Cách hoàn thành Hồ Sơ Đăng ký Xin Học Bổng của quý vị - 5 bước dễ dàng!
Chúng tôi mong chờ được phục vụ quý vị và hy vọng quý vị yêu thích tham gia các chương trình của chúng tôi.
Bước 1:

Thông tin Ứng viên
•

Bước 2:

Điền thông tin về Người Lớn Chính (chủ hộ gia đình)

Thông tin Người Tham gia và Tất cả các Thành viên Hộ Gia Đình
•

Bước 3:

Điền tên từng thành viên gia đình/hộ gia đình, ngày sinh, giới tính và sắc tộc

Xác nhận Thu nhập Hộ Gia đình và Tư cách Hợp lệ của người Phụ thuộc
•
•
•
•
•
•
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Điền tổng thu nhập gia đình, chọn ô thu nhập tháng hoặc năm, viết tổng người trong hộ gia đình.
Phải đính kèm bằng chứng thu nhập cho tất cả người lớn và bằng chứng về người phụ thuộc/con cái
Phương thức xác nhận thu nhập và người phụ thuộc/con cái được ưu tiên là giấy tờ thuế thu nhập 1040.
Các giấy tờ khác được chấp nhận để xác minh thu nhập và người phụ thuộc được liệt kê ở dưới đây:

Trợ cấp An Sinh Xã hội (SSA hoặc SSA-1099).
TANF/ Phúc lợi hiện tại.
Xác nhận Tư cách Sinh viên Toàn thời gian
(Lịch học và Giấy tờ Hỗ trợ Tài chính).
Trợ cấp dành cho Người Khuyết Tật (SSI).
Chứng nhận Thất nghiệp.
Bằng chứng Nghỉ Hưu.

▪

▪

▪
▪

Bước 4:

Bước 5:

Tổng các cuống phiếu lương trước thuế (1 tháng của
32+ hoặc 2 tháng của 31 giờ làm việc hoặc ít hơn cho
tổng thu nhập của cả hộ gia đình).
Chứng nhận đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình
Giảm giá Điện Nước Thành phố Seattle (chỉ dành cho
Học bổng 50%, cung cấp hóa đơn).
Các khoản tiền cấp dưỡng nuôi con (không được sử
dụng làm xác nhận chính, chỉ dành cho thu nhập thêm).
Bằng chứng khác về Người Phụ Thuộc - Giấy Khai Sinh.

Nộp đơn đăng ký hoàn chỉnh cùng với xác nhận thu nhập và bằng chứng về người phụ thuộc cho
bất kỳ nhân viên cơ sở giải trí hoặc vui chơi dưới nước nào.
•

Một đơn đăng ký chưa hoàn thiện hoặc thiếu giấy tờ xác minh thu nhập hoặc bằng chứng về người phụ
thuộc sẽ trì hoãn việc chúng tôi xử lý đăng ký của quý vị.

•

Nếu đăng ký xin các học bổng trông giữ trẻ em trong độ tuổi đi học, hãy hoàn thành bước 5 trước khi nộp
đơn đăng ký.

CHỈ THỰC HIỆN BƯỚC NÀY nếu đăng ký học bổng trông giữ trẻ em trong độ tuổi đi học (trang 2 của đơn xin học bổng)

•
•
•

Điền tên cơ sở trông giữ trẻ em trong độ tuổi đi học quý vị yêu cầu.
Điền các thông tin về trẻ.
Chỉ chọn các chương trình quý vị muốn con mình tham gia.

Quan trọng – Vui lòng đọc thông tin dưới đây. Để được giải thích sâu hơn về các chính sách trông giữ trẻ em trong độ tuổi đi
học, vui lòng đọc thông tin sau đây.
* Quý vị cần nộp một đơn Thông Báo Rút Lui trước ít nhất HAI TUẦN nếu con của quý vị không tham gia một chương trình mà
quý vị đã yêu cầu trong đơn xin học bổng (trang 2). Nếu không thực hiện điều này, quý vị sẽ mất khoản trợ cấp trông giữ trẻ
cho con mình từ thời điểm đó cho đến hết năm. (Đơn Thông Báo Rút Lui có sẵn ở Trung tâm Cộng đồng của quý vị).
* Các (con) của quý vị phải tham dự tối thiểu 60% số ngày cho từng chương trình trông giữ trẻ yêu cầu.
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Các chính sách học bổng trông giữ trẻ trong độ tuổi đi học:
Sở Công viên và Giải trí Thành phố Seattle (SPR) hợp tác cùng Hội đồng Giải trí Liên hợp (ARC) cung cấp hỗ trợ
học bổng cho các gia đình đạt các yêu cầu về mức thu nhập của chúng tôi.
•

Các suất học bổng được cấp dựa trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước, tùy thuộc vào nguồn quỹ
học bổng có sẵn.

•

Việc được cấp học bổng KHÔNG tự động giúp quý vị ghi danh vào chương trình mà quý vị mong muốn,
cũng như không có nghĩa quý vị sẽ được ưu tiên. Quý vị phải đăng ký trực tiếp cho từng chương trình tại
trung tâm cộng đồng và phải làm theo các hướng dẫn của họ để đăng ký.

•

Việc đăng ký KHÔNG ĐƯỢC ĐẢM BẢO và dựa trên chỗ trống và tình trạng sẵn có hiện thời.

•

Quý vị phải chịu trách nhiệm thanh toán các khoản tiền còn lại trong tổng chi phí của chương trình bao
gồm tất các các khoản đặt cọc được yêu cầu để giữ chỗ đăng ký của (các) con của quý vị.

•

Nếu vì bất kỳ lý do nào, quý vị muốn hủy tất cả hoặc bất kỳ một phần nào trong khoản học bổng quý vị
nhận được, quý vị có trách nhiệm điền vào đơn “Thông báo Rút Lui” trước ít nhất hai (2) tuần tính từ ngày
bắt đầu chương trình. Không thông báo việc quý vị sẽ không sử dụng khoản học bổng được cấp có thể
khiến cho con quý vị bị đưa vào giai đoạn thử thách hoặc khoản học bổng dành cho quý vị sẽ bị hủy bỏ.

•

Nếu (các) con của quý vị học ở một cơ sở trông giữ trẻ có cung cấp lựa chọn học bán thời gian trong kỳ
nghỉ Đông, Kỳ nghỉ Giữa Mùa Đông, Kỳ nghỉ Xuân, hoặc các ngày Hội nghị, quý vị phải báo cho cơ sở trông
giữ trẻ đó biết trước hai (2) tuần số lượng ngày (các) con của quý vị có ý định đi học.

•

(Các) con của quý vị được yêu cầu tham dự tối thiểu 60% số ngày của chương trình để có thể giữ suất
học bổng của quý vị. Nếu vì bất kỳ lý do nào (các) con của quý vị không thể đạt số lượng 60% ngày đi học
tối thiểu được yêu cầu, vui lòng thông báo cho trung tâm cộng đồng của quý vị ngay lập tức.
➢ Nếu con của quý vị nghỉ quá số lượng ngày đi học được yêu cầu, con của quý vị sẽ được đưa vào giai
đoạn thử thách. Nếu số lượng ngày đi học ít lại xảy ra một lần nữa, khoản học bổng dành cho quý vị có
thể bị hủy bỏ.

•

Không tuân thủ các yêu cầu về việc đi học đầy đủ có thể dẫn tới việc học bổng bị hủy bỏ cho Năm học
và/hoặc tất cả các Chương trình học trong Kỳ Nghỉ (mùa Hè, mùa Đông, Giữa mùa Đông và mùa Xuân),
Ngày Phát triển Chuyên môn, Ngày Giữa hai Học kỳ, hoặc các Ngày Tổ chức Hội nghị. Vào bất kỳ lúc nào
mà học bổng của quý vị không được sử dụng, suất học bổng đó của quý vị có thể tự động bị thu hồi. Một
khi đã bị rút khỏi chương trình Học bổng, quý vị không được nhận một suất học bổng cho phần còn lại của
chu kỳ.

•

Các học bổng chỉ áp dụng cho các Trung tâm Trông giữ Trẻ trong Độ tuổi Đi học Được Chứng nhận.

•

Suất học bổng của quý vị có thể thay đổi ngay lập tức, vào bất cứ lúc nào nếu có sự thay đổi nào về thu
nhập hoặc quy mô hộ gia đình của quý vị. Quý vị cần cung cấp một thông báo bằng văn bản tới văn phòng
học bổng nếu có bất kỳ sự thay đổi nào.

•

Các học bổng trông giữ trẻ không được chuyển nhượng sang một trung tâm cộng đồng/cơ sở nào khác.
Một đơn yêu cầu chuyển nhượng sẽ được xem xét tùy theo từng trường hợp, dựa trên nguồn quỹ hiện có
hoặc khả năng cho phép nhập học của cơ sở đó.

Scholarship Instructions, Policy and Guidelines 2018-19 Translated-Vietnamese-2018-TLE

