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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 để chi trả học phí trung 

bình (theo mức của trường đại học/cao 

đẳng công lập), một số chi phí cho đại 

học/cao đẳng và một khoản tiền mua 

sách nhỏ và là học bổng trong bốn 

năm (12 quý/8 kỳ học). Các học sinh đăng ký từ bậc trung học cơ sở trước khi các em 

kết thúc lớp 8 và cam kết đáp ứng Cam kết của Học bổng College Bound khi học bậc 

trung học phổ thông để nhận được học bổng này. Học bổng 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 chi 
phí và một khoản tiền nhỏ cho việc mua sách. 

TÔI NHẬN 
NÓ BẰNG 
CÁCH NÀO?

Tốt nghiệp từ trường trung học phổ thông thuộc tiểu bang Washington 

hoặc chương trình giáo dục tại nhà với GPA đạt tối thiểu 2.0. Nếu bạn từng 

được bố mẹ nuôi chăm sóc trong bất cứ thời điểm nào kể từ năm lớp 7, vui 

lòng truy cập địa chỉ readysetgrad.org/fostercare để tìm hiểu thêm 

về các lựa chọn bổ sung.

Chưa từng bị kết án trọng tội.

Hội đủ điều kiện về thu nhập, theo quyết định của trường đại học/cao đẳng của bạn với thông tin được cung cấp từ FAFSA hoặc 

WASFA. Bạn có thể xem các yêu cầu về thu nhập bằng cách truy cập địa chỉ readysetgrad.org/cbs-mfi.

Nhập học và đi học tại một trong 60 trường cao đẳng hoặc đại học/cao đẳng hoặc chương trình trong vòng 

1 năm kể từ khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Truy cập địa chỉ readysetgrad.org/eligible-institutions để 

xem danh sách đầy đủ các trường hội đủ điều kiện.

Sau khi hoàn thành đăng ký khi còn 

học trung học cơ sở, các học sinh hội 

đủ điều kiện phải hoàn thành Cam kết 
của Học bổng College Bound:

HÃY NHỚ 
THỜI ĐIỂM ĐÓ
TRONG NĂM LỚP 
7 hoặc LỚP 8
bạn đã ký cam kết học đại học/cao đẳng khi nào? 

Chúng tôi chưa quên bạn. Đây là những điều bạn 

cần biết về cam kết của Học bổng College Bound.

CAM KẾT

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào về Học bổng College Bound, vui lòng 

liên hệ Washington Student Achievement Council (Ủy ban Thành tích Học 

sinh Washington) tại địa chỉ  collegebound@wsac.wa.gov,  

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

NHẬN THÔNG TIN 
CẬP NHẬT:
Đăng ký để nhận thông tin cập nhật về Học bổng College 
Bound và các cách khác để chuẩn bị sẵn sàng cho đại học/
cao đẳng bằng cách truy cập địa chỉ: bit.ly/2glM56L

ĐIỀU
CẦN BIẾT:  
Bạn phải sử dụng Học bổng College 
Bound trong vòng 1 năm kể từ khi tốt 
nghiệp trung học phổ thông.
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