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اﯾﻦ ﺑﺮﮔﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﺎﻗﺪ
ﻣﺪرک ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن DACA
در ﯾﻮﺗﺎ ﺑﺮای ﻓﻬﻢ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای
ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎﻟﺞ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ آن
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ اﻓﺮاد روﯾﺎﭘﺮداز در اﯾﻨﺠﺎ
ﺧﻮشآﻣﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ.

fafsahelp@ushe.edu / 801-366-8487

ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎﻟﺞ
ﺷﺮک در ﮐﺎﻟﺞ در ﯾﻮﺗﺎ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺪون ﻣﺪرک ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  DACAﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در
ﯾﻮﺗﺎ در ﮐﺎﻟﺞ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ،واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮش در ﻫﺮ ﮐﺪام از ﮐﺎﻟﺞﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ
)دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ( در ﯾﻮﺗﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎﻟﺞ ﺑﯿﺮون از اﯾﺎﻟﺖ
ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص ﺧﻮد را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
 DACAو اﻓﺮاد ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪرک ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دارد .ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺎﻟﺞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺧﻮد ﺑﺮای ﺻﺤﺒﺖ درﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎﯾﺘﺎن ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ  ، Nathan Dumlauﺑﺎ اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﮐﺎﻟﺞ

FAFSA
درﺧﻮاﺳﺖ راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻓﺪرال )(FAFSA
درﺧﻮاﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺪرال ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﭘﻞ ) ،Pellﮐﺎر-ﺗﺤﺼﯿﻞ و وام ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
ﻓﺪرال ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﻬﺮﯾﻪ درون اﯾﺎﻟﺘﯽ
ﺗﺤﺖ ﻟﺎﯾﺤﻪ ﺷﻤﺎره  144ﯾﻮﺗﺎ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪرک ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﯾﮑﯽ از
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﯾﻮﺗﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و در ﯾﻮﺗﺎ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ در ﯾﻮﺗﺎ  GEDدرﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،واﺟﺪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻬﺮﯾﻪ درون اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﯾﮏ
»ﻏﯿﺮﺷﻬﺮوﻧﺪان واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ« ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ  FAFSAرا ﺗﮑﻤﯿﻞ
اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ  HB 144را از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻟﺞ ﺧﻮد ﺑﺮای واﺟﺪ
ﮐﺮده و واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺪرال ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ  FAFSAﺑﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺪن ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻏﯿﺮﺷﻬﺮوﻧﺪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ »ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ اﺗﺒﺎع
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ« ﺧﻮد را در  FAFSAوارد ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻮرﺳﯿﻪﻫﺎ

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺪون ﻣﺪرک ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮرﺳﯿﻪ
ﺗﺤﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎری ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪرک ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ اﯾﺎﻟﺘﯽ و/ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 DACAدر دﺳﺘﻪ ﻏﯿﺮﺷﻬﺮوﻧﺪان واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد در ﺻﻮرت ﺻﻠﺎﺣﯿﺖ ﺑﺮای واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺪرال ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺑﺴﯿﺎر از ﻣﻮارد ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪرک ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  DACAﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ FAFSA
ﻫﺮ ﻧﻮع ﺑﻮرﺳﯿﻪای در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮرﺳﯿﻪای درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽدﻫﯿﺪ
درﺧﻮاﺳﺖ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .وﺑﺴﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ  FAFSAرا ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ در ﮐﺎﻟﺞ ﯾﺎ
اﺳﺖ:
داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﻣﺮﮐﺰ روﯾﺎ  (SLCCو (UU
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﯾﺎﻟﺎت ﻣﺘﺤﺪه ﻫﺴﺘﯿﺪ اﻣﺎ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺷﻤﺎ ﻓﺎﻗﺪ
ﯾﻮﺗﺎEdúcate-
ﻣﺪرک ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ  FAFSAرا ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎره ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺧﻮد را وارد ﮐﺮده و ﺻﻔﺤﻪ
اﻣﻀﺎی  FAFSAرا ﭼﺎپ ،اﻣﻀﺎ و ﭘﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

