منحة وعد بيتسبرغ

صحيفة الوقائع
ما الذي أحتاجه ألكون مؤهالً؟
للحصول على منحة وعد بيتسبرغ ،يجب أن يكون الطالب )1( :قد تم تسجيله في مدارس بيتسبرغ العامة ،أو واحدة من المدارس األربع
المحددة من قبل مدارس بيتسبرغ العامة  )2( ،وأن يكون مقيما في مدينة بيتسبرغ )أو ويلكنزبرج( بشكل مستمر منذ بداية الصف
التاسع )3( .أن يكون قد تخرج من مدرسة ثانوية عامة ببيتسبرغ مع حد أدنى لمتوسط تراكمي غير مرجح قدره  2.5وسجل حضور
بنسبة  90%أو أكثر.
يمكن للطالب الذين يستوفون متطلبات البرامج األخرى ،لكنهم يتخرجون بمعدل تراكمي بين  2.0و  2.49أن يقدموا طلبا
للحصول على برنامج تمديد الوعد في كلية المجتمع المحلية في مقاطعة أليغني .تساعد أموال الوعد في دفع تكلفة البرنامج .أما أولئك
الذين يكملون المناهج الدراسية لمدة عام يصبحون مؤهلين تماما.

ما مقدار المنحة الدراسية التي أتلقاها ؟
للفصول  2018وما بعدها:
الطالب المؤهلون الذين تم تسجيلهم بشكل مستمر منذ اليوم األول من الصف التاسع سوف يتأهلون للحصول على
ما يصل إلى  5,000دوالر سنويًا .الحد االدنى من المنحة الى ما يصل  1,000دوالر سنويًا لجميع الطالب المؤهلين
والمسجلين.
الوعد هو منحة دراسية" الدوالر األخير ".وهذا يعني أن مقدار ما يصل هو  5,000دوالر سنويًا سيتم تطبيقه على
الرصيد المتبقي للطالب بعد المنح الحكومية) مثل منحة بيل الفدرالية ،وكالة مساعدة التعليم العالي في بنسلفانيا،
والمنحة الفيدرالية التكميلية للفرص التعليمية( ،وغيرها من المنح الدراسية ،بما في ذلك الرسوم الدراسية المعفي
منها والمخصومة عليه لكل من السنوات األربع من التعليم ما بعد الثانوية .

إذا كان الطالب الذي حصل على جائزة بحد أقصى  5,000دوالر فقط ويتطلب  3,000دوالر لتغطية
جميع النفقات ،فإننا نقدم مبلغ  3,000دوالر .إذا لم يكن على الطالب أية نفقات بعد تطبيق جميع المنح
األخرى ،سيحصل على جائزة بحد أدنى بمقدار  1,000دوالر من الوعد الستخدامها في النفقات
المتعلقة بالدراسة .

بماذا يمكن استخدام
منحة الوعد؟
للفصول  2018وما
بعدها:
تساعد منحة الوعد في
تغطية
التكلفة اإلجمالية
للحضور .وهذا يشمل
الرسوم الدراسية ،
الرسوم ،المسكن
والمجلس والكتب.

أين يمكنني استخدام منحة الوعد؟
يمكن للطالب التسجيل في أي كلية معتمدة أو جامعة أومؤسسة تجارية أو فنية في بنسلفانيا .يجب أن تكون البرامج مؤهلة
للحصول على منحة بيل الفدرالية  .أموال الوعد مخصصة للتعليم ما بعد الثانوي فقط وال يمكن استخدامها للدورات
على مستوى الدراسات العليا  .الوعد ال يمول التعليم عبر اإلنترنت.

كم الفترة الزمنية لدي حتى استخدم المنحة الدراسية؟
يجب استخدام وعد بيتسبرغ في غضون أربع سنوات مباشرة بعد التخرج من المدرسة الثانوية.

ماذا لو لم تصنف درجاتي حسب المقياس التقليدي 4.0؟
المدارس العامة في بيتسبرغ مسؤولة عن اإلبالغ عن المعلومات األكاديمية إلى الوعد لكل طالب وسيعمل المستشار التوجيهي أو المستشار
االنتقالي مع مدرستك لتحديد التقدم األكاديمي وترجمته ألغراض التأهيل للوعد.

ماذا لو كان لدي انقطاع في التسجيل أو التدرج أو الحضور أو
أي مشكلة أخرى تؤثر على تأهلي بسبب حاالت خارج نطاق
سيطرتي؟
تتوفر عملية استئناف رأفة للطالب الذين لديهم تجربة أو قضية خطيرة تتداخل مع قدرتهم على
اكتساب األهلية للحصول على المنحة الدراسية .يتم تقديم األستئناف من خالل بوابة الوعد للطالب.
يتم النظر في األستئناف على أساس برامج التعليم الفردية ،و  ، 504وظروف أخرى خارجة عن سيطرة
الطالب .يمكن أيضًا تقديم طلبات االستئناف أثناء التسجيل في مدرسة ما بعد المرحلة الثانوية للطالب
الذين يحتاجون إلى وسائل الراحة الخاصة بسبب االستثناءات.

كيف أبقى مؤهالً للوعد عند بدء المدرسة الثانوية؟

يجب أن يحتفظ الطالب بمتوسط تراكمي يبلغ  2.0درجة وأن يكملوا دورة تدريبية بدوام كامل وفقًا لما
تحدده المدرسة التي يحضرونها ،وعادة ما تكون  12إلى  16نقطة دراسية .تحقق من مدرستك ما تعريفها
للدوام الكامل .سيتم مراجعة التقدم األكاديمي من قبل الوعد في نهاية كل عام دراسي .ال يتم تمويل
التسجيل الجزئي والتسجيل عبر اإلنترنت من خالل الوعد .مالحظة :في معظم كليات األربع سنوات،
يجب على الطالب إكمال  15نقطة دراسية معتمدة في كل فصل دراسي حتى يتخرجوا في  4سنوات.

كيف أقدم طلباً؟
خالل الفصل الدراسي األخير في المدرسة الثانوية ،قم بالتسجيل للدخول إلى بوابة طالب الوعد
إلكمال نموذج قانون الخصوصية والحقوق التعليمية لألسرة وأدخل اهتمامك (اهتماماتك) .

كيف تحصل مدرستي على منحة الوعد الدراسية؟
يقوم الطالب بإدخال اسم المدرسة التي يدرسون فيها في بوابة طالب الوعد وسيأخذها الوعد
من هناك .ترسل المدارس الفواتير للوعد للحصول على األموال .يتم إرسال الشيكات مباشرة
إلى المدرسة.

المزيد من األسئلة؟ اتصل بنا:
)هاتف( 412-281 7605
(فاكس) 412-281 7638
(بريد الكتروني – ايميل) info@pittsburghpromise.org
(بريد عادي  -العنوان) 1901 Center Avenue
Suite 204
Pittsburgh, PA 15219

تعلم المزيد عن وعد بيتيسبرغ

www.pittsburghpromise.org

قائمة من المدارس
الثانوية المؤهلة للوعد
City High Charter High School
Hill House Passport Academy
Pittsburgh Allderdice
Pittsburgh Brashear
Pittsburgh CAPA
Pittsburgh Carrick
)Pittsburgh Milliones (UPrep
Pittsburgh Obama
*Pittsburgh Online Academy
Pittsburgh Perry
Pittsburgh Sci-Tech Academy
Pittsburgh Westinghouse
The Academy Charter High
School
Urban Pathways Charter High
School
*أكاديمية بيتسبرغ اون الين هي المدرسة الثانوية
عبر اإلنترنت  /اإلنترنت الوحيدة المؤهلة للطالب
للحصول على منحة الوعد.

