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تعبئة استمارة FAFSA

هل تحتاج إىل المال لاللتحاق بالكلية؟ من المحتمل أنك تحتاج إىل تعبئة استمارة الطلب
المجاني للمساعدة المالية الفيدرالية للدراسة الجامعية ،المعروفة باسم استمارة  .FAFSAهذه
هي الخطوة األوىل إذا كنت تريد طلب مساعدة مالية من الحكومة الفيدرالية وحكومة الوالية أو
معظم الكليات .قد تتخوف من تعبئة استمارة  ،FAFSAولكن ال تقلق؛ فستجد الكثير من العون!
استمارة  FAFSAهي استمارة عبر
اإلنترنت تهدف إىل مساعدتك
خطوة بخطوة خالل األسئلة التي
تحتاج إىل اإلجابة عنها .ويتوفر
خط ساخن رائع يمكنك االتصال به
لطلب المساعدة .بينما تقوم بتعبئة
االستمارة ،يمكنك التحدث مع أحد
الخبراء عىل الرقم ،1-800-433-3243
والذي يمكنه تقديم نصائح جيدة
لك بشأن أي سؤال لديك .يمكنك
ً
أيضا اللجوء إىل خدمة الدردشة
أو رسائل البريد اإللكتروني.
اطلب من شخص بالغ مساعدتك.
والداك ،أو المستشار المدرسي،
ّ
أو معلمك
المفضل هنا من أجلك.
وقد يكون هناك ً
أيضا خبراء في
المساعدات المالية في مجتمعك
المحلي أو مدرستك .ويوجد في
العديد من الكليات أشخاص يمكنهم
تقديم المساعدة في قسم القبول.
ابدأ العمل عىل تعبئتها اليوم .وستجد
أنها تستحق الجهد المبذول.
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س و ج:

التع ّرف عىل أساسيات
استمارة FAFSA

لقد بحثت وقدّمت طلبات االلتحاق بالكليات التي تناسبك .ولكن كيف ستدفع
مصروفات الجامعة؟ يعتمد العديد من التالميذ عىل مجموعة من المنح المالية
والقروض .لتقديم طلب الحصول عىل مساعدة مالية ،يتعين عليك تعبئة استمارة
الطلب المجاني للمساعدة المالية الفيدرالية للدراسة الجامعية (.)FAFSA

س :ماذا يعني االختصار  FAFSAبالضبط؟

ج:

يشير االختصار  FAFSAإىل الطلب المجاني للمساعدة المالية الفيدرالية للدراسة
الجامعية .ويلزم أن يقدم التالميذ الذين يسعون للحصول عىل مساعدة حكومية لاللتحاق
بالكلية هذا الطلب .تستخدم إدارة التعليم في الواليات المتحدة األمريكية االستمارة
لمحاولة حساب المبلغ الذي يمكنك سداده من مصروفات الكلية .وتستخدمها الكليات
كنقطة بداية لتحديد مقدار الدعم المالي الذي سيحتاجه التلميذ لاللتحاق بها.

س :ما سبب أهمية استمارة FAFSA؟

ج:

االستمارة مطلوبة لجميع أنواع المساعدات المالية .وتستخدم الكليات استمارة FAFSA
لتحديد ما إذا كنت مؤهالً للحصول عىل المعونة الطالبية الفيدرالية أم ال ،بما في
ذلك منح بيل ،والقروض الطالبية ،وبرنامج العمل والدراسة .فضالً عن أنها مدخل
التمويل الحكومي ،والدعم الجامعي ،والعديد من المنح الدراسية الخاصة.

س :كيف يتم ذلك؟

ج:
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ّ
المفضل لديك .سيتم توجيهك إىل الموقع اإللكتروني
اكتب  FAFSA.govفي محرك البحث
للحكومة الفيدرالية عىل .https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
(يخضع تطبيق استمارة  FAFSAعىل الهاتف المحمول ،myStudentAid ،متوفر ً
أيضا،
إذا كنت تفضل العمل عىل هاتفك ).سترشدك هذه األدوات اإللكترونية عبر مجموعة
من األسئلة عن أفراد أسرتك والمسائل المالية المتعلقة باألسرة .تستخدم استمارة
 FAFSAهذه المعلومات لحساب مقدار ما يمكن أن تسهم به أنت وأسرتك في تكاليف
كليتك .يسمى هذا الرقم الناتج "المساهمة المتوقعة من األسرة" أو اختصارًا .EFC
تستخدم الكليات  EFCالخاص بك لتحديد مقدار المساعدة المالية التي تستحقها.
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س :ما أنواع األسئلة التي تطرحها استمارة FAFSA؟

ج:

تطلب استمارة  FAFSAبعض التفاصيل الشخصية عنك ،وتسأل عن الكليات التي تو ّد االلتحاق
ومن تعيش معهم .وتطرح أسئلة لمعرفة ما إذا
بها .بعد ذلك ،تسألك االستمارة عن والديك َ
كنت "معاال ً" عىل أحد والديك أو كليهما( .عىل األرجح أنك كذلك—ولكن هناك استثناءات).
وتسأل استمارة ً FAFSA
أيضا عن المبلغ الذي جمعته أنت ووالداك العام الماضي .إذا كان
والداك يمتلكان منزال ً أو لديهما رصيد في البنك ،فستسأل استمارة  FAFSAعن ذلك ً
أيضا.

لوالدي!
س :لكني ال أعرف أي شيء عن الحالة المالية
ّ

ج:

عىل األرجح ،سيساعدك والداك أو (األفضل) سيقومان بتعبئة استمارة  FAFSAمعك
إذا كنت معاال ً عليهما .عىل أقل تقدير ،يحتاجان إىل تزويدك بالمعلومات المطلوبة .وأهم
مستند هو اإلقرار الضريبي الفيدرالي .وقد تكون هناك معلومات أخرى مطلوبة.

س :ما الموعد النهائي لتقديم استمارة FAFSA؟
ج :تتوفر استمارة  FAFSAفي  1أكتوبر/تشرين األول ،ويتعين استكمالها في أقرب وقت ممكن.

تتعامل العديد من المساعدات المالية بمبدأ "من يأتي أوالً ،يُخدم أوال ً"—لذا يجب أن تقدم استمارة
 FAFSAفي أقرب وقت ممكن .وتتباين المواعيد النهائية التي تحددها الكليات لتقديم استمارة
 FAFSAوغيرها من معلومات المساعدة المالية .تأكد من تقديم االستمارة في الوقت المحدد!

س :هل يمكنني أن أرتاح قليالً بعد تقديم استمارة FAFSA؟

ج:

تماما بعد .يجب أن تتابع بريدك اإللكتروني بدقة .سيرسل إليك موقع  FAFSAاإللكتروني
ليس
ً
مهما يسمى "تقرير المساعدة الطالبية" .اقرأه بعناية .تأكد من معالجة استمارة FAFSA
مستندًا
ً
الخاصة بك بشكل صحيح وإرسال المعلومات إىل الكليات التي تقدمت إليها .إذا لم يصلك هذا
البريد اإللكتروني ،فسجّل الدخول إىل موقع  FAFSAوابحث عن تقرير المساعدة الطالبية هناك.

س :كيف أتأكد من حصولي عىل كل
المساعدات التي أستحقها؟

ج:

أوالً ،تأكد من تقديم طلب للحصول عىل المنح المالية التي تقدمها واليتك .ويجب أن توفر استمارة
رابطا إىل استمارة الوالية في نهاية طلب التقديم .حاول استكمال هذا الطلب عىل
 FAFSAاإللكترونية ً
الفور بعد تعبئة استمارة  .FAFSAومن األسهل أن تمأل بيانات كلتا االستمارتين في نفس الوقت.
ومتى تلقت الكليات معلومات  FAFSAالخاصة بك ،فقد تكون لديها المزيد من االستمارات لتعبئتها أو
ثم ،احرص عىل تقديم المعلومات في أسرع وقت ممكن.
أسئلة عن طلبك المقدم .هذا أمر شائع .ومن ّ
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هل استمارة  FAFSAمناسبة لك؟
بكل تأكيد تقري ًبا! إذا كنت بحاجة إىل أموال للدراسة الجامعية ،فيجب أن تقدم طل ًبا .يمكن
أن تفتح لك تعبئة استمارة  FAFSAالباب أمام جميع المساعدات المالية تقري ًبا—بما في
ذلك مساعدات من الحكومة الفيدرالية ،وحكومة الوالية ،والكليات ،والعديد من المنح
الدراسية الخاصة.
ال شك أن استمارة  FAFSAقد تبدو صعبة بعض
الشيء لبعض التالميذ واألسر .وقد ُوضعت
االستمارة منذ سنوات مضت ألسرة عادية
مكونة من والدين .في الوقت الحالي ،غال ًبا ما
يعيش التالميذ في ظروف مختلفة كثي ًرا ،في
أسر مختلطة والعديد من األوضاع المنزلية .بعض
األسر حضرت مؤخ ًرا إىل الواليات المتحدة ،وربما
يكون بينها غير الحاصلين عىل مواطنة كاملة.
ولكن ال بأس بذلك .سترشدك استمارة FAFSA
اإللكترونية خالل األسئلة التي تحتاج إىل اإلجابة
عنها .يمكنك اآلن استخدام جهاز كمبيوتر ،أو جهاز
لوحي ،أو هاتف ذكي لتقديم طلب المساعدة.
خذ وقتك واطلب المساعدة إذا احتجت إليها.

إذا واجهتك أسئلة
معقدة ،فال تقلق.
فهي تواجه معظم الناس.
تحدث إىل شخص بالغ ،مثل أحد
الوالدين أو مستشار ،يمكنه مساعدتك.
اتصل بالخط الساخن لدى FAFSA
عىل الرقم .1-800-433-3243
موظفو الخط الساخن لطفاء ويمكنهم
اإلجابة عن أي سؤال قد يكون لديك.

س :هل كل تلميذ مؤهل
للحصول عىل مساعدة
مالية فيدرالية؟

ج:
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إذا كنت تحتاج ح ًقا إىل أموال لاللتحاق
بالكلية ،فمن المحتمل أن تكون مؤهالً
لتلقي أحد أنواع المساعدة المالية .الطالب
غير المسجلين (بما في ذلك المستفيدين
من سياسة القرار المؤجل للواصلين
األطفال ( ))DACAغير مؤهلين للحصول
عىل مساعدة الطالب الفيدرالية .ولكن قد
تكون مؤهالً للحصول عىل مساعدة من
الوالية أو الكلية والحصول عىل منح دراسية
خاصة .كما يمكن لبعض المقيمين غير
األمريكيين الحصول عىل مساعدة طالبية
فيدرالية .اتصل بالكليات التي تتقدم إليها
واسأل عما أنت مؤهل للحصول عليه.
وحتى إذا كنت تعتقد أنك قد ال تحصل عىل
مساعدة ألنك تجني أنت أو والداك أمواال ً
كثيرة ،فيجب أن تقدم استمارة FAFSA
للوصول إىل المنح الدراسية القائمة عىل
مبدأ االستحقاق والقروض الفيدرالية.
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س و ج:

للتالميذ الذين لديهم
أسئلة عن الجنسية

س :ماذا لو لم أكن أنا ووالداي مواطنين أمريكيين؟

ج:

يمكنك تقديم طلب إذا كنت أنت أو والداك مقيمين
دائمين (تحملون "البطاقة الخضراء") أو لديكم أنواع معينة من
التأشيرات .للحصول عىل أفضل المعلومات ،ارجع إىل هذا الرابط:
.https://studentaid.gov/understand-aid/eligibility/requirements/non-us-citizens
أو اتصل بالخط الساخن لدى  FAFSAعىل الرقم .1-800-433-3243

س :ماذا لو كان والداي ال يحمالن وثائق إقامة قانونية؟

ج:

ال بأس في ذلك ،طالما أنك تحمل وثائق إقامة قانونية .يتمتع والداك
بالحماية ألنه ،حسب القانون ،ال تستطيع الوكاالت الفيدرالية األخرى االطالع عىل
طلب  FAFSAالخاص بك .ولكن يتعين عليك اتخاذ خطوات خاصة عند تعبئة االستمارة.
اتصل بالخط الساخن لدى  FAFSAلمعرفة المزيد .أو اطلب المساعدة من المستشارين
الذين لديهم خبرة في مساعدة اآلباء والتالميذ الذين ال يحملون وثائق إقامة قانونية.
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س :ماذا لو لم أكن أحمل
وثائق إقامة قانونية؟

ج:
	ال يمكنك الحصول عىل أموال
فيدرالية .ينطبق هذا عىل جميع التالميذ
الذين ال يحملون وثائق إقامة قانونية ،بما
في ذلك هؤالء الذين ُصنّفوا بحالة أصحاب
القرار المؤجل للواصلين أطفاال ً (.)DACA
ولكن قد تكون مؤهالً للحصول عىل منح
مالية محلية أو من الوالية وأموال خاصة.
يأتي قانون الحلم في والية نيويورك
()The New York State Dream Act
ضمن الفرص الجديدة المتاحة للتالميذ
اآلخذة في التزايد .لمزيد من المعلومات:
اتصل بالكليات التي ترغب في االلتحاق
بها  -وتفضل بزيارة موقعنا الجديد
.understandingFAFSA.org
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كن مستع ً
دا!

ّ
المفضل وعنوان بريد
قبل أن تتعامل مع استمارة  ،FAFSAستحتاج إىل جهازك اإللكتروني
إلكتروني .وتأكد من أن هذا عنوان بريد إلكتروني تتفقده بكثرة .من المهم أن تراقب بريدك
اإللكتروني عن كثب خالل األيام واألسابيع التي تلي تقديم طلبك.

ستحتاج ً
أيضا إىل جمع معلومات مالية عنك وعن أسرتك:

الهوية الشخصية:



رقم ضمانك االجتماعي



أرقام الضمان االجتماع
ألحد والديك أو كليهما



رخصة قيادتك ،إذا
كانت لديك واحدة



بطاقات تسجيل األجانب أو
المقيم الدائم ،إذا لم تكن أنت
أو والداك مواطنين أمريكيين

المعلومات المالية:



السجالت الضريبية
لوالديك ،إذا كنت معاال ً
عىل أحدهما أو كليهما



نسخة من اإلقرار الضريبي
الخارجي لوالديك،
إذا كانا يقيمان خارج
الواليات المتحدة



سجالتك الضريبية ،إذا
سبق لك تقديم إقرارات



سجالت الدخل غير الخاضع
للضريبة في أسرتك ،مثل
الضمان االجتماعي ،أو اإلعانات
االجتماعية ،أو استحقاقات
المحاربين القدامى.

إقراراتك الضريبية وكوفيد19-

يستخدم التالميذ واألسر اإلقرارات الضريبية المحفوظة
بالفعل لدى إدارة الضرائب لتعبئة استمارة .FAFSA
(هل تخطط لبدء دراستك الجامعية في سبتمبر/أيلول
 2022أو الح ًقا؟ ستستخدم اإلقرار الضريبي لعام 2020
ألسرتك لملء بيانات استمارة  .)FAFSAيجعل ذلك من
األسهل تعبئة استمارة  ،FAFSAغير أن مرض كوفيد19-
ترك أثرًا هائال ً في األوضاع المالية األسرية .وقد تستحق
الحصول عىل مزيد من المساعدة .إذا تغ ّيرت األوضاع،
فتواصل مع كلياتك وقدّم لها أحدث المعلومات.
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س و ج:

جمع المستندات
الستمارة FAFSA

س :هل أحتاج إىل بطاقات الضمان االجتماعي؟

ج:

ليس بالضرورة ،ولكن من المهم أن تتطابق األسماء واألرقام المكتوبة في
استمارة  FAFSAمع السجالت الضريبية للحكومة األمريكية .إذا لم تكن لديك
البطاقات ،فابحث عن األسماء واألرقام الواردة في اإلقرارات الضريبية
لوالديك .يجب مطابقة هذه البيانات بدقة ،وستصبح في حالة جيدة .استثناء:
إذا لم يكن والداك مواطنين أمريكيين ،فقد يكون لديهم رقم تعريف ضريبي
فردي (يبدأ عاد ًة بالرقم  .)9تواصل مع  FAFSAللحصول عىل إرشادات.

س :ما المقصود بالسجالت الضريبية؟

ج:

تشمل هذه السجالت اإلقرارات الضريبية السنوية (استمارة إدارة الضرائب رقم )1040
واستمارات  2-Wألصحاب العمل .ويجب أن تستخدم استمارات الضرائب التي
قدمها والداك إىل إدارة الضرائب .احرص عىل الحصول عىل النموذج بالكامل ،بما
في ذلك  1040وجميع الجداول المرفقة .وسيستخدم التالميذ الذين يلتحقون بالكلية
أو يعودون إليها في سبتمبر/أيلول  2022السجالت الضريبية لعام  2020ألسرهم.

س :لمن تعود السجالت الضريبية
التي سأحتاج إليها؟

ج:

أحتاج
ا الذي
م
هيزه؟
ج
ت
ىل
:FAFSA
إ
دى
ساخن ل

لخط ال

صل با

ات

إذا كنت تقيم مع كال والديك ،فستستخدم استمارات الضرائب
الخاصة باألسرة .وإذا كنت تقيم في الغالب مع أحد والديك،
فاستخدم استمارات الضرائب الخاصة بذلك الوالد .وقد
يلزمك اتخاذ خطوات خاصة إذا كنت تعيش مع أقاربك أو
تعيش مستقالً عن والديك( .قد تطلب منك استمارة FAFSA
معلومات الدخل الخاصة بوالديك البيولوجيين أو والديك
بالتبني ،عىل الرغم من أنك ربما تعيش مع أشخاص آخرين
أو تعتمد عليهم .انظر الصفحتين رقم  14و 15من هذا الدليل
لمعرفة المزيد) .إذا كانت لديك أي أسئلة ،فمن المهم أن
تتصل بالخط الساخن لدى  FAFSAأو تتحدث إىل مستشار.

https:/

/stude

ntaid.g
ov/
filling apply-for-a
-out
id/faf
sa/
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البدء

المعلومات الخاصة بك
حان الوقت لتعبئة استمارة  .FAFSAاختر جهاز كمبيوتر ،أو جها ًزا لوح ًيا،
أو هات ًفا ذك ًيا .ادخل عىل اإلنترنت واستقر مكانك .إذا كنت مستعدًا،
فقد يستغرق استكمال بيانات االستمارة  45دقيقة فقط!

ولكن ال تقلق إذا كانت األمور أكثر تعقيدًا .يمكنك أن تأخذ وقتك ،وتستطيع حفظ البيانات
التي أكملتها .لالنتهاء من تعبئة استمارة  ،FAFSAاستمر في العودة إليها بقدر ما تريد.

ّ
المفضل لديك.
اختر شاشتك! بعد ذلك ،اكتب  FAFSA.govفي محرك البحث
سيتم توجيهك إىل  .https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsaهذا
هو المكان الصحيح ويتوافق مع كل من األجهزة المكتبية واألجهزة المحمولة.
بعد ذلك ،ستحتاج أنت وأحد والديك إىل التسجيل للحصول عىل رقم تعريف
المعونة الطالبية الفيدرالية ،وتُعرف ً
أيضا باسم  .FSA IDوسيتيح لك ذلك العمل
عىل تعبئة استمارة  FAFSAوالتوقيع عليها إلكترون ًيا .اكتب  FSA IDفي محرك
البحث .سيأخذك إىل  .https://fsaid.ed.gov/npas/index.htmالتسجيل بسيط.
تذكّر كتابة اسمك ورقم ضمانك االجتماعي بشكل صحيح.
أجب عن جميع األسئلة التي تطرحها استمارة  FAFSAعنك.

قد يبدو بعضها شخص ًيا أو غري ًبا .ولكن ال تقلق؛ فالهدف من األسئلة هو
تحديد ما إذا كنت مؤهال ً للحصول عىل المساعدة الفيدرالية وما إذا كنت
معاال ً عىل والديك .ما عليك سوى اإلجابة عن األسئلة بصدق.
بعد ذلك ،ستطلب منك استمارة  FAFSAقائمة الكليات التي تو ّد االلتحاق
بها .ستستخدم الكليات استمارة  FAFSAلتحديد مقدار المساعدة المالية التي
تستحقها .يمكنك إدراج ما يصل إىل  10كليات .إذا كنت تقدم طلبات ألكثر
من  10كليات أو تريد تغيير قائمتك ،فيمكنك القيام بذلك الح ًقا .إذا كنت ال
معا ،فيمكنك إضافة الكليات في أي وقت.
تزال تجمع طلبات التقديم ً
من األفضل أن تستكمل استمارة  FAFSAمع أحد والديك ،أو معلم ،أو
مستشار مدرسي ،أو شخص بالغ يمكنه مساعدتك .يستطيع التالميذ تعبئة
دائما تلقي المساعدة من شخص بالغ.
االستمارة ،غير أنه من األفضل
ً
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تأكد من كتابة  FAFSA.govللوصول إىل هذا الموقع اإللكتروني:
 .https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsaيتوافق
مع األجهزة المكتبية واألجهزة المحمولة .أو نزِّل تطبيق  FAFSAعىل
الهاتف .myStudentAid :تأكد من دخول الموقع اإللكتروني
الصحيح .جدير بالذكر أن أدوات الويب الحكومية مجانية وآمنة.

موعة األوراق:

مج

مات شخصية

معلو

ائمة الكليات

ق

دات الضريبية

المستن
لألسرة

ت عن الدخل
معلوما
صول األخرى
واأل

هل هن
ا
ك
م
ر
ج
ع سريع
الستخد
ا
م
ه
م
ً
يقدم
سبقا؟
موقع A

AFS
لطباعت
 Fاإللكتر
ون
ي
و
ر
ها وتعبئت
ق
ها
ق
ب
ل
ة عمل
اإللكتر
البد
المو ونية .ترشدك ورق ء في مل
ء
ا
ال
س
ت
ج
ة ال
مارة
إىل ودة في االستمارة عمل خال
ل األسئلة
و
ج
ال
م
م
ع
عل
ها .اعثر ع
ومات الت
ي
ىل.
ا
ب
س
ت
FSA
ح
ح
A
تاج
 Fفي ورقة العم ث عن 2
23-202
ل
ع
ىل الويب.
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التع ّرف عىل استمارة FAFSA

المعلومات الخاصة بأسرتك…
تطرح استمارة  FAFSAالكثير من األسئلة عن أسرتك ومقدار األموال التي يكسبها والداك .قد
يكون من المفيد أن تفهم سبب طرح هذه األسئلة عليك .فيما يلي التوضيح:
يتوفر مبلغ مالي محدود لمساعدة التالميذ عىل سداد تكاليف الكلية .وتحتاج الحكومة والكليات إىل معرفة
ما إذا كنت مؤهال ً للحصول عىل مساعدة مالية.
إذا كنت مؤهالً ،فيتعين عليهم تقدير المبلغ المالي الذي تحتاج إليه.
باختصار :هل يمتلك والداك أمواال ً كافية لمساعدتك عىل االلتحاق بالكلية؟ إذا كانا كذلك ،فما المبلغ
الذي يمكنهما المساهمة به؟ يسمى ذلك "المساهمة المتوقعة من األسرة" .وقد تشير إليه الكليات
اختصا ًرا باسم " ."EFCوهذا رقم مهم.

لحساب
المساهمة المتوقعة من األسرة،
تحتاج  FAFSAإىل معرفة ثالثة أشياء:

مَ ن والديك؟

هل أنت معال عليهما؟

مَ ن األشخاص
في منزلك؟

إىل َمن يقدم والداك
الدعم المالي؟

ما مقدار دخلك
أنت ووالديك؟

س :إذا ساعدني
والداي عىل تعبئة
استمارة ،FAFSA
فهل هما مطالبان
بمساعدتي عىل سداد
مصروفات الكلية؟

ج:

ال .ال يتعين عىل والديك
مساعدتك عىل سداد مصروفات
الكلية ،مهما كان مقدار دخلهما .هذا
الخيار يعود إليهما .قد يريح ذلك بالهما
إذا كانا قلقين بشأن منحك معلومات
دخلهما من أجل استمارة .FAFSA
أخبرهما فقط أنه يجب عليك تعبئة هذه
االستمارة للحصول عىل مساعدة مالية.

وما المدخرات التي يمكن
أن تتوفر للكلية؟
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التع ّرف عىل استمارة FAFSA

مَ ن والديك؟

هل أنت "معال" عىل أحد والديك عىل األقل؟ تكون اإلجابة "نعم" لمعظم تالميذ المدارس الثانوية.

أنت "معال" بالنسبة إىل استمارة  FAFSAإذا كنت
تعيش مع أحد والديك أو كليهما.

بالنسبة إىل استمارة  ،FAFSAالوالد هو:

•
•
•

األم أو األب البيولوجيون،
الوالد بالتبني ،أو

زوج األم (زوجة األب) البيولوجية أو بالتبني.

أو
عىل تواصل مع أحد والديك أو كليهما ،عىل النحو المحدد أعاله .ربما تعيش
بالفعل مع جد ،أو عمة ،أو شقيق ،أو صديق مقرب .بالنسبة إىل استمارة
 ،FAFSAال تزال "معاال ً" عىل والديك إذا كنت تتواصل معهما من آن آلخر.

أنت "مستقل" بالنسبة إىل استمارة  FAFSAإذا كنت

•
•
•

جا ،أو تدعم أطفالك ماديًا.
تبلغ ً 24
عاما أو أكبر ،أو متزو ً

يتيما ،أو في رعاية بديلة ،أو تحت الوصاية القانونية ،أو في رعاية المحكمة.
ً

بال مأوى وبمفردك ،أو تعيش وحدك ومعرض لخطر أن تصبح مشردًا.

ستسألك استمارة  FAFSAعن هذه األوضاع .استكمل بيانات االستمارة
بدقة ،ثم اعمل مع مستشار مدرستك ومكتب المساعدات المالية
للدراسة الجامعية لتلقي المساعدة التي تحتاج إليها.

علي أي من الفئات؟
س :ماذا لو لم تنطبق
ّ

ج:
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قد تكون مرشحًا لفئة "تجاوز التبعية" .وتنطبق هذه الفئة عىل التالميذ
"المعتمدين" تقن ًيا عىل والديهم ،ولكن ليس لديهم تواصل معهم ،أو لديهم
خوف مبرر من التواصل معهم .اجعل هذا الخيار مالذك األخير؛ فمن الصعب الحصول
عىل تجاوز التبعية .انظر الصفحة  15من هذا الدليل لمزيد من التفاصيل.
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س و ج:

أسئلة عن
والديك وأسرتك

س :ماذا لو كان والداي مطلقين أو منفصلين؟

ج:

تحتاج إىل تقديم معلومات عن أحد الوالدين فقط .عاد ًة ،يكون ذلك هو الوالد الذي
تقيم معه في أغلب الوقت .إذا كنت تقسم الوقت بالتساوي بين والديك ،فاستخدم معلومات
الوالد الذي يقدم لك معظم الدعم المالي .إذا تزوج الوالد المذكور في استمارة  FAFSAمرة أخرى،
فإنك تحتاج إىل إدراج معلومات زوج أمك (زوجة أبيك) ً
أيضا.

س :ماذا لو كان والداي يعيشان معً ا ،ولكنهما غير متزوجين؟

ج:

إذا كانا والداك البيولوجيان أو بالتبني ،فإنك تحتاج إىل تقديم معلومات عن كليهما.
وال تدرج األشخاص البالغين غير المرتبطين بك ،حتى إذا كانوا من أفراد األسرة المقربين أو يقدم لك الدعم.

س :ماذا لو كنت أقيم مع أحد األقارب أو صديق لألسرة؟

ج:

يعتمد ذلك عىل ما إذا كان الشخص الذي تعيش معه ،مثل جدتك أو عمتك،
تربطك به عالقة قانونية أم ال .إذا تبناك قريبك ،فيمكنك إدراج معلوماته في استمارة .FAFSA
وإذا كان ذلك الشخص هو الوصي القانوني عليك ،فأنت في هذه الحالة مستقل وال تحتاج إىل إدراج
أي معلومات عن الوالدين .وستحتاج إىل معرفة ذلك قبل تعبئة استمارة  .FAFSAستطرح االستمارة
اإللكترونية مجموعة من األسئلة لمساعدتك .إذا شعرت باالرتباك ألي سبب ،فيجب أن تتحدث إىل
مستشار أو تتصل بالخط الساخن لدى .FAFSA

ً
وفقا الستمارة  .FAFSAما
س :أعتقد أنني تلميذ مستقل
الخطوة التالية؟

ج:

ستطرح عليك استمارة  FAFSAاإللكترونية مجموعة من األسئلة لتحديد ذلك.
ال تقلق ،فأنت ال تزال مؤهالً بالكامل للحصول عىل المساعدة المالية للدراسة الجامعية .وستطرح
عليك استمارة  FAFSAأسئلة مختلفة في حال كنت مستقالً .سيتم سؤالك عن دخلك وأسرتك.
ولن تحتاج إىل تقديم معلومات عن والديك.

هل تش
ع
ر
ب
ا
بشأن حالة الرتباك
تب
ات
صل بالخط الساخ عيتك؟

س :هل سأحصل عىل مبلغ مالي أكبر
إذا كنت مستقالً عن والداي؟

ج:

عىل األرجح ال .قد يبدو ذلك غري ًبا ،ولكن من
المحتمل أن تحصل عىل مساعدات مالية أكبر إذا
كنت تعتمد عىل والديك .أجب عن األسئلة المتعلقة
بوالديك بصدق قدر اإلمكان في االستمارة.

ن لد

ى
:FAFSA

/

/fafsa

-for-aid

ly
v/app
aid.go -out
t
n
e
d
/stu
filling
https:/
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التع ّرف عىل استمارة FAFSA

مَ ن األشخاص في منزلك؟

ستطرح استمارة  FAFSAبعض األسئلة عمن يقيم معك أنت ووالديك في المنزل .تحاول
 FAFSAتحديد األشخاص الذين ينبغي أن يقدم والداك الدعم المادي لهم إىل جانبك.

إذا كنت معاال ً عىل والديك ،فإن "منزلك" يشمل:
أحد والديك أو كليهما:

•
•
•
•

إذا كنت تقيم مع كال والديك ،فهذا يُحسب عىل أنه .2

إذا كنت تقيم مع أحد الوالدين وزوج األم أو زوجة األب ،فهذا يُحسب عىل أنه .2
إذا كنت تقيم مع أحد الوالدين ،فهذا يُحسب عىل أنه .1

إذا كنت تقسم وقتك بين منزل والديك ،فستحسب والدك الذي تقضي معه معظم
وقتك فقط .يُحسب ذلك عىل أنه ( .1وإذا تزوج مرة أخرى ،ف ُيحسب ذلك عىل أنه .)2

أي شخص يدعمه والداك اللذان تعيش معهما:

•

•

اإلخوة واألخوات (بما في ذلك الشقيق ،أو األخ غير الشقيق (األخت غير
الشقيقة) ،أو األخ (األخت) من زوجة األب أو زوج األم) في المنزل أو الكلية.
أي شخص آخر يقيم في منزلك (أبناء األعمام ،والخاالت (العمات)،
واألجداد) إذا كان والداك يقدمان أكثر من نصف الدعم لهم.

أنت! ال تنس أن تحسب نفسك .يقع العديد من التالميذ في ذلك السهو. . .

س :ماذا لو كنت معاال ً قانون ًيا عىل
أي
والدي ،ولكن أقيم مع آخرين؟ ّ
ّ
المنزلين أستخدم معلوماته؟

ج:
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حتى إذا كنت تقيم مع آخرين ،فإن "منزلك" هو منزل والدك أو
والديك اللذين يعيالنك قانون ًيا .عىل سبيل المثال ،إذا كنت
تقيم مع جدتك ،غير أن والدتك ال تزال الوصية القانونية عليك،
فإن استمارة  FAFSAتريد معرفة معلومات عن منزل والدتك.
اتصل بالخط الساخن لدى  FAFSAلطرح ما لديك من أسئلة.

أسئلة
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س و ج:

ماذا لو لم أكن عىل
والدي؟
تواصل مع
ّ

والدي ،ولكنني
س :ماذا لو لم أكن "معاال ً" عىل
ّ
لست "مستقالً" كذلك؟

ج:

يقع العديد من التالميذ تحت هذه الفئة .ربما ال تربطك أي عالقة بوالديك عىل اإلطالق.
مرتبطا بك بموجب القانون ،ولكنه تخىل عنك
وقد يكون أحدهما أو كالهما عىل قيد الحياة وما زال
ً
أو تم إيداعه في إحدى المؤسسات .في هذه الحالة ،تحتاج إىل إثبات أنه لم تعد تربط عالقة به:
أنت تحتاج إىل "تجاوز التبعية".

س :كيف أحصل عىل تجاوز التبعية؟

ج:

إذا أمكن ،فاستعن بمختص يعرف كيفية التعامل مع استمارة  ،FAFSAمثل المستشار
المدرسي ،أو مستشار المساعدة المالية للدراسة الجامعية ،أو خبير شؤون الكليات المحلية .أو اتصل
بالخط الساخن لدى .FAFSA
أوالً ،ستطرح استمارة  FAFSAأسئلة مفيدة .عندما تُطلب منك معلومات عن والديك في استمارة
 ،FAFSAفانقر فوق المربع الذي يقول( "I am unable to provide parental information" :ال
ثم ،أكمل باقي االستمارة وقدّمها .ولكن يتعين عليك أن
يمكنني تقديم معلومات عن الوالدين) ومن ّ
تفعل المزيد...
ثان ًيا ،تحتاج إىل التحدث مع مسؤولي المساعدات المالية في الكليات التي تو ّد االلتحاق بها.
يجب أن تقنع أحد هؤالء المسؤولين بأنك مؤهل لتجاوز التبعية( .سيخبرك المسؤول بما يحتاج
إليه كدليل) .وهذا المسؤول هو الشخص الوحيد الذي يمكنه التواصل مع الموظفين في ،FAFSA
ويستطيع "إلغاء" حالة التبعية يدويًا حتى يمكن معالجة استمارتك.
ً
ثالثا ،اعرض حالتك عىل أي كلية تو ّد االلتحاق بها .تواصل معها واعمل مع مسؤولي المساعدة
المالية للحصول عىل مجموعة مساعدات مالية .ابدأ هذه العملية في أسرع وقت ممكن.

س :ما نوع الدليل الذي أحتاجه؟

ج:

إليك بعض المستندات التي قد تساعدك في الحصول عىل تجاوز التبعية.
يستطيع المستشار المدرسي ،أو األخصائي االجتماعي ،أو األخصائي المجتمعي مساعدتك عىل
جمع أفضل المستندات التي تدعم حالتك:
خطاب من المستشار المدرسي أو األخصائي االجتماعي يشهد عىل حقيقة أنك مستقل
عن والديك.
تقارير الشرطة أو وثائق المحكمة ،مثل أمر تقييدي ضد أحد والديك أو كليهما.

تقرير يؤكد أن أحد والديك أو كليهما في السجن أو تم إيداعه في إحدى المؤسسات.
ً
تلميذا "مستقالً" .وال تحتاج إىل تجاوز
إذا كنت بال مأوى وبمفردك ،فأنت مؤهل لتكون
التبعية .ولكنك ستحتاج إىل العمل مع "مسؤول المشردين" التابع لمدرستك للحصول
عىل الدليل الذي ستطلبه الكليات.
الطلب المجاني للمساعدة المالية الفيدرالية للدراسة الجامعية :الدليل اإلرشادي لتالميذ المدارس الثانوية 15

التع ّرف عىل استمارة FAFSA

ما المبلغ الذي ربحته أنت
ووالداك العام الماضي؟

تطلب  FAFSAمعلومات عن دخل أسرتك لتحديد مقدار ما يمكنك أنت ووالداك المساهمة به
في تكاليف كليتك .في الوضع المثالي ،يمكن العثور عىل معظم هذه المعلومات في السجالت
الضريبية التابعة إلدارة الضرائب ،ما يجعل تعبئة االستمارة أسهل .ولكن ربما تسبب مرض
كوفيد 19-في تغيير الوضع المالي ألسرتك .إذا كان األمر كذلك ,فاتبع هذه الخطوات الستكمال
استمارة  .FAFSAبعد ذلك ،تواصل مع الكليات وقم بتحديث المعلومات.
تأكد من استخدام موقع  FAFSAاإللكتروني أو تطبيق الهاتف الذكي.
سترشدك األدوات اإللكترونية خالل كل سؤال تحتاج إىل اإلجابة عنه.
إذا كانت أسرتك تقدم إقرارات ضريبية أمريكية ،فقد ُتسأل عما إذا
كنت تريد استخدام "أداة  IRSالسترداد البيانات" .يجب عليك استخدام
هذه األداة إذا كنت تستطيع .ستُكمل األداة معظم المعلومات المالية الخاصة
ً
نيابة عنك! وستعلم الكليات أن معلومات الدخل الخاصة بك دقيقة.
بأسرتك
تمأل أداة  IRSالسترداد البيانات المعلومات الضريبية الخاصة بأسرتك تلقائ ًيا
المقدمة من إدارة الضرائب األمريكية ،وهي الوكالة
باستخدام المعلومات ُ
الفيدرالية المسؤولة عن جمع الضرائب .عىل سبيل المثال ،إذا كنت
تخطط لبدء الدراسة الجامعية في سبتمبر/أيلول  ،2022فستستخدم
 FAFSAاإلقرارات الضريبية لعام  2020الخاصة بأسرتك.
مالحظة واحدة بشأن استخدام أداة  IRSالسترداد البيانات :للحفاظ عىل سرية
معلوماتك الضريبية ،لن تكون بيانات إدارة الضرائب التي تنقلها مرئية .لن تتمكن من
التحقق مرة أخرى أو تغيير المعلومات التي تم استيرادها في استمارة  .FAFSAإذا
كنت قل ًقا ،فال تستخدم األداة .ما عليك سوى كتابة المعلومات الضريبية بنفسك.
ً
رابطا ألداة  IRSالسترداد البيانات ،فما عليك إال أن تطلب من
إذا لم ت َر
والديك إقراراتهما الضريبية لإلجابة عن األسئلة التي تطرحها استمارة .FAFSA
هل ترك كوفيد 19-أث ًرا كبي ًرا في أسرتك أو الوضع المالي؟

ال تزال تحتاج إىل استخدام االستمارات الضريبية من إدارة الضرائب التي لديك بالفعل،
والتي ربما ال تعكس الواقع( .ستكون تلك اإلقرارات الضريبية لعام  2020للعام الدراسي
القادم) .لكن الكليات تريد معرفة ما التغييرات التي طرأت عىل حالتك .بعدما تقدم
استمارة  ،FAFSAتواصل مع الكليات التي تو ّد االلتحاق بها وقدّم إليها التحديث.
احرص عىل قراءة األسئلة بعناية! تطرح  FAFSAبعض
األسئلة عن حياتك وأسرتك "اعتبا ًرا من اليوم" .أجب عن
هذه األسئلة بالمعلومات الحالية عن أسرتك وعائلتك.
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س و ج:

أسئلة شائعة حول
المعلومات المالية
في استمارة FAFSA

س :ماذا أفعل عندما ال تتطابق حياتي اآلن مع اإلقرارات الضريبية
القديمة التي أستخدمها؟
ج :هذا سؤال مهم للعديد من التالميذ ،وال سيما من ينتمون ألسر تعاني من آثار جائحة كوفيد .19-تطلب FAFSA
معلومات الضرائب عن آخر عامين والمعلومات الحالية لألسرة .وال شك أن العديد من األمور قد تغيرت منذ تقديم
هذه الضرائب .أجب عن األسئلة التي تطرحها  FAFSAباستخدام اإلقرارات الضريبية .بعد ذلك ،تحدث إىل مسؤول
المساعدات المالية في الكلية التي تو ّد االلتحاق بها .ويمكنه تعديل المساعدات المقدمة لك ،إذا لزم األمر.

س :ماذا لو لم أ َر رابط أداة  IRSالسترداد البيانات؟

ج:

قد ال تتمكن من استخدام أداة  IRSالسترداد البيانات .وس ُتطرح عليك بعض األسئلة في بداية استمارة
 FAFSAلتحديد ما إذا كانت أداة  IRSمناسبة لك .في بعض الحاالت ،لن تكون.
رابطا ألداة  IRSالسترداد البيانات ،فما عليك سوى اإلجابة عن بعض األسئلة التي
إذا لم تقدم لك ً FAFSA
تطرحها باستخدام المعلومات التي يقدمها لك والداك.

س :ماذا لو لم يرغب والداي في مشاركة معلوماتهما المالية؟

ج:

يشعر العديد من اآلباء بأن معلومات دخلهم خاصة .ويقلق آخرون من أنه بتعبئة
االستمارة ،ستطالبهم الحكومة بسداد مصروفات الكلية .أكد لهم أن معلوماتهما آمنة
وسرية ،ولن يُطالبوا بأي شيء بنا ًء عليها .يمكنك ً
أيضا أن تطلب من شخص بالغ
يحترمونه إقناعهما أن استمارة  FAFSAبالغة األهمية لمستقبلك الجامعي.

ساعدة
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س:
	ماذا لو لم يكن لدى والداي
إقرار ضريبي أمريكي؟

	ال يتلقى الكثيرون مستندات ضريبية من أصحاب
ج:
العمل أو يقدمون إقرارات ضريبية أمريكية .وقد ينطبق
ذلك عىل اآلباء الذين يعملون في دول أخرى ،أو اآلباء
الذين يعملون بترتيبات غير رسمية .ومع ذلك ،ال تزال
 FAFSAبحاجة إىل معلومات الدخل الخاص بأسرتك.
اتبع االقتراحات عبر اإلنترنت .إذا كنت بحاجة إىل
نصائح إضافية ،فاتصل بالخط الساخن لدى .FAFSA
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أنت مستعد

ق ّ
دم استمارة FAFSA

لقد انتهيت من تعبئة استمارة  FAFSAعبر اإلنترنت .تحقق مرتين وثالث مرات من
المعلومات التي كتبتها .اتبع اإلرشادات التي تتيح لك ولوالديك "التوقيع" عىل االستمارة
إلكترون ًيا .بعد ذلك ،إذا كان كل شيء يبدو جيدًا ،فاضغط عىل الزر وأرسل االستمارة!

هذا ليس كل شيء .بعد تقديم استمارة  ،FAFSAيجب أن يظهر لك
رابط لطلب الحصول عىل مساعدة حكومية .افعل هذا اآلن! يمكن
أن تمأل  FAFSAمعظم المعلومات بالنيابة عنك .بعد ذلك ،تحتاج
إىل التأكد من أنه تتم معالجة  FAFSAبدقة .اتبع هذه الخطوات:
تحقق من بريدك اإللكتروني يوم ًيا( .لن تتلقى رسالة
نصية ،فهذا ال يتم إال بالبريد اإللكتروني فقط).
في غضون بضعة أيام ،ستتلقى "تقرير المساعدة الطالبية" ،المسمى
ً
ملخصا بمعلوماتك المالية وحساب "المساهمة المتوقعة
أيضا  .SARوسيتضمن
ً
من األسرة" .وهذا رقم مهم لك؛ إذ سيحدد مقدار المساعدة المالية التي تستحقها.
راجع تقرير المساعدة الطالبية الكتشاف أي أخطاء .إذا وجدت
خطأً ،فارجع إىل الموقع اإللكتروني وصححها في طلب التقديم.
تأكد من قراءة قسم "( "commentsالتعليقات) في تقرير المساعدة
الطالبية للتأكد من عدم وجود مشكالت إضافية للتعامل معها( .لن تتم معالجة
استمارة  FAFSAإذا كانت هناك معلومات ناقصة أو مشكالت أخرى).
إذا لم تتلق بري ً
دا إلكترون ًيا ،فتحقق عبر اإلنترنت .يجب أن يتوفر
تقرير المساعدة الطالبية عىل موقع  FAFSAاإللكتروني بعد تسجيل
دخولك .إذا لم تحصل عىل تقرير أو كانت لديك مشكالت ،فاتصل
بالخط الساخن لدى  FAFSAعىل الرقم .1-800-433-3243
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المتابعة

أين المال!

بمجرد استكمال طلبك ،تتلقى الكليات المدرجة في قائمتك معلومات استمارة FAFSA
الخاصة بك تلقائ ًيا .ويمكنك في أي وقت إضافية كليات إىل قائمتك أو حذفها.

اآلن ،تحتاج إىل التعاون مع الكليات للحصول عىل المساعدة المالية
التي تحتاجها...
راجع تقرير  FAFSAللمساعدة الطالبية ،أو  ،SARمرة أخرى للتأكد من عدم ظهور
ف
األخ�ة.
مشكالت ي� اللحظة
ي
إذا رأيت عالمة النجمة (*) أو  Cفي تقرير المساعدة الطالبية ،فستحتاج
الكليات إىل التأكد من صحة معلوماتكّ .
ترقب اإلرشادات من كلياتك ،وراجع الصفحة
 20لمزيد من المعلومات.
هل تغ ّير دخل أسرتك أو وضع عائلتك بسبب مرض كوفيد 19-أو ظروف
أخرى؟ حان الوقت اآلن للتحدث إىل مسؤول المساعدات المالية في تلك
الكليات األنسب لك .أخبره ما حدث وكيف تبدلت األوضاع المالية ألسرتك .وقد
يتمكن من تقديم مساعدة مالية أكبر لك.

س :انتهيت من تعبئة استمارة  .FAFSAماذا سيحدث بعد ذلك؟

ج:

انتظر خطابات القبول في الكليات! في بعض الحاالت ،ستخبرك خطابات القبول
ً
أيضا بمقدار المساعدة المالية التي ستحصل عليها من الحكومة وصناديق المنح
الدراسية الخاصة بالكليات .ومع ذلك ،سترسل لك في الغالب الكلية خطاب المساعدة
المالية في وقت الحق .وستمنحك الكليات المختلفة مساعدات بمبالغ مختلفة.

س :ما نوع المساعدة المالية الذي يمكنني توقعه؟

ج:

سترسل لك كل كلية تقبلك خطابًا أو بريدًا إلكترون ًيا يصف قيمة مصروفات الدراسة
الجامعية ،وما يمكن أن تقدمه لك الكلية لمساعدتك عىل سداد مصروفاتها.
وعىل األرجح ،سيكون ذلك مزيجًا من المنح المالية والمنح الدراسية (األموال
الممنوحة لك) ،والقروض (التي ينبغي أن تردها) وبرامج العمل والدراسة (األموال
التي يمكنك كسبها) .ويُطلق عىل ذلك "مجموعة المساعدات المالية" .من المهم
أن تدرس كل مجموعة بعناية ،حتى تختار كلية يمكنك تحمل مصروفاتها ح ًقا.
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س و ج:

مني إثبات
ماذا لو ُطلب
ّ
صحة المعلومات الواردة
في استمارة FAFSA؟

مني إثبات دقة معلومات  FAFSAالخاصة بي؟
س :لماذا يُطلب
ّ

ج:

يُطلق عىل هذه عملية "التثبت من صحة البيانات" ،وهي شائعة؛ إذ إنه يتم التثبت من صحة البيانات
الواردة فيما يصل إىل  30في المئة من استمارات  FAFSAكل عام .تختار إدارة التعليم األمريكية والكليات
بعض التالميذ للتثبت من صحة المعلومات التي قدموها في استمارات  .FAFSAفي بعض األحيان ،يجري
اختيار طلبات التقديم عشوائ ًيا .وفي أحيان أخرى ،يرجع السبب إىل أن المعلومات الواردة في استمارة
 FAFSAغير متسقة أو ناقصة .وتتحمل الكليات مسؤولية القيام بعملية التثبت من صحة البيانات.

س :ماذا تتضمن عملية التثبت من صحة البيانات؟

ج:

سيتواصل معك مكتب المساعدات المالية في الكلية .وعاد ًة ما يكون مجرد طلب روتيني لمزيد من
المعلومات ،في الغالب عن دخل أسرتك .ومن المؤكد أنك ستكون في حالة جيدة إذا استخدمت أداة IRS
السترداد البيانات .إذا لم تفعل ،فعىل األرجح ستحتاج إىل تقديم نسخة من اإلقرارات الضريبية ألسرتك
الصادرة عن إدارة الضرائب (يمكنك طلبها من إدارة الضرائب) أو بيانات الدخل من أصحاب العمل.
سيقارن مكتب المساعدات المالية في الكلية بين استمارة  FAFSAوالمعلومات التي تقدمها .وإذا كانت
هناك اختالفات ،فستحتاج إىل تصحيح استمارة .FAFSA

س :ما األسئلة األخرى التي يمكن طرحها؟

ج:

قد يرغب مكتب المساعدات المالية في التأكد من عدد األشخاص في أسرتك ،وعدد األشخاص
اآلخرين الذين يدرسون حال ًيا في الكلية .ويمكن أن تُطرح عليك أسئلة عن مصادر الدخل األخرى
لألسرة (مثل إعالة الطفل) أو المساعدة الحكومية (مثل قسائم الطعام) .وقد يُطلب منك ً
أيضا
تقديم إثبات هوية قانوني أو دليل عىل أنك في صف التخرّج في المدرسة الثانوية.

س :هل يمكنني إرسال نفس المعلومات إىل جميع الكليات األخرى؟

ج:

سيتعين عليك الرد عىل كل كلية بشكل منفصل .وسترسل كل واحدة استمارة عبر البريد اإللكتروني أو البريد
العادي تذكر فيها ما تحتاج إليه من معلومات أخرى .تأكد من االلتزام بالموعد النهائي لكل كلية .وإذا لم يكن
هناك موعد نهائي ،فاحرص عىل تقديم المعلومات في أسرع وقت ممكن.

س :إذا تلقيت استمارة التثبت من صحة البيانات،
فذلك معناه أن الكلية قبلتني ،أليس كذلك؟

ج:
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ليس بالضرورة .تطلب بعض الكليات التثبت من معلوماتك المالية قبل التوصل إىل قرار بشأن
قبولك .وهذا هو السبب في أنك تحتاج إىل القيام بذلك بسرعة .ابق عىل تواصل وثيق مع
الكليات التي تأمل االلتحاق بها ،وقدّم إليها كل ما تطلبه.
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لقد تم قبولك في الكلية!

كيف تقرأ خطاب
المساعدة المالية؟

إنه اليوم الذي كنت تنتظره .وصل أول خطاب قبول في الكلية! سيصلك خطاب آخر يُطلعك
عىل تكاليف الكلية ،وبعض طرق السداد المتاحة .وهذه هي "مجموعة المساعدات المالية"
المقدمة لك .من المهم قراءتها بعناية ومقارنتها بأي عروض أخرى تتلقاها.
تخبرك الصفحات التالية بكيفية قراءة هذه الخطابات والمقارنة فيما بينها .فيما يلي
مصطلحات جديدة قد تصادفها:
مل التكاليف
ق بالكلية .وتش
ي تكلفة االلتحا
غالبا التكاليف
تحاق :إجمال
و
ً
فات والرسوم)
تكلفة االل
(مثل المصرو
فوعة إىل الكلية
د
م
المباشرة ال
والمواصالت).
رة (مثل الكتب
غير المباش
وقع أن تسهم به
ة :المبلغ المت
عة من األسر
دًا إىل استمارة
ساهمة المتوق
كل عام ،استنا
راسة الجامعية
الم
مصروفات الد
ت وأسرتك في
أن
 Fالخاصة بك.
AFSA
مجانية تمنحها
مالية :أموال
الجامعية .وأحد
ية أو المنح ال
ن أجل الدراسة
المنح الدراس
م
ة
ص
مؤسسات الخا
ياجات المالية.
الكليات ،أو ال
ميذ ذوي االحت
الحكومة ،أو
الفيدرالية للتال
هي منحة بيل
األمثلة عليها
سبها من خالل
رالية يمكنك ك
سة :أموال فيد
العمل والدرا
برنامج
في حرم الكلية.
مل بدوام جزئي
الع
ية :تأتي هذه
شرة الفيدرال
روض المدعومة
حكومية المبا
مة .وتُمنح الق
القروض ال
وغير المدعو
ن :المدعومة
لي
قروض في شك
ط سداد أسهل.
ال
جين وتقدم شرو
لتالميذ المحتا
ل
لية يمكن لآلباء
ذه قروض فيدرا
ء األمور :ه

قروض

 PLUSألوليا

فقات الدراسة.

دامها لتغطية ن

استخ
ض خاصة ،مثل
من جهات إقرا
فر هذه القروض
روض الطالبية
خاصة :تتو
دة أعىل من الق
القروض ال
ا ومعدالت فائ
ما تفرض رسو ًم
بنفس المرونة.
البنوك .وغال ًبا
ن مدد السداد
لية ،وقد ال تكو
الفيدرا
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مقارنة تكاليف الكلية

أوالً ،تحقق من بطاقة السعر

حان الوقت للتصرف بواقعية .تحتاج إىل معرفة تكلفة دراستك في الكلية.
وتختلف تكلفة الدراسة حسب كل جامعة.

للبدء ،ألق نظرة فاحصة عىل خطاب المساعدة المالية الخاص بك .ابحث عن قسم "( "estimated costsالتكاليف
المقدرة) .يجب أن يذكر خطابك التكاليف التي يُحتمل أن تُطلب منك .غير أن بعض الكليات تقوم بعمل أفضل بكثير من
غيرها في هذا الشأن .إذ ربما تضطر إىل البحث عن هذه المعلومات أو القيام بتقديراتك الخاصة للتكاليف الشخصية.

تكاليف الكلية

هذه هي التكاليف التي تفرضها
ً
مباشرة .إنها قليلة،
عليك الكليات
ولكنها تمثل البنود األعىل تكلفةً:

المصروفات
والرسوم الدراسية

التكاليف الشخصية

هذه هي النفقات التي تدفعها من مالك الخاص .الخبر
حريصا
السار هو أنه يمكنك التحكم فيها بأن تكون
ً
في نفقاتك .والخبر السيئ هو أن هذه التكاليف
يمكن أن تتزايد .حاول أن تضع ميزانية واقعية.

الكتب واللوازم الدراسية

اإلقامة والطعام،
إذا كنت تقيم في
مسكن للطالب

مقارنة التكلفة بشكل
صحيح

تنشر العديد من
الكليات قائمة
بالمنح المالية،
والقروض ،وأشكال الدعم
األخرى لكل فصل دراسي ،غير
أن تكاليف الكلية والمساهمة
المتوقعة من األسرة تكون
للعام كامال ً .تأكد من مقارنة
التكاليف والمساعدات للفترة
الزمنية ذاتها .وابذل قصارى
جهدك لتذكر كل شيء .ابحث
في الويب عن حاسبات
ميزانية الكلية لمساعدتك
عىل حساب تلك التكاليف.

السكن ،إذا كنت تعيش بعي ًدا عن المنزل،
ولكن ليس في مسكن للطالب
الطعام ،والوجبات الخفيفة ،والكثير من
القهوة

االنتقاالت ،إما اليومية أو
للزيارات المنزلية
المتعة والترفيه

المالبس وأدوات النظافة الشخصية
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مقارنة تكاليف الكلية

بعد ذلك ،ابحث عن األموال المجانية
تقدم معظم الكليات نوعً ا من المساعدة المالية حتى تتمكن من سداد تكاليف الدراسة الجامعية .هذا
هو الجزء األهم—والمثير للحماس!—في خطاب المساعدة المالية .من المحتمل أن ترى قائمة مختصرة
من المنح المالية ،وبرامج العمل والدراسة ،والقروض .اقرأ كل سطر بعناية .قد تكون جميع
األموال مفيدة في الدراسة الجامعية ،ولكن بعض أشكال المساعدات المالية أفضل من غيرها.
بشكل عام ،تحتاج إىل بدء البحث عن األموال التي ال تحتاج إىل ردها ،مثل المنح المالية والمنح
الدراسية .بعد ذلك ،ادرس الخيارات األكثر تكلفة ،مثل القروض ،فقط عند الحاجة .فيما يلي قائمة
مختصرة بأكثر أشكال األموال "المجانية" شيوعً ا ،إىل جانب فرص العمل والدراسة الفيدرالية.

المنح الفيدرالية

النوعان األكثر شيوعً ا هما منحة بيل ومنحة الفرص
التعليمية الفيدرالية التكميلية (ابحث عن ""SEOG
في خطابك) .وتستند كالهما إىل الحاجة المالية.

منح الوالية

تقدم العديد من الواليات المساعدة للتالميذ الذين
يدرسون في كليات داخل واليتهم األصلية .عىل سبيل
المثال ،تقدم والية نيويورك برنامج مساعدات الرسوم
الدراسية الشهير (ابحث عن " .)"TAPفي الوضع المثالي،
تقدم طلبات للحصول عىل منح الوالية خالل تعبئة
استمارة  .FAFSAوغال ًبا ما تكون برامج الوالية تنافسية
وتُمنح عىل أساس مبدأ "من يأتي أوالً ،يُخدم أوال ً".

المنح المالية الجامعية والمنح
الدراسية الخاصة

تقدم العديد من الكليات منحًا مالية استنادًا إىل مبدأ
االستحقاق (مثل متوسط الدرجات العالية أو درجات
االختبار القوية) ،أو االحتياج المالي ،أو القدرة الرياضية.
باإلضافة إىل ذلك ،تقدم المجموعات الخاصة أمواال ً
مجانية للدراسة في الكلية ،ولكن يتحتم عليك البحث
عنها والتقديم فيها .ولن تُقدم هذه األموال من خالل
خطاب المساعدات .ابحث عبر اإلنترنت أو تحدث
إىل المستشار الجامعي لمزيد من المعلومات.

برامج العمل والدراسة الفيدرالية

قد تُتاح للتالميذ ذوي االحتياج المالي فرصة العمل في
حرم الجامعة .وكما هو الحال مع أي وظيفة ،فإنه يتم الدفع
لك مقابل عدد الساعات التي تعملها .ويمكنك استخدام
المال بأي طريقة تريدها .وسيخبرك خطاب المساعدة
المالية بالمبلغ الذي يمكن أن تكسبه بموجب هذا
البرنامج ،ولكن يعود إليك أمر البحث عن وظيفة والعمل
خالل الساعات المطلوبة للحصول عىل هذه األموال.
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مقارنة تكاليف الكلية

أخي ًرا ،ف ّكر في القروض

ترتفع تكاليف الكليات بصورة مطردة ،لذا يحتاج العديد من التالميذ إىل الحصول عىل قرض صغير
عىل األقل الستكمال دراستهم الجامعية .ليس هناك من يحب الديون ،ولكنك عىل األرجح ستحقق
دخالً أكبر إذا كانت لديك شهادة جامعية ،لذا يمكنك اعتبار القروض استثما ًرا في مستقبلك.

قواعد جيدة لوضعها في االعتبار :إذا احتجت أنت أو والداك إىل االقتراض ،فاقترض أقل مبلغ ممكن .وتأكد
من اللجوء إىل القروض المدعومة من الحكومة أوال ً .وذلك ألن ردها أقل تكلفة ،وهي أكثر تسامحًا إذا كنت
بحاجة إىل وقت إضافي للسداد .يجب أن تكون القروض الخاصة وبطاقات االئتمان حلك األخير .إليك الخيارات
التي ربما تجدها في خطاب المساعدة المالية ،بدءًا بأفضل الخيارات أوال ً.

القروض "المدعومة" المباشرة الفيدرالية :تُمنح القروض المدعومة إىل طالب الجامعات عىل
أساس الحاجة .وقد تكون تكاليف الفائدة أقل من القروض الحكومية األخرى ،ولديك وقت أطول قبل
أن تحتاج إىل بدء السداد.
القروض "غير المدعومة" المباشرة الفيدرالية :تتوفر القروض غير المدعومة ألي أحد ،ولكن
إجمالي تكاليف السداد أعىل من القرض المدعوم ،إال إذا بدأت السداد بينما ال تزال تدرس في
الجامعة.
قروض  PLUSألولياء األمور :هذه قروض مدعومة من الحكومة يمكن ألولياء األمور استخدامها
لمساعدتك عىل سداد مصروفات الكلية .ولكن يلزم أن يكون لدى والديك تصنيف ائتماني جيد ،وقد
تماما،
تكون معدالت الفائدة مرتفعة .نظريًا ،يمكن لوالديك االقتراض بقدر ما تحتاج .ولكن مثلك
ً
يجب أن يكونا حذرين بشأن تحمل ديون أكثر من الالزم.
القروض الخاصة :يمكنك اقتراض أموال من البنوك أو المؤسسات المالية األخرى ،ولكن كن حذ ًرا.
ً
وعادة ما تحتاج إىل البدء في سداد القرض بينما ال
يمكن أن تكون الرسوم ومعدالت الفائدة مرتفعة،
تزال تدرس في الجامعة.

تحذير :يجب سداد القروض الطالبية .ومع استثناءات
نادرة ،ال يمكن اإلعفاء منها من خالل اإلفالس .ومن
السهل نسب ًيا تخفيض قيمة األقساط أو تأخيرها في حالة
الحصول عىل قرض طالبي مدعوم من الحكومة ،ولكن من المرجح
أن يتسبب ذلك في زيادة مدفوعات الفوائد والمبلغ اإلجمالي
المستحق عليك.
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س و ج:

أسئلة شائعة حول القروض
الطالبية وديون الكلية

س :ما الذي أحتاج إىل معرفته عن القروض الطالبية
وسدادها؟

ج:

توجد جميع أنواع القروض .يطالب بعض المقرضين بأن تبدأ سداد القرض عىل الفور .وآخرون لن
يرسلوا إليك فاتورة القرض إال بعد مرور عام تقري ًبا عىل التخرّج .عند التفكير في قرض محتمل،
اسأل عن أمرين:
"معدل الفائدة" .يحدد هذا المعدل المبلغ المالي الذي يتعين عليك سداده باإلضافة
ً
منخفضا قدر اإلمكان.
إىل المبلغ الذي اقترضته .وال شك أنك تريد أن يكون هذا الرقم
تقدم القروض المدعومة من الحكومة أقل معدالت فائدة.

"مدد السداد" .هذه هي المدة التي يتعين عليك بعدها بدء سداد أقساط القرض،
والمدة التي يتعين عليك خاللها سداد القرض ،والمبلغ المالي الذي ستحتاج إىل دفعه كل
شهر .وتتيح لك القروض المدعومة من الحكومة ً
أيضا تخفيض األقساط أو إيقاف الدفع
لفترة قصيرة ،إذا لزم األمر .ويمكن للحكومة تقليل دينك إذا عملت في وظائف معينة،
مثل التدريس في مناطق منخفضة الدخل.

س :كم يمكنني االقتراض من القروض الطالبية
الفيدرالية؟

ج:

يتغير المبلغ المتاح في برامج القروض المدعومة المقدمة من الحكومة من عام آلخر .احصل
عىل هذه القروض أوال ً .وإذا كنت بحاجة لمزيد من المال ،فيمكنك عاد ًة الحصول عىل ما
تحتاجه من خالل القروض غير المدعومة .ولكن كن حذرًا ،وال تقترض إال ما تحتاجه.

س :كم المبلغ المسموح لي اقتراضه؟

ج:

يعتمد ذلك عىل عدد من األمور .كخطوة أوىل ،انظر إىل خطاب المساعدة المالية الذي
وصلك من الكلية التي تعجبك أكثر .هل ستحتاج إىل اقتراض أموال لتخطي عامك األول؟
ماذا عن األعوام المتبقية؟ ما أنواع القروض المتاحة لك؟ وماذا ستكون التكلفة اإلجمالية
عىل مدى أربعة أعوام؟

متى انتهيت من جمع هذه المعلومات ،من األفضل أن تبحث عن حاسبة المساعدة
المالية الحتساب األرقام من أجلك .تتوفر هذه الحاسبة عىل المواقع اإللكترونية لمعظم
الكليات اآلن .توجد عىل الموقع اإللكتروني  https://finaid.orgحاسبة رائعة تتيح لك إدخال
حجم القرض الذي سترده ،ومعدل الفائدة ،والمدد األخرى .عىل سبيل المثال :إذا كان دينك
 37,000دوالر (وهو المتوسط الوطني) ،فمن المتوقع أن تسدد  350دوالرًا أمريك ًيا في الشهر
لمدة  10سنوات بمعدالت الفائدة الحالية األقل في التاريخ.
هل ستكون قادرًا عىل دفع هذا المبلغ بعد التخرّج؟ كن واقع ًيا .فكّر بجدية في نوع الوظيفة التي
تأمل في شغلها .كم يبلغ دخل الموظفين الشباب في ذلك المجال؟ هل ستتمكن من سداد
قسط القرض إىل جانب نفقاتك األخرى؟

الطلب المجاني للمساعدة المالية الفيدرالية للدراسة الجامعية :الدليل اإلرشادي لتالميذ المدارس الثانوية 25

احسب

مقارنة عروض الكليات

انتهى وقت االنتظار .لديك خطابات القبول وعروض المساعدة المالية .اآلن عليك أن تقرر أي
الجامعات ستلتحق بها .األمور المالية مهمة .يجب أن تختار جامعة يمكنك تحمل تكاليفها.

AID

$

AID

$

الرسوم الدراسية

الرسوم الدراسية

جامعة BIG
BUCKS

26

كلية LOWER
COST

فيما يلي درس عن كيفية المقارنة بين
مجموعتين من المساعدات المالية .وسيعطيك
فكرة عما ينبغي أن تبحث عنه .ولكن تذ ّكر،
ستبدو كل مجموعة مختلفة عن األخرى .في
بعض األحيان ،تصبح مربكة أو غير مكتملة.
اتصل بمسؤول المساعدة المالية في الكلية أو
تحدث إىل شخص بالغ تثق به إذا كنت بحاجة
إىل مساعدة.
سنقارن بين جامعتين وهميتين :جامعة
 BigBucksوكلية  .LowerCostلنفترض
أن المساهمة المتوقعة من األسرة
تبلغ  2,000دوالر .اآلن ،نحتاج إىل دراسة
التكاليف وأنواع المساعدات المختلفة
لتحديد الجامعة التي تقدم أفضل عرض.

تكلفة االلتحاق :جامعة Bucks
أعىل تكلفة ،وكلية LowerCost
أقل تكلفة( .مهم :ضع ميزانيتك
الخاصة لتكوين فكرة حقيقية
عن التكاليف .غال ًبا ما ال تُحسن
الكليات تقدير نفقات المعيشة
الشخصية في حساباتها).
تقدم كلتا الجامعتين الكثير من
الدعم من خالل المنح الدراسية
والمنح المالية .تدرس الكليات
كل من الحاجة المالية والجانب
األكاديمي لتحديد المبلغ الذ
تقدمه ،وقد قمت بعمل رائع! ولكن
اتصل واسأل عن التفاصيل .هل
األموال المجانية متوفرة للسنة
األوىل فقط ،أم لفترات أطول؟
هل تشترط الجامعة حصولك عىل
درجات جيدة؟ اعرف القواعد.
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جامعة BigBucks

كلية LowerCost

تكلفة االلتحاق (السنة األوىل)  62,000..............دوالر

تكلفة االلتحاق (السنة األوىل)  22,000 ............دوالر

المنح المالية والدراسية

المنح المالية والدراسية

منحة دراسية من جامعة 38,000........... BigBucks

منحة دراسية من كلية 5,000................. LowerCost

منحة الوالية3,000 .....................................................

منحة الوالية 3,000 .....................................................

السعر الصافي  17,500...................................دوالر

السعر الصافي 10,500................................دوالر

منحة بيل3,500 ........................................................

القروض وبرامج العمل والدراسة

القرض المدعوم المباشر الفيدرالي1,500 ..................

منحة بيل3,500 ..........................................................

القروض وبرامج العمل والدراسة

القرض المدعوم المباشر الفيدرالي 1,500....................

القرض غير المدعوم المباشر الفيدرالي4,000 ...........

القرض غير المدعوم المباشر الفيدرالي4,000.............

الحساب النهائي

الحساب النهائي

برنامج العمل والدراسة الفيدرالي3,000 ....................

إجمالي تكلفة االلتحاق 62,000...........................دوالر
إجمالي المساعدة المالية المقدمة  53,000 –...دوالر
المساهمة المتوقعة من األسرة 2,000 –...................

برامج العمل والدراسة الفيدرالية2,000.......................

إجمالي تكلفة االلتحاق 22,000...........................دوالر
إجمالي المساعدة المالية المقدمة  19,000 –....دوالر
المساهمة المتوقعة من األسرة 2,000 –...................

الفجوة التي تحتاج إىل سدها هذا العام  7,000...دوالر

الفجوة التي تحتاج إىل سدها هذا العام  1,000...دوالر

(إجمالي ديون القروض عىل مدى أربع
سنوات =  22,000دوالر)

(إجمالي ديون القروض عىل مدى
أربع سنوات =  22,000دوالر)

بعد ذلك ،انظر إىل السعر الصافي ،وهو
تكلفة الكلية المتبقية بعد الحصول عىل
هذه المنح المالية .هذا هو المبلغ الذي
ستحتاج إىل جمعه—من خالل القروض ،أو
برامج العمل والدراسة ،أو وسائل أخرى.
اآلن ،انظر إىل القروض .تذ ّكر ،تتميز بعض
القروض بأنها أقل تكلفة ويمكن إدارتها بشكل
ً
قروضا بأقل تكلفة
أسهل من غيرها .وأنت تريد
ممكنة .سيكون المبلغ الذي يمكنك الحصول
عليه من خالل القروض المباشرة الفيدرالية
هو نفسه ،ولكن يمكن للجامعات استخدام
تقديرها الخاص من أجل القروض الحكومية.
(باإلضافة إىل ذلك ،ضع في اعتبارك إجمالي دين
القرض .اجمع القروض المقدمة واضربها في
عدد السنوات التي ستستغرقها للحصول عىل
شهادتك الجامعية .في الكليتان المذكورتين أعاله،،
سيكون  5,500دوالر من القروض X 4سنوات
=  22,000دوالر) .وانظر إىل النقود المقدمة
من برامج العمل والدراسة .هذه هي األموال
التي يمكنك كسبها لتغطية نفقاتك الشخصية
في وظيفة داخل الحرم الجامعي .ولكنك تحتاج
إىل العثور عىل وظيفة والعمل لساعات.

أخيرًا ،انظر إىل المحصلة النهائية .ما الفجوة
التي ستحتاج إىل سدها في السنة األوىل؟
ستحتاج إىل العثور عىل هذا المال من مصدر
ما :المدخرات للدراسة الجامعية ،أو قروض من
أسرتك—أو وظيفة أخرى (يا للهول!) ،إىل جانب
ساعات عملك من خالل برنامج العمل والدراسة.
تأكد من جمع المبلغ اإلجمالي الذي قد تحتاج
إىل اقتراضه للحصول عىل شهادتك الجامعية.
في هذه الحالة ،تتطلب جامعة  BigBucksمزيدًا
من القروض...ولديك فجوة أكبر لسدها .إذا
كانت هذه التكاليف كثيرة جدًا عليك—وتريد ح ًقا
االلتحاق بهذه الجامعة—فاتصل بمكتب الكلية.
قد تتمكن من االستئناف عىل مجموعة
المساعدات المقدمة لك وتحصل عىل
مزيد من المساعدة .من المهم للغاية التفكير
في تكاليف الكلية عند اختيار الجامعة التي
ستدرس فيها .ولكن تأكد ً
أيضا من أنها جامعة
راق ستستمتع بالدراسة فيها .فكّر
ذات مستوى ٍ
في جميع العوامل قبل "الموافقة" عىل أي كلية.
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تهانينا!
انتهيت من تعبئة استمارة  FAFSAبنجاح .وأصبح لديك
دعم مالي .وأنت في طريقك إىل الكلية .نتمنى لك
عاما دراس ًيا رائعً ا .تأكد من االحتفاظ بجميع المعلومات
ً
التي قمت بجمعها—واحتفظ بهذا الدليل .ستحتاج
إىل تعبئة استمارة  FAFSAمرة أخرى العام القادم!

28
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لديك المزيد من األسئلة عن الحصول
عىل أموال من أجل الدراسة الجامعية؟
تأكد من البدء عىل موقع  FAFSAاإللكتروني :اكتب  FAFSA.govفي محرك
ّ
المفضل لديك .سيتم توجيهك إىل الموقع اإللكتروني الجديد للحكومة الفيدرالية عىل
البحث
.https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa

إذا كانت لديك أسئلة عن :FAFSA

فاتصل بالخط الساخن لدى  FAFSAعىل الرقم  .1-800-433-3243احصل عىل استشارات من االثنين
حا إىل 5
حا إىل  11مساءً ،أو في عطالت نهاية األسبوع من الساعة  11صبا ً
إىل الجمعة ،من الساعة  8صبا ً
مسا ًء (التوقيت الشرقي) .يتوفر خبراء ً
أيضا للرد عىل رسائل البريد اإللكتروني أو الدردشة .معلومات االتصال
عىل .https://studentaid.gov/help-center/contact :أو تحقق من مركز المساعدة الخاص
بالمساعدات الطالبية الفيدرالية.https://studentaid.gov/help-center/answers/landing :
باإلضافة إىل ذلك ،تأكد من تفقد باقي موقع المساعدات الطالبية الفيدرالية اإللكتروني:
 .https://studentaid.govانتقل إىل هنا للحصول عىل استشارة عن:
تعبئة استمارة FAFSA

التعرّف عىل المساعدات المتاحة

التعرّف عىل المساعدات التي يمكن أن تتأهل لها
الحصول عىل القروض الطالبية وإدارتها
االستعداد للكلية

هل أنت مستعد لتعبئة استمارة  FAFSAعبر اإلنترنت؟

ستحتاج أنت وأحد والديك إىل الحصول عىل رقم تعريف المعونة الطالبية الفيدرالية ()FSA ID

حتى يمكنك التوقيع عىل االستمارة إلكترون ًيا .انتقل إىل  https://fsaid.ed.govللتسجيل من

أجل الحصول عىل .FSA ID

هل تتقدم لاللتحاق بكليات تتطلب الكثير من المعلومات المالية؟
قد تحتاج إىل تعبئة ملف تعريف  CSSللمساعدات المالية بمجلس الكليات .تطلب العديد من
الجامعات الخاصة قد ًرا كبي ًرا من المعلومات المالية ،كما تطلب من التالميذ تعبئة هذه االستمارة
اإللكترونية .ارجع إىل جامعاتك لمعرفة ما إذا كانت تحتاج منك إىل تعبئة هذه االستمارة .لمزيد من
المعلومات ،تفضل بزيارة .https://cssprofile.collegeboard.org/

احصل عىل أحدث المعلومات عن تمويل الدراسة الجامعية وكوفيد:19-
.https://studentaid.gov/announcements-events/coronavirus

وال تنس التحدث إىل أشخاص بالغين تثق بهم:
قد يبدو والداك ،ومستشارو المدرسة ،والمعلمون مشغولين ،ولكنهم يريدون األفضل لك .قد تتوفر
المساعدة من مكاتب القبول في الكليات ،والمنظمات المحلية غير الربحية ،والخريجين في مدرستك
الثانوية .إذا كانت لديك أي أسئلة عىل اإلطالق ،فابحث عن شخص لمساعدتك.

72 Fifth Avenue, 6th floor, New York, NY 10011

حول هذا الدليل

نشر هذا الدليل مركز  The New School’s Center for New York City Affairsوترجمته إدارة التعليم التابعة
لمدينة نيويورك إىل تسع لغات .اطلع عىل موقع  standingFAFSA.orgلالطالع عىل هذه المنشورات والعديد من
الموارد اإلضافية .شكر خاص لمعهد  Options Instituteالتابع لمركز ،Goddard Riverside Community Center
ومنظمة  ،New York Immigration Coalitionومنظمة  ،Advocates for Childrenوالعديد من خبراء FAFSA
الذين ساعدونا طوال الوقت .نأمل أن يكون هذا الدليل مفيدًا لجميع الطالب واألسر والعديد من المهنيين المهتمين
الذين يقدمون المساعدات المالية.

يدعم التعليم العادل كل تلميذ ،من رياض األطفال إىل الصف  12والتعليم ما بعد الثانوي ،إلدراك إمكاناتهم الكاملة
والمساهمة بها لالضطالع بأدوارهم كقادة ،وأعضاء في القوة العاملة ،وأفراد المجتمعات ،وأفراد األسر .لقد احتجنا
دائما إىل كل هذه اإلسهامات إلقامة مدينة نيويورك نابضة بالحياة ،وسنحتاج إليها أكثر في األشهر والسنوات
ً
القادمة للتعافي من اآلثار المدمرة لجائحة كوفيد .19-وكجزء من التزامنا

بالمساواة ،تفخر مؤسسة ( )United Way of NYCبشراكتها مع مركز
( )Center of New York City Affairsإلنتاج هذا الدليل .ستعمل هذه األداة
عىل تبسيط عملية المساعدة المالية لضمان حصول جميع التالميذ عىل
الدعم المالي المتاح للحصول عىل الشهادة الجامعية.

تعرف عىل المزيد :تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني الجديد اليوم!
هل تريد المزيد من المعلومات عن  FAFSAوالمساعدات المالية؟ يمكنك االطالع عىل معلومات أكثر
تساعدك وعىل مزيد من األخبار األسبوعية المحدَّثة واألدوات ومقاطع الفيديو عند زيارة موقعنا اإللكتروني
 .understandingFAFSA.orgكما يوفر موقعنا ً
أيضا هذا الدليل بعشر لغات ويقدم موارد تعليمية للمستشارين
والمعلمين بشأن فرص االلتحاق بالكليات .تواصل مع  Kim Nauerعىل  nauerk@newschool.eduلمعرفة المزيد.
وأكثر من ذلك :للحصول عىل موارد تعليمية إضافية ،تأكد من مراجعة  ،Insideschools.orgوهو موقع تعليمي
ال يقدر بثمن لعائالت مدينة نيويورك ،ومقره مركز .Center for New York City Affairs
الرسوم التوضيحية:

R.J. Matson
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