‘ਕਾਿਲਜ ਬਾ�ਡ ਸਕਾਲਰਿਸ਼ਪ’ ਕੀ ਹੈ?

ਿਮਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਿਵਦਆਰਥੀਓ! ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਹੈ? ਿਨਰਮਾਣ ਿਵੱਚ? ਵੀਿਡਓ ਖੇਡ� ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ? ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ

ਟੀਚੇ ਭਾਵ� ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ‘ਕਾਿਲਜ ਬਾ�ਡ ਸਕਾਲਿਰਸ਼ਪ’ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ �ਥੇ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ‘ਕਾਿਲਜ ਬਾ�ਡ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਅਿਜਹੇ ਿਿਵਦਆਰਥੀਆਂ
ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਿਪਹਲ� ਤ� ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ ਜੋ ‘ਕਾਿਲਜ ਬਾ�ਡ’ ਦੇ ਵਚਨ ਨੰ ੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ‘ਕਾਿਲਜ ਬਾ�ਡ ਸਕਾਲਿਰਸ਼ਪ’ ਿਵੱਚ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਦੇ 65 ਕਾਿਲਜ�, ਯੂਨੀਵਿਰਸਟੀਆਂ ਅਤੇ
ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਪੜ�ਾਈ ਦੇ ਲਈ ਔਸਤ ਿਟਊਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਦੂਜੀਆਂ ਫੀਸ� ਅਤੇ ਿਕਤਾਬ� ਲਈ ਅਲਾ�ਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਕਾਿਲਜ ਵੱਲ ਜ�ਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਮ� ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹ�?

ਮੈਨੰ ੂ ਿਕਵ� ਪਤਾ ਚਲੇ ਗਾ ਿਕ ਮ� ਇੱ ਕ ‘ਕਾਿਲਜ
ਬਾ�ਡ’ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹ�?

ਜੋ ਿਿਵਦਆਰਥੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਿਵਚ� ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ
ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨ� ਦੇ ਨ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ
‘ਕਾਿਲਜ ਬਾ�ਡ’ ਲਈ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ:
► ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਪਿਬਲਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਪੜ�ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਸੱਤਵ�, ਅੱਠਵ� ਜ� ਹੁਣ ਨ� ਵ� ਗਰੇਡ ਿਵੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਘੱਟ
ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੰ ਚ ਲਈ ਯੋਗ ਸੀ ਤ� ਤੁਸ� ‘ਕਾਿਲਜ ਬਾ�ਡ’
ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋ।
► ਜੇ ਤੁਸ� ਸੱਤਵ� ਗਰੇਡ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਗ�ੈਜੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਿ
ਵਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੌਸਟਰ ਕੇਅਰ ਿਵੱਚ ਹੋ ਜ� ਸਰਕਾਰ ਤੇ
ਆਸ਼ਰਤ ਹੋ।

ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ
ਸਾਈਜ਼

ਸਾਲਾਨਾ
ਆਮਦਨੀ1

ਮਹੀਨ�ਵਾਰ
ਆਮਦਨੀ

ਹਫਤੇਵਾਰ
ਆਮਦਨੀ

2

$32,227

$2,686

$620

4

$40,626

$3,386

$782

$49,025

$4,086

$943

$57,424

$4,786

$1,105

$65,823

$5,486

$1,266

$8,399 ਜੋੜੋ

$700 ਜੋੜੋ

$162 ਜੋੜੋ

5

6

ਅਿਤਿਰਕਤ
ਮ�ਬਰ2

1
2

► ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਦੂਜੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਫੌਸਟਰ ਕੇਅਰ ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਅਤੇ
ਮੁਫ਼ਤ-ਅਤੇ-ਘੱ ਟ-ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਲੰਚ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸ� ਮੁਫ਼ਤ-ਅਤੇ-ਘੱ ਟ-ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਲੰਚ ਲਈ ਯੋਗ
ਹੋ ਤ� ਨ� ਜ਼ਰੂਰ ਿਲਖਵਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਨ� ‘ਕਾਿਲਜ
ਬਾ�ਡ’ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
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► ਸ
ੁ � ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜ�
ਹੋਮਸਕੂਲ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱ ਚ ਪੜ�ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਸਬੰ ਧੀ
ਸ਼ਰਤ� ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜ� ਇਸ ਤ� ਘੱ ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।.
ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਵਾਧੂ ਮ�ਬਰ ਲਈ ਡਾਲਰ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਜੋੜੋ।

ਵਚਨ ਿਕਹੜਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

‘ਕਾਿਲਜ ਬਾ�ਡ’ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਹ ਵਚਨ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ:
► ਉਹ ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜ� ਹੋਮ ਸਕੂਲ ਤ�
cumulative 2.0 GPA ਜ� ਵੱ ਧ ਨਾਲ ਗ�ੈਜੁਏਟ ਕਰਨਗੇ।
► ਕਾਿਲਜ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ।
► ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੀਿਨਅਰ ਵਰ�ੇ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਕਾਿਲਜ ਿਵੱ ਚ ਹਰ
ਸਾਲ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ (FAFSA ਜ� WASFA)
ਦੇਣਗੇ।
► ਉਹਨ� ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਗੰ ਭੀਰ ਅਪਰਾਧ (felony) ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹ�
ਹੋਵੇਗੀ।

‘ਕਾਿਲਜ ਬਾ�ਡ ਸਕਾਲਰਿਸ਼ਪ’ ਸਟੇਟ ਦੇ ਫੰ ਡ� ਰਾਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਸੰ ਚਾਲਨ ‘ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਕਾ�ਿਸਲ’
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ collegebound.wa.gov 'ਤੇ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਰਾਹ�
collegebound@wsac.wa.gov ਦੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਜ� ਫੋਨ ਰਾਹ� 888-535-0747, option 1 'ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹ� ਇੱ ਕ ‘ਕਾਿਲਜ ਬਾ�ਡ’ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ
ਿਮਲੇ ਗਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤ�
ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ�ਗੇ। ਜੇ ਤੁਸ� ਘਰ ਬਦਲਦੇ ਹੋ
ਜ� ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
ਤ� ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਦਓ।

ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਿਮਲ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਾ
ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ� ਬਾਰੇ ਯਾਦ
ਿਦਵਾ�ਦਾ ਰਹੇਗਾ।.

ਮੈਨੰ ੂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਿਕਵ� ਿਮਲੇ ਗਾ?
► ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਿਵੱ ਚ
ਿਰਹਾਇਸ਼ ਸਬੰ ਧੀ ਸ਼ਰਤ� ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ।
► ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੀਿਨਅਰ ਵਰ�ੇ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਕਾਿਲਜ ਿਵੱ ਚ
ਹਰ ਸਾਲ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦਓ। ਤੁਹਾਡਾ
ਕਾਿਲਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਮਦਨੀ ਸਬੰ ਧੀ
ਸ਼ਰਤ� ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ� ਨਹ�।

► ਿਕਸੇ ਯੋਗ ਕਾਿਲਜ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੜ�ਾਈ
ਕਰੋ – ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 65 ਤ� ਵੱ ਧ ਕਾਿਲਜ ਹਨ!
► ਕਾਿਲਜ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਚੰ ਗੀ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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