
 تكساس والية لطالب (FAFSAللمنحة المالية)الموعد النهائي كانون الثاني/ يناير 15

 

حصول على أنواع مختلفة من لل الخطوة األولى(للطالب معونة الفيدراليةللالتطبيق المجاني  FAFSAإستمارة ) يمثل ملء

 .كليةالتحضيرات لل توسعلأفضل وسيلة هوفي وقت مبكر( FAFSA)ء من ملءوأن اإلنتها المساعدات المالية للمدارس 

 ستكمال طلباتإفيه  بيجفيما يتعلق بالوقت الذي  محددعلى الرغم من أن الحكومة الفيدرالية ليس لديها موعد نهائي 

(FAFSA  أي ينايركانون الثاني / 15هو تكساس فإن الموعد النهائي لوالية وبالنسبة  .جميع الواليات الخمسين تقوم بذلكفإن 

 .قبل شهرين من العام الماضي

 120دات الفيدرالية للطالب أكثر من يقدم مكتب المساع . كل عام الطالبالتقدم للحصول على مساعدة اعند  إن التوقيت مهم

للطالب الذين التعليم العالي. سيتم إعطاء األولوية  لمساعدة الطالب على دفع تكاليفمليار دوالر من خالل المنح والقروض 

 .طلبات قبل الموعد النهائيالقدمون يت

للحصول على  خطة سيتم إدخالك في، 2019يناير كانون الثاني / 1بحلول (FAFSA)كإذا قمت بإكمال طلب باإلضافة الى ذلك

 .ينايركانون الثاني / سيتم منح المنح الدراسية في  و دوالر. 500ثالث منح دراسية قدرها 

 .سيتم إدخالك تلقائياً للفوز (FAFSA)متطلبات بمجرد إكمالو

  www.fafsa.govاإلنترنت على الموقعالمساعدة المالية بواسطة يمكن للطالب وأولياء أمورهم التقدم بطلب للحصول على 

 عليك سوى تنزيل تطبيقماهاتفك  ( منFAFSAإستمارة)مباشرة من هاتفك. لتعبئة  (FAFSAإستمارة ) مكنك أيًضا ملءيو

myStudentAid   المحمول  بالهاتفالخاص  )Android or iOS( المحمولهاتفك  منإلستمارة ا وتعبئته. 

ألغراض الدراسة. إذا كان قد تكون مؤهالً للتصنيف كمقيم في والية تكساس ليس مواطن أمريكي  ي أنكإذا كنت طالبًا أجنبيًا أ

 الوالية . لتقديم طلب للحصول على مساعدات مالية منمن الواليةاألمر كذلك ، فقد تكون مؤهالً للحصول على معونة مالية 

 .هنا ةالحصول على اإلستماريمكنك و)تطبيق تكساس للمعونة المالية الحكومية(.  يمكنك إكمال

 مساعدات المالية؟للمساعدة مالية قيمة. ولكن كم تعرف عن هذا التطبيق  فإنك ستفقد(FAFSAإستمارة) إذا لم تقم بإكمال

  للمساعدة المالية: (FAFSA) إستمارتك ح الهامة حول ملء بياناتفيما يلي بعض النصائ

للمساعدة المالية الفدرالية ) ومن هنا جاء األسم التطبيق المجاني  اليكلفك أي شئ (FAFSAإن إكمال إستمارة ) .1

 للطالب(

بمثابة توقيعك اإللكتروني.  سيكون الذي (FSA ID) حساب يجب عليك إنشاء (FAFSAإستمارة) تقديمقبل  .2

إذا كان األخ األكبر قد تقدم بطلب للحصول ألحد الوالدين.حساب واحد  ستستخدم نفس الحساب كل عام. ستحتاج و

 (.FSA ID)لدية  أن أحد والديكفستجد  العام الماضي  ( FAFSAالمساعدة المالية)  على

  . المنحةالحصول على المدرسة من أجل االستمرار في  فية الىكل عام تذهب  (FAFSAإكمال )يجب عليك  .3

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fsa.mystudentaid&referrer=utm_source%3DFSA%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dfrompartners%26utm_campaign%3D201920bff
https://itunes.apple.com/app/apple-store/id1414539145?mt=8
http://www.thecb.state.tx.us/reports/PDF/11596.PDF?CFID=68578290&CFTOKEN=83961888
http://www.thecb.state.tx.us/reports/PDF/11596.PDF?CFID=68578290&CFTOKEN=83961888
http://www.thecb.state.tx.us/reports/PDF/11596.PDF?CFID=68578290&CFTOKEN=83961888


 (Texas Grant Awards)والية تكساس أن جوائز . يكون أفضل وقت مبكر في(FAFSA)طلبك  كلما تقدم .4

 .مارسأذار/ 1بعد  قدمت الطلب خاصة إذا و محدودة

ولكنك لن تتلقى  بدء الدراسة في الكلية الذي يسبقاليوم  تقديم الطلب فييمكنك  (Pell Grant) منحة بالنسبة إلى .5

 سترداد.اإلتحصل على شيك  ثًم نشخصياً ومأكتوبر. هذا يعني أنك تدفع تشرين األول/المعونة المالية حتى 

المساعدة المالية  على لللحصو لينهمؤ ايكونو لكي ( Selective Service) خدمة في لتسجيلا رالذكو  على يجب .6

 .. وفقاً للقانونالفدرالية للطالب

 تكون موجودة في ملفأن  تتطلب  ذلك القروض والمنح ودراسة العمل بما فيجميع المساعدات الفيدرالية  .7

(FAFSA) . 

قدم  ال سيما المعونة المؤسسية.  المعونةمن أنواع   قد يحصلوا على نوع أصحاب الدخول المرتفعة أن  .8

 .من ذوي الدخل المرتفعحتى إذا كنت تعتقد أن والديك  (FAFSA)طلب

غطي ستة تبدون قيود. س -تذكر أن المنحة هي أموال مجانية  دوالر.  6095هو (Pell Grant) الحد األقصى لمنحة .9

 .مجتمعللبعض األموال في كلية هيوستن وصرف والكتب  فصول دراسية

في خريف المسجلين " سيستخدم الطالب  ”prior, prior year“" بئرالضا تبيانا نآلا (FAFSA) دميستخ .10

 .2017بيانات الضرائب لعام  2019

 (FAFSA) جها إلكمالورقة العمل هذه لجمع كل المعلومات الهامة التي تحتا ستخدمإ

https://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/domain/4/documents/2019/11/2019-2020_FAFSA_TASFA_Worksheet_English_Version.pdf

