فالو اپ

مجھے پیسہ دکھائیں!

ایک بار جب آپ کی درخواست مکمل ہوجاتی ہے تو ،آپ کی فہرست میں شامل کالجوں کو خود بخود آپ
کی  FAFSAکی معلومات حاصل کرنی چاہئے۔ کسی بھی موقع پر ،آپ کالجوں کو اپنی فہرست میں شامل
کرسکتے ہیں یا انہیں اتار سکتے ہیں۔
اب آپ کو ضرورت مالی مدد کے لے کالجوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے…
		

اپنی  FAFSAطلباء امدادی رپورٹ ،یا  SARکو چیک کریں ،ایک بار اور آخری
وقت تک کی پیچیدگیاں نہ ہونے کو یقینی بنائیں۔

		

اگر آپ کو اپنی اسٹوڈنٹ ایڈ رپورٹ پر نجمہ (*) یا سی نظر آتا ہے ,کالجوں
کو آپ کی معلومات کی تصدیق کرنا ہوگی۔ اپنے کالجوں سے دی گئی ہدایات کے لئے
دیکھیں اور مزید معلومات کے لئے صفحہ  20دیکھیں۔

		

کیا آپ کے خاندان کی آمدنی یا گھریلو  COVID-19یا دوسرے حاالت کی وجہ
سے تبدیل ہوا ہے؟ اب وقت آگیا ہے کہ ان کالجوں میں فنانشل ایڈ آفیسر سے بات کریں
جو آپ کے لئے بہترین ہیں۔ انہیں بتائیں کہ کیا ہوا ہے اور کنبہ کی مالی معامالت کیسے
بدلی ہیں۔ وہ مزید امداد کی پیش کش کرسکتے ہیں۔

سوال :میرا  FAFSAہو چکا ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے؟

جواب:

اپنے کالج قبولیت کے خطوط کا انتظار کریں! کچھ معامالت میں ،قبولیت کے خطوط
یہ بھی بتائیں گے کہ حکومت اور کالج کے اپنے اسکالرشپ فنڈز سے آپ کتنی امداد
حاصل کرسکتے ہیں۔ تاہم ،اکثر ،ایک کالج تھوڑی دیر بعد اپنا مالی اعانت کا خط بھیجتا
ہے۔ مختلف کالج آپ کو مختلف مقدار میں امداد فراہم کریں گے۔

سوال :میں کس قسم کی مالی مدد کی توقع کرسکتا ہوں؟

جواب:

ہر کالج جو آپ کو قبول کرتا ہے وہ ایک خط یا ای میل فراہم کرے گا جس میں یہ بتایا جائے
گا کہ کالج کی قیمت کتنی ہوگی اور کالج آپ کو وہاں جانے کے لئے ادائیگی میں مدد کرنے کے
لئے کیا پیش کرسکتا ہے۔ یہ شاید گرانٹس اور وظائف (رقم جو آپ کو دیا جاتا ہے) ،قرضوں (جو
آپ کو واپس کرنا ہوگا) اور کام کا مطالعہ (جو پیسہ آپ کما سکتے ہو) ہو گا۔ اس کو "مالیاتی
امداد کا پیکیج" کہا جاتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ ہر پیکیج کو دھیان سے دیکھیں ،لہذا آپ
ایسے کالج کا انتخاب کریں جس کی آپ صحیح معنوں میں استطاعت رکھتے ہو۔
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سوال اورجواب:

مجھ سے کیوں یہ ثابت کرنے کے لئے کہا جارہا ہے کہ
میری  FAFSAکی معلومات درست ہیں؟

سوال:
جواب:

یہ ایک پروسیسنگ ہے جسے "توثیق" کہتے ہیں  ،اور یہ عام بات ہے  -ہر سال  30فیصد  FAFSAکے فارموں کی تصدیق
ہوتی ہے۔ امریکی محکمہ تعلیم اور کالجز اپنے  FAFSAفارموں پر فراہم کردہ معلومات کی تصدیق کے لئے کچھ طلباء کا
انتخاب کرتے ہیں۔ بعض اوقات درخواست دہندگان کا انتخاب بے ترتیب ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کیونکہ
 FAFSAفارم کے بارے میں معلومات متضاد یا نامکمل ہوتی ہیں۔ تصدیق نامہ انجام دینے کے لئے کالجز ذمہ دار ہیں۔

سوال:
جواب:

کالج کا مالی تعاون کا دفتر آپ سے رابطہ کرے گا۔ زیادہ تر معلومات کے لے یہ عام طور پر صرف معمول کی درخواست ہوتی ہے،
اکثر آپ کے خاندانی آمدنی کے بارے میں۔ اگر آپ نے  IRSڈیٹا بازیافت کا ٹول استعمال کیا تو آپ کو اچھی حالت میں ہونا چاہئے۔
اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کو شاید اپنے کنبے کے ٹیکس گوشواروں ( IRSسے اس کی درخواست کر سکتے ہیں) یا آجروں سے
آمدنی کے بیانات کی  IRSنقل فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی۔ کالج کا مالی امداد کا دفتر آپ کی فراہم کردہ معلومات کے ساتھ آپ
کے  FAFSAفارم کا موازنہ کرے گا۔ اگر اختالفات موجود ہیں تو ،آپ کو اپنے  FAFSAفارم کو درست کرنے کی ضرورت ہوگی۔

مالی امداد کا دفتر آپ کے کنبے میں موجود افراد کی تعداد ،اور اس وقت کتنے دوسرے کالج میں ہیں اس کی
تصدیق کرنا چاہتا ہے۔ آپ سے خاندان کی دیگر آمدنی (جیسے بچوں کی امداد) یا سرکاری امداد (جیسے فوڈ اسٹامپ)
کے بارے میں پوچھا جاسکتا ہے۔ آپ سے قانونی شناخت یا ثبوت فراہم کرنے کے لئے بھی کہا جاسکتا ہے کہ آپ ہائی
اسکول سے فارغ التحصیل ہیں۔

سوال:
جواب:

جواب:

تصدیق میں کیا شامل ہے؟

اور کیا سواالت پوچھے جا سکتے ہیں؟

سوال:
جواب:

سوال:

اگر مجھے یہ ثابت کرنے کے لئے
کہا جائے کہ میرے  FAFSAفارم
سے متعلق معلومات صحیح ہے۔

کیا میں تمام کالجوں کو ایک جیسی معلومات بھیج سکتا ہوں؟
آپ کو ہر کالج میں الگ سے جواب دینا پڑے گا۔ ہر ایک ای میل یا باقاعدہ میل کے ذریعہ ایک فارم بھیجے گا ،جس میں
اس بات کی نشاندہی کی جائے گی کہ انہیں کیا ضرورت ہے۔ ہر کالج کی آخری تاریخ کو یقینی بنائیں۔ اگر کوئی آخری تاریخ
نہیں ہے تو ،جلد سے جلد معلومات فراہم کریں۔

اگر مجھے تصدیق کا فارم ملتا ہے تو اس کا مطلب کالج نے
مجھے قبول کر لیا ہے نا؟

ضروری نہیں ہے۔ کچھ کالج آپ کی مالی معلومات کی تصدیق کے لئے کہتے ہیں پہلے انہوں نے آپ کو داخل کرنے
کے بارے میں فیصلہ کیا ہے۔ اسی لئے آپ کو جلدی سے ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کالجوں کے ساتھ قریبی
رابطے میں رہیں جن کی آپ امید کرتے ہیں کہ وہ شرکت کریں — اور ان کی طلب کے مطابق سب کچھ دیں۔
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