
ኮሌጅ ለሁሉም የSeattle Public School ተማሪ
ነፃ ትምህርት ገና ጅማሮው ነው
Seattle Promise የኮሌጅ ትምህርትን ለሁሉም የSeattle public high school ተማሪ ተደራሽ እንዲሆን ያደርጋል። 
ለፕሮግራሙ ተቀባይነት ያግኙ ተማሪዎች ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ለመሸጋገር እና ኮሌጅ ለመግባት የግል ድጋፍ 
እና እስከ ሁለት ዓመት (ወይም 90 የኮሌጅ ክሬዲቶች ወይም የመጀመሪያ ዲግሪ፣ ቀድሞ የመጣው ማንኛውም) የነፃ 
ትምህርት በNorth Seattle College፣ በSeattle Central College, ወይም በSouth Seattle College ያገኛሉ። 

ሁሉም በ2023 ተመራቂ ክፍል ያሉ የSeattle Public School ተማሪዎች የውጤት አማካይ ነጥብ (Grade 
Point Pverage, GPA)፣ ገቢ፣ አቅም ወይም የትውልድ ሃገር ከግምምት ውስጥ ሳይገባ ብቁ ናቸው። ተማሪዎች 
ትምህርታቸውን በSeattle ኮሌጆች በ2023 መጸው ይጀምራሉ።

በኮሌጅ ውስጥ ስኬታማ ለመሆን የሚያስፈልግዎት ድጋፍ
ያለ ትምህርት ክፍያ ሸክም ትምህርትዎ ላይ ያተኩሩ። በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት የመጨረሻ አመትዎ ወቅት፣ 
የኮሌጅ እና የገንዘብ ድጋፍ ማመልከቻዎችን እንዲያጠናቅቁ፣ የመጀመሪያ ትምህርቶችዎን እንዲመርጡ እና ለኮሌጅ 
ስኬታማነት እንዲዘጋጁ እናግዝዎታለን።

SEATTLE PROMISE የሚከተሉትን ያካትታል
ነፃ ትምህርት፡ ሁለት ዓመት (ወይም እስከ 90 የኮሌጅ ክሬዲቶች ወይም 
የመጀመሪያ ዲግሪዎ፣ ቀድሞ የመጣው ማንኛውም) ነፃ ትምህርት በSeattle 
ኮሌጆች በሞያ ስልጠና ፕሮግራም ዲፕሎማ ወይም የአራት ዓመት የመጀመሪያ 
ዲግሪ ፕሮግራም ለመቀጠል የሚተላለፍ ዲፕሎማ።

የኮሌጅ ዝግጅት፡ ለግቢ ህይወት ዝግጅት ድጋፍ፣ የትምህርቶች መረጣ እና ምዝገባ 
ላይ እገዛ፣ ከኮሌጅ አስተማሪዎች ጋር ትውውቅ እና ለኮሌጅ ዝግጁ እንዲሆኑ 
የሚያግዙ ሌሎችም።

የዓመት ድጋፍ፡ የኮሌጅ ተሞክሮዎን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እንድዲያሱ 
እንዲረዳዎ በSeattle Promise ቡድን በመደበኛነት መግባት።

የረጅም ጊዜ እቅድ ማውጣት፡ የክረምት የሞያ መለማመጃ እድሎችን እና የስራ 
ልምድን ማግኘትን ጨምሮ ቀጣይ እርምጃዎቾን እንዲያቅዱ ለማገዝ ምክር 
መስጠት።

የገንዘብ ድጋፍ ከትምህርት ባሻገር፡ ብቁ ለሆኑት ከትምህርት ጋር የተያያዙ እንደ 
መጽሃፍ፣ የልጅ እንክብካቤ፣ መኖሪያ ቤት እና ትራንስፖርት ወጪዎች።

seattlecolleges.edu/promise



ያመልክቱ
የSeattle Promise የስምሪት ባለሞያ ከዚህ በታች ባሉት ሂደቶች ውስጥ ይመራዎታል፡

 የSeattle Promise ማመልክቻ ማስገባት
  ፊብሩዋሪ 17፣ 2023 የሚገባ

 የኮሌጅ መግቢያ ማመልከቻ ለNorth Seattle College፣ ለSeattle Central  
	 	 College ወይም ለSouth Seattle College ማስገባት
  ፊብሩዋሪ 17፣ 2023 የሚገባ

 የገንዘብ ድጋፍ ወረቀት ማስገባት
 •  ነጻ ማመልከቻ ለፌደራል ተማሪ ድጋፍ (FAFSA, Free Application for  
	 	 Federal Student Aid)  
	 	 ወይም ዋሽንግተን ማመልክቻ ለግዛት የገንዘብ ድጋፍ (WASFA, Washington  
	 	 Application for State Financial Aid) ማመልከቻ።
   ኤፕሪል 30፣ 2023 የሚገባ
 •  የኮሌጅ የገንዘብ ድጋፍ
   ኦገስት 1፣ 2023 የሚገባ

ያዘጋጁ
ሁሉንም የማመልከቻ መስፈርቶች ካጠናቀቁ በኋላ፣ ለኮሌጅ ስኬት ለመዘጋጀት በሁለት ዝግጅቶች ላይ ይሳተፋሉ። 

Readiness Academy: እርስዎን ከSeattle Promise እኩዮችዎ ጋር ለማስተዋወቅ እና የትምህርት መረጣ እና ምዝገባ ላይ 
እገዛ እንዲያገኙ ለማድረግ በሜይ/ጁን የተደረገ የአንድ ቀን ዝግጅት።
Summer Bridge: ስለ ጊቢ ህይወት እንዲያውቁ እና ከኮሌጁ አስተማሪዎች፣ ሰራተኞች እና ሃብቶች ጋር እንዲተዋወቁ 
ለማገዝ በሴፕቴምበር 12፣ 13 እና 18፣ 2023 የተደረገ የአንድ ቀን ዝግጅት።

ይጀምሩ
እንደ የSeattle Promise ምሁር፣ ለትምህርቶች ለመመዝገብ ከSeattle Promise የማቆያ ባለሞያዎ ጋር ይሰራሉ እና በየሩብ 
ዓመቱ ቢያንስ ለ12 ክሬዲቶች መመዝገብ አለብዎት። እንዲሁም እድገት ለመገምገም እና ትምህርታዊ ግብዎን ለማጣራት ከማቆያ 
ባለሞያዎ ጋር በየሩብ ዓመቱ ይገናኛሉ።

የSeattle Promise ምሁር ይሁኑ

 

ለጥያቄዎች እና ከማመልከቻ ሂደቱ ላይ እገዛ ለማግኘት ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትዎ የተመደበውን የስምሪት ባለሞያ 
ያነጋገሩ።  seattlecolleges.edu/promise/contact

seattlecolleges.edu/promise/apply

https://apply.ctc.edu/user
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