بورس  College Boundچیست؟
دانشآموزان مدرسه متوسطه :به مراقبت سالمت عالقمند هستید؟ ساختوساز؟ طراحی بازیهای ویدیویی؟ راهاندازی یک شرکت؟ اهداف شغلیتان
هر چه باشند ،بورس  College Boundبه شما کمک خواهد کرد به مدرسهای که برایتان مناسب است بروید و هزینههای آن را بپردازید College Bound .یک
تعهد زودهنگام کمک مالی ایالت برای دانشآموزان واجد شرایط است که تعهد  College Boundرا برآورده میکنند .بورس  College Boundشهریه ،هزینهها و
یک کمکهزینه کتاب را در بیش از  65کالج ،دانشگاه و مدرسه فنی در  Washingtonپوشش میدهد .عضو  College Boundهستید؟

من واجد شرایط هستم؟

دانشآموزانی که یکی از ملزومات زیر را برآورده
میکنند ،به صورت خودکار در برنامه بورس
 College Boundنامنویسی میشوند:

•در مدرسه عمومی هستید و برای نهار رایگان و
تخفیفدار ()Free and Reduced Price Lunch, FRPL
س  7یا  8واجد شرایط هستید و یا به
در کال 
تازگی برای کالس  9واجد شرایط شدهاید.

•شما تحت سرپرستی یا تحت مراقبت ایالت
بین کالس  7و فارغالتحصیلی دبیرستان هستید.

درآمد میانگین خانواده 23-2022
اندازه
خانوار
2
3
4
5
6

اعضای
2
بیشتر

درآمد
ساالنه

1

$33,874
$42,606
$51,338
$60,070
$68,802
$8,732
اضافه
کنید

درآمد
ماهانه

درآمد
هفتگی

$2,823
$3,551
$4,279
$5,006
$5,734
$728
اضافه
کنید

$652
$820
$988
$1,156
$1,324
$168
اضافه
کنید

 1درآمد خانوار باید کمتر از این مقدار یا برابر با آن باشد.
 2برای هر عضو دیگر خانوار ،مبلغ را اضافه کنید.

WASHINGTON STUDENT
College Bound Scholarship

روشهای دیگر کسب صلاحیت

بعضی دانشآموزان شرایط الزم را ندارند ولی مایلند
برای  College Boundدرخواست بدهند .برای ارائه
درخواست ،با برنامه تماس بگیرید اگر:
•به یک مدرسه خصوصی یا مدرسه خانگی در
ایالت  Washingtonمیروید و شرایط درآمد را
دارید.

•تحت سرپرستی دیگر هستید و برای  FRPLواجد
اگر برای  FRPLواجد شرایط باشید ،در مدرسه خود
نامنویسی کنید و به صورت خودکار در College Bound
نامنویسی خواهید شد!
شرایط نیستید.

تعهد چیست؟

دانشآموزان  College Boundقول میدهند:

چگونه میتوانم بدانم یک
دانشآموز واجد شرایط برای
 College Boundهستم؟

با نامه یک گواهی  College Boundدریافت خواهید
کرد .اگر به اطالعات بیشتر نیاز داشته باشیم ،با شما
تماس خواهیم گرفت .اگر محل زندگیتان یا اطالعات
تماستان عوض شوند ،حتما به کارکنان برنامه
اطالع دهید.

بعد چه میشود؟

هنگامی که گواهینامهتان را دریافت کردید ،کارکنان
برنامه همچنان اطالعات مهم و بهروزرسانیها را به
شما یادآوری خواهند کرد.

بورس را چگونه دریافت خواهم کرد؟

•شرایط تعهد بورس و ملزومات سکونت در ایالت
را برآورده کنید.

•در  Washingtonاز یک دبیرستان یا مدرسه
خانگی با معدل کل  2.0یا باالتر فارغالتحصیل
شوند.

•یک درخواست کمک مالی در سال آخر دبیرستان
و هر سال کالج درخواست دهید .کالج شما تعیین
خواهد کرد آیا شرایط درآمد را دارید یا نه.

•یک درخواست کمک مالی ( FAFSAیا )WASFA
در سال آخر دبیرستان و هر سال کالج
درخواست دهند.

•در کالج وضعیت مناسبی داشته باشید.

•برای کالج درخواست بدهند.

•در یک کالج واجد شرایط پذیرش شوید و به آن
بروید—بیش از  65کالج وجود دارد!

•محکومیت جنایی نداشته باشند.

بورس  College Boundیک برنامه تحت حمایت ایالت است که از سوی شورای موفقیت دانشآموزان  Washingtonاجرا میشود .برای اطالعات بیشتر درباره
برنامه و کمک مالی ،به  collegebound.wa.govبروید و یا با ایمیل  collegebound@wsac.wa.govیا تلفن  888-535-0747داخلی  1با ما تماس بگیرید.

