Thu Hẹp Khoảng Cách: Nhận lên đến $8,000 cho
Đại Học với Chương Trình DC Futures!
DC Futures là gì?
Chương trình DC Futures không chỉ là một học bổng. Cư dân đủ điều kiện của District of Columbia (DC) có thể nhận được học
bổng trị giá $ 8,000 một năm để theo học tại một trong ba trường đại học địa phương đã được phê duyệt nếu họ học chuyên
sâu trong các lĩnh vực chương trình cụ thể. Có thể sử dụng học bổng vào mùa thu năm 2022, mùa xuân năm 2023 và mùa hè
năm 2023. Chương Trình DC Futures bao gồm:
•

Trợ giúp với học phí "đô la cuối cùng": Giải thưởng được thiết kế để lấp đầy khoảng cách giữa gói hỗ trợ tài
chính của sinh viên và chi phí để học đại học.
Lên đến $8000 mỗi năm: Những người tham gia chương trình DC Futures đủ điều kiện nhận được tới $8,000 mỗi
năm học.
Hướng dẫn đại học: Tất cả những người tham gia DC Futures được yêu cầu tham gia một chương trình hướng
dẫn đại học - thông qua các nhà cung cấp được chỉ định của DC Futures hoặc thông qua một chương trình đã
được phê duyệt như DCPS Persists. Hỗ trợ này đi kèm với một khoản trợ cấp lên đến $1,500 một năm, ngoài học
bổng.
Tiếp cận các quỹ bổ sung: Tất cả những người tham gia DC Futures có đủ điều kiện để yêu cầu lên đến $2,000
hàng năm trong quỹ khẩn cấp cho những chi phí phát sinh vào một ngày cần thiết. Sự hỗ trợ này sẽ dựa trên nhu
cầu và khả năng tài trợ.
Khả năng đăng ký lại mỗi năm: Không có gì đảm bảo rằng các ứng viên sẽ nhận được giải thưởng mỗi năm, vì giải
thưởng được cấp dựa trên sự sẵn có của ngân quỹ, trên cơ sở ai nộp trước được phục vụ trước. Cư dân phải đăng
ký lại mỗi năm.
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•

Kiểm tra bên dưới để biết thêm thông tin về các yêu cầu hội đủ điều kiện và danh sách các trường cao đẳng và đại học có
thể sử dụng nguồn tài trợ của DC Futures. Để có đơn đăng ký và danh sách các tài liệu yêu cầu cung cấp, vui lòng truy cập
trang web DC Futures. Nếu có câu hỏi, hãy liên hệ với nhân viên của DC Futures tại osse.dcfutures@dc.gov. Đơn đăng ký
cho năm học 2022-23 sẽ mở vào ngày 1 tháng 2 năm 2022.
Cho dù quý vị quan tâm đến học bổng, hướng dẫn hay lời khuyên nghề nghiệp - hãy khám phá các phần bên dưới, xác
định quý vị có đủ điều kiện tham gia chương trình DC Futures hay không, và đăng ký!
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Quý vị là cư dân của DC trong 12 tháng qua
Quý vị được nhận hoặc ghi danh bán thời gian hoặc
toàn thời gian tại một trong ba trường đại học đủ điều
kiện
Quý vị đang tìm kiếm bằng cao đẳng hoặc cử nhân đầu
tiên của mình
Quý vị đang học chuyên ngành trong một lĩnh vực có nhu
cầu cao
Quý vị có thể chứng minh nhu cầu tài chính dựa trên
thu nhập hàng năm của hộ gia đình
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