات شروط التزام المنح 	 

الدراسية اإللزامية

التسجيل في الكلية خالل عام من إتمام شهادة 	 

المدرسة الثانوية. 

الحصول عىل درجة جيدة في الكلية.	 

التقدم للحصول عىل مساعدة مالية في كل 	 

عام تقضيه في الكلية. 

استيفاء متطلبات الدخل في مخطط متوسط 	 

دخل األسرة.

ما متطلبات برنامج المنح الدراسية 
الإلزامية؟ 

تأكد من وجود معلومات اتصالك الحالية في 	 

إدارة برنامج المنح الدراسية اإللزامية. 

تحقق من مستشار المدرسة الثانوية من 	 

اتباعك للمسار الصحيح الستيفاء متطلبات 

شروط االلتزام. 

استعد للعثور عىل كلية وابحث في قائمة 	 

المدارس المؤهلة عىل موقع برنامج المنح 

 الدراسية اإللزامية عىل 

.wsac.wa.gov/sfa-institutions

هل تحتاج إلى المساعدة؟ أرسل 
 .Otter رسالة على تطبيق

Otterbot عبارة عن خدمة رسائل نصية مجانية 
مصممة لدعم خريجي المدارس الثانوية ممن 

سجلوا االشتراك في المنح الدراسية اإللزامية. 

ترسل Otter بيانات المساعدة المالية ورسائل 

تذكير. يمكن للطالب الوصول إىل 

Otterbot بإرسال رسالة نصية عىل 
مدار الساعة طوال أيام األسبوع 

وكتابة "Hi Otter" عىل الرقم 

.360‑928‑7281

متوسط دخل الأسرة في عامي 
2023‑2022

*يجب أن يكون دخل الأسرة أقل من هذا المبلغ أو مساوًيا له.

الدخل السنوي*حجم األسرة

36000 دوالر أمريكي1
47500 دوالر أمريكي2
58500 دوالر أمريكي3
69500 دوالر أمريكي 4
80500 دوالر أمريكي 5
92000 دوالر أمريكي 6
94000 دوالر أمريكي 7
96000 دوالر أمريكي 8

المنح الدراسية اإللزامية عبارة عن برنامج 

تموله الحكومة ويخضع إلدارة مجلس إنجازات 

الطالب في واشنطن.

لالطالع عىل مزيد من المعلومات عن البرنامج 

وخيارات المساعدات المالية في واشنطن، 

 ،wsac.wa.gov/sfa-overview تفضل بزيارة

أو تواصل معنا عبر البريد اإللكتروني عىل 

collegebound@wsac.wa.gov، أو عىل 
الهاتف رقم 0747‑535‑888، الخيار 1.

طالب المدارس الثانوية: برنامج المنح الدراسية اإللزامية عبارة عن التزام مبكر بالمساعدة المالية من الحكومة للطالب 

المؤهلين الملتحقين بالمدارس المتوسطة والمستوفين لشروط التزام برنامج المنح الدراسية اإللزامية. يقدم برنامج المنح 

الدراسية اإللزامية مساعدة مالية حكومية أخرى )مثل منحة جامعة واشنطن( لتغطية متوسط مصاريف التعليم وبعض الرسوم 

وإعانة مالية للكتب في أكثر من 65 معهًدا في واشنطن.

 ما هيمنحة College Bound منحة دراسية؟

WASHINGTON STUDENT
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