I Know I Can
कोष अवसरहरू
संस्थापकहरूको छात्रवृत्ति
सिसिएस (CCS) मा लगातार चार वर्ष भर्ना भएका उच्च विद्यालयका सिनियारहरूलाई
पुरस्कृ त गरिने छ । निबन्ध, व्यक्तिगत बयान, सिफारिस पत्रहरू र अन्तर्वार्ता प्रक्रिया
आवश्यक पर्दछ। प्रत्येक बर्ष $१०,००० सम्मको मूल्य। चार वर्ष सम्म नवीकरणीय।
अन्तिम मिति : फे ब्रुअरी १ तारिक सम्म

छात्रवृत्ति सम्बन्धि ठूलो सपना
योग्य सिसिएस (CCS) विद्यार्थीहरूले समयमै आवेदन पेश गर्नैपर्छ र पेल (Pell)-योग्य
हुनुपर्छ। प्रत्येक बर्ष $३,५०० सम्मको मूल्य। चार वर्ष सम्म नवीकरणीय।
अन्तिम मिति: मार्च १ तारिक सम्म

आइ नो आइ क्यान अनुदान
योग्य सिसिएस (CCS) विद्यार्थीहरूले समयमै आवेदन पेश गर्नैपर्छ र पेल (Pell)योग्य हुनुपर्छ। प्रत्येक बर्ष $१,२०० सम्मको मूल्य। चार वर्ष सम्म नवीकरणीय।
अन्तिम मिति: अप्रिल १ तारिक सम्म

कलम्बस प्रोमिस
सिसिएस (CCS) विद्यार्थीहरूले समयमै आवेदन पेश गर्नैपर्नेछ। कलम्बस स्टेट
कम्युनिटी कलेजमा पूर्ण ट्यूशन र शिक्षा सम्बन्धी खर्चहरूको लागि प्रत्येक सेमेस्टर
$५०० सम्म।
अन्तिम मिति: अप्रिल १५ तारिक सम्म

यी प्रत्येक अवसरहरूको लागि ए फ्री (नि:शुल्क) आवेदन (एप्लिके सन) फे डरल स्टुडेन्ट एड
(FAFSA) योग्य हुनु पर्छ। हाम्रो कोष अवसरहरूको बारेमा थप जानकारी खोज्नुहोस् र
www.iknowican.org मा अनलाइन आवेदन दिनुहोस्!

तपाईलाई फाफ्सा (FAFSA)
फाइल गर्न के चाहिन्छ
फे डरल स्टुडेन्ट एड (FAFSA) कालागि द फ्री (नि:शुल्क) आवेदन (एप्लिके सन) अमेरिकी शिक्षा
विभागले सिर्जना गरिएको र सङ् कलन गरिएको एउटा अनुप्रयोग हो जसले विद्यार्थी र उनीहरूका
अभिभावकहरूबाट जनसांख्यिकीय र वित्तीय जानकारी परिवारको सङ् कलन गर्न आर्थिक
सहायताकालागि योग्यताको आर्थिक बल नाप्न र पछि निर्धारण गर्न प्रयोग गरिन्छ। कु शलतापूर्वक र
सफलतापूर्वक फे डरल स्टुडेन्ट एड (FAFSA) पेश गर्न, विद्यार्थीहरू र उनीहरूका अभिभावकहरूलाई
निम्न कागजातहरू चाहिन्छ:

विद्यार्थी

अभिभावक(हरू)

२०२० फे डेरल ट्याक्स रिटन (१०४०)

२०२० फे डेरल ट्याक्स रिटन (१०४०)

२०२० W-२ (२०२० मा काम गरेको हरेक कामको लागि)

२०२० W-२ (२०२० मा काम गरेको प्रत्येक कामको लागि)

सोसल सेक्युरीटी नम्बर

सोसल सेक्युरीटी नम्बर (हरू) वा ०००-००-०००० (यदि सोसल सेक्युरीटी नम्बर छैन भने)

विदेशी दर्ता नम्बर (गैर अमेरिकी नागरिक)

अतिरिक्त पैसा कमाएको रेकर्ड

चालक लाइसेन्स नम्बर

कर नगरिएको आय अभिलेख (यदि लागू भएमा)

अतिरिक्त पैसा कमाएको रेकर्ड

हालको बैंक स्टेटमेन्ट

हालको बैंक स्टेटमेन्ट

हालको लगानी रेकर्ड

नोट: तपाईको करको जानकारी आइआरएस (IRS) बाट डेटा पुन: प्राप्ति उपकरण (DRT) मार्फ त तपाईको फाफ्सा
(FAFSA) मा स्वचालित रूपमा आयात गर्न सक्षम हुन सक्नुहुन्छ, जसले प्रक्रियालाई छिटो र सजिलो बनाउन सक्छ।
जब तपाई फाफ्सा (FAFSA) भर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईको कर जानकारी स्थानान्तरण गर्न आइआरएस (IRS)
वेबसाइटबाट तपाईको जानकारी प्राप्त गर्न तपाईको एफएसए (FSA) आईडी प्रयोग गर्नुहोस्।
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