Resources for Dreamers
For students born outside the U.S. and without legal status

COLLEGE FACTS

DREAMers can apply to and attend any college
Can qualify as a TX resident and pay in-state tuition due to
TX Law (Senate Bill 1528), as long as students have lived in
TX for 3 years before HS graduation

TALK TO YOUR HIGH
SCHOOL ADVISOR

FINANCIAL
AID
Students do not qualify for
federal financial aid (FASFA)
but DO qualify for state aid
(TASFA) to help pay for college
Applying for TASFA can take
many steps, so students should
get help from their advisor
There are many local & national
scholarships available on our
website

TAXES
All families who earn income
must file taxes to complete the
TASFA
Adults without a SSN must apply
for a different number (ITIN)
from the IRS
BakerRipley is a community
organization that helps with tax
and ITIN services for FREE

@HISD_WINGS

Questions
about
college or
financial aid?
Scan to book
an appt.

LEGAL SERVICES &
DACA ASSISTANCE
Catholic Charities
Memorial Assistance
Ministries
FIEL

DREAMERS WEBSITE
Want more
information,
resources,
TASFA tips,
and scholarships?
Scan to visit our
site.

HoustonISD.org/Dreamers

713-967-5231

RECURSOS PARA SOÑADORES
Para estudiantes nacidos fuera de EE. UU. y sin estatus legal

ACCESO A LA UNIVERSIDAD

Los Soñadores pueden solicitar admisión y asistir a cualquier
universidad
Por ley (SB 1528), pueden calificar como residentes de TX y pagar
colegiatura estatal siempre y cuando los estudiantes hayan vivido
en TX durante 3 años antes de graduación de la preparatoria

AYUDA
FINANCIERA

HABLA CON TU
CONSEJERO

Los estudiantes no califican para
recibir fondos federales
(FAFSA) pero SÍ pueden recibir
fondos estatales (TASFA)
Solicitar TASFA es un proceso
de varios pasos, por eso te
recomendamos que le pidas
ayuda a tu consejero
En nuestro sitio web hay
información de muchas becas
locales y nacionales

IMPUESTOS
Todas las familias que tienen
ingresos deben presentar
impuestos para solicitar TASFA
Los adultos sin número de Seguro
Social deben solicitar un número
ITIN al IRS
BakerRipley es una organización
comunitaria que ofrece ayuda
GRATIS para los impuestos y la
solicitud de ITIN

@HISD_WINGS

¿Preguntas
sobre la
universidad o la
ayuda financiera?
Escanea este
código para hacer
una cita

SERVICIOS LEGALES
Y AYUDA PARA DACA
Catholic Charities
Memorial Assistance
Ministries
FIEL

SITIO WEB PARA
SOÑADORES
¿Quieres más
información,
recursos, ayuda con
TASFA y becas?
Escanea este
código para visitar
nuestro sitio

HoustonISD.org/Dreamers

713-967-5231

NGUỒN NĂNG CHO
DREAMERS
Cho các học sinh sinh ở ngoài Hoa Kỳ và không có tình trạng hợp pháp

CÁC DỮ KIỆN ĐẠI HỌC
“DREAMers” có thể nộp đơn và theo học bất cứ đại học nào
Có thể đủ điều kiện là một thường trú nhân ở TX và trả học phí
trong-tiểu-bang theo luật TX (Senate Bill 1528), một khi học sinh
sống trong TX 3 năm trước khi tốt nghiệp Trung Học

NÓI CHUYỆN VỚI
VỊ CỐ VẤN TRUNG HỌC

TRỢ GIÚP TÀI
CHÁNH
Những học sinh không đủ điều kiện
để được liên bang trợ giúp tài chánh
(FASFA) nhưng ĐỦ điều kiện để
được tiểu bang trợ giúp tài chánh
(TASFA)
Nộp đơn TASFA có thể có nhiều
bước, do đó học sinh cần sự giúp
đỡ của các cố vấn
Có nhiều học bổng địa phương &
toàn quốc trong trang mạng của
chúng tôi

THUẾ
Tất cả gia đình nào có lợi tức thì
phải khai thuế để hoàn tất đơn
xin TASFA
Người lớn không có thẻ SSN thì
phải nộp đơn xin một số khác
(ITIN) từ IRS
BakerRipley là một tổ chức giúp
đỡ các dịch vụ về thuế và ITIN
MIỄN PHÍ

@HISD_WINGS

Có những thắc
mắc về đại học
hay trợ giúp tài
chánh?
Hãy chụp hình
này để lấy hẹn

GIÚP ĐỠ DỊCH VỤ
LUẬT PHÁP & DACA
Catholic Charities
Memorial Assistance
Ministries
FIEL

TRANG DREAMERS
Muốn biết thêm
thông tin, các
nguồn năng, lời
khuyên TASFA, và
học bổng?
Hãy chụp hình này
để vào trang của
chúng tôi.

HoustonISD.org/Dreamers

713-967-5231

