
Lầm Tưởng 

College Bound là học bổng toàn phần.

Lầm Tưởng

Nếu em được nhận College Bound, 
em sẽ không thể nhận thêm bất kỳ 

loại hỗ trợ tài chính nào nữa.

Lầm Tưởng

Em sẽ tự động được nhận học bổng 
nếu em hoàn thành đơn đăng ký 

College Bound.

Lầm Tưởng

Nếu em không đủ tiêu chuẩn nhận 
hỗ trợ tài chính liên bang, em sẽ 

không thể nhận được College Bound.

Lầm Tưởng 

Chỉ có thể sử dụng College Bound 
cho một bằng.
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W//////////// 

Học Bổng College Bound không phải là học 
bổng toàn phần nhưng chi trả cho nhiều chi 
phí học đại học/cao đẳng: học phí ở mức đại 
học/cao đẳng công lập, một số lệ phí và một 
khoản trợ cấp nhỏ cho sách vở. Nó không chi 
trả tiền phòng và tiền ăn, nhưng không sao 
vì ...

Em có thể nhận hỗ trợ tài chính khác ngoài 
College Bound. Khi em nộp đơn xin hỗ trợ tài 
chính (FAFSA hay WASFA), em sẽ biết liệu 
em có hội đủ điều kiện nhận các khoản tiền 
khác cho đại học/cao đẳng hay không.

Y/////////IY////// 

Việc hoàn thành đơn đăng ký chỉ là bước đầu 
tiên. Em cũng cần hoàn thành Cam Kết 
College Bound và đáp ứng các yêu cầu về điều 
kiện hội đủ tại trường trung học phổ thông. 
Sau đó, em sẽ nhận được học bổng!

W////////IY////// 

College Bound là chương trình hỗ trợ tài chính 
của tiểu bang dành cho học sinh Washington. 
Em có thể nhận được College Bound miễn là 
em đáp ứng các yêu cầu về nơi cư trú tại tiểu 
bang và yêu cầu của chương trình-chỉ cần nộp 
WASFA thay vì FAFSA.

W///////////IY/// 

Học sinh có thể linh hoạt lựa chọn cách 
sử dụng học bổng này. Nhiều học sinh có 
thể nhận được nhiều hơn một bằng-như 
bằng cao đẳng trước khi hoàn thành 
bằng cử nhân.

www.collegebound.we.gov 




