
I Know I Can

कोष अवसरह�

�स�सएस (CCS) मा लगातार चार वष� भना� भएका उ� �व�ालयका �स�नयारह�लाई
पुर�कृत ग�रने छ । �नब�, ���गत बयान, �सफा�रस प�ह� र अ�तवा�ता� ���या
आव�यक पद�छ। ��येक बष� $१०,००० स�मको मू�य। चार वष� स�म नवीकरणीय।

सं�ापकह�को छा�वृ��

यो�य �स�सएस (CCS) �व�ाथ�ह�ले समयमै आवेदन पेश गन�पछ� र पेल (Pell)-यो�य
�नुपछ�। ��येक बष� $३,५०० स�मको मू�य। चार वष� स�म नवीकरणीय।

छा�वृ�� स�ब�� ठूलो सपना

अ��तम �म�त : फे�ुअरी १ ता�रक स�म

अ��तम �म�त: माच� १ ता�रक स�म

आइ नो आइ �यान अनुदान
यो�य �स�सएस (CCS) �व�ाथ�ह�ले समयमै आवेदन पेश गन�पछ� र पेल (Pell)-
यो�य �नुपछ�। ��येक बष� $१,२०० स�मको मू�य। चार वष� स�म नवीकरणीय।

अ��तम �म�त: अ��ल १ ता�रक स�म

कल�बस �ो�मस
�स�सएस (CCS) �व�ाथ�ह�ले समयमै आवेदन पेश गन�पन�छ। कल�बस �टेट
क�यु�नट� कलेजमा पूण� �ूशन र �श�ा स�ब�ी खच�ह�को ला�ग ��येक सेमे�टर
$५०० स�म।  
अ��तम �म�त: अ��ल १५ ता�रक स�म

यी ��येक अवसरह�को ला�ग ए �� (�न:शु�क) आवेदन (ए��लकेसन) फेडरल �टुडे�ट एड
(FAFSA) यो�य �नु पछ�। हा�ो कोष अवसरह�को बारेमा थप जानकारी खो�नुहोस् र

www.iknowican.org मा अनलाइन आवेदन �दनुहोस्!



�व�ाथ� अ�भभावक(ह�)

नोट: तपाईको करको जानकारी आइआरएस (IRS) बाट डेटा पुन: �ा��त उपकरण (DRT) माफ� त तपाईको फा�सा
(FAFSA) मा �वचा�लत �पमा आयात गन� स�म �न स�नु��छ, जसले ���यालाई �छटो र स�जलो बनाउन स�छ।
जब तपाई फा�सा (FAFSA) भद� �नु��छ भने, तपाईको कर जानकारी �ाना�तरण गन� आइआरएस (IRS)
वेबसाइटबाट तपाईको जानकारी �ा�त गन� तपाईको एफएसए (FSA) आईडी �योग गनु�होस्।

फेडरल �टुडे�ट एड (FAFSA) काला�ग द �� (�न:शु�क) आवेदन (ए��लकेसन) अमे�रक� �श�ा
�वभागले �सज�ना ग�रएको र सङ्कलन ग�रएको एउटा अनु�योग हो जसले �व�ाथ� र उनीह�का
अ�भभावकह�बाट जनसां��यक�य र �व�ीय जानकारी प�रवारको सङ्कलन गन� आ�थ�क
सहायताकाला�ग यो�यताको आ�थ�क बल ना� र प�छ �नधा�रण गन� �योग ग�र�छ। कुशलतापूव�क र
सफलतापूव�क फेडरल �टुडे�ट एड (FAFSA) पेश गन�, �व�ाथ�ह� र उनीह�का अ�भभावकह�लाई
�न�न कागजातह� चा�ह�छ:

तपाईलाई फा�सा (FAFSA)

फाइल गन� के चा�ह�छ

 1108 City Park Ave., Suite 301 •  Columbus, OH 43206 • 614-233-9510 (फोन) • 614-233-(�या�स)

२०२० फेडेरल �ा�स �रटन (१०४०)

२०२० W-२ (२०२० मा काम गरेको हरेक कामको ला�ग)

सोसल से�युरीट� न�बर

�वदेशी दता� न�बर (गैर अमे�रक� नाग�रक)

चालक लाइसे�स न�बर

अ�त�र� पैसा कमाएको रेकड�

हालको ब�क �टेटमे�ट

२०२० फेडेरल �ा�स �रटन (१०४०)

२०२० W-२ (२०२० मा काम गरेको ��येक कामको ला�ग)

सोसल से�युरीट� न�बर (ह�) वा ०००-००-०००० (य�द सोसल से�युरीट� न�बर छैन भने)

अ�त�र� पैसा कमाएको रेकड�

कर नग�रएको आय अ�भलेख (य�द लागू भएमा)

हालको ब�क �टेटमे�ट

हालको लगानी रेकड�


