
ਵਾਅਦਾ ਕੀ ਹੈ? 
ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਮਿੱਚ, College Bound ਮਿਮਿਆਰਥੀ ਇਹ 
ਿਾਅਿਾ ਕਰਿੇ ਹਨ: 

• ਿਾਮ਼ਿਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਾ ਂਹੋਿ ਸਕੂਲ ਤੋੋਂ ਸਿੰਮਚਤੋ 
2.0 GPA ਜਾ ਂਇਸਤੋੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੋੇ ਗ੍ਰਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਿਾ 
ਿਾਅਿਾ ਕਰਿੇ ਹਨ। 

• ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਲ ਮਿੱਚ 1 
ਅਕਤੋੂਬਰ ਤੋੋਂ ਬਾਅਿ ਜਲਿੀ ਤੋੋਂ ਜਲਿੀ FAFSA (Free 
Application for Federal Student Aid, ਫਰੈਡਰਲ 
ਮਿਮਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤੋਾ ਲਈ ਿੁਫ਼ਤੋ ਐਪਲੀਕੇ਼ਿਨ) ਜਾ ਂ
WASFA (Washington Application for State 
Financial Aid, ਰਾਜ ਮਿੱਤੋੀ ਸਹਾਇਤੋਾ ਲਈ ਿਾਮ਼ਿਿੰਗਟਨ 
ਐਪਲੀਕੇ਼ਿਨ) ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ। 

• ਕੋਈ ਸਿੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਹੋਣ ਿਾ ਿਾਅਿਾ ਕਰਿੇ ਹਨ।

ਗ੍੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈੈਂ 
College Bound ਕਕਵੇਂ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤੋ 
ਕਰਾ?ਂ 

• College Bound ਿੇ ਿਾਅਿੇ ਿੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤੋਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ 
ਕਰੋ। 

• ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਮਡਪਲੋਿਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿੇ ਇੱਕ 
ਸਾਲ ਿੇ ਅਿੰਿਰ ਕਾਲਜ ਮਿੱਚ ਿਾਖ਼ਲਾ ਲਓ। 

• ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਮਿੱਚ ਚਿੰਗਾ ਮਿਿਹਾਰ ਕਰੋ।
• ਕਾਲਜ ਮਿੱਚ ਹੋਣ ਿੇਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿੱਤੋੀ ਸਹਾਇਤੋਾ ਲਈ 

ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। 
• ਔਸਤੋ ਪਮਰਿਾਰਕ ਆਿਿਨੀ ਚਾਰਟ 'ਤੋੇ ਆਿਿਨ 

ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤੋ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।

ਕਾਲਜ ਬਾਊਡ ਨੂੰ ਮੈੇਰੇ ਤੋੋਂ ਕੀ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਮਕ College Bound ਤੋੁਹਾਡੀ ਿੌਜੂਿਾ 
ਸਿੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰੈ। 

• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿੇ 
ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰੋ ਮਕ ਤੋੁਸੀਂ ਿਚਨਬੱਧਤੋਾ 
ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤੋਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਰੈਕ 'ਤੋੇ ਹੋ। 

• wsac.wa.gov/sfa-institutions 'ਤੋੇ 
College Bound ਿੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੋੇ ਯੋਗ ਸਕੂਲਾ ਂਿੀ 
ਸੂਚੀ ਿੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਲਜ ਖੋਜ ਲਈ ਮਤੋਆਰੀ ਕਰੋ।

ਕੀ ਮੈਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤੋ ਹੈ? ਟੈਕਸਟ 
ਓਟਰ! 
Otterbot ਇੱਕ ਿੁਫ਼ਤੋ ਟਰੈਕਸਮਟਿੰਗ ਸੇਿਾ ਹਰੈ, ਜੋ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 
ਿੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਿੀ ਸਹਾਇਤੋਾ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹਰੈ, ਮਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ 
College Bound ਸਕਾਲਰਮ਼ਿਪ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕੀਤੋਾ 
ਹਰੈ। Otter ਮਿੱਤੋੀ ਸਹਾਇਤੋਾ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੋੇ ਮਰਿਾਈਂਡਰ 
ਭੇਜਿਾ ਹਰੈ। ਮਿਮਿਆਰਥੀ ਮਿਨ ਿੇ 24 
ਘਿੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੋੇ ਿੇ ਸੱਤੋ ਮਿਨ "Hi Otter" 
ਮਲਖਕੇ 360-928-7281 'ਤੋੇ ਟਰੈਕਸਟ 
ਸੁਨੇਹੇ ਰਾਹੀਂ Otterbot ਨੂੰ ਐਕਸਰੈਸ ਕਰ 
ਸਕਿੇ ਹਨ।

2022-23 ਔਸਤੋ ਪ੍ਰਕਵਾਰਕ ਆਮੈਦਨ

*ਪਰਮਿਾਰਕ ਿਰੈਂਬਰਾਂ ਿੀ ਆਿਿਨ ਇਸ ਰਕਿ ਤੋੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹਰੈ।

ਪ੍ਰਕਵਾਰਕ ਮੈੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 
ਗ੍ਕਣਤੋੀ

ਸਾਲਾਨਾ ਆਮੈਦਨ*

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 ਸਕਾਲਰਮ਼ਿਪ ਿਾਮ਼ਿਿੰਗਟਨ ਸਟਡੂੈਂਟ 
ਅਚੀਿਿੈਂਟ ਕਾਉਂਮਸਲ ਿੁਆਰਾ ਸਿੰਚਾਮਲਤੋ ਇੱਕ ਰਾਜ 
ਿੁਆਰਾ ਫਿੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ ਹਰੈ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ ਬਾਰੇ ਅਤੋੇ ਿਾਮ਼ਿਿੰਗਟਨ ਮਿੱਚ ਹੋਰ ਮਿੱਤੋੀ 
ਸਹਾਇਤੋਾ ਮਿਕਲਪਾ ਂਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 
wsac.wa.gov/sfa-overview 'ਤੋੇ ਮਿਮਜ਼ਟ ਕਰ,ੋ ਜਾ ਂ
collegebound@wsac.wa.gov 'ਤੋੇ ਈਿੇਲ ਰਾਹੀਂ, 
ਜਾ ਂ888-535-0747, ਮਿਕਲਪ 1 'ਤੋੇ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ 
ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਕਦਕਆਰਥੀ: College Bound ਉਹਨਾਂ ਯੋਗ ਿਮਿਮਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਿੀ ਿਮੱਤੋੀ ਸਹਾਇਤੋੀ ਿੀ ਇੱਕ ਼ਿੁਰੂਆਤੋੀ ਿਚਨਬੱਧਤੋਾ ਹਰੈ, ਜੋ ਿਮਡਲ ਸਕੂਲ 
ਿਮੱਚ ਿਾਖ਼ਲਾ ਲਰੈਂਿੇ ਹਨ ਅਤੋੇ College Bound ਿੇ ਿਾਅਿੇ ਨੂਿੰ ਪੂਰਾ ਕਰਿੇ ਹਨ। College Bound ਸਕਾਲਰਸ਼ਮਪ Washington ਿਮੱਚ 65 ਤੋੋਂ ਿੱਧ ਸਿੰਸਥਾਿਾਂ ਿਮੱਚ 
ਔਸਤੋ ਟਮਊ਼ਿਨ, ਕੁਝ ਫੀਸਾ,ਂ ਅਤੋੇ ਇੱਕ ਕਮਤੋਾਬ ਭੱਤੋੇ ਨੂਿੰ ਕਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਿਮੱਤੋੀ ਸਹਾਇਤੋਾ (ਜਮਿੇਂ Washington ਕਾਲਜ ਗ੍ਰਾਂਟ) ਨਾਲ ਜੋੜਿੀ ਹਰੈ।

College Bound ਸਕਾਲਰਸ਼ਕਪ੍ ਕੀ ਹੈ?

WASHINGTON STUDENT

College Bound Scholarship


