
ژمنه څه شی ده؟ 
په منځني ښوونځي کې، College Bound زده 

کوونکي ژمنه کوي چې: 

د Washington يو ايالتي ليسې يا کورني 	 

ښوونځي څخه په ۲٫۰ يا له دې څخه لوړه جي پي 

ای سره به فارغيږي. 

FAFSA )زده کوونکو لپاره فدرالي مرستو ته وړيا 	 
غوښتنليک( يا WASFA )زده کوونکو لپاره فدرالي 

مرستو ته د Washington غوښتنليک( د اکتوبر ۱ 

نيټې څخه وروسته څومره ژر چې امکان ولري د 

خپلې ليسې په وروستي کال کې تسليم کړئ. 

هيڅ ډول جرمي محکوميت ونلرئ.	 

له فراغت نه وروسته، زه څنګه 
College Bound ترلاسه کولی شم؟ 

د College Bound ژمنې غوښتنې پوره کړئ. 	 

خپل د ليسې ډيپلوم ترالسه کولو څخه وروسته 	 

يو کال کې دننه کالج کې داخله وکړئ. 

په کالج کې په ښو درجو کې پاتې شئ.	 

تر هغه چې کالج کې ياست هر کال مالي 	 

مرستو ته غوښتنليک ورکړئ. 

د اوسط کورنيو عايد په جدول کې د عايد 	 

غوښتنې پوره کړئ.

College Bound له ما نه څه 
شی غواړي؟ 

يقيني کړئ چې College Bound ستاسو 	 

اوسني د اړيکو معلومات لري. 

د خپلې لېسې مشاور سره وګورئ تر څو یقيني 	 

کړئ چې تاسو د ژمنې غوښتنو پوره کولو کې 

په سمه الره روان ياست. 

 د College Bound په ويبسايټ 	 

wsac.wa.gov/sfa-institutions.باندې د وړ 
ښوونځيو لسټ په کتلو سره د خپل کالج لټون 

لپاره چمتو شئ.

 ايا مرستې ته اړتيا لرئ؟ 
Otter ته ليکلی پيغام واستوئ! 
Otterbot يو وړيا د ليکلي پيغامونو خدمت دی 

چې د لېسې د وروستي کال هغو زده کوونکو مالتړ 

 College Bound لپاره رامنځته کړی شوی چې د

سکالرشيپ لپاره يې نومليکنه 

کړې وي. Otter د مالي مرستو 

معلومات او يادونې ليږي. زده 

کوونکي Otterbot ته په ورځ کې 

۲۴ ساعته، په اونې کې اووه ورځې 

 Hi" ۳۶۰-۹۲۸-۷۲۸۱ شمېرې ته د

Otter" پيغام استولو سره السرسی موندلی شي.

د کورنۍ اوسط عايد 2022-23

*د کورنۍ عايد بايد له دغه مقدار څخه کم يا ورسره مساوي وي.

کلنی عايد*د کورنۍ اندازه

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

College Bound سکالرشيپ يو ايالتي 
تمويل شوی پروګرام دی چې د Washington د 

زده کوونکو د السته راوړنو شورا لخوا اداره کيږي.

د پروګرام په اړه او د نورو مالي مرستو اختيارونو 

 په اړه ال ډېرو معلوماتو لپاره، 

wsac.wa.gov/sfa-overview څخه 
ليدنه وکړئ، يا له مونږ سره په 

collegebound@wsac.wa.gov, باندې يا تلیفون 
0747-535-888 باندې اړيکه ونیسئ، اختيار ۱.

د لېسې زده کوونکي: College Bound هغو وړ زده کوونکو ته د ايالتي مالي مرستې ژمنه ده چې په منځني ښوونځي کې داخله کوي او د 

College Bound ژمنه پوره کوي. College Bound سکالرشيپ له نورو ايالتي مالي مرستو )لکه Washington کالج مالي مرسته( سره يو ځای 
کيږي تر څو په Washington کې له ۵۶ څخه ډېرو ادارو کې اوسط زده کړې، ځينې فيسونه، او د کتابونو تخصيص تر پوښښ الندې ونيسي.

College Bound سکالرشيپ څه شی دی؟

WASHINGTON STUDENT

College Bound Scholarship


