Що таке стипендія College Bound?
Учні середньої школи: Ви зацікавлені в охороні здоров'я? Будівництві? Дизайні відеоігор? Веденні бізнесу? Незалежно від ваших кар'єрних цілей, стипендія
College Bound допоможе вам вчиться і оплачувати навчальний заклад, який найкраще підходить вам! CCollege Bound - це раннє зобов'язання штату надати
фінансову допомогу відповідним учням, які виконують зобов'язання College Bound. Стипендія College Bound покриває середню плату за навчання, внески та
фінансову допомогу на підручники у більш ніж 65 коледжах, університетах та технічних навчальних закладах штата Вашингтон. А ви налаштовані на коледж?

Як дізнатись чи отримав я College
Bound?

Чи підходжу я?
Учні, які відповідають одному із наведених
нижче критеріїв, автоматично реєструються в
College Bound:
► Якщо ви у школі і маєте право на обіди
безкоштовно або по льготним цінам в 7-у, 8-у
або шойно отримали право у 9-у класах, ви
також маєте право на College Bound.
► Ви знаходитесь у прийомній родині або на
утриманні штату, між 7-м класом і випуском зі
школи.

2021-22 таблиця доходів
Кількість

► Перебування в іншому виді прийомної
сім’ї та відсутність права на безкоштовний
обід, або обід по льготній ціні.

Якщо ви претендуєте на безкоштовні обіди,
або на обіди по льготній ціні, обов’язково
підпишіться. Вас автоматично зареєструють
до College Bound!
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► Подати заяву на вступ до колледжу.

Плюс $162

► Подати заявку на фінансову допомогу
(FAFSA або WASFA) в останній рік школи і
кожного року в колледжі.

Додаткові
члени 2
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Річний

► Навчання у приватній школі або по
програмі домашнього навчання штату
Вашингтон і виконання вимог по доходу.

Плюс $8,399 Плюс $700

Дохід родини повинен бути менше або дорівнювати цій сумі.
За кожного додаткового члена родини, додайте кількість доларів.

З чого складається забов’язання?
Учні College Bound обіцяють:
► Закінчити середню школу штату Вашингтон
або домашню освіту з накопичувальним GPA 2.0
або вище.

► Не мати кримінальної судимості.

Стипендія College Bound- це прогама, що фінансується штатом, яку регулює рада з успішності учнів штату Вашингтон. Для
подальшої інформації про програму та про інші можливості фінансової допомоги для навчання у штаті Вашингтон відвідайте сайт
collegebound.wa.gov або зв'яжіться з нами по електронній пошті за адресою collegebound@wsac.wa.gov, або по телефону
888-535-0747, варіант 1 .

Ви отримаєте сертифікат College Bound по пошті.
Якщо нам знадобиться додаткова інформація, ми
зв’яжемось із вами. Обов’язково оповіщайте
працівників програми в разі переїзду або зміни
контактної інформації.

Що далі?
Після отримання сертифіката, працівники
програми продовжать нагадувати вам про
важливу інформацію та оновлення.

Як я отримаю стипендію?
► Виконайте вимоги зобов'язання стипендії і
відповідайте вимогам отримання громадянства
штату.

► Подайте заяву на фінансову допомогу в
останній рік школи і кожного року в коледжі.
Ваш коледж визначить чи задовільняєте ви
критерій доходу.
► Вступіть і навчайтесь у відповідному коледжі.
Їх більше ніж 65!
► Будьте у хороших відносинах із коледжем.
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