
صحيفة البيانات

كم يبلغ مقدار ما سأحصل عليه من منحة الكلية؟
الطالب المؤهلين الذين تم تسجيلهم بشكل مستمر منذ اليوم األول من الصف التاسع سيتأهلون للحصول على قرابة 

5000 دوالر سنويًا )20000 دوالر كحد أقصى( الستخدامها في غضون خمس سنوات من التعليم بعد الثانوي. 
سيتم تقديم منحة دراسية بحد أدنى 1000 دوالر سنويًا لجميع الطالب المؤهلين والمسجلين

منحة Promise هي منحة دراسية "بالدوالر األخير". وهذا يعني أنه سيتم تطبيق قرابة 5000 دوالر سنويًا 
 PHEAA و Pell 20000 دوالر كحد أقصى( على الرصيد المتبقي للطالب بعد خصم المنح الحكومية )مثل منحة(

و FSEOG( والمنح األخرى والمنح الدراسية، بما في ذلك اإلعفاء من الرسوم الدراسية، للسنوات الخمس للتعليم 
بعد الثانوي. 

فإذا كان الطالب الذي حصل على منحة بحد أقصى 5000 دوالر ال يحتاج سوى 3000 دوالر لتغطية جميع 
المصروفات، فسندفع له 3000 دوالر. وإذا لم يحتج الطالب ألي مصاريف بعد كل المنح والمنح الدراسية األخرى 

المقدمة، فسيظل يتحصل على منحة قدرها 1000 دوالر كحد أدنى من منحة Promise الستخدامها في سداد النفقات 
المدرسية حسب تقديره.

في أي شيء يمكنني إنفاق منحة PROMISE؟
يمكن للطالب االلتحاق بأي كلية أو جامعة أو مدرسة تجارية أو فنية معتمدة في والية بنسلفانيا. يجب أن تكون البرامج 
مؤهلة للحصول على منحة Pell الفيدرالية. أموال منحة Promise مخصصة للتعليم ما بعد الثانوي فقط، وال يمكن 

ل منحة Promise التعليم عبر اإلنترنت. استخدامها للدورات التعليمية من المستويات األعلى. ال تمّوِ

كم يبلغ طول المدة الزمنية المخصصة إلنفاق المنحة الدراسية؟
يجب إنفاق منحة Pittsburgh Promise خالل السنوات الخمس التي تلي التخرج من المدرسة الثانوية مباشرة.

في أي شيء يمكن 
استخدام أموال منحة 

PROMISE؟
للفصول الدراسية لعام 2018 

وما بعدها:

تساعد منحة Promise في تغطية 
التكلفة اإلجمالية للحضور. وهذا 
يشمل الرسوم الدراسية، والغرفة 

الدراسية، والمجلس ، والكتب.

ما الذي أحتاجه للتأهل؟
للحصول على منحة Pittsburgh Promise*، يجب أن يكون الطالب: )1( ملتحقين بمدارس بيتسبرغ العامة، أو إحدى المدارس األربع 

المستأجرة من مدارس بيتسبرغ العامة، )2( ومقيمين في مدينة بيتسبرغ )أو ويلكينسبيرغ(، إقامة مستمرة، منذ بداية الصف التاسع على األقل؛ 
)3( خرجي إحدى مدارس بيتسبرغ الثانوية العامة بمتوسط دراجات  تراكمي غير مرجح بحد أدنى 2.50 وسجل حضور 90٪ فما فوق.

يمكن للطالب الذين يستوفون المتطلبات األخرى لمنحة Promise، ولكنهم تخرجوا بمعدل تراكمي غير مرجح بين 2.0 و 2.49 التقدم لبرنامج 
Promise Extension. ستساعد منحة Promise في دفع تكاليف البرنامج، وسيتأهل الطالب الذين سيكملون المناهج الدراسية لمدة عام بنجاح 

.pittsburghpromise.org/the-scholarship/eligibility تعّرف على المزيد عبر الموقع اإللكتروني .Promise تأهالً تاًما لمنحة

*تلتزم منحة Pittsburgh Promise بجمع الموارد المطلوبة لتمويل الطالب من خالل خريجي الثانوية العامة دفعة عام 2028.



ماذا لو لم أحصل على الدرجة التقليدية بمقياس 4.0 درجات؟
تتولى مدارس بيتسبرغ العامة مسؤولية اإلبالغ عن المعلومات األكاديمية الخاصة بكل طالب إلى منحة 

Promise. وسيعمل مستشار التوجيه أو االنتقال الخاص بك مع مدرستك لتحديد تقدمك األكاديمي ونقله 
إلى منحة Promise ألغراض األهلية.

ماذا لو حدث انقطاع خالل فترة التحاقي أو المعدل التراكمي أو نسبة حضوري 
أو أي مشكلة أخرى تؤثر على أهليتي بسبب ظروف خارجة عن إرادتي؟

ستظل عملية التماس الرأفة متاحة للطالب الذين لديهم خبرة جادة أو يواجهون مشكلة تتعارض مع قدرتهم على 
التأهل للمنحة الدراسية. يتم تقديم طلبات االلتماس من خالل بوابة Promise الخاصة بالطالب. يتم النظر في 
طلبات االلتماس على أساس برنامج IEP و 504 وأي ظروف أخرى خارجة عن إرادة الطالب. يمكن أيًضا 

للطالب الذين يحتاجون إلى تجهيزات خاصة بسبب حاالت استثنائية تقديم االلتماس أثناء فترة التسجيل في 
مدرسة ما بعد الثانوية.

كيف أظل مؤهاًل للحصول على منحة PROMISE بمجرد بدء مرحلة 
ما بعد المدرسة الثانوية؟

يجب على الطالب الحفاظ على معدل تراكمي يبلغ 2.0 وإكمال الدورة التدريبية بدوام كامل على النحو 
الذي تحدده المدرسة الملتحقين بها، وعادة ما تكون من 12 إلى 16 ساعة مخصصة. راجع مدرستك لمعرفة 

ل  المقصود من الدوام الكامل. ستتولى منحة Promise مراجعة التقدم األكاديمي بنهاية كل عام دراسي. لن تمّوِ
منحة Promise التسجيل بدوام جزئي أو التسجيل عبر اإلنترنت. مالحظة: في معظم الكليات ذات األربع 

سنوات، يجب على الطالب إكمال 15 ساعة مخصصة لكل فصل دراسي ألجل التخرج خالل 4 سنوات.

كيف أتقدم بالطلب؟
خالل السنة األخيرة من المدرسة الثانوية، قم بتسجيل الدخول إلى بوابة Promise الخاصة بالطالب إلكمال 

بيان قانون FERPA )حقوق وخصوصية التعليم األسري( وأدخل اهتماماتك المدرسية.

 كيف تحصل مدرستي على منحة 
PROMISE الدراسية؟

 Promise الخاصة بالطالب ومن خاللها تحصل منحة Promise يُدخل الطالب اسم مدرستهم في بوابة
على اسم المدرسة. ترسل المدرسة فاتورتها إلى منحة Pittsburgh Promise لتحصيل األموال. وتُرسل 

الشيكات مباشرة إلى المدرسة.

هل لديك المزيد من األسئلة؟ تواصل معنا عبر
7605-281-412 )الهاتف( 
7638-281-412 )الفاكس(

info@pittsburghpromise.org )البريد اإللكتروني(
Centre Avenue, Suite 204, Pittsburgh, PA 15219 1901 )مكتب البريد(

 قائمة 
بالمدارس الثانوية المؤهلة 

للحصول على منحة 
PROMISE

City High Charter High School
Environmental Charter School

Passport Academy Charter School
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

*تُعد أكاديمية بيتسبرغ عبر اإلنترنت هي المدرسة الثانوية   *
الوحيدة المتاحة عبر اإلنترنت التي تؤهل الطالب للحصول 

.Promise على منحة

 :Pittsburgh Promise تعّرف على المزيد حول منحة
www.pittsburghpromise.org


