التقديم للمنح الدراسية لمؤسسة ( )Finger Family Foundation Scholarshipsمفتوح اآلن
تقديم الطلبات لغاية  28شباط (فبراير) للحصول على منحة دراسية كاملة في التعليم المهني والتقني
يستطيع الطالب الذين يفكرون في الحصول على وظيفة في مجال البناء أو النقل أو التجميل أو التمريض أو التكنولوجيا
الصناعية الحصول على منحة دراسية كاملة في أحد هذه المجاالت أوغيرها .وتكشف بيانات الصناعة المحلية والوطنية عن
الحاجة إلى موظفين ذوي مهارات عالية وفي وظائف سريعة النمو وبإمكانات كبيرة في الدخل.
تقدم مؤسسة ( )Marvy Finger Family Foundation Scholarshipومنذ عام  2012منحة دراسية كاملة لخريجي
المنطقة التعليمية ( )HISDتغطي المصاريف الدراسية التي مدتهاعامين أوالدراسة في برنامج الشهادات في مجال المهن ذات
الطلب العالي .ال تشمل هذه المنحة الدراسية الرسوم الدراسية فحسب بل الكتب والرسوم وغيرها أيضاً.
تقدم مؤسسة ( )Fingerما يقارب  80منحة دراسية كاملة للحصول على شهادة مهنية أو برنامج شهادة أو شهادة في الهندسة
المعمارية والبناء والعلوم الصحية والضيافة والسياحة والخدمات اإلنسانية والقانون والسالمة العامة وتكنولوجيا المعلومات
وتوزيع النقل والخدمات اللوجستية .تشمل هذه المجاالت التكييف والسباكة وتقنيات الصيدلة واللحام والنقل البحري ( تجد مع
اإلستماره قائمة كاملة).
تعتمد المنح الدراسية على رغبة الطالب في برنامج مهني وتقني وعلى الدرجات( حد أدنى ) 2.0 GPAوعلى األنشطة التي
شارك فيها في المدرسة واإلحتياجات المالية.
وللحصول على المنحة يجب على الطالب:
•
•
•

التسجيل على شهادة كلية لمدة عامين أو برنامج شهادة معتمدة في منطقة هيوستن لخريف . 2020
إستخدام هذه المنحة ألغراض المصاريف التعليمية (بإستثناء النقل والغذاء والسكن) ويتضمن ذلك جميع األدوات
والمعدات التي يحتاجها في الكلية.
إكمال الكلية أو البرنامج المعتمد في غضون عامين من تاريخ القبول.

يرجى زيارة موقع ( )Career Readinessهنا للحصول على إستمارة الطلبات وأن آخر موعد للتقديم هو يوم الجمعة
المصادف  28شباط (فبراير) .2020
أرسل ملف المنحة الكامل إلى:
Marvy Finger Family Foundation
ATTN: Cruz Casiano
99 Detering Suite 155
Houston, TX 77007
يجب أن يكون طلبلك مختوما ً بختم البريد ليوم الجمعة المصادف  28شباط (فبراير) .2020
لإلستفسار يرجى اإلتصال ب( )Cruz Casianoغلى رقم الهاتف  713-867-7044أو بواسطة األميل
scholarship@fingercompanies.com

