
ኮሌጅ ንነፍሲ ወከፍ ተምሃራይ Seattle Public School
ናፃ ትምህርቲ መጀመርታ ጥራሕ እዩ
Seattle Promise ናይ ኮሌጅ ትምህርቲ ንነፍሲ ወከፍ ተማሃራይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ክበፅሖ ምግባር 
እዩ። እቶም ኣብቲ ፕሮግራም እተቐበልዎም ተምሃሮ ብሕታዊ ደገፍ ዝረኽቡ ካብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ 
ንኽሰግሩ ኣብ ኮለጅ ድማ ንኽዕወቱ ክሳዕ ክልተ ዓመት (ወይ 90 ናይ ኮሌጅ ክሬዲት ወይ ቀዳማይ ዲግሪ ቀዲሙ 
ዝመፀአ) ኣብ North Seattle College፣ Seattle Central College፣ ወይ South Seattle College ብናፃ 
ክፍሊት ትምህርቲ ይወሃቦም። 

ኩሎም 2023 ዝምረቕቲ ክፍሊ ተምሃሮ ሲያትል ህዝባዊ ኻልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ብቑዓት እዮም ገምጋም 
ነጥቢ (Grade Point Average, GPA)፣ ኣታዊ፣ ክእለት ወይ ሃገር ውልደት ብዘየገድስ። ተምሃሮ ኣብ ቀውዒ 
2023 ኣብ ኮሌጅ ሲያትል መፅናዕቶም ክጅምሩ እዮም።

ኣብ ኮሌጅ ንኽትዕወት ዘድልየካ ደገፍ
ኣብ መፅናዕትኻ ኣተኩር ቍጠባዊ ፆር ክፍሊት ከይሓሰብካ። ኣብ ናይ መወዳእታ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ 
ኣብ እትመሃረሉ እዋን ናይ ኮለጅን ገንዘባዊ ረድኤትን መመልከቲ ወረቐት ንኽትውድእ፣ናይ መጀመርታ 
ትምህርቲ ንኽትመርፅ፣ከምኡ’ውን ኣብ ኮሌጅ ኣቲካ ክትዕወት ክንሕግዘካ ኢና።

SEATTLE PROMISE ዘጠቓልሎ
ናፃ ትምህርቲ፦ ክልተ ዓመት (ወይ ክሳዕ 90 ናይ ኮሌጅ ክሬዲት ወይ ናይ 
መጀመርታ ዲግሪ ቀዲሙ ዝመፀ) ኣብ ናይ ሞያ ስልጠና ተሓባባሪ ዲግሪ 
ንምርካብ ወይ ናይ ኣርባዕተ ዓመት ናይ ባችለር ፕሮግራም ንምቕፃል ብናፃ ናይ 
ትምህርቲ ዲግሪ ንምርካብ ኣብ ኮሌጅ ሲያትል ተማሂርካ ኢኻ።

ምድላው ኮሌጅ፦ ነቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ እትረኽቦ ህይወት 
ምድላው፣ትምህርቲ ንኽትመርፅ ሓገዝ፣ኽትምዝገብ ሓገዝ፣ ምስ መምህራን 
ኮሌጅ ምፍላጥ ከምኡውን ንኮሌጅ ንኽትዳሎ ዝሕግዘካ ተወሳኺ ሓገዝ።

ምሉእ ዓመት ዝግበር ደገፍ፦ ኣብ ኮሌጅ ተመክሮ ካብ መጀመርታ ኽሳዕ 
መወዳእታ ንኽትፈልጦ ምእንቲ ክሕግዘካ ምስ Seattle Promise ጕጅለ ስሩዕ 
ምርመራ ግበር።

ናይ ነዊሕ ግዜ መደብ፦ ንዝቕፅል ስጕምትታትካ መደብ ክተውፅእ ምኽሪ 
እንተላይ ናይ ክረምቲ ምልምማድን ናይ ስራሕ ተመክሮን ንኽትረክብ ዘኽእለካ 
ኣጋጣሚታት ክትረክብ ምኽሪ

ካብ ክፍሊት ወፃኢ ዝግበር ናይ ገንዘብ ደገፍ፦ ነቶም ብቑዓት ዝኸውን 
መፃሕፍቲ፣ክንክን ህፃናት፣ምግቢ፣መንበሪ ኣባይቲ ከምኡውን መጓዓዝያ 
ዝኣመሰለ ምስ ቤት ትምህርቲ ዝተኣሳሰረ ክቡር ነገራት ንምሕጋዝ ዝግበር ሓገዝ።

seattlecolleges.edu/promise



ኣመልክት
ናትካ Seattle Promise ክኢላ ነዚ ዝስዕብ ስጕምትታት ክትሰግሮ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ።

  ኣወዓዕላ Seattle Promise ኣቕርብ
 ምዱብ ዕለት: ፌብሯሪ 17, 2023

  ናብ North Seattle College፣ Seattle Central College ወይ  
   South Seattle College መመልከቲ ኮሌጅ ኣቕርብ።

  ምዱብ ዕለት: ፌብሯሪ 17, 2023

  ናይ ገንዘብ ረድኤት ወረቐት ኣቕርብ
 •  ፌደራላዊ ረድኤት ተማሃሮ ናፃ መመልከቲ (Free Application for  
  Federal Student Aid, FAFSA) ወይ 
  ናይ መንግስቲ ፋይናንሳዊ ረድኤት መመልከቲ ዋሽንግተን (Washington  
  Application for State Financial Aid, WASFA) ኣመልኪቱ።
 ምዱብ ዕለት፦ ኣፕሪል 30፣ 2023

 •  ናይ ኮሌጅ ገንዘብ ረድኤት
   ምዱብ ዕለት፦ ኦገስት 1፣ 2023

ተዳሎ
ንዅሉ መመልከቲ ወረቐት ብቕዓታት ምስ ወዳእካዮ ኣብ ኮለጅ ዕዉትነት ንምድላው ኣብ ክልተ ኣጋጣሚታት ክትሳተፍ ኢኻ። 

Readiness Academy: ኣብ ሜይ/ጁን ምስ መዛኑኻ Seattle Promise ከተላልየካ ኣብ ምምራፅን ምምዝጋብን 
ከኣ ሓገዝ ክትረክብ ናይ ሓደ መዓልቲ ኣኼባ ክህሉ እዩ።

Summer Bridge: መስከረም 12፣ 13ን 18ን፣ 2023 ብዛዕባ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዘለካ ህይወት ንኽትመሃርን 
ምስ መምህራንን፣ ሰራሕተኛታትን ጥሪትን ኮሌጅካ ንኽትላለ ዝሕግዝ ሓደ መዓልቲ ዝወስደ ኣኼባ።

ጀምር
ናይ Seattle Promise ምሁር ከም ምዃንካ መጠን ኣብቲ ትምህርቲ ንምምዝጋብ ምስ ክኢላ መብጽዓ ሲያትል ክትዓዪ ኢኻ 
ኣብ ርብዒ ድማ እንተወሓደ 12 ክረዲት ክትምዝገብ ኣሎካ። ብዘይካዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ርብዒ ብዛዕባ እቲ ዝገበርካዮ ዕቤት 
ንምምርማርን ንኣካዳምያዊ ሸቶታትካ ንምፅራይን ምስ ክኢላታት ኽትራኸብ ኢኻ።

ናይ Seattle Promise ምሁር ኩን

ኣለናልኻ

 

ሕቶታትን ሓገዝን ንምርካብ ብዛዕባ መስርሕ ኣወዓዕላ ምስቲ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ እተመደበ ኽኢላ ተራኸብ ።   
seattlecolleges.edu/promise/contact

seattlecolleges.edu/promise/apply

https://apply.ctc.edu/user
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