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خطط لمستقبلك
يستطيع طالب المدارس الثانوية استكشاف المهن وعملية االلتحاق والتعرف على المزيد بشأن المعونة المالية. من خالل 

https://wsac.wa.gov/actionplan: زيارة الرابط

ضع تقديراً لمنحتك باستخدام حاسبة المعونة المالية
 استخدم حاسبة المعونة المالية لتقدير المعونة المالية المحتملة. يرجى زيارة الرابط:

https://portal.wasc.wa.gov/a/aid-calculator

فهم اللغة األجنبية
تعلم ما المقصود بهذه المصطلحات. مسرد معلومات الكلية متاح باللغة اإلنجليزية والروسية والصومالية واألسبانية 

http://www.wcan.org/college-knowledge والفيتنامية. يرجى زيارة الرابط التالي

Otterbot تواصل مع الخدمة النصية
Otterbot هي خدمة نصية مجانية لمساعدة طالب Washington تصفح المعونات المالية للتعليم 

الجامعية والمهني. يستطيع الطالب الوصول لخدمة Otterbot عن طريق إرسال رسائل نصية على 
مدار الساعة طوال أيام األسبوع. أرسل رسالة نصية ")Otter مرحًبا( Hi Otter" إلى -360-928

https://wasc.wa.gov/otterbot 7281 تعرف على المزيد من خالل الرابط التالي

الفكرة الخاطئة: يكسب والدي الكثير من األموال لذا فلن استحق 
الحصول على معونة مالية.

الحقيقة: منحة جامعة واشنطن )Washington College Grant( الكثير 
من األموال إلى الكثير من الطالب ألنواع متعددة من التعليم. حتى وإن لم 

تكن تستحق الحصول على المعونة من قبل يمكنك الحصول عليها اآلن!

الفكرة الخاطئة: ال يمكنني التقدم للحصول على معونة مالية ألنني ال 
أعرف ما الذي سأفعله بعد المدرسة الثانوي.

الحقيقة: يمكنك استكمال طلب الحصول على المعونة الطالبية الفيدرالية 
)FASA( والمعونة المالية لوالية واشنطن )WASFA( قبل التقدم لاللتحاق 

بأي كلية أو مدرسة تقنية. سوف يتعين عليك إدراج مدرسة واحدة على األقل 
في طلبك ولكن استمر وأضف كل مدرسة تفكر بااللتحاق بها.

الفكرة الخاطئة: تدفع المعونة المالية للجامعات فقط. ويستغرق هذا وقتاً طويالً - أنا بحاجة إلى أن أبدأ العمل اآلن.
الحقيقة: يمكنك استخدام المعونة المالية في العديد من أنواع التعليم بما في ذلك المعاهد المهنية والفنية وكليات المجتمع وبعض التدريبات 

المهنية إلى جانب الجامعات أيضاً. أمامك خيارات عديدة!

الفكرة الخاطئة: من يحصل على المعونة المالية هم األبطال الرياضيين والطالب الحاصلين على معدل تراكمي جيد.
الحقيقة: قد تساعد الدرجات الجيدة واأللعاب الرياضية الطالب في االلتحاق بمدارس معينة ولكن معظم برامج المعونة الطالبية ال تنظر إلى 

درجات الطالب أو قدراته الرياضية.

الفكرة الخاطئة: معظم المعونات المالية معقدة وال يوجد مكان لتقديم المساعدة في الحصول عليها.
الحقيقة: تستضيف معظم المدارس في جميع أنحاء الوالية فعاليات المعونة المالية حيث يمكن للطالب الحصول على مساعدة مجانية الستكمال 

الطلبات. يمكن للمستشار الخاص بك مساعدتك في إيجاد فعالية بالقرب منك.

قبل التقدم للحصول على معونة مالية يجب عليك التقديم 
لاللتحاق في المدارس أو البرامج المفضلة لديك 

الخطوات الرئيسية لطالب السنوات األخيرة 
تقديم االلتحاق. 	
التقديم للحصول على معونة مالية . 	
راجع خطابات قرار المدرسة وقارن خطابات منح المعونة. 	
اتخذ قراراً، أخطر المدارس. 	
التخرج. 	
التسجيل وحضور حفل االستقبال . 	

 قد يرشدك كتيب حملة طالب الصف الثاني عشر في عملية االلتحاق بالكلية والحصول على 
 معونة مالية يمكنك االطالع عليه والحصول على المزيد من األدوات من خالل الرابط التالي

https://gearup.wa.gov/students/apply -to-college

 ُنشر هذا المحتوى بموجب تصريح صادر من وزارة التعليم األمريكية بيد أن هذا المحتوى ال يمثل بالضرورة سياسة وزارة
 التعليم ويجب أال تفترض اعتماده من الحكومة الفيدرالية.

المعونة المالية 101
كيف أحصل على تمويل للتعليم بعد المدرسة الثانوية

www.gearup.wa.gov

األفكار الخاطئة

المنح الدراسية

TheWashboard.org إن موقع 
 )https://thewashboard.org( هو موقع للمنح 

الدراسية الجامعية المجانية. يعمل هذا المصدر 
عالي الجودة والموثوق به على ربط الطالب 

 .Washington بمقدمي المنح الدراسية في والية

فهو يحدد عملية التقدم للحصول على 	 
منحة دراسية خاصة للطالب.

تظل معلومات الطالب الخاصة سرية. 	 
إن قوائم المنح الدراسية متنوعة وتدعم 	 

مجموعة متنوعة من اهتمامات الطالب 
ومؤهالتهم. 

تتطلب ثلث المنح الدراسية المدرجة 	 
الحصول على معدل تراكمي 3.0 أو أعلى. 

العديد من المنح الدراسية متجددة بما 	 
يعني أنك قد تستحق الحصول على تمويل 

مستمر للمنح الدراسية.

محركات بحث المنح الدراسية وقواعد بياناتها

 TheWashboard.org

المصادر

https://gearup.wa.gov/educators/scholarships

https://getschooled.com/journey/get-to-college/
 scholarships-for-college

https://www.scholarshipjunkies.org

http://bigfuture.collegeboard.org/scholarship-search

www.unigo.com

 /https://scholarships360.org

/https://www.fastweb.com

www.scholarships.com

اآلن ما هي؟



 ماذا نقصد بمصطلح كلية؟ نقصد به أي نوع من التعليم أو التدريب بعد 
المدرسة الثانوي.

ثمة خيارات عديدة أمام الطالب بعد المدرسة الثانوي بما في ذلك برامج التمرس 
المهني والعسكرية والتدريب الوظيفي وشهادات كلية المجتمع والشهادات ذات 
العامين والشهادات ذات األربع أعوام ويشمل مصطلح الكلية كل هذه األشياء. 

 يحصل أكثر من %80 من الطالب الجامعيين على معونة 
مالية لتساعدهم في سداد مصاريف في الكلية. 

المعونة المالية هي أموال مقدمة للمساعدة في سداد رسوم الكلية أو المدارس الفنية. تأتي 
هذه األموال من الحكومات الفيدرالية وحكومات الواليات والكليات والجامعات والبنوك 

والمنظمات. وتشمل هذه المنح والقروض ودراسات العمل والمنح الدراسية. يجب عليك 
التقدم بطلب للحصول على المعونة. 

تعد عملية التقدم بطلب للحصول على معونة مالية منفصلة عن  التقدم بطلب لاللتحاق 
بمدرسة أو البرنامج. يجب عليك االضطالع بكال اإلجراءين. يجب عليك التقدم للحصول 

على معونة مالية استخدام التطبيق المجاني للمعونة الفيدرالية للطالب )FAFSA( من خالل 
الرابط التالي https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa إذا كنت غير مواطن أو ال 

تستطيع التقدم للحصول على المعونة الفيدرالية للطالب بسبب وضع الهجرة، يجب عليك 
التقدم بطلب لوالية Washington للحصول على المعونة المالية للوالية من خالل الرابط 

https://wsac.wa.gov/wasfa التالي

سوف تستخدم الكليات نتائج المعونة الفيدرالية للطالب ومعونة الوالية للطالب إلنشاء 
حزم المعونة المالية الخاص بك كل عام. تتاح معونة الطالب الفيدرالية ومعونة الوالية 

للطالب على اإلنترنت في األول من أكتوبر كل عام. أحرص على استكمال طلب الحصول 
على FAFSA وWASFA قبل األول من أكتوبر قدر اإلمكان في العام األخير من المدرسة 

الثانوية وفي كل عام تكون فيه في المدرسة. نظراً ألن أموال المعونات المالية محدودة، فإن 
الكليات تمنحها في األغلب على أساس الطلبات التي تقدم أوالً. 

المنح
عادًة ما تمنح الحكومات الفيدرالية والوالية هذه المنح للطالب األكثر احتياجاً من الناحية المالية. ال يتعين عليك 
سداد هذه األموال إذا استكملت هذه الدورات بنجاح. على سبيل المثال منحة بيل هي منحة فيدرالية للمحتاجين.  

المنح الدراسية
تمنح المنظمات والمدارس هذه المنح للحاصلين على درجات جيدة وعلى أساس الخلفيات الثقافية والدينية 

والرياضات والمواهب المميزة. ال يتعين عليك سداد هذه األموال إذا استكملت هذه الدورات بنجاح.

دراسة العمل
تساعدك على كسب أموال لسداد الرسوم التعليمية عن طريق العمل في وظيفة بدوام جزئي تعرض عن طريق 

الكلية. يوجد برامج دراسة العمل فيدرالية وخاصة بالوالية ومؤسسية.

القروض
 تقدم القروض الطالبية عن طريق البنوك والكليات والمؤسسات األخرى وغالباً ما تحمل فوائد أقل من 

 معظم أنواع القروض األخرى. ويجب سداد هذه القروض مع الفوائد على العكس من المنح والمنح 
الدراسية حتى وإن لم تتخرج. 

المعونة الفيدرالية للطالب 
تقدم وزارة التعليم األمريكية منحاً فيدرالية متنوعة وقروض للطالب وفرصاً للحصول على 

معونات مالية أخرى للطالب الملتحقين بكليات المجتمع والكليات الفنية والكليات ذات األربعة 
أعوام والجامعات والمدارس المهنية. 

معونة والية WASHINGTON المالية
تمنح والية Washington باإلضافة إلى المعونة الفيدرالية منحاً تعليمية وبرامج للقروض. ُتعد 
منحة جامعة واشنطن )Washington College Grant( وأحدة من أفضل برامج المعونات 
المالية سخاًء في الدولة. يستطيع األشخاص بمختلف أعمارهم من األسر ذات الدخل المنخفض 

والمتوسط الحصول على أموال لتساعدهم في تعليمهم الجامعي والتدريب المهني والمشاركة في 
التمرس المهني. يقدم التمويل للطالب المؤهلين. سيحصل الطالب المؤهل المنحدر من أسرة 

مكونة من أربعة أفراد ودخلهم حوالي 56,000$ دوالراً أمريكياً في العام أو أقل على معونة 
كاملة. فيما تقدم منحاً جزئيًة لألسر التي تحصل على متوسط دخل األسرة في الوالية المقدر 

بحوالي 102,000$ دوالراً سنوياً. 

)College Bound Scholarship, CBS( المنحة الدراسية الجامعية المقيدة 
هي التزام ُيغطى عن طريق التكفل فقط بالتعليم باألسعار العامة وبعض 
 الرسوم وبدل الكتب الصغيرة من خالل تقديم المعونات المالية للطالب 

الذين استوفوا اشتراطات التزام البرنامج. الطالب المستحقين في 
Washington هم مسجلون تلقائياً في المدرسة اإلعدادية. 

 يستطيع الطالب االلتحاق بما يزيد عن 65 جامعة وكلية ومدرسة فنية. 
يجب على الطالب القيام بالتالي للحصول على منحة دراسية جامعية مقيدة:

  استيفاء باشتراطات التعهد بالمنحة الدراسية وتحقيق اشتراطات 	 
اإلقامة في الوالية.

 استكمال طلب الحصول على معونة مالية في العام األخير من الثانوية 	 
وفي كل عام يكونوا في الكلية ويحدد دخلهم أنهم مستحقين.

 أن ُيقبلوا ويحضروا في كلية مؤهلة.	 
 أن يتمتع بسمعة حسنة في الكلية. وقد يتمثل هذا في المعدل التراكمي وحسن سير الطالب وُيحدد وفقاً لكل مدرسة.	 

القروض
قد يعرض عليك خيارات قروض كجزء من منحة المعونة المالية من المدرسة أو البرنامج الذي تحضره. قرض الطالب هي نقود تقترضها 
للتعليم وتردها مع مرور الوقت. فهي تختلف عن المنح أو دراسة العمل حيث يجب عليك سداد القروض. لست مضطراً لقبول أي قروض 
التي تعرض عليك. لمعرفة المزيد من المعلومات والمصادر بشأن قروض الطلبة عن طريق موقع دعم القرض الطالبي على الرابطين 

https://www.studentloaned.wa.gov/و https://wsac.wa.gov/loan-advocacy التاليين

أصبح التعليم والتدريب ما بعد المدرسة  الثانوية ميسوراً! 

 تتمتع Washington بأقضل 
معونة مالية متاحة في الدولة.

يجب أال تقف التكلفة عائقاً أمام استكمال 
مسارك بعد المدرسة الثانوية. 

ثمة أموال متاحة لتيسيره.

المعونة المالية

أنواع المعونات

المسارات بعد المدرسة الثانوية
أمامك خيارات عديدة!  

ظروف استثنائية؟ 

تعليم المقيم
يجب عليك أن تكون مقيماً في والية Washington لسداد 

مقابل التعليم الحكومي أو المعونة المالية الحكومية. قد يكون 
كال من المواطنين األمريكيين وغير المواطنين مقيمين في 

Washington بما في ذلك الطالب غير الموثقين. في معظم 
الحاالت يعتبر الشخص مقيم في والية Washington إذا 

عاش في الوالية لمدة عام واحد قبل بدء الدراسة في الكلية أو 
البرنامج مباشرًة. ولكن يوجد الكثير من الطرق لتكون مقيماً. 

المعونة المالية الحكومية 
الطالب الذين ال يحملون وثائق رسمية وغير المواطنين الذي 

يستوفوا شروط تعليم المقيم قد يتأهلون إلى برامج المعونة 
المالية بوالية Washington حتى وإن لم يكونوا مستحقين 
الحصول على معونة مالية فيدرالية بسبب وضع الهجرة.  

يجب عليك استيفاء شروط البرنامج الفردي وشروط الدخل 
باإلضافة إلى شروط اإلقامة للحصول على منحة جامعة 
Washington والمنحة الدراسية الجامعية المقيدة دراسة 
 العمل في الوالية )State Work Study( تصريح السفر 

 .)Passport to Career( إلى المهن

كيفية التقدم 
إن طلب واشنطن للحصول على معونة الوالية المالية 

)WASFA( مخصص لألشخاص الذين لم يتقدموا بطلب 
الحصول على معونة مالية فيدرالية FASFA. األشخاص الذين 

استكملوا طلب الحافرصول على WASFA يتقدمون بطلب 
الحصول على طلب معونة الوالية. ثمة أسباب عديدة للتقدم 
بطلب WASFA بدالً من FAFSA بما في ذلك إذا كنت ال 

تحمل وثائق أو كنت غير مواطن أو كان أبويك غير حاملين 
لوثائق أو أحد أفراد العائلة وال يرغبون في التقدم للحصول 

على FASFA. إذا كنت غير متأكد من أي طلب تقدمه، 
يرجى استخدام استبيان WASFA للمعرفة على الرابط التالي 

https://wsc.wa.gov/wasfa

 إذا كنت ال تحمل وثائق أو غير مواطناً أو كنت شاباً بال مأوى ال يجتمع بذويه أو كنت في أحد دور 
 الحضانة أو كنت أحد أفراد مجتمع الميم أو لديك أي اعتبارات استثنائية أخرى، يرجى الرجوع إلى الرابط التالي

 https://gearup.wa.gov/students/pay-or-college لمعرفة المزيد عن المعلومات بشأن الكلية المناسبة 
والبرامج لدعم مسارك ومعرفة المزيد عن كيفية إيجاد أفضل المعونات المالية الممكنة.

الطالب غير الموثقين وغير المواطنين
إذا كنت في دور الرعاية في أي وقت بعد سن 13 عام، فإن 
األموال والموارد متاحة لمساعدتك في مواصلة تعليمك - بما 
في ذلك التدريب المهني وخيارات عامين وأربعة أعوام- في 

معظم مدارس الوالية. يوجد العديد من برامج التجهيز للجامعة 
ومعونات مالية محددة للرعاية وبرامج مخصصة لك! 

 يرجى االطالع على المعلومات بشأن هذه المعونات 
 المالية والبرامج وتحديثاتها واشتراطات االستحقاق 

على الرابط التالي: 
 	http://independence.wa.gov/
 	https://gearup.wa.gov/students/pay-

for-college
 	https://gearup.wa.gov/file/fostering-

college-knowledge-planning-paying 
higher-education-youth-care

الشباب في دور الحضانة

الحصول على مساعدة
هناك العديد من فعاليات حملة الصف الثاني عشر في جميع 

أنحاء الوالية من أكتوبر إلى ديسمبر لتقديم المساعدة للطالب 
واألسر على حد سواء في كيفية التقدم بطلب للحصول على 

معونة مالية. 

 يرجى زيارة الرابط التالي
 https://wsac.wa.gov/12th-year-campaign 
 إليجاد فعالية وللحصول على مساعدة موثوقة الستكمال 

.FAFSA أو WASFA طلب الحصول على

ما هي شروط التزام CBS؟
التخرج من أحد المدارس الثانوية بوالية 	 

Washington أو برنامج تعليم منزلي معتمد 
بمعدل تراكمي ال يقل عن 2.0.

أال تكون مدان بارتكاب أي جريمة	 
التقدم بطلب للحصول على معونة مالية باستكمال 	 

طلب FASA أو WASFA في بداية العام األخير.


