College Bound ਸਕਾਲਰਸ਼਼ਿਪ ਕੀ ਹੈ?
ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ: ਕੀ ਤੁਸੀੀਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਨਿਰਮਾਣ? ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਡਿਜ਼਼ਾਈਨ? ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਟੀਚੇ ਹਨ,
College Bound ਸਕਾਲਰਸ਼਼ਿਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ! College Bound ਉਹਨਾਂ ਯੋਗ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ, ਜੋ College Bound ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਲਜ਼ ਬਾਊਂਡ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ Washington
ਵਿੱਚ 65 ਤੋੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਟਿਊਸ਼ਨ, ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਭੱਤਾ ਸ਼਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀੀਂ College Bound ਹੋ?

ਕੀ ਮੈੈਂ ਯੋਗ ਹਾਂ?

ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ College Bound ਸਕਾਲਰਸ਼਼ਿਪ
ਪ੍੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:
• ਤੁਸੀੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ 7ਵੀੀਂ, 8ਵੀੀਂ ਜਮਾਤ
ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ
(FRPL) ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਜਾਂ 9ਵੀੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇੇਂ ਯੋਗ
ਹੋ।
• ਤੁਸੀੀਂ ਸਟੇਟ ਫੋਸਟਰ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਜਾਂ 7ਵੀੀਂ ਜਮਾਤ
ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਗ੍੍ਰਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ
ਨਿਰਭਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ।

2022-23 ਔਸਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ
ਪਰਿਵਾਰਕ
ਮੈੈਂਬਰਾਂ ਦੀ
ਗਿਣਤੀ
2
3
4
5
6
ਵਾਧੂ ਮੈੈਂਬਰ2
1
2

ਸਾਲਾਨਾ
ਆਮਦਨ1
$33,874
$42,606
$51,338
$60,070
$68,802
$8,732
ਜੋੜੋ

ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ
ਆਮਦਨ
ਆਮਦਨ
$2,823
$3,551
$4,279
$5,006
$5,734
$728
ਜੋੜੋ

$652
$820
$988
$1,156
$1,324
$168
ਜੋੜੋ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਰਕਮ ਤੋੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਵਾਧੂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈੈਂਬਰ ਲਈ, ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਜੋੜੋ।

WASHINGTON STUDENT
College Bound Scholarship

ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ

ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ਪਰ College Bound ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ
ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ,
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀੀਂ:
• Washington ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍੍ਰਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਾਂ
ਹੋਮਸਕੂਲ ਪ੍੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਮਦਨ
ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।
• ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੋਸਟਰ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ FRPL
ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀੀਂ ਹੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀੀਂ FRPL ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ
ਅੱਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀੀਂ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ College Bound ਵਿੱਚ
ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵੋੋਂਗ!ੇ

ਵਾਅਦਾ ਕੀ ਹੈ?

College Bound ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ:
• Washington ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹੋਮ ਸਕੂਲ ਤੋੋਂ ਸੰਚਿਤ
2.0 GPA ਜਾਂ ਇਸਤੋੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗ੍੍ਰਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਦਾ
ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
• ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ।
• ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਰ
ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (FAFSA ਜਾਂ
WASFA) ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ।
• ਕੋਈ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈੈਂ
College Bound ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ College Bound ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍੍ਰਰਾਪਤ
ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਤਾਂ
ਅਸੀੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀੀਂ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ
ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪ੍੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਫ਼
ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋੋਂ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍੍ਰਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ
ਪ੍੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟਾਂ
ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਮੈਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼਼ਿਪ ਕਿਵੇੇਂ ਪ੍੍ਰਰਾਪਤ
ਹੋਵੇਗੀ?

• ਸਕਾਲਰਸ਼਼ਿਪ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਰਾਜ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।
• ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ
ਹਰ ਸਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੋ।
ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀੀਂ
ਆਮਦਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।
• ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਕਾਲਜ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ
ਸ਼਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ - ਇੱਥੇ 65 ਤੋੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਜ ਹਨ!
• ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੋ।

College Bound ਸਕਾਲਰਸ਼਼ਿਪ Washington ਸਟੂਡੈੈਂਟ ਅਚੀਵਮੈੈਂਟ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਪ੍੍ਰਰਾਪਤ ਪ੍੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਪ੍੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਅਤੇ Washington ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, collegebound.wa.gov 'ਤੇ ਵਿਜ਼਼ਿਟ ਕਰੋ, ਜਾਂ collegebound@wsac.wa.gov, 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀੀਂ, ਜਾਂ 888-535-0747, ਵਿਕਲਪ 1 'ਤੇ
ਫ਼਼ੋਨ ਰਾਹੀੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

