المالية على المساعدات للحصول التقديم كيفية
تعبئة التطبيق المجاني لمساعدة الطلبة (فافسا) FAFSA



الدخول إلىwww.fafsa.ed.gov

وقع التطبيق المجاني لمساعدة الطالب إلكترونيا باستخدام رقم تحديد هوية التطبيق الخاص بك ( .)FSA IDيمكنك التقدم للحصول على رقم

تحديد هوية التطبيق على الموقع اإللكتروني لفافسا .واذا كان مطلوبا منك تقديم بيانات عن ولي أمرك على موقع فافسا ،فيجب على ولي أمرك

أيضا الحصول على رقم تحديد هوية التطبيق.



بمجرد استالمنا بياناتك المتعلقة بفافسا ،فإننا سوف نرسل إليك رسالة بالبريد اإللكتروني إلبالغك بمراجعة البوابة اإللكترونية للمستندات أو
النماذج األخرى التي يجب تعبئتها(portal).

تقديم النماذج المطلوبة

البوابة اإللكترونية للمساعدات المالية سوف تطلعك على ما هو مطلوب.
 يمكن االطالع على نماذجنا على موقعنا اإللكتروني التاليwww.edcc.edu/finaid :


لن يعتبر ملفك كامالً وجاه از إلجراء معاملته إال عند استكمال كافة النماذج والمستندات المطلوبة.

الطالب الجدد

يجب على جميع الطالب الجدد القيام بما يلي:
 الحصول على قبول في كلية إدموندز.




استكمال نموذج ورقة المساعدات المالية (مطلوب أيضا من الطلبة القدامى).

إذا كنت ترغب في الحصول على قرض يجب تعبئة قسم طلب القرض على ورقة المعلومات.

قد يكون من المطلوب تعبئة مستندات أو نماذج أخرى .يرجى مراجعة البوابة اإللكترونية بعناية وبشكل مستمر.

اتخاذ الخطوات االستباقية أثناء العملية
قم بتوجيه األسئلة! اتصل بنا! رد على الطلبات!




تتم معالجة الملفات استنادا إلى تاريخ االستكمال.

نحن عادة ما نبدأ في تجهيز الملفات للعام الجديد في شهر مايو.

يجب عليك استيفاء مواعيد االستكمال التالية ليتم إجراء معاملة المستندات أو منحك مهلة للسداد بحلول بداية الفصل الدراسي الذي ترغب بالبدء

فيه (التواريخ ليست نهائية ،يرجى مراجعة موقعنا اإللكتروني للمساعدات لالطالع على أحدث التواريخ السارية).
الخريف  15 -يوليو

الصيف  1 -يونيو

الشتاء  15 -نوفمبر

الربيع  1 -مارس

الظروف الخاصة

إذا كانت لديك حالة غير عادية أو خاصة تجعل من الصعب التقدم بطلب للحصول على مساعدة أو تجعلك غير مؤهل للحصول على منح ،يمكنك التأهل
للنظر في الظروف الخاصة .ويمكن الحصول على نماذج الحاالت التالية على موقعنا اإللكتروني على العنوان التاليwww.edcc.edu/finaid : :


مراجعة الوضع المستقل – إذاكنت تعتبر ملحقاً بعائل ،ولكن غير قادر على توفير المعلومات حول ولي األمر ،يمكنك التأهل للحصول على



إعادة احتساب المساعدات – إذا كان دخلك مرتفعا للغاية في سنة األساس ،ثم انخفض حالياً ،يمكنك التأهل للحصول على تسوية للدخل .تتوفر



عدم التأهل لوضع المواطنة – إذاكنت غير قادر على التقدم للحصول على تطبيق فافسا بسبب وضع جنسيتك ،يمكنك التأهل للحصول على

وضع المستقل.

النماذج الخاصة بذلك ابتداء من سبتمبر للعام الدراسي المقبل.

طلب واشنطن للمساعدة المالية من الوالية ( .)WASFAيمكنك الحصول على تلك الطلبات عبر اإلنترنت على الموقع التالي:

. http://www.readysetgrad.org/wasfa

قم بزيارة موقعنا اإللكتروني للتعرف على وضعك باستخدام البوابة اإللكترونية أو توجيه أي سؤال عن طريق تقديم طلب الدعم عبر اإلنترنت على الموقع

التالي.www.edcc.edu/finaid :
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مصادر المساعدات المالية عبر االنترنت
البوابة اإللكترونية للمساعدات الماليةwww.edcc.edu/finaid :
استخدم البوابة اإللكترونية لألغراض التالية:
 التعرف على وضع ملفك
 عرض المستندات المطلوبة
 عرض م نحة المساعدة المالية الخاصة بك بمجرد إتمام إجراءات ملفك.

نموذج تعزيز الطلبwww.edcc.edu/finaid :



استخدم هذا النموذج لألغراض التالية:
االستفسار عن ملفك.
االستفسار عن إجراءاتك.

هذه هي الطريقة األكثر فعالية للوصول الينا .يتم إرسال استفسارك إلي موظف مكتب المساعدات المالية وهم أفضل من يرد على أسئلتك.
استشارات القرض األولي عبر اإلنترنتhttps://studentloans.gov :

هذا مطلوب إذا تقدمت بطلب للحصول على قرض طالب .اضغط على خانة دورة الطالب الجامعيين (قبل التخرج).
توقيع الكمبيالة الرئيسية عبر اإلنترنتhttps://studentloans.gov :

هذا مطلوب إذا تقدمت بطلب الحصول على قرض طالب .استخدم رقمك السري الخاص بالفافسا للتوقيع إلكترونيا على الكمبيالة الرئيسية.
هل تم اختيارك للتحقق وتحتاج إلى اإلقرار الضريبي؟

إذ اتم اختيارك للتحقق فقد يكون مطلوبا منك تقديم نسخة من اإلقرار الضريبي الخاص بك إذا لم تكن قاد اًر على استخدام أداة الحصول على

بيانات دائرة اإليرادات الداخلية  IRSبنجاح من خالل تطبيق فافسا .يمكنك طلب اإلقرار الضريبي ليتم إرساله إليك بالبريد على العنوان التالي
 www.irs.govأو االتصال بالرقم  .)800(908-9946ولم يعد بإمكاننا قبول نسخ اإلقرار الضريبي الفعلي رقم  .1040يجب عليك تقديم
اإلقرار الذي يأتي مباشرة من دائرة اإليرادات الداخلية للسنة الضريبية المطلوبة.
معلومات للمنح الدراسية
www.thewashboard.org
www.finaid.org
www.fastweb.com
www.edcc.edu/foundation

بيان عدم التمييز
كلية ادموندز التميز على أساس العرق ,اللون ,الدين ,األصل القومي ,الجنس ,اإلعاقة ,التوجه الجنسي ,العمر ،الجنسية ،الحالة االجتماعية أو وضع المحاربين القدامى،
أوالمعلومات الجينية في برامجها وأنشطتها.

