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DCTAG ፈጣን መረጃዎች
DCTAG የColumbia (ኮሎምቢያ) ግዛት የትምህርት ክፍያ ድጋፍ መስጫ ነው። የDCTAG ፕሮግራም በመንግስት
የትምህርት የበላይ ተቆጣጣሪ ቢሮ የሚተዳደር ነው።
DCTAG በክልል ውስጥ እና ከክልል ውጭ ያለውን ክፍያ ልዩነት በህዝብ ኮሌጆች በአመት እስከ $10,000 እና በ
DC ያሉ የግል ኮሌጆች እና በአገር አቀፍ ባሉ ታሪካዊ አመጣጣቸው የጥቁር የሆኑ የግል ኮሌጆች እና ዩኒቨርስቲዎች
እስከ $2,500 ድረስ ይከፍላል።
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DCTAG ከትምህርት ክፍያ ውጪ የመኖሪያ፣ የመጽሀፍት ወይም ሌሎች
የኮሌጅ ወጪዎችን አይሸፍንም።

ለDCTAG ያመልክቱ
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ቀደም ብለው OneApp ይሙሉ!
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በሶስት ቀላል ደረጃዎች የኮሌጅ ትምህርትዎን በተመለከተ የገንዘብ ድጋፍ ያግኙ፣
የ DC OneApp ይሙሉ በ
www.dconeapp.dc.gov.
ይሙሉ የ FAFSA (ነጻ ማመልከቻ ፌደራል ተማሪ
ድጋፍ) በ www.fafsa.ed.gov.

ሁሉንም ደጋፊ የDC OneApp ሰነዶችን ያስገቡ።

DCTAG በአመት እስከ $10,000 ድረስ ያቀርባል ለ
ኮሌጅ ክፍያ። የገንዘብ ድጋፎች የተወሰነ ነው። ቀደም ብለው ያመልክቱ።

እንዴት

እኛን ማግኘት
1050 First St. NE, Fifth Floor
Washington, DC 20002
(202) 727-2824
የቢሮ ሰዓቶች
8:30 ጥዋት – 5 ከሰዓት / ሰኞ – አርብ
www.dconeapp.dc.gov
www.facebook.com/DCTAG
@DC_TAG

