
ما ھي منحة College Bound الدراسیة؟
ة 

طالب المدارس المتوسطة: ھل أنت مھتم بالرعایة الصحیة؟ بناء؟ تصمیم لعبة فیدیو؟ إدارة االعمال؟ مھما كانت أھدافك المھنیة، ستساعدك منحة College Bound على الحضور ودفع تكالیف المدرسة 
المناسبة لك! ُیشكل  Bound Collegeالتزاًما مبكًرا بالمساعدات المالیة الحكومیة للطالب الذین یوفون بتعھد Bound College. تغطي منحة College Bound متوسط الرسوم الدراسیة والرسوم وبدل 

الكتاب في أكثر من 65 وجامعة، ومدرسة فنیة في واشنطن. ھل ترید االلتحاق بكلیة؟

كیف أعرف ما إذا كنت طالبًا 
في منحة College Bound؟

ستحصل على شھادة College Bound عبر البرید. إذا احتجنا إلى 
أي معلومات إضافیة، فسنتواصل معك. تأكد من إبقاء موظفي 

البرنامج على اطالع دائم إذا قمت بنقل أو تغییر معلومات اتصالك.

ماذا سیحدث بعد ذلك؟

بمجرد حصولك على شھادتك، سیستمر موظفو البرنامج في 
تذكیرك بالمعلومات والتحدیثات المھمة.

كیف سأحصل على المنحة؟

► استیفاء متطلبات التعھد بالمنحة وتلبیة متطلبات اإلقامة 
الحكومیة.

► امتقدیم طلب مساعدة مالیة في السنة األخیرة من دراستك 
الثانویة وكل عام في الكلیة. ستحدد كلیتك ما إذا كنت تفي 

بمتطلبات الدخل.

► قبولقبولك بكلیة مؤھلة وااللتحاق بھا - ھناك أكثر من 65 

كلیة!

 ► كن ذو سمعة طیبة في كلیتك.

طرق أخرى للتأھل

یمال یتوافق بعض الطالب مع أي من السیناریوھین لكنھم مھتمون 
بالتقدم إلى College Bound. یمكنك االتصال ببرنامج 

College Bound للتقدم إذا كنت تستوفي أحد المعاییر التالیة:

► تلتحق بمدرسة خاصة أو برنامج تعلیم منزلي في والیة واشنطن 
وتستوفي متطلبات الدخل. 

► التخرج من مدرسة والیة واشنطن الثانویة أو الدراسة المنزلیة 
بمعدل تراكمي 2.0 أو أعلى. 

ما ھو التعھد؟

یعد طالب College Bound بما یلي:

ھل أنا مؤھل؟
تقدیتم تسجیل الطالب الذین یستوفون أحد المتطلبات التالیة 

:College Bound تلقائًیا في

►إذا كنت في مدرسة حكومیة ومؤھالً للحصول على وجبة غداء 
مجانیة ومخفضة في الصف السابع أو الثامن أو مؤخًرا في الصف 

.College Bound التاسع، فأنت أیًضا مؤھل للحصول على

 ► إذا كنت تخضع للرعایة البدیلة أو معتمد على الدولة بین الصف 
السابع والتخرج من المدرسة الثانویة.

مخطط الدخل لعامي 22-2021 

حجم األسرة 
المعیشیة

الدخل 
السنوي 1 

الدخل 
الشھري 

الدخل 
األسبوعي 

2
 $32,227 $2,686 $620

3  $40,626 $3,386 $782
4  $49,025 $4,086 $943
5  $57,424 $4,786 $1,105
6 65,823$  $5,486 $1,266

إضافي
األعضاء 

أضف
دوالًرا8,399 

أضف
دوالًرا 700 

أضف
دوالًرا 162 

1 يجب أن يكون دخل األسرة أقل من أو يساوي ھذا المبلغ.

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

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

2

2

2 لكل فرد إضافي في األسرة، أضف مبلًغا بالدوالر.

► أنت في نوع آخر من الرعایة وغیر مؤھل للحصول على وجبة 
غداء مجانیة ومخفضة السعر. 

 إذا كنت مؤھالً للحصول على غداء مجاني ومخفض، فتأكد
 College من التسجیل. سیتم أیًضا تسجیلك تلقائًیا في

Bound!

► تقدیم طلب إلى الكلیة. 

► تقدیم طلب مساعدة مالیة (FAFSA أو WASFA) في السنة 
األخیرة من المدرسة الثانویة وكل عام في الكلیة. 

mailto:collegebound@wsac.wa.gov
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