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HỌC BỔNG COLLEGE
BOUND: TIẾP CẬN HỌC BỔNG

Bạn sắp sửa tốt nghiệp và theo học đại học/cao đẳng. Đây là lúc để bạn bắt đầu

tìm hiểu về những điều bạn cần làm để nhận được Học bổng College Bound. Bạn cần hoàn
thành các mẫu đơn và tuân thủ các hạn chót, và quan trọng là bạn và gia đình cần phải hiểu
rõ quy trình.

TÔI CẦN
PHẢI
LÀM GÌ?:

1. Đáp ứng các yêu cầu cam kết của Học bổng College
Bound.

ĐIỀU XẢY
RA TIẾP
THEO:
•

Học bổng College Bound sẽ gửi
cho bạn một “thư điện tử xác

2. Đăng ký cho FAFSA hoặc WASFA. Bạn có thể đăng
ký ngay từ ngày 1 tháng 10 trong năm cuối cấp của bạn.

nhận” thông báo cho bạn khi

Hãy lưu ý rằng mỗi trường đại học/cao đẳng đều có các hạn

FAFSA hoặc WASFA của bạn phù hợp

chót nhận hỗ trợ tài chính riêng mà bạn cần phải tuân thủ.

với hồ sơ học bổng College Bound
gốc của bạn.

3. Được nhận và ghi danh vào một trường đại học/cao đẳng ở Washington trong vòng một năm kể từ khi
tốt nghiệp trung học phổ thông.

•

4. Là công dân Hoa Kỳ, cư dân thường trú hội đủ điều kiện, hoặc đáp ứng các yêu cầu của chương trình về
nơi cư trú tại tiểu bang.

Học bổng College Bound sẽ tự động
xác nhận bạn là sinh viên của học
bổng College Bound cho tất cả các
trường đại học/cao đẳng mà bạn đã
liệt kê trên FAFSA hoặc WASFA.

TRƯỜNG
ĐẠI HỌC/
CAO ĐẲNG
SẼ LÀM GÌ?

1. Xác định liệu thu nhập của bạn có đáp ứng các
2. Tính toán khoản hỗ trợ tài chính cho bạn.

ĐIỀU CẦN BIẾT:

3. Gửi cho bạn một lá thư xác nhận hỗ trợ tài chính

Các sinh viên cần phải đăng ký học bổng

(bằng đường bưu điện hoặc thư điện tử) để thông báo

College Bound từ khi còn ở trường trung học

mức hỗ trợ tài chính mà bạn sẽ nhận được.

cơ sở trước khi các em kết thúc năm học lớp 8

nguyên tắc về việc hội đủ điều kiện không.

4. Chuyển số tiền hỗ trợ tài chính đến cho
bạn, bao gồm Học bổng College Bound của bạn, trước
khi các khóa học bắt đầu.

và cam kết sẽ đáp ứng Cam kết của Học Bổng
College Bound tại trường 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 các hỗ trợ tài chính khác

của tiểu bang để chi trả học phí (theo
mức của trường đại học/cao đẳng công lập),

*

Nếu bạn không nhận được “thư điện tử xác nhận” thông báo với bạn về việc hồ

sơ Học bổng College Bound của bạn đã phù hợp với FAFSA hoặc WASFA của bạn, vui lòng

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

gọi tới số 888-535-0747 (nhấn phím 1) hoặc

gửi thư điện tử tới địa chỉ collegebound@wsac.wa.gov
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