
إذا كنت تخطط للعيش في الحرم الجامعي، قم بإرسال 	 
مبلغ تأمين. إن لم تقوى مادياً على سداد ذلك، اسأل إذا 

كان من الممكن عدم سداد مقابل السكن أو تأجيله أو 
إدراجه ضمن حزمة المعونة المالية. اطلب سكناً طول 

العام أو سكناً آمناً لمجتمع الميم أو خيارات السكن 
العائلي، إذا اقتضى األمر.

قم بإجراء اختبارات تحديد المستوى إذا لزم األمر. 	 
ال تخف من السؤال عن اإلعفاء من سداد الرسوم أو 

إعادة االختبار. 
تعرف على المكان الذي يجب عليك الذهاب إليه في 	 

الحرم الجامعي لطلب قروض طوارئ/ دعم مالي
تعرف كيفية بناء نظام دعم والطرق األخرى لالستعداد 	 

للحياة بعد المدرسة الثانوية من خالل الرابط التالي 
https://gearup.wa.gov/students/build-a-

support-system

محركات بحث المنح الدراسية وقواعد بياناتها
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
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خطط لمستقبلك
يستطيع طالب المدارس الثانوية استكشاف المهن وعملية االلتحاق والتعرف على المزيد بشأن المعونة المالية. من خالل زيارة الرابط: 

https://wasc.aw.gov/actionplan

فهم القروض الطالبية 
https://studentloaned.wa.gov/ الوصول إلى المصادر والمواد ذات الصلة بالقروض الطالبية يرجى زيارة الرابط التالي

 
فهم المصطلحات أو اللغة األجنبية

تعلم ما المقصود بهذه المصطلحات. إن مسرد معلومات الكلية متاح باللغة اإلنجليزية والروسية والصومالية واألسبانية والفيتنامية. يرجى 
http://www.wcan.org/college-knowledge :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 7281-928-360 تعرف على المزيد من خالل 

http://wsac.wa.gov/otterbot :الرابط التالي

راجع شروط منح المعونة المالية الخاص بك وتأكد من فهمها.	 
 إذا كنت تفكر في رفع تظلم، يرجى االتصال بمكتب المعونة 	 

المالية الخاص بك واسألهم عن كيفية تقديم تظلم.
 راجع أحدث خطاب منح والموقع اإللكتروني للمدرسة أو 	 

البرنامج لمعرفة إذا هناك أي خطوات إضافية يجب أن تتخذها 
للتقدم بطلب الحصول على معونة أم ال. 

 راجع فاتورة التعليم وتأكد من فهمها. عادًة ما يكون لدى 	 
الطالب أسئلة عن المصاريف الواردة في فواتير التعليك 

وربما توجد نفقات يمكنك إغفالها أو ال يتعين عليك سدادها.
أكمل عملية التحقق من المعونات المالية بما في ذلك القروض.	 
 تحدث إلى مستشارك عن كيفية السداد أي كان الرصيد المتبقي 	 

بعد منحك المعونة المالية.
قدم ميزانية للكلية تشمل االنتقاالت والطعام واألموال المنفقة.	 

 يجب عليك التقدم من جديد بطلب للحصول على معونة مالية كل 	 
عام تكون فيه في التعليم أو في التدريب بعد المدرسة الثانوية

 	 FAFSA قم بتعبئة طلب الحصول على 
 Free Application for Federal Student Aid( 

WASFA معونة الطالب الفيدرالية( أو 
 Washington Application for State Financial(  Aid 

 معونة والية واشنطن( في وقت مبكر بعد األول من أكتوبر
 قدر المستطاع للحصول عليها في العام الدراسي التالي.

لطلبات الحصول على FAFSA، سوف تستخدم أنت ووالديك نفس معونات 	 
الطالب الفيدرالية التي حصلت عليها أثناء العام األخير من المدرسة 

الثانوية. امنح والديك الوقت الكافي الستكمال جزئهم.
 اطلب من مكتب المعونات المالية الخاص بك مساعدتك في طلبك 	 

 للحصول على FAFSA أو WASFA أو تحقق إذا كان لديهم أي 
فعالية حملة العام الثاني عشر.

اكتشف ما هو تاريخ أولوية مدرستك للحصول على المعونة المالية. تأكد أن جميع أوراق العمل الخاص بك منفذة ومن ثم تؤهلك 	 
للحصول على المعونة الممكنة. 

ابحث عن المنح الدراسية طوال كل عام تكون فيه في المدرسة تحقق إذا كانت المدرسة تقدم منحة دراسية تأسيسية أو مؤسسية 	 
احتفظ بسيرة ذاتية محدثة لمساعدتك في طلبات التقدم للحصول على المنح الدراسية الخاصة بك وخطابات التوصية.

لقد وقع على االختيار للتحقق من طلب FAFSA؟ قدم المستندات التي تطلبها المدرسة في توقيتات المدرسة المحددة. 	 
مواجهة طارئ مالي؟ اسأل المدرسة إذا كانوا يقدمون قرض طوارئ أو منحة طوارئ أم ال. 	 

 ُ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 201
كيف أحصل على تمويل للتعليم بعد المدرسة الثانوية

www.gearup.wa.gov

الخطوات التالية

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 بمقدمي المنح 

 .Washington 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. 

 TheWashboard.org

المصادر

 كيفية االستمرار في سداد 
مصروفات الدراسة 



يعد التقدم لاللتحاق وطلب الحصول على معونة مالية )باستخدام FAFSA أو WASFA( الخطوات األولى في طريقك لاللتحاق بالتعليم أو 
التدريب ما بعد المدرسة الثانوية. وقد يستغرق األمر شهرين قبل أن تعرف إذا كنت قد قبلت أم ال وما نوع المعونة المالية التي سوف تقدم لك. 

حتى وإن تم قبولك في كلية، يوجد الكثير من العمل لالضطالع به قبل اتخاذ قرارك النهائي واالستعداد. يجب عليك التفكير في المعونة المالية 
المتاحة في كلياتك التي تفكر بااللتحاق بها ويجب أن تتخذ قراراً بشأن إذا كنت تريد العيش في الحرم الجامعي أو ستختار السفر. 

عندما يرسل لك مكتب المدرسة عرضاً بمعونة، سوف يتعين عليك اختيار أي معونة مالية تريدها. 	 
ادرس الخيارات بعناية واتخذ قراراً مستنيراً. 	 
إذا عرضت عليك خيارات معونة مالية فإن القاعدة هي: بدون رسوم أوالً )المنح الدراسية والمنح( ثم بعد ذلك تأتي األموال 	 

المكتسبة )دراسة العمل( وفي األخير تأتي األموال المقترضة )قروض الطالب الفيدرالية(. 

كن هادئاً  أن يقع عليك االختيار ال يعني أن هناك شيء خاطئ 

التحقق هي عملية تستخدمها مدرستك للتأكد أن معلومات التي وردت في طلب FAFSA الخاص بك دقيقة.  يتم اختيار بعض األشخاص 
 .FAFSA بصورة عشوائية وتضطلع بعض المدارس بالتحقق من جميع استمارات طلبات

ثم بعد تابع، وال تهمل هذا الطلب. كل ما يتعين عليك فعله هو تقديم مستنداتك لمدرستك عند طلبها - وتأكد من أن يتم ذلك في المواعيد 
المحددة للمدرسة وإال لن تكون قادراً على الحصول على المعونة المالية. 

 لكل كلية حطاب منح مختلف قليل عن اآلخر. بعد أن تقدم الطلب المجاني للحصول 
 )WASFA( أو طلب معونة والية واشنطن )FAFSA( على معونة الطالب الفيدرالية 
سوف تحصل على خطاب منح معونة مالية من كل مدرسة قد تم قبولك فيها. سوف 

ُيلخص كل خطاب تكلفة االلتحاق لدوام كلي لمدة عام واحد باإلضافة إلى حزمة المعونة 
المالية. يمكنك االطالع على أوراق عمل خطاب المنح لمقارنتها بتكلفتك، والمعونات 

 المتاحة ومصادر السداد للكلية من خالل الرابط التالي
https://gearup.wa.gov/students-families

أشياء يجب أن تأخذها في االعتبار عند مقارنة خطابات المنح 
حدد تكلفتك الحقيقية وتذكر أن التكاليف غير المباشرة ال تحتسبها الكلية في الفاتورة عند التفكير في التكلفة التي تحتاج أن تغطيها أدرج 

التكاليف المباشرة والتكاليف غير المباشرة التي تحتاج إليها. أسئلة يجب أن تأخذها في االعتبار: 
هل سوف تسافر أو تنتقل من وإلى الحرم الجامعي كثيراً؟ ما األموال التي تتوقع أن تحتاج إليها في أثناء العام الدراسي؟ 	 
هل يمكنك شراء كتب وأدوات مستعملة؟ أو هل يمكنك استعارتها من المكتبة؟ هل يقتضي برنامج الدرجة العلمية الخاص بك الكثير 	 

من الكتب أو األدوات؟ اطلب من مكتب االلتحاق الحصول على معلومات أكثر إذا اقتضى األمر. 
ما أنواع النفقات الشخصية التي تتوقع أن تنفقها في أثناء العام الدراسي؟ 	 

هل معونتك متجددة أم ال )بمعنى أنه يمكنك استخدامها ألكثر من عام واحد(؟ بعض المنح الدراسية تطلب الحصول على معدل تراكمي معين 
لتصبح متجددة. تشترط بعض المنح أن تستوفي بشروط الدخل كل عام. تأكد من مكتب المعونة الخاص بك من إذا كانت المنحة الدراسية 

المحددة أو المنحة متجددة أم ال. 

هل أنت طالب منحة دراسية جامعية مقيدة؟ تذكر أن المنح الدراسية الجامعية المقيدة هو التزام مبكر بأن المعونة المالية مخصصة للطالب 
المستحقين سوف تغطى ثالث تكاليف محددة: التعليم باألسعار العامة وبعض الرسوم وبدل الكتب الصغيرة. سوف يتباين المبلغ المحدد وفقاً 
لكل مؤسسة وكل طال ولكن التكلفة المدرجة أعاله سوف ُتغطى من برامح المعونات المالية مثل منحة جامعة Washington. يجب عليك 

استيفاء اشتراطات االستحقاق من ناحية الدخل عند التقدم بطلب الحصول على معونة مالية. وسوف يتم تحديد هذا من مكتب المعونة المالية 
عند التقدم بطلب FAFSA أو WASFA. كما يجب عليك أيضاً استيفاء التزام التقيد بالكلية. 

هل تحتاج المساعدة في فهم خطاب المنح؟ يرجى االتصال بمكتب المعونة المالية أو مكتب االلتحاق بالكلية إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات.

هل تغيرت أحوالك المالية؟ 

قد تتعرض لتغيير في الدخل عن الوضع الذي أبلغت به عند 
تقديم طلب الحصول على معونة مالية أو عن ما أفاد به 

إقرارك الضريبي عن العام المنصرم. 

يجب عليك التواصل مع إدارة المعونات المالية في الكليات 
التي تقدمت إليها. 

SwiftStudent هي أداة مجانية لفهم التظلمات وتقدم نماذج 
مكتوبة لخطاب التظلم من المعونات المالية. ال تشارك هذه 

األداة معلومات المستخدم مع أي طرف خارجي.

أنا قدمت الطلب واآلن ماذا بعد؟
أي معونة مالية افضل ألقبلها؟

تم اختيارك للتحقق؟

المصادر
التحقق المتصفح )فيديو(

https://www.youtube.com/user/WSACouncil/videos

فهم خطابات المنح الخاصة بك 

المصادر
ورق عمل خطاب المنح - العيش في الحرم الجامعي
ورق عمل خطاب المنح - العيش في الحرم الجامعي

المكونات الرئيسية لخطاب المنح
https://gearup.wa.gov/students/pay-for-college

فهم المنح الخاص بك )فيديو(
https://www.youtube.com/user/WSACouncil/videos

الحصول على مساعدة
 يرجى زيارة الرابط التالي

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

.FAFSA أو WASFA طلب الحصول على

المصادر
تظلمات المعونات المالية WASC )موقعإلكتروني(

https://wsac.wa.gov/financial-aid-appeals

كيف تطلب تظلم من المعونة المالية )فيديو(
https://www.youtube.com/user/WSACouncil/videos

 SwiftStudent )أداة( مجانية
https://formswift.com/swift-student

الطريقة التي يتم القبول بها
المنح الدراسية والمنح

)Washington على سبيل المثال منحة بيل أو جامعة(
 ال يتعين عليك سداد المقابل المادي طالما ُتحرز تقدًما أكاديمًيا ُمرضًيا. تأكد 

 أنك فهمت الشروط التي يجب استيفائها للمحافظة على هذه المعونة
 )مثل المعدل التراكمي( 

دراسة العمل
 ال يتعين عليك سداد المقابل المادي طالما ُتواصل إحراز تقدماً أكاديمياً 

لست مضطًرا للعمل من أجل ذلك، لذا تأكد من تحقيق التوازن بين العمل 
والفصول الدراسية. 

القروض الفيدرالية للطالب
يجب عليك سدادها مع الفوائد أفضل أنواع القروض التي تقبل أوالً هي:

1. القرض المدعوم   2. القرض غير المدعوم   3. القرض اإلضافي لولي األمر

القروض الحكومية أو القروض الجامعية
 يجب عليك سدادها مع الفوائد قد ال تكون هذه شروط استحقاق هذه 

 الشروط جيدة مثل شروط القرض الفيدرالي تأكد من مراجعة الشروط 
ومقارنتها عند اتخاذ قرار. 

القروض الخاصة
يجب عليك سدادها مع الفوائد شروط هذه القروض أقل تفضياًل من شروط 

القروض الفيدرالية. ال يمكن الدمج بين هذه القروض والقروض الفيدرالية عند 
السداد. فقد يجعل ذلك خطة السداد الخاصة بك صعبًة. 


