Що таке стипендія College Bound?
Учні середньої школи: чи цікавить вас охорона здоров’я? Будівництво? Дизайн відеоігор? Ведення бізнесу? Незалежно від ваших кар’єрних
цілей, стипендія College Bound допоможе вам навчатися в закладі, який найкраще вам підходить, та оплачувати його! Стипендія College Bound —
це раннє зобов’язання держави надати фінансову допомогу відповідним учням, які виконують зобов’язання стипендії College Bound. Стипендія
College Bound покриває середню плату за навчання, комісії та фінансову допомогу на підручники в понад 65 університетах і технікумах штату
Washington. Ви берете участь у програмі College Bound?

Чи відповідаю я вимогам?

Учні, які відповідають одному з наведених
нижче критеріїв, автоматично реєструються
в програмі стипендії College Bound.
• Ви навчаєтесь у державній школі й
маєте право на безкоштовний обід за
зниженою ціною (free and reduced price
lunch, FRPL) у 7-у, 8-у або нещодавно
отримали на це право в 9-у класі.
• Ви проживаєте в прийомній родині або
на утриманні штату в період між 7-м
класом і завершенням старшої школи.
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Дохід родини має бути меншим за цю суму або дорівнювати їй.
За кожного додаткового члена родини додайте вказану
кількість доларів.
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Інші способи відповідати
критеріям

Деякі учні не відповідають жодному з
вищезазначених критеріїв, але зацікавлені в
тому, щоб подати заявку на отримання стипендії
College Bound. Щоб подати заявку, зв’яжіться із
представниками програми, якщо ви:
• навчалися в приватній школі або за програмою
домашнього навчання штату Washington і
відповідаєте вимогам щодо доходу;
• перебуваєте в прийомній сім’ї іншого типу й
не маєте права на FRPL.
Якщо ви маєте право на FRPL, зареєструйтеся
у своїй школі, і вас автоматично зарахують до
програми стипендії College Bound!

Які існують зобов’язання?

Учні програми College Bound обіцяють наведене
нижче.
• Закінчити старшу школу штату Washington
або домашню освіту із сукупним балом
GPA (grade point average, середнім балом
атестата) 2,0 або вище.
• Подати документи до коледжу.
• Подати FAFSA (Free Application for Federal
Student Aid, безкоштовну заявку на
отримання федеральної студентської
допомоги) або WASFA (Washington
Application for State Financial Aid, заявку на
отримання державної фінансової допомоги
від штату Washington ) під час випускного

року старшої школи й кожного року
протягом навчання в коледжі.
• Не мати судимості за тяжкі злочини.

Як дізнатися про отримання
стипендії College Bound?
Ви отримаєте сертифікат College Bound на
пошту. Якщо нам знадобиться додаткова
інформація, ми зв’яжемося з вами.
Обов’язково проінформуйте співробітників
програми, якщо ви зміните місце проживання
або свою контактну інформацію.

Що далі?

Після отримання сертифіката співробітники
програми продовжуватимуть нагадувати вам
про важливу інформацію та оновлення.

Як я отримаю стипендію?

• Виконайте вимоги зобов’язання стипендії
і відповідайте вимогам штату щодо
проживання.
• Подайте заявку на отримання фінансової
допомоги під час випускного року старшої
школи й кожного року в коледжі. Ваш
коледж визначить, чи відповідаєте ви
вимогам щодо доходу.
• Вступіть у відповідний коледж – понад 65 –
і навчайтеся в ньому!
• Підтримуйте хорошу репутацію в коледжі.

Стипендія College Bound — це програма, що фінансується державою і керується Washington Student Achievement Council (радою з успішності учнів
штату Washington). Щоб отримати додаткову інформацію про програму й інші варіанти фінансової допомоги, відвідайте сайтcollegebound.wa.gov або
зв’яжіться з нами електронною поштою за адресою collegebound@wsac.wa.gov чи за номером телефону 888-535-0747, варіант 1.

