Học Bổng College Bound là gì?

Đây là học bổng cam kết trợ cấp tài chánh sớm cho học sinh đủ tiêu chuẩn ghi danh trong lúc ở trung học đệ nhất và hoàn tất cam kết
College Bound, Chương trình này do Hội Đồng Thành Tích Học Sinh Washington (Washington StudentAchievement Council) quản lý.

Cam kết là gì?
Học sinh College Bound cam kết:
Sẽ tốt nghiệp từ trường trung học Tiểu Bang Washington hay học tại gia với điểm GPA 2.0 hay cao hơn.
Không bị kết tội hình sự.
Nộp đơn vào đại học đủ tiêu chuẩn và nộp Đơn Xin Trợ Cấp Học Sinh Liên Bang Miễn Phí (Free Application for Federal Student Aid, hay FAFSA) hay Đơn Xin Trợ Cấp
Tài Chánh Tiểu Bang Washington (Washington Application for State Financial Aid, hay WASFA) ngay sau ngày 1 tháng Mười vào năm cuối trung học.

Tôi có đủ tiêu chuẩn không?

Nộp đơn như thế nào?

Nộp đơn nếu em học lớp 7 hay 8, và đáp ứng một
trong những đòi hỏi sau đây:

Hỏi cố vấn hay vào mạng lưới
www.collegebound.wa.gov.

Gia đình đáp ứng đòi hỏi lợi tức trong
bảng dưới đây.

Có hạn chót không?

Em đang được nhận nuôi hay là người thuộc
quyền của tiểu bang.
Gia đình em được quyền lợi thức ăn cơ bản hay
TANF.
Số Người
trong Gia
Đình

Chỉ Dẫn về Lợi
Tức Thường
Niên*

Lợi Tức
Hàng
Tháng

Lợi Tức
Hàng Tuần

2

$30,044

$2,504

$578

3

$37,777

$3,149

$727

4

$45,510

$3,793

$876

5

$53,243

$4,437

$1,024

6

$60,976

$5,082

$1,173

7

$68,709

$5,726

$1,322

8

$76,442

$6,371

$1,471

Thêm $7,733

Thêm $645

Thêm $149

Mỗi người
khác thêm
vào trong
gia đình

Có! Em phải nộp đơn trước ngày 30 tháng Sáu vào
cuối năm học lớp 8.

Điều gì xảy ra sau đó?
Sau khi nộp đơn điền đầy đủ, em sẽ được giấy chứng
nhận College Bound trong bao thư. Chương trình sẽ
gởi cập nhật về học bổng đến địa chỉ điện thư em ghi
trong đơn xin.

Tôi sẽ được học bổng ra sao?
Nộp FAFSA hay WASFA trong năm cuối trung
học và mỗi năm ở đại học để xác định tiêu
chuẩn lợi tức.
Hoàn tất các đòi hỏi cam kết học bổng.
Được nhận vào đại học đủ tiêu chuẩn.
Là công dân Hoa Kỳ hay không phải công dân
nhưng đủ tiêu chuẩn, hoặc có tình trạng DACA.

Học Bổng College Bound là chương trình của tiểu bang tài trợ, do Hội Đồng Thành Tích Học Sinh Washington
( Washington Student Achievement Council) quản lý. Muốn biết thêm thông tin về chương trình và về các lựa chọn
trợ cấp tài chánh khác tại Washington, vào mạng lưới www.readysetgrad.org hoặc liên lạc với chúng tôi bằng
điện thư tại collegebound@wsac.wa.gov, hoặc qua điện thoại 888-535-0747, chọn số 1.
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*Lợi tức gia đình phải ít hơn hay bằng số tiền này.
duyệt lại tháng Tám, 2017

