
Tôi có đủ điều kiện không? 
Học sinh đáp ứng một trong các yêu cầu sau sẽ 
được tự động ghi danh vào chương trình Học 
Bổng Ràng Buộc Bậc Đại Học Cao Đẳng:
• Học sinh đang theo học tại trường công lập 

và đủ điều kiện nhận bữa trưa miễn phí và 
giảm giá (Free and Reduced Price Lunch, 
FRPL) ở lớp 7, 8 hoặc mới hội đủ điều kiện ở 
lớp 9. 

• Học sinh đang ở trung tâm bảo trợ của tiểu 
bang hoặc được tiểu bang bảo hộ từ năm lớp 
7 đến khi tốt nghiệp trung học phổ thông. 

Cách khác để đủ điều kiện
Một số học sinh không thuộc cả hai trường hợp 
đã nói nhưng quan tâm đến việc đăng ký nhận 
học bổng College Bound. Hãy liên hệ với chương 
trình để đăng ký nếu quý vị: 

• Theo học tại trường tư thục hoặc chương 
trình học tại nhà ở Tiểu Bang Washington và 
đáp ứng các yêu cầu về thu nhập.

• Đang ở trong một loại hình chăm sóc nuôi 
dưỡng khác và không đủ điều kiện nhận FRPL.

Cam kết là gì? 
Học sinh nhận học bổng College Bound cam 
kết sẽ:

• Tốt nghiệp một trường trung học phổ thông 
tại Washington hoặc chương trình học tại nhà 
với điểm tích lũy GPA từ 2.0 trở lên.  

• Đăng ký vào trường đại học/cao đẳng. 
• Gửi mẫu đơn xin hỗ trợ tài chính (Mẫu Đơn 

Miễn Phí Xin Trợ Cấp Liên Bang dành cho Sinh 
Viên [Free Application for Federal Student 
Aid, FAFSA] hoặc Mẫu Đơn Xin Trợ Cấp Tài 
Chính của Tiểu Bang Washington [Washington 
Application for State Financial Aid, WASFA]) 
vào năm cuối cấp trung học phổ thông và mỗi 
năm học đại học/cao đẳng. 

• Không bị kết án trọng tội. 

Làm cách nào để biết tôi 
có phải là học sinh nhận 
học bổng College Bound 
hay không? 
Quý vị sẽ nhận được chứng nhận học bổng 
College Bound qua đường bưu điện. Nếu chúng 
tôi cần thêm thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với 
quý vị. Hãy nhớ cập nhật cho nhân viên chương 
trình nếu quý vị chuyển chỗ hoặc thay đổi thông 
tin liên hệ.

Chuyện gì sẽ xảy ra?
Sau khi quý vị nhận chứng nhận, nhân viên 
chương trình sẽ tiếp tục nhắc quý vị về những 
thông tin quan trọng và nội dung cập nhật.

Tôi sẽ nhận học bổng bằng 
cách nào? 

• Đáp ứng các yêu cầu cam kết học bổng và đáp 
ứng các yêu cầu về cư trú của tiểu bang. 

• Nộp mẫu đơn xin hỗ trợ tài chính vào năm 
cuối cấp trung học phổ thông và mỗi năm học 
đại học/cao đẳng. Trường đại học/cao đẳng 
của quý vị sẽ xác định xem quý vị có đáp ứng 
các yêu cầu về thu nhập hay không. 

• Được chấp nhận và theo học tại một trường 
đại học/cao đẳng hội đủ điều kiện—có hơn 
65 trường! 

• Đạt thành tích tốt tại trường đại học/cao đẳng.

Học sinh trung học cơ sở: Quý vị có quan tâm đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe không? Xây dựng? Thiết kế trò chơi điện tử? Điều hành doanh nghiệp? 
Dù mục tiêu nghề nghiệp của quý vị là gì, Học Bổng Ràng Buộc Bậc Đại Học Cao Đẳng sẽ giúp quý vị theo học và thanh toán học phí cho ngôi trường 
phù hợp với quý vị! Học bổng College Bound là cam kết ban đầu của chương trình hỗ trợ tài chính tiểu bang dành cho những học sinh hội đủ điều 
kiện đáp ứng cam kết của học bổng Ràng Buộc Bậc Đại Học Cao Đẳng. Học Bổng Ràng Buộc Bậc Đại Học Cao Đẳng chi trả học phí trung bình, các 
chi phí và khoản phụ cấp dành cho sách vở tại hơn 65 trường cao đẳng, đại học và trường kỹ thuật ở Washington. Bạn có nhận học bổng College 
Bound không?
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College Bound Scholarship

Quy Mô Hộ 
Gia Đình

Thu Nhập 
Hàng 
Năm1

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

Các thành 
viên bổ sung2

Thêm 
$8,732 

Thu nhập 
hàng tháng

Thu nhập 
hàng 
tuần

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

Thêm 
$168 

1 Mức thu nhập hộ gia đình phải thấp hơn hoặc bằng số tiền này.
2  Đối với mỗi thành viên gia đình bổ sung, hãy thêm số tiền tính 

bằng đô la.

Nếu quý vị đủ điều kiện nhận bữa trưa miễn phí 
và giảm giá (FRPL), hãy đăng ký tại trường và quý 
vị sẽ tự động được ghi danh vào chương trình học 
bổng College Bound!

Học Bổng Ràng Buộc Bậc Đại Học Cao Đẳng là một chương trình do tiểu bang tài trợ và do Hội Đồng Thành Tích Học Sinh Washington quản lý. Để 
biết thêm thông tin về chương trình và lựa chọn hỗ trợ tài chính, hãy truy cập collegebound.wa.gov, liên hệ với chúng tôi qua email theo địa chỉ 
collegebound@wsac.wa.gov, hoặc qua điện thoại theo số 888-535-0747, lựa chọn 1.

 Học Bổng College Bound là gì?

Mức thu nhập hộ gia đình trung 
bình năm 2022-23


