
شرک در کالج در یوتا
دانشجویان بدون مدرک قانونی و دریافت کنندگان DACA می توانند در 

یوتا در کالج شرکت کنند. تمامی دانشجویان بدون توجه به وضعیت 
مهاجرت، واجد شرایط پذیرش در هر کدام از کالج ها و دانشگاه های معتبر 

(دولتی یا خصوصی) در یوتا هستند.

شرکت در کالج

شرکت در کالج بیرون از ایالت
هر ایالت قوانین خاص خود را در ارتباط با پذیرش دریافت کنندگان 

DACA و افراد فاقد مدرک قانونی دارد. با دفتر پذیرش کالج مورد نظر 
خود برای صحبت درباره انتخاب هایتان گفت و گو کنید.

FAFSA

 (FAFSA)    درخواست رایگان برای کمک هزینه دانشجویی فدرال
درخواستی است که دانشجویان باید هر ساله به منظور دریافت کمک 

هزینه فدرال شامل بورسیه پل (Pell، کار-تحصیل و وام های دانشجویی 
فدرال تکمیل کنند.

«غیرشهروندان واجد شرایط» خاصی می توانند FAFSA را تکمیل 

کرده و واجد شرایط کمک مالی فدرال شوند. برای تکمیل FAFSA به 
عنوان یک غیرشهروند واجد شرایط، شما بایستی «شماره ثبت اتباع 

بیگانه» خود را در FAFSA وارد کنید.

تحت قوانین جاری، دانشجویان فاقد مدرک قانونی و دریافت کنندگان 
DACA در دسته غیرشهروندان واجد شرایط قرار ندارند و بنابراین 

واجد شرایط کمک مالی فدرال نمی باشند. در بسیار از موارد، دانشجویان 
 FAFSA نیاز به تکمیل DACA فاقد مدرک قانونی و دریافت کنندگان
نخواهند داشت. در صورتی که به منظور بورسیه ای درخواست می دهید 

که بایستی FAFSA را تکمیل کنید، با مسئول کمک مالی در کالج یا 
دانشگاه خود به منظور دریافت کمک صحبت کنید.

در صورتی که شهروند ایالات متحده هستید اما پدر یا مادر شما فاقد 
مدرک قانونی است، می توانید و بایستی FAFSA را تکمیل کنید. بایستی 

برای شماره تامین اجتماعی پدر یا مادر خود را وارد کرده و صفحه 
امضای FAFSA را چاپ، امضا و پست کنید.

توانایی مالی پرداخت شهریه کالج
شهریه درون ایالتی

تحت لایحه شماره 144 یوتا، دانشجویان فاقد مدرک قانونی 
در صورتی که برای مدت سه سال یا بیشتر در یکی از 

دبیرستان های یوتا تحصیل کرده و در یوتا فارغ التحصیل 
دبیرستان شوند و یا در یوتا GED دریافت کنند، واجد 

شرایط شهریه درون ایالتی می شوند. دانشجویان بایستی یک 
اظهارنامه HB 144 را از طریق کالج خود برای واجد 

شرایط شدن ثبت کنند.

بورسیه ها
دانشجویان بدون مدرک نیز ممکن است واجد شرایط بورسیه 

های خصوصی، برخی ایالتی و/یا سازمانی باشند.

از دانشجویان درخواست می شود در صورت صلاحیت برای 
هر نوع بورسیه ای در صورتی که واجد شرایط باشند 

درخواست ارائه کنند. وبسایت های مفید شامل موارد زیر 
است:

کلیدهای موفقیت
(UU و (SLCC مرکز رویا

Edúcate-یوتا

fafsahelp@ushe.edu  /  801-366-8487
این برگه برای کمک به دانشجویان فاقد 

 DACA مدرک قانونی و دریافت کنندگان
در یوتا برای فهم انتخاب های خود برای 

شرکت در کالج و پرداخت هزینه آن 
طراحی شده است.

به افراد رویاپرداز در اینجا 
خوش آمد می گوییم.

تصویر Nathan Dumlau ، با اجازه استفاده می شود

Farsi

https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://fafsa.ed.gov/help/fotw15a.htm
https://studentaid.gov/sites/default/files/financial-aid-and-undocumented-students.pdf
https://ushe.edu/k-12-outreach/college-directory/
https://studentaid.gov/sites/default/files/financial-aid-and-undocumented-students.pdf
https://studentaid.gov/help/signing-without-fsa-id
https://le.utah.gov/~2002/bills/static/HB0144.html
https://educate-utah.org/hb144-facts/
https://www.ktsutah.org/
http://www.slcc.edu/dreamcenter/
https://dream.utah.edu/
https://educate-utah.org/scholarships/

