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HỌC BỔNG
COLLEGE
BOUND
LÀ GÌ?

HỌC BỔNG

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
Học bổng College Bound

Học bổng College Bound

KHÔNG CHI TRẢ CHI PHÍ:

CHI TRẢ CHI PHÍ:
•

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

•

$500 trợ cấp mua sách

•

Tiền nhà

•

Tiền ăn

•

Tiền đi lại

•

Bảo hiểm y tế

•

Các chi phí không bắt buộc

TÔI CÓ THỂ trường cao đẳng cộng đồng và tư nhân có
trình học 2 năm và 4 năm, các trường
SỬ DỤNG chương
đại học và các chương trình kỹ thuật
NÓ Ở ĐÂU?
Học bổng College Bound có thể được sử dụng tại hơn 60

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.

bang Washington.

ĐIỀU
CẦN BIẾT:

Trong năm học 2020-2021 số lượng giải thưởng Học bổng

Bạn phải sử dụng Học bổng College

trong tiểu

College Bound tối đa bằng:

Bound trong vòng 1 năm sau khi tốt

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

Các Trường Đại học Tư nhân 4
năm

(ví dụ: Đại học Washington)

(ví dụ: Đại học Pacific Lutheran)

Tối đa $11,540 một năm

Tối đa $11,904 một năm

Các Trường Đại học Công lập
Toàn diện 4 năm

Các Trường Cao đẳng Tư nhân
2 năm

(ví dụ: Đại học Tây Washington)

(ví dụ: Viện Kỹ thuật Perry)

Tối đa $7,881 một năm

Tối đa $4,719 một năm

NHỮNG CON SỐ LIỆT KÊ Ở ĐÂY THỂ HIỆN MỨC
TỐI ĐA CỦA CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ CAO ĐẲNG/
ĐẠI HỌC CỦA TIỂU BANG WASHINGTON VÀ HỌC
BỔNG COLLEGE BOUND.

nghiệp trung học phổ thông.

Các Trường Cao đẳng Cộng
đồng và Trường Nghề (CTCs)
(ví dụ: Cao đẳng Cộng đồng Spokane)
Tối đa $4,719 một năm
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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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HỌC BỔNG COLLEGE
BOUND: MỌI THÔNG TIN VỀ

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.

TÔI NHẬN
NÓ BẰNG
CÁCH NÀO?
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HỌC BỔNG COLLEGE
BOUND: CAM KẾT
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:

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.

TỔNG QUAN
VỀ HỌC BỔNG
COLLEGE
BOUND

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

*

ĐIỀU
CẦN BIẾT:
Bạn phải ghi danh vào trường Đại học/
Cao đẳng trong vòng một năm sau khi
tốt nghiệp trung học phổ thông để được
nhận Học bổng College Bound.

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

THÁNG 2: LỚP 9 và 10

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.

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

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.

2. Đăng ký cho FAFSA hoặc WASFA. Bạn có thể đăng
ký ngay từ ngày 1 tháng 10 trong năm cuối cấp của bạn.
Hãy lưu ý rằng mỗi trường đại học/cao đẳng đều có các hạn

ĐIỀU XẢY
RA TIẾP
THEO:
•

College Bound sẽ tự động xác định
bạn là sinh viên College Bound của
tất cả các trường cao đẳng mà bạn
liệt kê trên FAFSA hoặc WASFA.

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

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, không phải cư dân nhưng hội đủ điều kiện hoặc đáp ứng các yêu cầu về nơi cư trú
tại tiểu bang của chương trình.

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

Học sinh cần đăng ký học bổng College Bound

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

từ bậc trung học cơ sở, trước khi kết thúc năm

mức hỗ trợ tài chính mà bạn sẽ nhận được.

học lớp 8 và cam kết đáp ứng Cam kết của Học

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.

*

bổng College Bound khi học bậc trung học phổ
thông để được nhận học bổng này. Trong thư
xác nhận hỗ trợ tài chính của bạn, Học bổng

College Bound sẽ kết hợp với các hỗ trợ tài

chính khác của tiểu bang để chi trả
học phí theo mức của các trường đại học/
cao đẳng công lập, một số khoản phí và một
Bạn có những câu hỏi vvề Học bổng College Bound của mình
không? Gọi số 888-535-0747 (nhấn phím 1)
hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ collegebound@wsac.wa.gov

khoản trợ cấp mua sách trị giá $500.
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HỌC BỔNG COLLEGE
BOUND: TIẾP CẬN HỌC BỔNG

