
 الدراسیة؟  College Boundما ھي منحة 
 ودفع بكلیة االلتحاق على الدراسیة College Bound منحة ستساعدك المھنیة، أھدافك كانت مھما األعمال؟  إدارة الفیدیو؟ ألعاب تصمیم العمارة؟ الصحیة؟ بالرعایة مھتم أنت ھل  :المتوسطة  المدارس  طالب 
منحة  ُتغطي. College Bound بتعھد ویوفون المتوسطة المدارس إلى دخولھم ُیسّجل الذین المؤھلین البللط الحكومیة  المالیة بالمساعدات مبكًرا التزاًما College Bound ُیشكِّل! لك المناسبة الدراسة رسوم

College Bound بكلیة؟  االلتحاق ترید ھل. واشنطن في فنیة ومدرسة وجامعة، كلیة، 60 من أكثر في الكتب وبدل والرسوم،  الدراسیة، األقساط متوسط  الدراسیة 

كیف أعرف إذا نجحت في تقديم  
 الطلب؟ 

 معلومات رسالة على ستحصل  ،College Bound طلب دءب  بمجرد
 إلى تحتاج  قد. والطالب الوالدین أحد توقیع تتطلب) MIL( مفقودة
 ستحصل  الطلب، اكتمال بمجرد. تستفیھا التي األھلیة متطلبات تحدید
 .البرید في  College Bound شھادة على

 ماذا سیحدث بعد ذلك؟ 
 الشھادة، واستالمك College Bound طلب  من االنتھاء بمجرد

 .الھامة والتحدیثات بالمعلومات تذكیرك في البرنامج فریق  سیستمر

 كیف سأتلقى المنحة الدراسیة؟ 

 متطلبات واستیفاء الدراسیة بالمنحة التعھد بمتطلبات  الوفاء ►
 .الدولة إقامة

 مساعدة على للحصول  مجاني طلب( FAFSA طلب  امأل ►
 واشنطن طلب( WASFA طلب أو) الفیدرالیة الطالب 

 وكل التخرج  سنة في) الدولة من مالیة مساعدة على للحصول
 لتحدید  الكلیة في عام

 .الدخل أھلیة

 .بھا وااللتحاق مؤھلة  بكلیة قبولك ►

 .كلیتك في جیدة بسمعة حظىإ ►

 كیف يمكنني التقّدم بطلب؟ 
 الموقع على اإلنترنت عبر الطلب تقدیم یمكنك

.collegebound.wa.gov الخاص المدرسة مستشار من تحقّق 
 .المدرسة في طلباتكم تقدیم بدأ ربما بك؛

 ما ھو التعھد؟ 
 :یلي بما College Bound طالب َیِعد

 المنزلیة  الدراسة أو الثانویة واشنطن والیة مدرسة من التخرج ►
 تراكمي بمجموع

 .أعلى أو 2.0

 .للكلیة طلب تقدیم ►

 مساعدة  على للحصول مجاني طلب ( FAFSA طلب تقدیم ►
 للحصول واشنطن طلب( WASFA طلب أو) الفیدرالیة الطالب 

 في أكتوبر 1 بعد وقت أقرب في) الدولة من مالیة مساعدة على
 .الثانویة دراستك من األولى السنة

 .جنائیة إدانة أي لدیھم لیس ►

 ھل ھناك موعد نھائي؟ 
 الصف سنة نھایة في یونیو 30 بحلول بطلب  تتقدم أن یجب! نعم

 للموعد استثناء یوجد ،2024 الدراسي  للفصل بالنسبة. الثامن
 الموقع بزیارة قم. 19-كوفید بسبب المدارس إلغالق نظًرا النھائي

collegebound.wa.gov التفاصیل على للحصول. 

 أنا مؤھل؟  ھل 
 بإحدى  وتفي الثامن أو السابع الصف في  كنت إذا بطلب تقّدم

 :التالیة المتطلبات

 .أدناه الجدول في الواردة الدخل متطلبات عائلتك تستوفي ►

 .الدولة على معتمد أو البدیلة للرعایة تخضع ►

 المساعدة أو األساسي الغذاء من ُمخّصصات  عائلتك تتلقى ►
 .الفقیرة للعائالت  المؤقتة

 2021-2020ُمخطّط الدخل 

 األسرة حجم
 المعیشیة

 الدخل
 *السنوي

 الدخل
 الشھري 

 الدخل
األسبوع 

 ي
2 31,894$ 2,658$ 614$ 
3 40,182$ 3,349$ 773$ 
4 48,470$ 4,040$ 933$ 
5 56,758$ 4,730$ 1,092$ 
6 65,046$ 5,421$ 1,251$ 

 فرد  كل
 أسرة 

 إضافي 
8,288$ 691$ 160$ 

البد أن يكون دخل األسرة أقل من ھذا المبلغ أو مساويًا له. * 

 البرنامج حول  المعلومات من لمزید. واشنطن في  الطالب تحصیل مجلس  ویدیره الدولة تمولھ برنامج الدراسیة College Bound منحة ُتعد
 العنوان على اإللكتروني البرید عبر بنا اتصل أو collegebound.wa.gov الموقع بزیارة تفضل واشنطن، في األخرى المالیة المساعدة وخیارات

collegebound@wsac.wa.gov 1 الخیار ،0747-535-888 الرقم  على الھاتف عبر أو. 
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