Що таке стипендія «Зв'язок с коледжем»?

«Зв’язок з коледжем» - це раннє зобов’язання фінансової допомоги від штату для учнів, які відповідають умовам
програми, підписались на неї в середній школі і виконали зобов'язання "Зв'язок с коледжем".
Програма «Зв'язок з коледжем» об’єднується з іншими видами фінансової допомоги від штату для
покриття середньої вартості навчання (згідно тарифів громадського коледжу), деяких внесків і невеликої
частки витрат на книги. Ви зможете отримати признаний сертифікат або вчену ступінь у більше ніж 60
учбових закладах штату Вашингтон, які беруть участь у програмі. Сюди входять громадські і приватні двохі чотирирічні коледжі, технічні коледжі і приватні професійні школи. Найдіть список учбових закладів, які
беруть участь, на www.collegebound.wa.gov.

Як знати, що подання заяви
було успішним?

Чи можу я брати участь?

підписати Вам и Вашим батькам. Вам можливо
необхідно буде перевірити, яку вимогу про
відповідність Ви задовольняєте. Після завершення
процесу подання заяви Ви отримаєте сертифікат
Програми «Зв'язок з коледжем» поштою.

Як подати заяву?

Подавайте заяву, якщо Ви в 7-му або 8-му
класі і відповідаєте одній із наступних вимог:
► Ваша сім'я відповідає вимогам про прибутки,
показаним в таблиці нижче.

► Ви виховуєтеся в прийомній сім'ї або

знаходитесь на утриманні штату.
► Ваша сім'я отримує харчові талони або допомогу
TANF.

Таблиця прибутків 2018-19
Кількість
членів
сім'ї

Нормативи
річного
прибутку*

Місячний

Тижневий

прибуток

прибуток

2

$30,451

$2,538

$586

3

$38,443

$3204

$740

4

$46,435

$3,870

$893

5

$54,427

$4,536

$1,047

6

$62,419

$5,202

$1,201

Кожний
додатковий
член сім’ї

Додати $7,992 Додати $666

Додати $154

Ви можете подати заяву онлайн на
www.collegebound.wa.gov. Взнайте у Вашого
радника по освіті; вони могли вже почати
процес подання заяви для Вас у школі.

Чи є термін подачі?

Так! Необхідно подати заяву до 30 червня в кінці
навчального року 8-го класу.

В чому полягає зобов'язання?
Учасники Програми «Зв'язок з коледжем»
обіцяють:

► Закінчити старшу школу у штаті Вашингтон або
школу домашньої освіти з сукупним середнім
балом (GPA) 2.0 або вище.
► Подати заяву на вступ до коледжу.
► Заповнити FAFSA (Безкоштовну Заяву для
Державної Допомоги Учневі) або WASFA (Заяву для
Фінансової Допомоги Штата Вашингтон)
якнайшвидше після 1-го жовтня випускного року
старшої школи.
► Не бути засудженими за кримінальний злочин.

* Сімейний прибуток повинен бути меншим або дорівнювати цій
сумі

Стипендія «Зв'язок з коледжом» - це програма фінансована штатом, яку здійснює
Рада з Досягнень Учня штата Вашингтон. Більше інформації про програму і про
інші можливості фінансової допомоги для навчання в штаті Вашингтон шукайте на
сайті www.readysetgrad.org або зв'яжіться з нами по електронній пошті на
collegebound@wsac.wa.gov, або телефонуйте 888-535-0747, варіант 1.

Після початку процесу подання заяви на одержання
Стипендії «Зв'язок з коледжем» Ви отримаєте Лист
про Відсутню Інформацію (MIL), який потрібно буде

Що далі?

Після того, як Ви подали Вашу заяву на Стипендію
“Зв'язок з коледжем» і отримали Ваш сертифікат,
працівники Програми будуть продовжувати
повідомляти Вас про важливу інформацію і
обновлення.

Яким чином отримати
стипендію?
► Виконайте вимоги стипендіального
Зобов'язання і відповідайте вимогам штату
відносно місця проживання.
► Заповніть заяву FAFSA або WASFA в випускний

рік школи і кожного року в коледжі для визначення
відповідності по прибутках.

► Вступіть до відповідного коледжу і
продовжуйте у ньому навчатися.
► Майте добру репутацію в Вашому коледжі.
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