
Які існують зобов’язання? 
Учні середньої школи програми College Bound 
обіцяють наведене нижче. 

• Закінчити старшу школу штату Washington 
або домашню освіту із сукупним балом 
GPA (grade point average, середнім балом 
атестата) 2,0 або вище. 

• Подати FAFSA (Free Application for Federal 
Student Aid, безкоштовну заявку на 
отримання федеральної студентської 
допомоги) або WASFA (Washington 
Application for State Financial Aid, заявку 
на отримання державної фінансової 
допомоги від штату Washington) якомога 
швидше після 1 жовтня випускного року 
старшої школи. 

• Не мати судимості за тяжкі злочини.

Як я можу отримати 
стипендію College Bound 
після завершення школи? 

• Виконайте вимоги зобов’язання 
стипендії College Bound. 

• Вступіть до коледжу протягом року після 
отримання атестата про середню освіту. 

• Підтримуйте хорошу репутацію в коледжі.
• Подавайте заявку на отримання 

фінансової допомоги кожного року під 
час навчання в коледжі. 

• Відповідайте вимогам щодо до доходу, які 
вказано в таблиці середнього доходу сім'ї.

Що необхідно надати 
для отримання стипендії 
College Bound? 

• Переконайтеся, що ви надали програмі 
College Bound свою актуальну контактну 
інформацію. 

• Зверніться до свого шкільного 
консультанта, щоб переконатися, що ви 
на правильному шляху, щоб виконати 
вимоги щодо зобов’язань. 

• Підготуйтеся до пошуку коледжу, 
переглянувши список відповідних 
закладів на сайті програми College 
Bound за посиланням  
wsac.wa.gov/sfa-institutions.

Потрібна допомога? 
Напишіть у чат-бот Otter! 
Чат-бот Otter — це безкоштовна служба 
текстових повідомлень, створена для 
підтримки старшокласників, які подали 
заявку на отримання стипендії College 
Bound. Чат-бот Otter надсилає інформацію 
та нагадування про фінансову допомогу. 
Учні можуть отримати доступ до чат-бота 
Otter, написавши текстове 
повідомлення в будь-який 
час — 24 години на добу, сім 
днів на тиждень. Необхідно 
просто надіслати текстове 
повідомлення «Hi Otter» за 
номером 360-928-7281.

Середній дохід сім’ї на 2022–23 рр.

*Дохід родини має бути меншим за цю суму або дорівнювати їй.

Кількість членів 
родини Річний дохід*

1 36 000 дол. США
2 47 500 дол. США
3 58 500 дол. США
4 69 500 дол. США 
5 80 500 дол. США 
6 92 000 дол. США 
7 94 000 дол. США 
8 96 000 дол. США 

Стипендія College Bound — це програма, 
що фінансується державою і керується 
Washington Student Achievement 
Council (радою з успішності учнів штату 
Washington).
Щоб отримати додаткову інформацію 
про програму й інші варіанти фінансової 
допомоги в штаті Washington, відвідайте 
сайт wsac.wa.gov/sfa-overview або зв’яжіться 
з нами електронною поштою за адресою 
collegebound@wsac.wa.gov чи за номером 
телефону 888-535-0747, варіант 1.

Учні старших класів: стипендія College Bound — це раннє зобов’язання держави надати фінансову допомогу відповідним 
учням, які вступають до середньої школи й виконують зобов’язання стипендії College Bound. Стипендія College Bound 
поєднується з іншою державною фінансовою допомогою (наприклад, грантом коледжу Washington), щоб покрити 
середню плату за навчання, деякі комісії та фінансову допомогу на підручники в понад 65 закладах штату Washington.

 Що таке стипендія College Bound?
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