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Học bổng College Bound là cam kết hỗ trợ tài chính của tiểu bang cho các học sinh hội đủ 
điều kiện và là học bổng trong bốn năm (12 quý/8 kỳ học). Các học sinh cần phải đăng ký từ bậc trung học 

cơ sở trước khi các em kết thúc lớp 8 và cam kết đáp ứng Cam kết College Bound khi học bậc trung học phổ 

thông để nhận được học bổng này. College Bound kết hợp thư xác nhận hỗ trợ tài chính của bạn với 

hỗ trợ tài chính khác của tiểu bang để chi trả học phí (theo mức của trường đại học/cao đẳng công lập), một số 

khoản phí và một khoản tiền nhỏ dành cho việc mua sách.

Tìm hiểu về các yêu cầu hội đủ điều kiện khác tại địa chỉ collegebound.wa.gov

CHI TRẢ CHI PHÍ:
Học bổng College Bound

Học bổng College Bound

KHÔNG CHI TRẢ CHI PHÍ:

TÔI CÓ THỂ 
SỬ DỤNG 
NÓ Ở ĐÂU?

Học bổng College Bound có thể được sử dụng tại hơn 60 

trường cao đẳng cộng đồng và tư nhân có 
chương trình học 2 năm và 4 năm, các trường 
đại học và các chương trình kỹ thuật trong tiểu 

bang Washington. 

Các Loại trường Đại học/Cao đẳng & Giá trị Tiềm năng của Học bổng College Bound

Các Trường Đại học Công lập 
Nghiên cứu 4 Năm 
(ví dụ: Đại học Washington)

Tối đa $10,802 một năm

Các Trường Đại học Công lập Toàn 

diện 4 năm

(ví dụ: Đại học Trung tâm Washington)

Tối đa $7,379 một năm 

Các Trường Cao đẳng Cộng đồng và 
Trường Nghề (CTCs)
(ví dụ: Cao đẳng Cộng đồng Spokane) 

Tối đa $4,438 một năm 

Các Trường Đại học Tư nhân 4 năm
(ví dụ: Đại học Pacific Lutheran)  

Tối đa $11,904 một năm 

Các Trường Cao đẳng Tư nhân 2 năm
(ví dụ: Viện Nghệ  

thuật Seattle)

Tối đa $4,467 một năm

Trong năm học 2017-2018 số lượng giải thưởng Học bổng 

College Bound tối đa bằng:

• Chi phí trung bình của học phí (theo mức của trường đại  

học/cao đẳng công lập)

• Một số khoản phí đại học/cao đẳng

• Khoản tiền nhỏ dành cho việc mua sách

• Tiền nhà

• Tiền ăn

• Tiền đi lại

• Bảo hiểm y tế

• Các chi phí không bắt buộc

Hỗ trợ tài chính khác có thể 
hỗ trợ chi trả các chi phí 
này. Danh sách này có thể 
thay đổi tùy theo trường 
đại học/cao đẳng.

ĐIỀU
CẦN BIẾT:
Bạn phải sử dụng Học bổng College 

Bound trong vòng 1 năm sau khi tốt 

nghiệp trung học phổ thông.
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Nếu bạn có      
bất cứ thắc mắc nào về Học bổng College Bound, 

vui lòng liên hệ Washington Student Achievement 

Council (Ủy ban Thành tích Học sinh Washington) theo địa chỉ  

collegebound@wsac.wa.gov, 888-535-0747 bấm phím 1 hoặc truy cập địa chỉ 

collegebound.wa.gov
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