Cách hoàn thành Đơn Đăng Ký Xin Học Bổng
Chu kỳ học bổng hàng năm là từ mùa Hè tới cuối năm học dựa theo Lịch của Trường
Công lập Seattle.
Bước 1:

Thông tin về người tham gia và tất cả các Thành viên Gia đình/Hộ gia đình bao gồm tất cả
những người phụ thuộc
• Liệt kê tên, ngày sinh, giới tính và sắc tộc của TẤT CẢ các thành viên hộ gia đình/gia
đình

Bước 2:

Xác minh Thu nhập Hộ Gia đình/Gia đình và Tính Hội Đủ Điều Kiện về Người Phụ Thuộc
• Điền tổng thu nhập và đánh dấu vào ô thu nhập hàng tháng hoặc hàng năm
• Đính kèm bằng chứng về thu nhập của tất cả người trưởng thành (18 tuổi trở lên) và
bằng chứng về những người phụ thuộc
o Một mẫu hoàn thuế Thu nhập 1040 (năm hiện tại) được ký tên trong đó có liệt kê tất
cả các thành viên hộ gia đình và người phụ thuộc là giấy tờ xác minh thu nhập được
ưu tiên và giảm thiểu được các trì hoãn trong việc xử lý hồ sơ của quý vị
o Nếu (những) người phụ thuộc của quý vị không được liệt kê trong 1040 của quý vị,
hãy đình kèm một bản sao giấy khai sinh của họ
GHI CHÚ: Quý vị phải khai Mẫu Hoàn Thuế Thu Nhập 1040 hàng năm nếu thu nhập hộ gia đình/gia
đình của quý vị từ $13.500 trở lên.

Các Tài liệu bằng chứng thay thế có thể được cân nhắc để xác minh thu nhập và người phụ
thuộc, nếu quý vị KHÔNG nộp Mẫu Hoàn thuế Thu nhập Liên bang 1040 bao gồm:
• Sự hội đủ tiêu chuẩn cho chương trình Giảm giá Chi phí Tiện ích của Thành phố
Seattle – đính kèm một bản sao của bản sao kê chi phí tiện ích của quý vị, học bổng
50% sẽ được áp dụng. LƯU Ý: Cần đính kèm Giấy khai sinh của tất cả những người
phụ thuộc cùng với đơn đăng ký này.
• Tài liệu Chứng minh về việc hưởng Trợ cấp An sinh Xã hội sẽ được chấp nhận.
(SSI hoặc SSA-1099), NẾU An sinh Xã hội là dạng thu nhập duy nhất của quý vị.
Nếu thu nhập khác đã được nhận: lương hưu, niên kim, thu nhập kinh doanh v.v.
Quý vị cũng phải nộp mẫu đơn hoàn thuế Thu nhập 1040.
• Xác nhận Sinh viên Toàn thời gian. Thời khóa biểu Lớp học, Giấy tờ Hỗ trợ Tài
chính và các tài liệu về các thu nhập khác cũng cần đính kèm để phản ánh tình trạng
thu nhập của người trưởng thành được liệt kê trong đơn đăng ký.
• Một (1) Tháng phiếu lương trước thuế của tất cả các thành viên Hộ gia đình/gia
đình-18 tuổi trở lên: LƯU Ý: Cần đính kèm với đơn đăng ký một Giấy khai sinh
của tất cả những người phụ thuộc.
• Các Chương trình Hỗ trợ Công ích:
o Hỗ trợ Tạm thời cho các Gia đình Nghèo (TANF) Đính kèm các tài liệu có liệt
kê tất cả thành viên hộ gia đình/gia đình hoặc đính kèm Giấy Khai sinh của tất
cả những người phụ thuộc đã được liệt kê
o Thu nhập An sinh Xã hội dành cho Người Khuyết tật (SSI)
o Cơ quan Hành chính Hỗ trợ Người Khuyết tật (Developmental Disability
Administration -DDA)
Bước 3:

Thông tin Người Đăng ký
• Hoàn thành Thông tin Người Liên lạc chính - Người Trưởng thành là chủ hộ gia đình

Bước 3A:
Quý vị đang yêu cầu Dịch vụ Trông giữ của Trường Mầm non hoặc Dịch vụ trông giữ Trẻ
em trong độ tuổi đến trường có giấy phép?
• Hãy hoàn thành Trang 2 (mặt sau) của đơn đăng ký học bổng này
LƯU Ý: Mặt này của đơn đăng ký KHÔNG dành cho các Trại hè Hoạt động hoặc Bổ trợ

VUI LÒNG chỉ yêu cầu các chương trình mà (các) con của quý vị dự định tham gia. Yêu cầu về
việc đi học đầy đủ và các chính sách học bổng khác được nêu ở mặt sau.
Bước 4:

Nộp đơn đăng ký hoàn thiện đính kèm xác minh thu nhập và các tài liệu chứng minh về
người phụ thuộc tới bất kỳ nhân viên cơ sở Công viên và Giải trí của Seattle nào.
• Hồ sơ đăng ký chưa hoàn thiện sẽ trì hoãn thời gian xử lý đăng ký của quý vị.

Các chính sách, vai trò và trách nhiệm và trách nhiệm giải trình đối với chương
trình học bổng Trường Mầm non và Trông giữ trẻ trong độ tuổi đi học
Sở các Công viên và Giải trí Thành phố Seattle (SPR) hợp tác với Hội đồng Giải trí Liên hợp (Associated
Recreation Council -ARC) cung cấp hỗ trợ học bổng cho các gia đình đáp ứng các quy định về mức thu nhập
của Sở các Công viên và Giải trí Seattle.
•

Học bổng được trao theo chính sách ai đến trước được hưởng trước, tùy theo nguồn quỹ có sẵn.

•

Học bổng KHÔNG tự động cho phép quý vị được nhập học vào chương trình mong muốn của mình,
cũng như không cho quý vị quyền ưu tiên. Quý vị phải đăng ký trực tiếp tại trung tâm cộng đồng cho
từng chương trình và phải tuân theo các hướng dẫn của họ về cách đăng ký.

•

Việc đăng ký KHÔNG ĐƯỢC ĐẢM BẢO và tùy thuộc vào số chỗ trống.

•

Quý vị phải chịu trách nhiệm trả lệ phí đăng ký không hoàn lại và phần còn lại của các chi phí chương
trình được yêu cầu để giữ chỗ cho đăng ký của (các) con của quý vị.

•

Các học bổng trông giữ trẻ em trong độ tuổi đi học chỉ dành cho những em đăng ký học Toàn Thời
Gian (5 ngày một tuần). Học bổng KHÔNG hỗ trợ các trường hợp đăng ký học bán thời gian.

•

(Các) con của quý vị được yêu cầu tham dự tối thiểu 60% các ngày học trong chương trình để có
thể duy trì nguồn quỹ học bổng của mình. Nếu vì bất kỳ lý do gì, (các) con của quý vị không thể đạt
mức 60% tối thiểu được yêu cầu, vui lòng thông báo cho trung tâm cộng đồng của quý vị ngay lập tức.
o Nếu con của quý vị có số ngày đi học thấp hơn mức bắt buộc, con của quý vị sẽ phải trải qua thời
gian thử thách. Nếu tình trạng đi học không chuyên cần tái diễn, quý vị sẽ không được phân bổ
học bổng nữa.

•

Nếu vì bất kỳ lý do gì, quý vị muốn hủy tất cả hoặc một phần học bổng được cấp, quý vị có trách
nhiệm điền mẫu đơn “Thông báo Từ bỏ” ít nhất hai (2) tuần trước ngày bắt đầu chương trình. Việc
không cung cấp thông báo về việc không sử dụng khoản học bổng được cấp có thể dẫn đến việc quý vị
phải chịu thời gian thử thách hoặc bị xóa khỏi danh sách nhận học bổng. Mẫu đơn này được đính kèm
để quý vị xem xét và sử dụng nếu cần. Quý vị có thể lấy các mẫu đơn Thông báo Từ bỏ khác từ cơ sở
các Công viên và Giải trí Seattle.

•

Học bổng của quý vị có thể được thay đổi ngay lập tức vào bất kỳ lúc nào thu nhập hoặc quy mô hộ gia
đình của quý vị thay đổi. Quý vị phải cung cấp bằng chứng về bất kỳ thay đổi nào cho văn phòng học
bổng.

