Giới thiệu học bổng College Bound?
College Bound là một cam kết hỗ trợ tài chính ban đầu của tiểu bang cho các học sinh đủ điều kiện đăng ký học
trung học và hoàn thành cam kết College Bound.
College Bound kết hợp với các khoản trợ cấp tài chính khác của tiểu bang để trang trải học phí trung
bình (theo giá của đại học công lập), một số lệ phí và khoản trợ cấp tiền sách nhỏ. Bạn có thể nhận
được chứng chỉ hoặc bằng cấp được chấp nhận tại hơn 60 trường đủ điều kiện ở Washington. Danh
sách này bao gồm các trường cao đẳng công lập và tư thục hai và bốn năm, các trường kỹ thuật và
trường dạy nghề tư thục. Bạn có thể xem danh sách trường tham gia tại www.collegebound.wa.gov.

Tôi có đủ điều kiện không?

Cách đăng ký?

Hãy đăng ký nếu bạn đang học lớp 7 hoặc lớp
8 và đáp ứng một trong các yêu cầu sau:

Bạn có thể đăng ký trực tuyến tại
www.collegebound.wa.gov. Hãy kiểm tra với
cố vấn trường học của bạn; họ có thể đã bắt
đầu nộp đơn cho bạn ở trường

► Gia đình của bạn đáp ứng các yêu cầu về thu
nhập trong biểu đồ dưới đây.
► Bạn thuộc chương trình chăm sóc nuôi
dưỡng hoặc là người phụ thuộc tiểu bang.
► Gia đình bạn nhận được trợ cấp thực phẩm cơ bản
hoặc trợ cấp TANF.
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* Thu nhập hộ gia đình phải nhỏ hơn hoặc bằng số này.

Có thời hạn không?
Có! Bạn phải đăng ký trước ngày 30 tháng 6
vào cuối năm bạn học lớp 8 của bạn.

Cam kết là gì?
Học sinh College Bound hứa sẽ:
► Tốt nghiệp một trường trung học của bang
Washington hoặc trường học ở nhà với GPA
tích lũy 2.0 trở lên.
► Đăng ký vào đại học.
► Gửi FAFSA (Đơn miễn phí xin trợ cấp cho học
sinh liên bang) hoặc WASFA (Đơn xin trợ cấp tài
chính của tiểu bang Washington) ngay sau ngày 1
tháng 10 càng sớm càng tốt trong năm cuối cấp
trung học
► Không vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Cách để biết tôi đã đăng ký
thành công?
Khi một hồ sơ College Bound bắt đầu, bạn sẽ
nhận được thư yêu cầu thông tin còn
thiếu (MIL) để yêu cầu chữ ký của phụ
huynh và học sinh, bạn có thể cần kiểm tra
xem bạn đáp ứng yêu cầu nào. Khi hồ sơ
hoàn tất, bạn sẽ nhận được chứng chỉ
College Bound qua thư.

Điều gì xảy ra tiếp theo?
Khi bạn đã hoàn tất đăng ký College Bound và
đã nhận được chứng chỉ, nhân viên chương
trình sẽ tiếp tục nhắc bạn về các thông tin và
cập nhật quan trọng.

Tôi sẽ nhận được
học bổng thế nào?
► Thực hiện các yêu cầu về cam kết học bổng và
đáp ứng các yêu cầu về cư trú của tiểu bang.
► Nộp đơn FAFSA hoặc WASFA vào năm cuối cấp
và mỗi năm ở đại học để xác định
thu nhập đủ điều kiện.
► Được chấp nhận và nhập học một
trường đại học đủ điều kiện.
► Có thành tích tốt tại trường đại học.

Học bổng College Bound là một chương trình do tiểu bang tài trợ thuộc sự quản lý của Hội đồng
thành tích học sinh Washington. Để biết thêm thông tin về chương trình và về các lựa chọn hỗ trợ
tài chính khác tại Washington, hãy truy cập www.readysetgrad.or, hoặc liên hệ với chúng tôi qua
email tại ollegebound@wsac.wa.gov, hoặc qua điện thoại theo số 888-535-0747, nhấn phím 1.
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