Học Bổng College Bound là gì?
Học sinh trung học phổ thông: Học bổng College Bound là cam kết ban đầu của chương trình hỗ trợ tài chính tiểu bang dành cho những
học sinh hội đủ điều kiện ghi danh vào trường trung học cơ sở và đáp ứng cam kết của học bổng College Bound. Học bổng Ràng Buộc Bậc
Đại Học Cao Đẳng kết hợp với chương trình hỗ trợ tài chính tiểu bang khác (như Washington College Grant) để chi trả học phí trung bình,
một số chi phí và khoản phụ cấp dành cho sách vở tại hơn 65 trường ở Washington.

Cam kết là gì?
Ở trường trung học cơ sở, học sinh nhận học bổng
College Bound cam kết sẽ:
• Tốt nghiệp một trường trung học phổ thông tại
Tiểu Bang Washington hoặc chương trình học
tại nhà với điểm tích lũy GPA từ 2.0 trở lên.
• Gửi Mẫu Đơn Miễn Phí Xin Trợ Cấp Liên
Bang dành cho Sinh Viên (Free Application
for Federal Student Aid, FAFSA) hoặc Mẫu
Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính của Tiểu Bang
Washington (Washington Application for
State Financial Aid, WASFA) càng sớm càng
tốt sau ngày 1 tháng 10 trong năm cuối cấp
trung học phổ thông.
• Không bị kết án trọng tội.

Mức thu nhập hộ gia đình trung
bình năm 2022-23
Quy Mô Hộ Gia Đình

Thu Nhập Hàng Năm*
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$36,000
$47,500
$58,500
$69,500
$80,500
$92,000
$94,000
$96,000

*Mức thu nhập hộ gia đình phải thấp hơn hoặc bằng số tiền này.

Sau khi tốt nghiệp, làm
cách nào để nhận học bổng
College Bound?
• Đáp ứng các yêu cầu cam kết học bổng
College Bound.
• Ghi danh vào trường đại học/cao đẳng
trong vòng một năm sau khi hoàn thành
bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.
• Có thành tích tốt tại trường đại học/
cao đẳng.
• Đăng ký hỗ trợ tài chính cho mỗi năm học
đại học/cao đẳng.
• Đáp ứng yêu cầu thu nhập trên bảng mức
thu nhập hộ gia đình trung bình.

Học bổng College Bound cần
tôi làm gì?
• Đảm bảo rằng học bổng College Bound có
thông tin liên hệ hiện tại của quý vị.
• Trao đổi với cố vấn ở trường trung học
phổ thông để đảm bảo quý vị đang đi
đúng hướng nhằm đáp ứng các yêu cầu
trong cam kết.
• Chuẩn bị tìm trường đại học/cao đẳng
bằng cách xem danh sách các trường đủ
điều kiện trên trang web học bổng College
Bound tại
wsac.wa.gov/sfa-institutions.

Quý vị cần trợ giúp? Hãy
nhắn tin với Otter!
Otterbot là dịch vụ nhắn tin miễn phí được tạo
ra để hỗ trợ học sinh cuối cấp trung học phổ
thông đã đăng ký Học Bổng Ràng Buộc Bậc Đại
Học Cao Đẳng. Otter sẽ gửi thông tin hỗ trợ tài
chính và lời nhắc. Học sinh có
thể trao đổi với Otterbot thông
qua tin nhắn văn bản 24 giờ
một ngày, bảy ngày một tuần
bằng cách soạn tin “Hi Otter”
gửi đến số 360‑928‑7281.

Học Bổng Ràng Buộc Bậc Đại Học Cao
Đẳng là một chương trình do tiểu bang tài
trợ và do Hội Đồng Thành Tích Học Sinh
Washington quản lý.
Để biết thêm thông tin về chương
trình và các lựa chọn hỗ trợ tài chính
khác ở Washington, hãy truy cập
wsac.wa.gov/sfa-overview, hoặc liên
hệ với chúng tôi qua email theo địa chỉ
collegebound@wsac.wa.gov, hoặc qua
điện thoại theo số 888-535-0747, lựa
chọn 1.
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