जानकारीपत्र
योग्य हुनको लागि मलाई के -कुराहरू आवश्यक पर्छ ?
द गपट्सबिछ प्रोगमस (The Pittsburgh Promise) र्ात्रवृगि प्राप्त िनछका लागि गवद्यार्थीहरूले गनम्न आवश्यकताहरू परू ा िरे को हुनैपर्छ : (1) गपट्सबिछ
पगललक स्कुल्स वा गपट्सबिछ पगललक स्कुल्सद्वारा अगिकार प्रदान िररएको चारवटा स्कुलहरू मध्ये कुनै एकमा भनाछ भएको, र (2) कम्तीमा पगन 9औ ं
ग्रेडको सरुु देगि गनरन्तर रूपमा गसटी अफ गपट्सबिछ (वा Wilkinsburg) को गनवासी रहेको; (3) न्यनू तम 2.20 को कुल अनवेटेड (unweighted)
ग्रेड प्वाइन्ट एभरे ज प्राप्त िरे को र 90% वा सोभन्दा बढीको हागजरी भएर PPS हाइ स्कुलबाट उिीर्छ भएको ।
प्रोगमसका अन्य आवश्यकताहरू परू ा िरे को तर 2.0 देगि 2.49 बीचको कुल अनवेटेड (unweighted) ग्रेड प्वाइन्ट एभरे ज प्राप्त िरे को गवद्यार्थीले
कम्यगु नटी कलेज अफ ऐलेघेनी काउन्टीमा द प्रोगमस एक्सटेन्सन प्रोग्राम (The Promise Extension Program) का लागि आवेदन गदन सक्नेर्न् ।
प्रोगमस फण्डहरूले कायछक्रमको लागि शल्ु कहरू गतनछ मद्दत िर्छ र एक वर्छ लामो पाठ्यक्रम सफलतापवू छक परू ा िरे काहरू पर्ू छरूपमा प्रोगमस-योग्य
(Promise-eligible) बन्र्न् ।

मैले कलेज र्ात्रवृगत बापत कगत रकम प्राप्त िनेर्ु ?
2018 र त्योभन्दा अगघका कक्षाहरूका लागि
ग्रेड 9 को पहिलो हिनिेहि नै हनयहितरूपिा भनाा भएका योग्य हिद्यार्थीिरू िाहषाक $5,000 सम्मका लाहि योग्य
िुनेछन् । िाहषाक $1,000 को न्यूनति छात्रिृहत सबै योग्य र भनाा भएका हिद्यार्थीिरूलाई उपलब्ध िराइनेछ ।

द प्रोगमस "लास्ट-डलर" र्ात्रवृगत हो । यसको अर्थछ पोस्ट-सेकेण्डरी गशक्षाको हरे क वर्छको लागि गशक्षर् शल्ु कमा
कटौती लिायतका सरकारी अनदु ान (जस्तै: Pell, PHEAA र FSEOG), अन्य अनदु ान तर्था र्ात्रवृगतहरू
कटाएपगर् गवद्यार्थीको गतनछ बााँकी रकममा हरे क वर्छ $5,000 सम्मको अनदु ान उपललि िराइनेर् ।
यगद $5,000 को अगिकतम अनदु ान रकम भएको गवद्यार्थीलाई सबै िचछहरू बेहोनछ $3,000 आवश्यक पर्छ भने
हामी $3,000 उपललि िराउाँर्ौं । यगद अन्य सबै अनदु ान र र्ात्रवृगतहरूको रकम घटाउाँदै जााँदा गवद्यार्थीले गतनछु
पने कुनै िचछ नभए पगन शल्ु क उनीहरूले द प्रोगमसबाट न्यूनतम $1000 को अनदु ान प्राप्त िनेर्न/् िनेगर्न् जसको
प्रयोि उनीहरूले आफ्नो स्व-गववेकले स्कुल-सम्बगन्ित िचछहरूका लागि िनछपु र्छ ।

द प्रोगमस र्ात्रवृगिलाई कहााँ प्रयोि िनछ सक्र्ु ?
गवद्यार्थीले पेन्सलभेगनयाका कुनै पगन मान्यताप्राप्त कलेज, गवश्वगवद्यालय, व्यापार वा प्रागवगिक स्कूलमा अध्ययन
िनछ सक्र्न् । कायछक्रमहरू सङ्घीय Pell अनदु ानका लागि योग्य हुनैपर्छ । प्रोगमस फण्ड पोस्ट-सेकेण्डरी गशक्षाको
लागि मात्र हो र यसलाई ग्रेजएु ट-तहमा प्रयोि िनछ पाइाँदनै । द प्रोगमसले अनलाइन गशक्षालाई अनदु ान गददैन ।

मैले यो र्ात्रवृगिलाई कगहलेसम्म प्रयोि िररसक्नपु र्छ ?
द गपट्सबिछ प्रोगमसलाई हाइ स्कुलबाट उिीर्छ भए लििैको चार वर्छगभत्रमा अगनवायछरूपमा प्रयोि िररसक्नुपर्छ ।

प्रोहिस फण्ड
के -के का लागि प्रयोि
िनछ सगकन्र् ?
2018 र त्योभन्िा अहिका
कक्षािरूका लाहि

द प्रोगमस र्ात्रवृगिले टोटल कोस्ट
अफ एटेन्डेन्स (अध्ययन िदाछको
जम्मै िचछ) लाई बेहोनछ मद्दत िर्छ ।
यसमा गशक्षर् शल्ु क, शल्ु कहरू,
कोठा, बोडछ तर्था गकताबहरू
पदछर्न् ।

यगद मलाई परम्पराित 4.0 स्के ल तररकाबाट ग्रेड िररएको र्ै न भने ?
हरे क गवद्यार्थीको शैगक्षक जानकारीबारे द प्रोगमसलाई िबर िने गजम्मेवारी गपट्सबिछ पगललक स्कुल्सको
हो । तपाईको
ं मािछदशछक वा ट्रागन्जशन काउन्सलर (परामशछदाता) ले तपाईको
ं शैगक्षक प्रिगतबारे गनर्छय िनछ
र प्रोगमसको योग्यतासम्बन्िी प्रयोजनहरूका लागि त्यसलाई व्याख्या िनछ तपाईको
ं स्कुलसाँि गमलेर काम
िनछहु ुनेर् ।

प्रोहिस योग्य
िाइ स्कूलिरूको सचू ी
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

*Pittsburgh Online Academy प्रोधमस
र् त्रवृधत्तक ल धग धवद्य र्थीहरूल ई र्ोग्र् ठहर उने
एकम त्र अनल इन/स इबर ह इ स्कनल हो ।

यगद मेरो गनयन्त्रर्भन्दा बागहरका पररगस्र्थगतहरूको कारर्ले िदाछ मेरो नाम दताछ,
GPA, हागजरीमा बािा वा अन्य कुनै समस्या भइ त्यसले मेरो योग्यतालाई प्रभागवत
िरे मा के हुन्र् ?
कम्पेसन अगपल (Compassion Appeal) प्रगक्रया त्यस्ता गवद्यार्थीहरूलाई उपललि र्न् जसले
र्ात्रवृगिका लागि योग्यता प्राप्त िने उनीहरूको क्षमतामा बािा पुयाछउने िम्भीर अनभु व वा समस्या सामना
िरे का र्न् । अगपल (पनु रावेदन) हरूलाई द प्रोगमस स्टुडेन्ट पोटछल (The Promise Student Portal)
माफछ त बझु ाउन सगकन्र् । अगपलहरूको बारे मा IEP हरू, 504 हरू तर्था गवद्यार्थीको गनयन्त्रर्भन्दा
बागहरका अन्य पररगस्र्थगतहरूको आिारमा सोचगवचार िररन्र् । पोस्ट-सेकेण्डरी स्कुलमा अध्ययन िदै
िदाछ अपवादको अवस्र्थाहरूको कारर्ले िदाछ गवशेर् व्यवस्र्थाहरू आवश्यक पने गवद्यार्थीहरूका लागि
पगन अगपलहरू बझु ाउन सगकन्र् ।

पोस्ट-सेकेण्डरी स्कुलमा अध्ययन िनछ सरुु िररसके पगर् म प्रोगमसका लागि कसरी
योग्य रगहरहन सक्र्ु ?
गवद्यार्थीहरूले अगनवायछरूपमा 2.0 को क्यमु ल
ु ेगटभ ग्रेड प्वाइन्ट एभरे ज ल्याइराख्नुपर्छ र उनीहरू अध्ययन
िने गवद्यालयद्वारा पररभागर्त िररएको फुल-टाइम कोसछ लोडलाई परू ा िनछपु र्छ जनु सामान्यतया 12-16
क्रेगडटसको हुन्र् । आफ्नो स्कुलसाँि फुल-टाइमसम्बन्िी उनीहरूको पररभार्ाको बारे मा बझ्ु नुहोस् । हरे क
शैगक्षक वर्छको अन्तमा द प्रोगमसले शैगक्षक प्रिगतको समीक्षा िनेर् । द प्रोगमसद्वारा पाटछ-टाइम तर्था
अनलाइन भनाछका लागि अनदु ानमा रकम उपललि िराइदैन ।
नोट: अधिक ांश 4-वर्षे कलेजहरूम , 4 वर्षषम उत्तीर्ष हुनक धनधति धवद्य र्थीले प्रधि सेमेस्टर 15 क्रेधिटस्
अधनव र्ष परू गनषपन र्ष ।

मैले कसरी आवेदन गदन सक्र्ु ?
हाइ स्कूलको आफ्नो गसगनयर वर्छमा, FERPA Release भनछका लागि द प्रोगमस स्टुडेन्ट पोटछलमा लि
इन िनछहु ोस् र स्कुलका आफ्ना रुची(हरू) प्रगवष्ट िनछहु ोस् ।

मेरो स्कुलले कसरी द प्रोगमस र्ात्रवृगि प्राप्त िर्छ ?
गवद्यार्थीहरूले द प्रोगमस स्टुडेन्ट पोटछलमा उनीहरूले अध्ययन िने स्कुलको नाम प्रगवष्ट िर्छ न् र
त्यसपगर्को प्रगक्रयालाई द प्रोगमसले अिागड बढाउाँर् । फण्डहरूका लागि स्कुलहरूले गबल तयार िरे र द
गपट्सबिछ प्रोगमसलाई पठाउाँर् । चेकहरूलाई गसिैं स्कुलमा पठाइन्र् ।

र्थप प्रश्नहरू र्न् ? हामीलाई सम्पकछ िनछहु ोस् ।
412-281-7605 (टेगलफोन)
412-281-7638 (फ्याक्स)
info@pittsburghpromise.org (इमेल)
1901 Central Avenue, Suite 204, Pittsburgh, PA 15219 (पत्राचार)

गपट्सबिछ प्रोगमसका बारे मा र्थप जान्नुहोस्

www.pittsburghpromise.org

