 15كانون األول (يناير) الموعد المفضل لتقديم الطلبات على المساعدة المالية( )FAFSAلطالب تكساس
إن إكمال طلبات( )FAFSAهي الخطوة األولى نحو الحصول على العديد من المساعدات المالية المدرسية المختلفة وإكمال
تطبيق( )FAFSAفي وقت مبكرهو أفضل طريقة لزيادة حزم المنح للكلية.
على الرغم من أن الحكومة الفيدرالية ليس لديها موعد نهائي محدد فيما يتعلق بوقت إكمال طلبات (()FAFSAالتطبيق المجاني
للمساعدة الفيدرالية للطالب) ولجميع الواليات الخمسين .وبالنسبة لتكساس سيكون الموعد المفضل  15يناير (كانون الثاني)
.2020
وعند التقديم للحصول على مساعدة الطالب فأن التوقيت مهم .يقدم مكتب المساعدات الطالبية الفيدرالية سنويا ً أكثر من 120
مليار دوالر من خالل المنح والقروض وصناديق الدراسة والعمل لمساعدة الطالب على دفع تكاليف التعليم العالي .سيتم منح
األولوية لهة األموال للطالب الذين يتقدمون قبل الموعد النهائي للنظر في األولوية.
يمكن للطالب وأولياء أمورهم التقدم بطلب للحصول على المساعدة المالية بواسطة اإلنترنت على الموقعwww.fafsa.gov
ويمكنك أيضًا ملئ إستمارة ( )FAFSAمباشرة من هاتفك .لتعبئة إستمارة( )FAFSAمن هاتفك ماعليك سوى تنزيل تطبيق
 myStudentAidالخاص بالهاتف المحمول ) (iOS or Androidوتعبئته اإلستمارة من هاتفك المحمول.
كل ما يتعلق بعملية التقديم ل( )FAFSA
إذا كنت طالبًا أجنبيًا أي أنك ليس مواطن أمريكي قد تكون مؤهالً للتصنيف كمقيم في والية تكساس ألغراض الدراسة .إذا كان
األمر كذلك  ،فقد تكون مؤهالً للحصول على معونة مالية من الوالية .لتقديم طلب للحصول على مساعدات مالية من الوالية
يمكنك إكمال (تطبيق تكساس للمعونة المالية الحكومية) .ويمكنك الحصول على اإلستمارة هنا.
إذا لم تقم بإكمال إستمارة( )FAFSAفإنك ستفقد مساعدة مالية قيمة .ولكن كم تعرف عن هذا التطبيق للمساعدات المالية؟
فيما يلي عشر نصائح هامة حول ملئ بيانات إستمارتك ( )FAFSAللمساعدة المالية:
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

إن إكمال إستمارة ( )FAFSAاليكلفك أي شئ ( ومن هنا جاء األسم التطبيق المجاني للمساعدة المالية الفدرالية
للطالب)
قبل تقديم إستمارة( )FAFSAيجب عليك إنشاء حساب ( )FSA IDالذي سيكون بمثابة توقيعك اإللكتروني.
وستستخدم نفس الحساب كل عام .ستحتاج حساب واحد ألحد الوالدين.إذا كان األخ األكبر قد تقدم بطلب للحصول
على المساعدة المالية( ) FAFSAالعام الماضي فستجد أن أحد والديك لدية (.)FSA ID
يجب عليك إكمال ( )FAFSAكل عام تذهب فية الى المدرسة من أجل االستمرار في الحصول على المنحة.
كلما تقدم طلبك ()FAFSAفي وقت مبكر يكون أفضل .أن جوائز والية تكساس()Texas Grant Awards
محدودة وخاصة إذا قدمت الطلب بعد  15كانون األول(يناير).
بالنسبة إلى منحة ( )Pell Grantيمكنك تقديم الطلب في اليوم الذي يسبق بدء الدراسة في الكلية ولكنك لن تتلقى
المعونة المالية حتى تشرين األول/أكتوبر .هذا يعني أنك تدفع شخصيا ً ومن ثًم تحصل على شيك اإلسترداد.
يجب على الذكور التسجيل في خدمة (  )Selective Serviceلكي يكونوا مؤهلين للحصول على المساعدة المالية
الفدرالية للطالب .وفقا ً للقانون.
جميع المساعدات الفيدرالية بما في ذلك القروض والمنح ودراسة العمل تتطلب أن تكون موجودة في ملف
(.)FAFSA
أن أصحاب الدخول المرتفعة قد يحصلواعلى نوع من أنواع المعونة ال سيما المعونة المؤسسية .قدم
طلب( )FAFSAحتى إذا كنت تعتقد أن والديك من ذوي الدخل المرتفع.
ً
الحد األقصى لمنحة ()Pell Grantهو  6195دوالر .تذكر أن المنحة هي أموال مجانية  -بدون قيود .فمثال 6000
الفصول دراسية والكتب وصرف بعض األموال في كلية هيوستن للمجتمع.

 .10يستخدم ( )FAFSAاﻵن بيانات الضرائب " ” "“prior, prior yearسيستخدم الطالب المسجلين في خريف
 2020بيانات الضرائب لعام .2018
إستخدم ورقة العمل هذه لجمع كل المعلومات الهامة التي تحتاجها إلكمال ()FAFSA

