
ਕੀ ਮੈੈਂ ਯੋਗ ਹਾ?ਂ 
ਜਿਹੜੇ ਜਿਜਿਆਰਥੀ ਹੇਠ ਜਿਖੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਜਿੱਚੋੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ 
ਪੂਰਾ ਕਰਿੇ ਹਨ, ਉਹ College Bound ਸਕਾਿਰਜ਼ਿਪ 
ਪ੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਚੋ ਆਪਣ-ੇਆਪ ਿਾਖ਼ਿ ਹਰੋ ਿਾਿਂੇ ਹਨ:
• ਤੁਸੀਂ ਪਬਜਿਕ ਸਕੂਿ ਜਿੱਚੋ ਹਰੋ ਅਤੇ 7ਿੀਂ, 8ਿੀਂ ਿਮਾਤ 

ਜਿੱਚੋ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਿਾਿੇ ਿੁਪਜਹਰ ਿੇ ਖਾਣੇ 
(FRPL) ਿਈ ਯਰੋਗ ਹਰੋ, ਿਾ ਂ9ਿੀਂ ਿਮਾਤ ਜਿੱਚੋ ਨਿੇਂ ਯਰੋਗ 
ਹਰੋ। 

• ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਫਰੋਸਟਰ ਕੇਅਰ ਜਿੱਚੋ ਹਰੋ, ਿਾ ਂ7ਿੀਂ ਿਮਾਤ 
ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਿ ਗ੍ਰਰੈਿੂਏ਼ਿਨ ਿੇ ਜਿਚੋਕਾਰ ਰਾਿ ਿੇ 
ਜਨਰਭਰ ਜਿਜਿਆਰਥੀ ਹਰੋ। 

ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ
ਕੁਝ ਜਿਜਿਆਰਥੀ ਜਕਸੇ ਿੀ ਸਜਥਤੀ ਜਿੱਚੋ ਜਫੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਿੇ ਹਨ, 
ਪਰ College Bound ਿਈ ਅਪਿਾਈ ਕਰਨ ਜਿੱਚੋ ਜਿਿਚੋਸਪੀ 
ਰੱਖਿੇ ਹਨ। ਅਪਿਾਈ ਕਰਨ ਿਈ ਪ੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰਰੋ, 
ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ: 

• Washington ਰਾਿ ਜਿੱਚੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਿੇਟ ਸਕੂਿ ਿਾ ਂ
ਹਰੋਮਸਕੂਿ ਪ੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਚੋ ਼ਿਾਮਿ ਹੁੰਿੇ ਹਰੋ ਅਤੇ ਆਮਿਨ 
ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਿੇ ਹਰੋ।

• ਜਕਸੇ ਹਰੋਰ ਜਕਸਮ ਿੀ ਫਰੋਸਟਰ ਕੇਅਰ ਜਿੱਚੋ ਹਰੋ ਅਤੇ FRPL 
ਿਈ ਯਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹਰੋ।

ਵਾਅਦਾ ਕੀ ਹੈ? 
College Bound ਜਿਜਿਆਰਥੀ ਇਹ ਿਾਅਿਾ ਕਰਿੇ ਹਨ:

• Washington ਹਾਈ ਸਕੂਿ ਿਾ ਂਹਰੋਮ ਸਕੂਿ ਤੋਂ ਸੰਜਚੋਤ 
2.0 GPA ਿਾ ਂਇਸਤੋਂ ਉੱਪਰਿੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਰੈਿੂਏਟ ਹਰੋਣ ਿਾ 
ਿਾਅਿਾ ਕਰਿੇ ਹਨ। 

• ਕਾਿਿ ਜਿੱਚੋ ਅਪਿਾਈ ਕਰਰੋ। 
• ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਸਕੂਿ ਿੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਿ ਅਤੇ ਕਾਿਿ ਿੇ ਹਰ 

ਸਾਿ ਜਿੱਚੋ ਇੱਕ ਜਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਐਪਿੀਕੇ਼ਿਨ (FAFSA ਿਾ ਂ
WASFA) ਸਬਜਮਟ ਕਰਰੋ। 

• ਕਰੋਈ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਹਰੋਣ ਿਾ ਿਾਅਿਾ ਕਰਿੇ ਹਨ। 

ਮੈੈਨੂੰ ਇਹ ਕਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਕ ਮੈੈਂ 
College Bound ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਹਾ?ਂ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਿ ਜਿੱਚੋ ਇੱਕ College Bound ਸਰਟੀਜਫਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਹਰੋਿੇਗਾ। ਿੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਤਾ ਂ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਗਂੇ। ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਿ ਹੁੰਿੇ ਹਰੋ ਿਾ ਂ
ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਿਿੇ ਹਰੋ, ਤਾ ਂਪ੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਫ਼ 
ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇੱਕ ਿਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਿੋਂ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਜਫਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿੇਿੇ 
ਪ੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟਾ ਂ
ਿੀ ਯਾਿ ਕਰਿਾਉਂਿਾ ਰਹੇਗਾ।

ਮੈੈਨੂੰ ਸਕਾਲਰਕ਼ਿਪ ਕਕਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਹੋਵੇਗੀ? 

• ਸਕਾਿਰਜ਼ਿਪ ਿੇ ਿਾਅਿੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਰੋ ਅਤੇ 
ਰਾਿ ਿੀ ਜਰਹਾਇ਼ਿ ਿੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਰੋ। 

• ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਸਕੂਿ ਿੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਿ ਅਤੇ ਕਾਿਿ ਜਿੱਚੋ 
ਹਰ ਸਾਿ ਜਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀ ਐਪਿੀਕੇ਼ਿਨ ਿਾਇਰ ਕਰਰੋ। 
ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਿਿ ਇਹ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਜਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ 
ਆਮਿਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਿੇ ਹਰੋ। 

• ਜਕਸੇ ਯਰੋਗ ਕਾਿਿ ਿਈ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਜਿੱਚੋ 
਼ਿਾਮਿ ਹਰੋਿਰੋ - ਇੱਥੇ 65 ਤੋਂ ਿੱਧ ਕਾਿਿ ਹਨ! 

• ਆਪਣੇ ਕਾਿਿ ਜਿੱਚੋ ਚੋੰਗਾ ਜਿਿਹਾਰ ਕਰਰੋ।

ਕਮੈਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਸਹਤ ਸੰਭਾਿ ਜਿੱਚੋ ਜਿਿਚੋਸਪੀ ਰੱਖਿੇ ਹਰੋ? ਜਨਰਮਾਣ? ਿੀਡੀਓ ਗੇਮ ਜਡਜ਼ਾਈਨ? ਇੱਕ ਿਪਾਰ ਚੋਿਾ ਰਹੇ ਹਰੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਰੀਅਰ ਿੇ ਿਰੋ ਿੀ ਟੀਚੋੇ ਹਨ, 
College Bound ਸਕਾਿਰਜ਼ਿਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਕੂਿ ਜਿੱਚੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹਰੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਿਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਿੱਚੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਿ ਕਰੇਗੀ, ਿਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ ਸਹੀ ਹਰੈ! College Bound ਉਹਨਾ ਂਯਰੋਗ 
ਜਿਜਿਆਰਥੀਆ ਂਿਈ ਰਾਿ ਿੀ ਜਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤੀ ਿੀ ਇੱਕ ਼ਿੁਰੂਆਤੀ ਿਚੋਨਬੱਧਤਾ ਹਰੈ, ਿਰੋ College Bound ਿੇ ਿਾਅਿੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਿੇ ਹਨ। ਕਾਿਜ਼ ਬਾਊਂਡ ਸਕਾਿਰਜ਼ਿਪ ਜਿੱਚੋ Washington 
ਜਿੱਚੋ 65 ਤੋਂ ਿੱਧ ਕਾਿਿਾ,ਂ ਯੂਨੀਿਰਜਸਟੀਆ ਂਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਕੂਿਾ ਂਜਿੱਚੋ ਔਸਤ ਜਟਊ਼ਿਨ, ਫੀਸਾ ਂਅਤੇ ਇੱਕ ਜਕਤਾਬ ਭੱਤਾ ਼ਿਾਮਿ ਹੁੰਿਾ ਹਰੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ College Bound ਹਰੋ?
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College Bound Scholarship

ਪਕਰਵਾਰਕ 
ਮੈੈਂਬਰਾ ਂਦੀ 
ਕਗਣਤੀ

ਸਾਲਾਨਾ 
ਆਮੈਦਨ1

2 $33,874
3 $42,606
4 $51,338
5 $60,070 
6 $68,802 

ਿਾਧੂ ਮੈਂਬਰ2
$8,732 

ਿਰੋੜਰੋ 

ਮੈਹੀਨਾਵਾਰ 
ਆਮੈਦਨ

ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ 
ਆਮੈਦਨ

$2,823 $652
$3,551 $820
$4,279 $988
$5,006 $1,156 
$5,734 $1,324 
$728  
ਿਰੋੜਰੋ

$168  
ਿਰੋੜਰੋ 

1 ਪਜਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾ ਂਿੀ ਆਮਿਨ ਇਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਿਾ ਂਬਰਾਬਰ ਹਰੋਣੀ ਚੋਾਹੀਿੀ ਹਰੈ।
2 ਹਰੇਕ ਿਾਧੂ ਪਜਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਿਈ, ਡਾਿਰ ਿੀ ਰਕਮ ਿਰੋੜਰੋ।

ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ FRPL ਿਈ ਯਰੋਗ ਹਰੋ, ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਸਕੂਿ ਜਿੱਚੋ ਸਾਈਨ 
ਅੱਪ ਕਰਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰੈਚੋਜਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ College Bound ਜਿੱਚੋ 
ਿਾਖ਼ਿ ਹਰੋ ਿਾਿੋਂਗ!ੇ

College Bound ਸਕਾਿਰਜ਼ਿਪ Washington ਸਟਡੂੈਂਟ ਅਚੋੀਿਮੈਂਟ ਕਾਉਂਜਸਿ ਿੁਆਰਾ ਸੰਚੋਾਜਿਤ ਇੱਕ ਰਾਿ ਿੁਆਰਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਹਰੈ। ਪ੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਅਤੇ Washington ਜਿੱਚੋ ਜਿੱਤੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਕਿਪਾ ਂਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਈ, collegebound.wa.gov 'ਤੇ ਜਿਜਜ਼ਟ ਕਰਰੋ, ਿਾ ਂcollegebound@wsac.wa.gov, 'ਤੇ ਈਮੇਿ ਰਾਹੀਂ, ਿਾ ਂ888-535-0747, ਜਿਕਿਪ 1 'ਤੇ 
ਫ਼ਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰਰੋ।

College Bound ਸਕਾਲਰਕ਼ਿਪ ਕੀ ਹੈ?

2022-23 ਔਸਤ ਪਰਕਵਾਰਕ ਆਮੈਦਨ


