
تعهد چیست؟ 
 College Bound در مدرسه متوسطه، دانش آموزان 

قول می دهند: 

در ایالت Washington از یک دبیرستان 	 

یا مدرسه خانگی با معدل کل 2.0 یا باالتر 

فارغ التحصیل شوند. 

یک FAFSA )درخواست رایگان برای کمک هزینه 	 

فدرال دانش آموزان( یا WASFA )درخواست 

کمک هزینه مالی ایالت Washington( را 

هر چه زودتر پس از 1 اکتبر در آخرین سال 

دبیرستان شان ارائه کنند. 

محکومیت جنایی نداشته باشند.	 

پس از فارغ التحصیلی، چگونه 
 College Bound می توانم

دریافت کنم؟ 
باید ملزومات تعهد College Bound را 	 

برآورده کنید. 

ظرف یک سال پس از دریافت دیپلم 	 

دبیرستان، نام نویسی کنید. 

در کالج وضعیت مناسبی داشته باشید.	 

هر سال که در کالج هستید، برای کمک مالی 	 

درخواست بدهید.

شرایط درآمد نمودار درآمد میانگین خانواده را 	 

داشته باشید.

برای College Bound چه چیز 
باید داشته باشم؟ 

مطمئن شوید که College Bound آخرین 	 

اطالعات تماس شما را دارد. 

با مشاور دبیرستان خود تماس بگیرید تا 	 

مطمئن شوید که شرایط تعهد را دارید. 

با کنترل فهرست مدارس واجد شرایط در 	 

 وبسایت College Bound به نشانی 

wsac.wa.gov/sfa-institutions برای جستجوی 
کالج تان آماده شوید.

به کمک نیاز دارید؟ در Otter پیام 
بفرستید! 

Otterbot یک سرویِس فرستادن پیام است که 
برای پشتیبانی دانش آموزان سال آخر دبیرستان 

راه اندازی شده است که می خواهند برای 

 Otter .نام نویسی کنند College Bound بورس

اطالعات و یادآوری های کمک مالی را می فرستد. 

دانش آموزان می توانند در 24 

ساعت شبانه روز، هفت روز هفته 

با فرستادن »Hi Otter« به شماره 

 Otterbot 7281‑928‑360 به
دسترسی داشته باشند.

درآمد میانگین خانواده 23-2022

*درآمد خانوار باید کمتر از این مقدار یا برابر با آن باشد.

درآمد ساالنه*اندازه خانوار

1$36,000
2$47,500
3$58,500
4$69,500
5$80,500
6$92,000
7$94,000
8$96,000

بورسCollege Bound یک برنامه تحت 

حمایت ایالت است که از سوی شورای 

موفقیت  دانش آموزان Washington اجرا 

می شود.

برای اطالعات بیشتر درباره برنامه و درباره 

 ،Washington سایر گزینه های کمک مالی در

به wsac.wa.gov/sfa-overview بروید یا با 

ایمیل collegebound@wsac.wa.gov یا 

شماره تلفن 0747‑535‑888 داخلی 1 تماس 

بگیرید.

دانش آموزان دبیرستان: College Bound یک تعهد زودهنگام کمک مالی ایالت برای دانش آموزان واجد شرایط است که در مدرسه 
متوسطه نام نویسی می کنند و تعهد College Bound را برآورده می کنند. بورس College Bound با کمک مالی دیگر ایالت )مانند 

Washington College Grant( ترکیب می شود تا شهریه متوسط، برخی هزینه ها، و یک کمک هزینه  کتاب را در بیش از 65 موسسه در 
Washington پوشش دهد.

بورس College Bound چیست؟

WASHINGTON STUDENT

College Bound Scholarship


