
तथ्य पाना

मैले कलेज छात्रवृत्ति रकम कतत प्ापत गननेछु?
ग्ेड 9 को पतिलो दिनिेखि तनरनतर रूपमा नामाङ्कन ्योग्य तवद्ार्थीिरू माध्यममक त्िक्ा 
पश्ातको पाँच वर्षभित्रमा प््योग हुने गरी प्तत वर्ष $5,000 ($20,000 अमिकतम) सममका लातग 
्योग्य हुनेछन्। सबै ्योग्य र नामाङ्तकत तवद्ार्थीिरूलाई वाररषिक रूपमा $1,000 को न्ययूनतम 
छात्रवृत्ति प्िान गररनेछ।

Promise एक "अन्तिम-डलर" छात्रवृत्ति हो। यसको अर्थ माधयममक त्िक्ा पमछको पाँच वर्थका लागि 
ट्युसन छयु ट सगहति सरकारी अनयुदान (जसतितै, Pell, PHEAA र FSEOG), अ्य अनयुदान र छात्रवृत्तिहरूको 
कटौतिी िरेपमछ गवद्ारथीको बाँकी रकममा प्रगति वर्थ $5,000 ($20,000 अमिकतिम) समम लािू हुनेछ। 

यदद $5,000 को अमिकतिम अवाड्थ प्रापति गवद्ारथीलाई सबतै खच्थहरू बेहोन्थ $3,000 मात्र आवशयक हु्छ 
भने, हामी $3,000 प्रदान िछछौं। अ्य सबतै अनयुदान र छात्रवृत्तिहरू लािू िरेपमछ गवद्ारथीका लागि कयु नतै 
खच्थ बाँकी रहँदतैन भने, उनीहरूको समझदारीमा गवद्ालयसँि समबन्िति खच्थहरूका लागि प्रयोि िनने िरी 
उनीहरूले अझतै पगन Promise बाट a$1,000 ्यूनतिम अवाड्थ प्रापति िननेछन्।

मैले PROMISE छात्रवृत्ति किाँ प््योग गन्ष सकछु?
गवद्ारथीहरू पे्सलभेगनयाका कयु नतै पगन मा्यतिा-प्रापति कलेज, गवश्वगवद्ालय, व्ापार वा टेक्नकल 
सकूलमा उपकसरति हुन स्छन्। काय्थक्रमहरू संघीय Pell अनयुदानका लागि योगय हुनयुपछ्थ। के-का लागि 
माधयममक त्िक्ा पश्ातिका लागि मात्र हुन् र ग्ेजयुएट सतिरका पाठ्यक्रमहरूका लागि प्रयोि िन्थ सगकँदतैन। 
Promise ले अनलाइन त्िक्ामा अनयुदान प्रदान िददैन।

मैले छात्रवृत्ति कतिलेसमम प््योग गनु्षपछ्ष?
Pittsburgh Promise हाइ सकूलबाट ग्ेजयुएसनपमछ तियुरु्तितै पाँच वर्थभभत्र प्रयोि िररनयुपछ्थ।

PROMISE 
अनिुानिरू 
के-का लातग
प्रयोि िन्थ सगक्छ?
2018 र पत्छका कक्ािरूका 
लातग:

Promise छात्रवतृ्तिले 
हाजजरीको जममा लािति समेट्न 
मद्दति िछ्थ। यसमा ट्युसन, ियुलक, 
बोड्थ र गकतिाबहरू पद्थछन्।

्योग्य हुन मलै ेके गन्ष आवश्यक पछ्ष?
Pittsburgh Promise छात्रवृत्ति आज्थन िन्थ*, गवद्ारथीहरू:(1) Pittsburgh Public Schools वा Pittsburgh Public 
Schools द्ारा चाट्थर िररएका चारवटा सकूलहरू मधये एउटामा नामाङ्कन भएको हुनयुपछ्थ र (2) कमतिीमा ग्ेड 9 को सयुरुवातिदेखख 
गनर्तिर रूपमा गपट्सबि्थ त्सटी (वा गवकलक्सबि्थ) को बात्स्दा हुनयुपछ्थ; (3) 2.50 ्यनूतिम सचंयी, अभाररति गे्ड पोइ्ट औसति र 90% 
वा सोभ्दा िेरतै उपकसरगति रेकड्थ सगहति PPS हाई सकूलबाट उतिीर्थ हुनयुपछ्थ।

Promise का अ्य आवशयकतिाहरू पूरा िनने तिर 2.0 र 2.49 को बीचमा संचयी, अभाररति ग्ेड पोइ्ट औसति सगहति उतिीर्थ 
भएका गवद्ारथीहरूले Promise Extension Program का लागि आवेदन ददन स्छन्। Promise कोरले काय्थक्रमका 
लागि भयुक्ानीमा मद्दति िछ्थ र वर्थ पाठ्यक्रम सफलतिापूव्थक पूरा िनने गवद्ारथीहरू पूर्थ रूपमा Promise योगय ब्नयुहु्छ। यहाँ 
pittsburghpromise.org/the-scholarship/eligibility मा र्प फेला पानु्षिोस्।

*Pittsburgh Promise 2028 को हाई सकूल ग्ेजयुएट कक्ाका गवद्ारथीहरूलाई अनयुदान प्रदान िन्थ आवशयक हुने स्ोतिहरू 
सङ्कलन िन्थ प्रगतिबद्ध छ।



मलाई पारमपररक 4.0 सकेलमा ग्ेड नदिइएमा के हुनछ?
Pittsburgh Public Schools प्रतयेक गवद्ारथीलाई Promise बारे ितैभक्क जानकारी ररपोट्थ 
िन्थका लागि जजममेवार छ। तिपाईंको माि्थदि्थन वा पारिमन िनने परामि्थदातिाले तिपाईंको ितैभक्क 
प्रिगति गनिा्थरर िन्थ र तयसलाई Promise को योगयतिा उदे्दशयहरूका लागि अनयुवाद िन्थ तिपाईंको 
गवद्ालयसँि काम िनयु्थ हुने छ।

मलाई मेरो नामाङ्कन, GPA, िाजजरीमा ACअवरोि िएमा  
वा मेरो तन्यनत्रणमा निएका पररससर्ततिरूका कारण मेरो 
्योग्यतालाई प्िाव पानने अकको समस्या िएमा के हुनछ?
छात्रवृत्तिका लागि योगयतिा आज्थन िन्थ क्मतिामा हसतिक्ेप िनने िमभीर अनयुभव वा समसया भएका 
गवद्ारथीहरूका लागि सहानयुभूगति अपील प्रगक्रया उपलबि छ। अपीलहरू Promise गवद्ारथी 
पोट्थलमाफ्थ ति पेि िरर्छ। अपीलहरू IEP, 504 र गवद्ारथीको गनय्त्ररमा नभएका अ्य 
पररकसरगतिहरूको आिारमा गवचार िरर्छ। अपवादातमकतिाहरूका कारर गविेर सहायतिाहरू 
आवशयक पनने गवद्ारथीहरू माधयममक गवद्ालय पश्ाति नामाङ्कन हुँदा पगन अपीलहरू पेि िन्थ 
सगकने छ।

म माध्यममक तवद्ाल्य पश्ात सुरु गरेपत्छ PROMISE-्योग्य 
कसरी रिन सकछु?
गवद्ारथीहरूले औसति 2.0 को संचयी ग्ेड पोइ्ट कायम राखनयुपछ्थ र उनीहरू उपकसरति हुने 
गवद्ालयद्ारा पररभागरति िररए अनयुसार सामा्यतिया 12–16 के्रमडटहरूको पूर्थ-समयको पाठ्यक्रम 
लोड पूरा िनयु्थपछ्थ। तिपाईंको गवद्ालयले पूर्थ-समयलाई कसरी पररभागरति िछ्थ जाँच िनयु्थहोस्। 
ितैभक्क प्रिगति प्रतयेक गवद्ालय वर्थको अन्तिममा Promise ले समीक्ा िनने छ। आंत्िक-समय र 
अनलाइन नामाङ्कन Promise ले अनयुदान प्रदान िरेको छतैन। नोट: िेरतैजसो 4-वरने कलेजहरूमा, 
गवद्ारथीहरूले 4 वर्थमा ग्ेजयुएट िन्थका लागि प्रगति सेमेसटर 15 वटा के्रमडट पूरा िनयु्थपछ्थ।

मैले कसरी आवेिन दिन सकछु?
तिपाईं हाइ सकूलमा त्सगनयर वर्थमा हुँदा, FERPA ररत्लज पूरा िन्थका लागि Promise गवद्ारथी 
पोट्थलमा लिइन िनयु्थहोस् र आफनो गवद्ालयका रूमच(हरू) प्रगवष्ट िनयु्थहोस्।

मेरो तवद्ाल्यले PROMISE छात्रवृत्ति कसरी प्ापत गि्षछ?
गवद्ारथीहरूले Promise गवद्ारथी पोट्थलमा उनीहरू उपकसरति हुने गवद्ालयको नाम प्रगवष्ट िछ्थन् र 
Promise ले तयहाँबाट यो त्ल्छ। गवद्ालयहरूले Pittsburgh Promise लाई अनयुदानहरूका 
लागि गबल पठाउँछन्। चेकहरू त्सितै गवद्ालयमा पठाइ्छ।

र्प प्श्निरू छन्? िामीलाई समपक्ष  गनु्षिोस्।
412-281-7605  (टेत्लफोन) 
412-281-7638 (फया्स)
info@pittsburghpromise.org (इमेल)
1901 Centre Avenue, Suite 204, Pittsburgh, PA 15219 (मेल)

PROMISE योगय
िाइ सकयू लिरूको सयूची
त्सटी िाइ चाट्षर िाइ सकयू ल
इनिारोमेनटल चाट्षर सकयू ल
पासपोट्ष एकेडेमी चाट्षर सकयू ल
तपट्सबग्ष एलडरडाइस
तपट्सबग्ष ब्ात्ि्यर
तपट्सबग्ष CAPA
तपट्सबग्ष क्याररक
तपट्सबग्ष ममत्ल्यनस (UPrep)
तपट्सबग्ष ओबामा
तपट्सबग्ष अनलाइन एकेडेमी*
तपट्सबग्ष पेरी 
तपट्सबग्ष साइ-टेक एकेडेमी 
तपट्सबग्ष वेससटङिाउस 
ि एकेडेमी चाट्षर िाइ सकयू ल
अबा्षन पार्वेज चाट्षर िाइ सकयू ल

*  गपट्सबि्थ अनलाइन एकेडेमी एकमात्र यसतिो अनलाइन/
साइबर हाइ सकूल हो जसल ेगवद्ारथीहरूलाई Promise 
छात्रवतृ्तिका लागि योगय ठहर् याउँछ।

Pittsburgh Promise बारे रप जा्नयुहोस्:
www.pittsburghpromise.org


