 College Boundسکالرشيپ څه شی دی؟
د منځني ښوونځي زده کوونکي :ايا تاسو په روغتيا ساتنه کې ليوالتيا لرئ؟ ساختماني چارو کې؟ د ويډيو ګيم په طرح کولو کې؟ کاروبار چلولو کې؟ ستاسو
مسلکي موخې چې هر څه وي College Bound ،سکالرشيپ به تاسو سره هغه ښوونځي ته تللو او فيس ورکولو کې مرسته وکړي چې تاسو لپاره سم دی.
 College Boundهغو وړ زده کوونکو ته د ايالتي مالي مرستې ژمنه ده چې د  College Boundژمنه پوره کوي .کالج باونډ سکالرشيپ په  Washingtonکې له  ۶۵څخه
ډېرو کالجونو ،پوهنتونونو ،او تخنيکي ښوونځيو کې اوسطې زده کړې ،فيسونه ،او د کتابونو تخصيص تر پوښښ الندې نيسي .ايا تاسو  College Boundياست؟

ايا زه وړ يم؟

هغه زده کوونکي چې الندې غوښتنې پوره کوي
په اتومات ډول په  College Boundسکالرشيپ
پروګرام کې يې داخله کيږي.

•تاسو په دولتي ښوونځي يا ياست او وړيا او
ټيټې بيې غرمنۍ ( )FRPLته په ۷م او ۸م ټولګي
کې وړ ياست ،يا په ۹م ټولګي کې نوي وړ
ياست.
•تاسو په ايالتي پالنه کې ياست ،يا د ۷م ټولګي
او ليسې څخه فراغت په منځ کې په ايالت
پورې تړلي ياست.

د کورنۍ اوسط عايد 2022-23
د کورنۍ
اندازه
2
3
4
5
6

کلنی
عايد
$33,874
$42,606
$51,338
$60,070
$68,802

مياشتنی
عايد
$2,823
$3,551
$4,279
$5,006
$5,734

اونيز
عايد
$652
$820
$988
$1,156
$1,324

اضافي
2
غړي

$8,732
اضافه
کړئ

$728
اضافه کړئ

$168
اضافه
کړئ

۱

 ۱د کورنۍ عاید بايد له دغه مقدار څخه کم يا ورسره مساوي وي.
 ۲د کورنۍ هر اضافي غړي لپاره ،د ډالرو مقدار اضافه کړئ.

WASHINGTON STUDENT
College Bound Scholarship

د اهل کېدلو نور لارې

ځينې زده کوونکي هيڅ يو حالت کې جوړ نه راځې مګر
 College Boundلپاره غوښتليک ورکولو ته ليواله وي.
غوښتنليک ورکولو په موخه پروګرام سره اړيکه ونیسئ
که چېرې:
•په  Washingtonايالت کې يو خصوصي يا کورني
ښوونځي پروګرام ته والړ شئ او د عايد غوښتنې
پوره کړئ.
•په يو بل ډول پالنه کې ياست او  FRPLلپاره وړ
نه ياست.
که تاسو  FRPLلپاره اهل ياست ،په خپل ښوونځي
کې نومليکنه وکړئ او تاسو ته به په اتومات ډول
 College Boundکې داخله درکړل شي.

ژمنه څه شی ده؟

 College Boundزده کوونکي ژمنه کوي چې:

•د  Washingtonيو ايالتي ليسې يا کورني ښوونځي
څخه په  ۲٫۰يا له دې څخه لوړه جي پي ای سره به
فارغيږي.
•کالج ته غوښتنليک ورکړئ.

• د لېسې په وروستي کال او د کالج په هر کال کې د
مالې مرستې غوښتنليک ( FAFSAيا  )WASFAوسپارئ.

زه څنګه پوهېږم چې زه يو
 College Boundزده کوونکی يم؟

تاسو به په ايميل کې د  College Boundيو تصديقنامه
ترالسه کړئ .که چېرې مونږ نورو معلوماتو ته اړتيا
ولرو ،نو مونږ به تاسو ته رسېدنه وکړو .که چېرې تاسو
بل ځای ته انتقاليږئ يا خپل د اړيکو معلومات بدلوئ
نو یقيني کړئ چې د پروګرام کارمندان خبر کړئ.

ورپسې څه پيښيږي؟

کله چې تاسو خپل تصديقنامه ترالسه کړئ ،د پروګرام
کارمندان به تاسو ته د مهمو او وروستيو معلوماتو
درکول جاري وساتي.

زه به سکالرشيپ څنګه ترلاسه کوم؟

•د سکالرشيپ د ژمنې غوښتنې او د ايالتي
استوګنې غوښتنې پوره کړئ.
•د خپلې لېسې په وروستي کال او د کالج په هر
کال کې د مالې مرستې غوښتنليک وسپارئ.
ستاسو کالج به دا تعينوي چې ايا تاسو د عايد
غوښتنې پوره کوئ.
•يو وړ کالج کې قبولي واخلئ او ورشئ  -له  ۶۵څخه
ډېر کالجونه دي.
•په خپل کالج کې په ښه درجه کې پاتې شئ.

•هيڅ ډول جرمي محکوميت ونلرئ.

 College Boundسکالرشيپ يو ايالتي تمويل شوی پروګرام دی چې د  Washingtonد 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.govباندې ،يا په
تلیفون ۰۷۴۷-۵۳۵-۸۸۸باندې اړيکه ونیسئ ،اختيار .۱

