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الخطوة األوىل نحو الجامعة

ملء منوذج FAFSA
هل تحتاج إىل املال لاللتحاق بالجامعة؟ من املرجح أن تحتاج إىل ملء منوذج التقديم املجاين للمساعدات الطالبية الفيدرالية ،الذي
يشتهر باالختصار  .FAFSAهذه هي الخطوة األوىل إذا كنت ترغب يف الحصول عىل مساعدة مالية من الحكومة الفيدرالية
واملحلية أو من معظم الكليات .ميكن أن تتخوف من ملء منوذج  .FAFSAال تقلق .كل ما عليك هو املحاولة.

منوذج  FAFSAهو منوذج عرب اإلنرتنت مصمم لنقلك
خطوة بخطوة خالل األسئلة التي يجب عليك اإلجابة
عنها .هناك أيضً ا خط ساخن رائع لالتصال به من أجل
الحصول عىل مساعدة .أثناء ملء النموذج ،ميكنك
التحدث مع أحد الخرباء عىل الرقم 1-800-433-3243
وميكنه تقديم نصائح جيدة لك بخصوص أي سؤال لديك.
إن أمكن ،اطلب من شخص بالغ مساعدتك .والداك،
أو مستشار التوجيه الرتبوي ،أو معلمك املفضل هنا
من أجلك .أو اسأل من حولك .ميكن أن يتواجد خرباء
املساعدات املالية يف مجتمعك أو مدرستك .ويوجد يف
العديد من الكليات بعض املوظفني يف قسم االلتحاق
الذين ميكنهم مساعدتك.
ابدأ يف العمل عليه اليوم .فهو يستحق الجهد املبذول.
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التعرف عىل
أساسيات FAFSA
لقد كنت تقوم بالبحث وتقديم الطلبات للكليات املفضلة لديك .لكن كيف ستدفع مرصوفات الجامعة؟ يعتمد معظم الطالب عىل
مزيج من املنح الدراسية والقروض .للتقديم للمساعدات املالية ،يجب ملء منوذج التقديم املجاين للمساعدات الطالبية الفيدرالية
( .)FAFSAبكل تأكيد! إذا كنت بحاجة إىل املال للجامعة ،فيجب عليك التقديم .ملء منوذج  FAFSAهو الخطوة األوىل لجميع
املساعدات املالية تقري ًبا -مبا يف ذلك مساعدات الحكومة الفيدرالية ،والحكومة ،والجامعات والعديد من املنح الخاصة.

			 ماذا يعني اختصار  FAFSAبالضبط؟
يشري إىل التقديم املجاين للمساعدات الطالبية الفيدرالية .يعد هذا الطلب رضوريًا للطالب الذين يسعون للحصول عىل مساعدات
حكومية للجامعة .تستخدم وزارة التعليم األمريكية النموذج لحساب مستوى االحتياج املادي .تستخدم معظم الكليات أيضً ا
منوذج  FAFSAكبداية لتحديد مبلغ الدعم املايل الذي يحتاجه الطالب لاللتحاق.

ما أهمية FAFSA؟
يعد النموذج مطلوبًا لجميع أنواع املساعدات املالية .تستخدم الكليات منوذج  FAFSAلتحديد ما إذا كنت مؤهالً للمساعدات
الطالبية الفيدرالية أم ال ،مبا يف ذلك منح بيل ،والقروض الطالبية ،والوظيفة بجانب الدراسة .وهو أيضً ا مدخل التمويل الحكومي،
والدعم الجامعي ،والعديد من املنح الخاصة.

كيف يعمل؟
ميأل التالميذ واألرس الطلب املجاين ملساعدة التلميذ االتحادية ( )FAFSAعىل موقع  www.fafsa.ed.govأو عن

طريق استخدام التطبيق الجديد للطلب املجاين ملساعدة التلميذ االتحادية عىل الجوال املسمى .myStudentAid
ستوجهك هذه األدوات اإللكرتونية من خالل سلسلة من األسئلة حول أفراد عائلتك وشؤونهم املالية .يستخدم الطلب املجاين
ملساعدة التلميذ االتحادية هذه املعلومات لحساب املبلغ الذي تستطيع أنت وعائلتك املساهمة به يف تكاليف كليتك .يُسمى هذا
الرقم “املساهمة العائلية املتوقعة” أو ( .”)EFCتستخدم الكليات املساهمة العائلية املتوقعة لتحديد مقدار املساعدة املالية التي
تستحقها.
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ما نوع األسئلة التي يطرحها منوذج FAFSA؟
يطلب منوذج  FAFSAبعض التفاصيل الشخصية عنك ،ويسأل عن الكليات التي ترغب يف االلتحاق بها .يسأل النموذج بعد ذلك
عن والديك ومن هم األشخاص الذين تعيش معهم .يطرح النموذج أسئلة للتعرف عىل ما إذا كنت "معتمدًا" عىل أحد والديك أو
كليهام( .عىل األرجح أنت كذلك -لكن هناك استثناءات) .يسأل منوذج  FAFSAأيضً ا عن املبلغ الذي جمعته أنت ووالداك العام
املايض .إذا كان والداك ميتلكان منزالً أو لديهام أموال بالبنك ،فإن منوذج  FAFSAيسأل عن ذلك أيضً ا.

لوالدي!
لكني ال أعرف أي معلومات عن الحالة املالية
ّ
سيساعدك والداك عىل األرجح أو (األفضل) سيقومان مبلء منوذج  FAFSAمعك إذا كنت معتمدًا عليهام .ويف النهاية ،يجب أن يقدما لك
املعلومات املطلوبة .واملستند األكرث أهمية هو اإلقرار الرضيبي الفيدرايل .ميكن أن تكون املعلومات األخرى مطلوبة أيضً ا.

متى يصبح منوذج  FAFSAمستحقًا؟
يتوفر منوذج  FAFSAيف  1أكتوبر ،ويجب إكامله يف أقرب وقت ممكن .تتعامل الكثري من املساعدات املالية مببدأ " من يتقدم
أوالً يُسجل أوالً" ،وبالتايل يجب تقديم منوذج  FAFSAيف أقرب وقت ممكن .تختلف املواعيد النهائية الجامعية مللء منوذج
 FAFSAوتقديم املعلومات املالية األخرى .تأكد من تقديم النموذج يف الوقت املحدد!

مبجرد تقديم منوذج  ،FAFSAهل ميكنني أن أرتاح قليالً؟
مهم يسمى تقرير املساعدات الطالبية .استعرضه
ليس متا ًما بعد .يجب مراقبة بريدك اإللكرتوين بدقة .يرسل موقع ويب  FAFSAمستندًا ً
بدقه .تأكد من معالجة منوذج  FAFSAالخاص بك بشكل مناسب ،وأن املعلومات قد تم إرسالها إىل الكليات التي قدمت لها.

كيف ميكن التأكد من جميع املساعدات املالية التي أستحقها؟

أوالً ،تأكد من التقديم ملنح الحكومة الدراسية .يجب أن يوفر منوذج  FAFSAعرب اإلنرتنت رابطًا للنموذج الحكومي يف نهاية الطلب.
حاول إكامل هذا الطلب عىل الفور عقب  .FAFSAمن األسهل ملء النموذجني يف الوقت نفسه .مبجرد حصول الكليات عىل معلومات
 ،FAFSAيكون لديها املزيد من النامذج مللئها أو أسئلة حول طلبك .يعد هذا األمر شائ ًعا .تأكد من توفري املعلومات يف أرسع وقت
ممكن.
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هل منوذج  FAFSAمناسب لك؟
يف الحقيقة يبدو منوذج  FAFSAصع ًبا قليالً لبعض الطالب والعائالت .فقد تم تصميم النموذج منذ عدة سنوات
لعائلة عادية تتكون من والدين.
لكن يف الغالب يعيش الطالب حاليًا يف ظروف مختلفة كث ًريا ،ويف
عائالت مختلطة والعديد من الحاالت املنزلية .بعض العائالت تعيش
يف الواليات املتحدة لفرتة قصرية ،وميكن أن يوجد بها بعض األفراد غري
حاصلني عىل مواطنة كاملة.
لكن ال بأس بذلك .سيقودك موقع الطلب املجاين ملساعدة التلميذ االتحادية
اإللكرتوين إىل األسئلة التي من الرضوري اإلجابة .ميكنك اآلن استخدام جهاز
كمبيوتر ,أو جهاز لوحي ,أو هاتف ذيك لتقديم طلب املساعدة .خذ وقتك -
واطلب املساعدة إذا كنت يف حاجة إليها.

إذا واجهتك أسئلة معقدة ،فال تقلق .فهي
تواجه معظم األشخاص.
تحدث مع شخص بالغ ،مثل أحد الوالدين
أو مستشار ميكنه مساعدتك.
اتصل بالخط الساخن لدى  FAFSAعىل الرقم
 1-800-433-3243.وظفو الخط الساخن أشخاص
ودودون وميكنهم اإلجابة عن أي سؤال تقريبًا.

 هل كل طالب يستحق املساعدات
املالية الفيدرالية؟
 إذا كنت بصدق يف حاجة إىل املال لاللتحاق
بالجامعة ،فمن املرجح أنك تستحق بعض أنواع
الدعم املايل .التالميذ املهاجرون غري املسجلني
غري مؤهلني للحصول عىل مساعدات اتحادية.
لكن ميكن للكليات أن تطلب منك ملء نسخ
ورقية من منوذج  FAFSAللحصول عىل أموال
أخرى .تواصل مع الكليات التي تتقدم بطلب
إليها واستفرس .وحتى إذا كنت تعتقد أنك
قد ال تحصل عىل املساعدة ألنك تجني أنت
أو والداك أمواالً كثرية ،يجب أن تقدم الطلب
املجاين ملساعدة التلميذ االتحادية للحصول عىل
املنح الدراسية القامئة عىل الجدارة والقروض
االتحادية.
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بالنسبة للطالب الذين لديهم
أسئلة حول املواطنة
ماذا يحدث إذا مل أكن أنا ووالداي
مواطنني أمريكيني؟
ال بأس بذلك يف أغلب األحوال .ميكنك تقديم طلب إذا
كنت أنت أو والداك مقيمني دامئني (تحملون “البطاقة
الخرضاء”) أو لديكم أنواع معينة من التأشريات .للحصول
عىل معلومات دقيقة ،تفقَّد هذا الرابط:
https://studentaid.ed.gov/eligibility/
.non-us-citizens#can-i-get-aid

نا أمريكيًا؟
لست مواط ً

رسي للطلب
السا خن ال
ا التحا د ية:
صل بالخط
ات
ة التلميذ
للمسا عد
ا ملجاين
https:/
/st
eligibil udentaid.ed
.g
ity/no
n-us-c ov/sa/
itizens

ما الذي يحدث إذا كان الوالدان غري موثقني؟
حس ًنا ،طاملا كنت موثقًا .والداك محميان مبوجب القانون ،حيث ال ميكن للوكاالت الفيدرالية األخرى
االطالع عىل منوذج  .FAFSAلكن يجب أن تتخذ خطوات خاصة عند ملء النموذج .اتصل بخط
 FAFSAالساخن ملعرفة املزيد .أو تعاون مع مستشار أو خبري مساعدات مالية تثق به.

ما الذي يحدث إذا مل أكن موثقًا؟
ال ميكنك الحصول عىل األموال الفيدرالية.
ينطبق ذلك عىل جميع الطالب غري املوثقني،
مبا يف ذلك الطالب الذين تم منحهم حالة
اإلجراءات املؤجلة للقادمني يف مرحلة الطفولة
( .)DACAلكنك قد تستحق املنح الحكومية أو
املحلية واألموال الخاصة .يأيت قانون األحالم يف
والية نيويورك ضمن الفرص الجديدة اآلخذة
يف التزايد واملتاحة للطالب .تفقّد املوقع
 www.thedream.usأو تحدث إىل زمالئك
الذين ترغب يف اللجوء إليهم للتعرف عىل املزيد
من املعلومات.

ري موثقني؟
الفيدرايل
ي القانون
والداك غ
م
ح
د السؤال
هل
اإلنرتنت بأمان .ي  .FAFعن
 FAFعرب
وذج SA
000-0
مون من
SA
0
كنك تقديم منوذج ء األمور الذين يقد والداك  -0000.ذا تلقيت
مي
ع ).إ
الب وأوليا
أن يدخل
الط
ب
باب .فهو أمر شائ ب "صفحة
خصوصية امن االجتامعي ،يج ك لعدة أس
والداك طل
ر بذل
م الض
تاج
زيد ،اتصل
عن رق يد من أولياء األمو ح األمر .وختا ًما ،يح ملعرفة امل
د
ج.
ج
وم الع
موذ
سين
.1-800
(يق خطأ ،كرر املحاولة .إللكرتوين ملعالجة الن -433-3
ىل 243
ة
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ستعدا!
كن ُم ً

قبل أن متأل منوذج  ،FAFSAسوف تكون بحاجة إىل جهازك اإللكرتوين املفضل وعنوان بريد إلكرتوين .تأكد من أنك تتحقق دامئًا من هذا الربيد
اإللكرتوين .من املهم مراقبة بريدك اإللكرتوين عن قرب خالل األيام واألسابيع التالية لتقديم طلبك.

ستحتاج أيضً ا إىل جمع معلومات مالية شخصية وعائلية:

التعريف الشخيص:



رقم الضامن االجتامعي الخاص بك

رقم رخصة القيادة،
إذا كان لديك



أرقام الضامن االجتامعي
ألحد الوالدين أو كليهام



املعلومات املالية:

تسجيل األجانب أو
بطاقات اإلقامة الدامئة،
إذا مل تكن أنت أو والديك
مواطنني أمريكيني



السجالت الرضيبية لوالديك،
إذا كنت معتمدًا عىل أحدهام أو كليهام



نسخة من اإلقرار الرضيبي األجنبي
لوالديك ،إذا كانا يعيشان خارج
الواليات املتحدة



سجالتك الرضيبية ،إذا قدمت العائدات يف السابق



سجالت الدخل غري الخاضع للرضيبة يف عائلتك،
مثل الضامن االجتامعي ،أو استحقاقات الرعاية
االجتامعية ،أو استحقاقات املحاربني القدامى

اإلقرارات الرضيبية! يستخدم الطالب والعائالت العائدات الرضيبية املوجودة
بامللف بالفعل لدى دائرة رضيبة الدخل ( )IRSلتقديم منوذج ( .FAFSAهل تخطط
لاللتحاق بالجامعة يف سبتمرب  2020أو بعدها؟ سوف تستخدم العائدات الرضيبية
لعائلتك من عام  2018لنموذج  ).FAFSAيجب أن تصبح عملية ملء FAFSA
أرسع وأسهل من ذي قبل.
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جمع املستندات
لنموذج FAFSA
هل أحتاج بطاقات الضامن االجتامعي؟
	ليس بالرضورة ،ولكن من املهم أن تتطابق األسامء واألرقام املوجودة يف منوذج FAFSA
مع السجالت الرضيبية للحكومة األمريكية .إذا مل تكن لديك البطاقات ،ابحث عن األسامء
واألرقام الواردة يف اإلقرارات الرضيبية للوالدين .يجب مطابقة هذه البيانات بدقة وستصبح
يف حالة جيدة.

ما هي السجالت الرضيبية؟
يشمل ذلك اإلقرارات الرضيبية السنوية ( )IRS 1040ومناذج  W-2ألصحاب العمل .يجب
أن تستخدم النامذج الرضيبية التي قدمها الوالدان مع تقرير  .IRSيستخدم الطالب الذين
يلتحقون أو يعيدون االلتحاق بالجامعة يف سبتمرب  2020النامذج الرضيبية لوالديهم
الخاصة بعام .2018

ملن السجالت الرضيبية التي سأحتاجها؟
إذا كنت تعيش مع والديك ،فستستخدم النامذج الرضيبية العائلية .إذا كنت تعيش
مع أحد الوالدين ،فاستخدم النامذج الرضيبية لهذا الوالد .ميكن أن تكون هناك
خطوات خاصة إذا كنت تعيش مع األقارب أو تعيش بشكل مستقل عن والديك.
(ميكن أن يطلب منوذج  FAFSAمعلومات الدخل لوالديك البيولوجيني أو والديك
بالتبني ،حتى إذا كنت تعيش مع أشخاص آخرين أو تعتمد عليهم .راجع الصفحتني
 14و 15من هذا الدليل للتعرف عىل املزيد) .إذا كانت لديك أي أسئلة ،فمن املهم
أن تتصل بالخط الساخن لدى  FAFSAلتحدث مع مستشار.

ي أحتاجه
ما الالذستعداد؟
ل
بخط A
ا تصل

-out

https:/

/stude

ntaid.e

d.gov

/fafsa

/filling

FAFS

السا خن :
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البدء

املعلومات الخاصة بك

حان وقت ملء منوذج  .FAFSAاخرت جهاز كمبيوتر ,أو جهازًا لوح ًيا ,أو هاتفًا ذك ًيا .احصل عليها عىل األنرتنت وقم مبلئها .كنت
مستعدً ا ،فلن يستغرق إمتام النموذج سوى  45دقيقة!
لكن ال تقلق إذا كانت األمور أكرث تعقيدًا .ميكنك أن تستغرق الوقت الالزم ،وميكنك حفظ ما قمت به .إلكامل النموذج ،استمر يف العودة إىل الطلب املجاين
للمساعدة التلميذ االتحادية كام تشاء.

اخرت شاشتك! مثل أجهزة الكمبيوتر أو األجهزة اللوحية؟ اذهب إىل .https://fafsa.ed.gov
هل تفضل استخدام هاتفًا ذك ًيا بدالً من ذلك؟ ج ِّرب التطبيق الجديد للطلب املجاين ملساعدة التلميذ
االتحادية عىل الجوال  myStudentAidاملتوفر عىل متجر التطبيقات املفضل.
بعد ذلك ,ستحتاج أنت وأحد والديك التسجيل للحصول عىل هوية مساعدة التلميذ االتحادية ،التي تعرف أيضً ا
باسم هوية هيئة الخدمات املالية ( .)FSA IDوهذا سيتيح لك العمل عىل منوذج الطلب املجاين ملساعدة
التلميذ االتحادية وتوقيعه إلكرتونيًّا .اذهب إىل  .https://fsaid.ed.govالتسجيل بسيط.
تذكّر الحصول عىل اسمك ورقم الضامن االجتامعي بشكل صحيح.
أجب عن كل األسئلة املوجودة بنموذج  FAFSAحولك .تبدو بعض األسئلة شخصية
أو غريبة .ال تقلق .األسئلة موجودة لتحديد ما إذا كنت مؤهالً للحصول عىل املساعدات
الفيدرالية وما إذا كنت تعتمد عىل والديك .أجب فقط عن األسئلة بصدق.
الخطوة التالية ،سيطلب من منوذج  FAFSAقامئة الكليات .تستخدم هذه الكليات منوذج  FAFSAلتحديد
مبلغ املساعدات املالية الذي تستحقه .ميكنك إدراج حتى  10كليات .إذا كنت تتقدم ألكرث من  10كليات أو ترغب
يف تغيري القامئة ،فيمكنك القيام بذلك الحقًا .إذا كنت تقوم بتجميع الطلبات م ًعا ،فيمكنك إضافة الكليات الحقًا.
من األفضل ملء منوذج  FAFSAمع الوالدين أو املعلم أو مستشار التوجيه الرتبوي أو شخص بالغ ميكنه
مساعدتك .ميكن للطالب ملء النموذج ،لكن من األفضل دامئًا القيام بذلك مبساعدة شخص بالغ.
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تأكد من البحث عن هذا املوقع ( )https://fafsa.govأو تطبيق الهاتف (.)myStudentAid
ميكن أن تطلب منك املواقع املشابهة دفع مقابل تقدميها لنموذج الطلب املجاين ملساعدة التلميذ االتحادية لك.
أدوات الويب الحكومية مجانية وآمنة.

مجموعة األوراق:
املعلومات الشخصية
قامئة الكليات
دات الرضيبية العائلية
املستن
معلومات حول الدخل

واألصول األخرى
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التعرف عىل FAFSA

املعلومات الخاصة بعائلتك...
يطرح موقع  FAFSAالكثري من األسئلة حول عائلتك واملبلغ الذي يجنيه والداك .من املفيد أن تفهم السبب وراء
طرح هذه األسئلة .فيام ييل التوضيح:
يتوفر مبلغ مايل محدود ملساعدة الطالب عىل التكاليف الجامعية .تحتاج الحكومة والكليات إىل معرفة ما إذا كنت مؤهالً للحصول عىل مساعدة مالية.
إذا كنت تستحق ،فيجب عليهم تقدير املبلغ املايل الذي تحتاجه.
باختصار :هل ميتلك والداك املال الكايف لاللتحاق بالجامعة؟ إذا كان لديهم ،ما املبلغ الذي ميكنهم املساهمة به؟ يطلق عىل هذا املبلغ "املساهمة العائلية
املتوقعة" .ميكن أن تشري الكليات إليه باالختصار " ."EFCوهو رقم مهم.

لحساب
املساهمة العائلية املتوقعةيجب أن توضح النقاط
التالية لنموذج :FAFSA

من هم والداك؟

هل تعتمد عليهام؟

من هم األشخاص يف منزلك؟

من األشخاص الذين يدعمهام والداك ماليًا؟

ما املبلغ الذي تكسبه أنت ووالداك؟
ما هي املدخرات التي ميكن أن تتوفر للجامعة؟
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إذا ساعدين والداي عىل ملء منوذج
 ،FAFSAهل يطلب منهام
مساعديت عىل سداد تكاليف الجامعة؟
ال .ال يلزم أن يساعدك والداك عىل سداد تكاليف
الجامعة،بغض النظر عن املبلغ الذي يجنيانه .فهو
اختيارهام .ميكن أن يقلل ذلك من مخاوفهام إذا كانا
قلقني بشأن إطالعك عىل معلومات الدخل مللء منوذج
 .FAFSAفقط أخربهام بأنه يجب عليك ملء النموذج
للحصول عىل املساعدة املالية.

التقديم املجاين للحصول عىل مساعدات الطالب الفيدرالية ( :)FAFSAالدليل اإلرشادي لطالب املرحلة الثانوية
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التعرف عىل FAFSA

من هم والداك؟
هل أنت “معتمد” عىل أحد الوالدين عىل األقل؟ بالنسبة ملعظم طالب الثانوية العامة،
تكون اإلجابة “نعم".
بالنسبة إىل FAFSAتصبح "معتمدً ا" عىل والديك إذا
كنت تعيش مع أحدهام أو كليهام.
بالنسبة إىل  FAFSA،الوالد هو:

•
•
•

األم أو األب البيولوجيون،
الوالد بالتبني ،أو
أو زوج/زوجة الوالد البيولوجي أو بالتبني.

أو
كنت عىل اتصال بأحد الوالدين أو كليهامكام هو محدد فيام سبق .ميكن أن تعيش يف الواقع مع الجد أو العمة
أو األخ أو صديق مق ّرب .بالنسبة إىل  FAFSA،أنت ال تزال “ معتمدًا” عىل والديك إذا كنت تتواصل معهام عىل
فرتات متباعدة.

بالنسبة إىل  ،FAFSAتصبح “مستقالً” إذا

•
•
•

	كنت تبلغ  24عا ًما أو أكرب ،أو كنت متزو ًجا أو توفر الدعم املايل لطفلك.
يتيم ،أو يف دار رعاية ،أو تحت الوصاية القانونية ،أو تحت رعاية املحكمة.
كنت ً
إذا كنت مرشدًا وتعتمد عىل نفسك ،أو تعيش وحيدًا وتواجه خطر أن تصبح مرشدًا.
	

يسألك منوذج  FAFSAعن هذه املواقف .يجب ملء النموذج بدقة و
بعد ذلك تعاون مع مستشار التوجيه الرتبوي ومكتب املساعدات املالية الجامعية
للحصول عىل املساعدات التي تحتاجها.

ما الذي يحدث يف حالة عدم مالءمة أي فئة؟
ميكن أن تكون مرش ًحا "لتجاوز التبعية" .هذه الفئة مخصصة للطالب "املعتمدين"عىل الوالدين تقن ًيا
لكنهم ال تربطهم أي صلة بهم ،أو لديهم خوف مربر من االتصال بهم .استخدم هذا الخيار كحل أخري.
من الصعب الحصول عىل تجاوز التبعية .راجع الصفحة  15من هذا الدليل ملزيد من التفاصيل.
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األسئلة واإلجابات:

أسئلة حول والديك
وعائلتك

ما الذي يحدث إذا كان والداي مطلقني أو منفصلني؟
يجب أن تقدم معلومات حول أحد الوالدين فقط .وعاد ًة ما يكون الوالد الذي تعيش معه يف الغالب .إذا كنت تقسم الوقت بني
الوالدين بالتساوي ،فيجب تقديم معلومات حول الوالد الذي يقدم معظم دعمك املايل .إذا كان الوالد يف منوذج  FAFSAقد تزوج
مجددًا ،فيجب ذكر معلومات الزوج/الزوجة أيضً ا.

ما الذي يحدث إذا كان والداي يعيشان سو ًيا لكنهام ليسا متزوجني؟
إذا كانا والداك البيولوجيان أو بالتبني ،فيجب تقديم املعلومات الخاصة بهام م ًعا .ال تذكر األشخاص البالغني غري املرتبطني بك ،حتى إذا
كانوا من أفراد العائلة املقربني أو يقدمون لك الدعم.

ما الذي يحدث إذا كنت أعيش مع أحد أقربايئ أو أصدقاء العائلة؟
يعتمد ذلك عىل ما إذا كان الشخص الذي تعيش معه ،مثل الجدة أو العمة ،تربطك به عالقة قانونية أم ال .إذا تبناك قريبك،
فيمكنك تقديم املعلومات الخاصة به يف منوذج  FAFSA.إذا كان هذا الشخص هو الويص القانوين ،فأنت تصبح مستقالً وال
تحتاج إىل تقديم أي معلومات عن الوالدين .يجب عليك التوصل إىل هذه املعلومات قبل ملء منوذج  FAFSA.يطرح النموذج
عرب اإلنرتنت مجموعة من األسئلة ملساعدتك .إذا شعرت باالرتباك ألي سبب ،فيجب عليك التحدث مع مستشار أو االتصال بالخط
الساخن لدى FAFSA.

أعتقد أنني طالب مستقل وفقًا لنموذج  FAFSA.ما الخطوة التالية؟
يطرح منوذج  FAFSAعرب اإلنرتنت مجموعة من األسئلة لتحديد ذلك .ال تقلق ،فأنت ال تزال مؤهالً بالكامل للحصول عىل املساعدات
املالية الجامعية .يطرح عليك منوذج  FAFSAأسئلة مختلفة إذا كنت مستقالً .سيتم طرح أسئلة حول دخلك ومنزلك .لن تحتاج إىل تقديم
معلومات حول والديك.

ه
ل تشعر با
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ب
ا
ك
ب
ش
حالة تبعيتك أن
؟

هل سأحصل عىل أموال إضافية إذا كنت مستقالً
عن والداي؟
كال عىل األرجح .قد يبدو األمر غريبًا ،لكن من املرجح أن تحصل عىل
مساعدات مالية أكرب إذا كنت معتمدًا عىل والديك .أجب عن األسئلة
املتعلقة بوالديك بصدق قدر اإلمكان يف النموذج.
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التعرف عىل FAFSA

من هم األشخاص يف منزلك؟
يطرح منوذج  FAFSAبعض األسئلة حول األشخاص الذين تعيش أنت ووالداك معهم .يحاول منوذج  FAFSAتحديد األشخاص
اآلخرين الذين يجب عىل والديك دعمهم ماليًا إىل جانبك.

إذا كنت معتم ًدا عىل والديك ،يحتوي "منزلك" عىل:
أحد الوالدين أو كالهام:

•
•
•
•

إذا كنت تعيش مع الوالدين ،وعددهام .2
إذا كنت تعيش مع أحد الوالدين وزوجه/زوجته ،وعددهام 2
إذا كنت تعيش مع أحد الوالدين ،وعدده .1
إذا كنت تتقاسم وقتك بني منزيل والديك ،فأنت ال تحسب سوى الوالد الذي تقيض معه
معظم وقتك .وعدده ( .1ويف حالة الزواج مجددًا ،يصبح العدد .)2

أي شخص يدعمه والداك اللذان تعيش معهام:

•
•

اإلخوة واألخوات (مبا يف ذلك األشقاء ومن أحد الوالدين أو أبناء زوج /زوجة الوالد) يف املنزل أو يف الجامعة.
أي شخص آخر يف منزلك (أبناء العم ،العامت ،األجداد) إذا كان والداك يقدمان أكرث من نصف الدعم لهم.

تذكر! أن تحسب نفسك .العديد من الطالب يقومون بذلك.

هل لديك

ل منزلك؟
أسئلة حو

ما الذي يحدث إذا كنت معتمدً ا قانونًا عىل الوالدين لكن
أعيش مع أشخاص آخرين؟ ما املنزل الذي أستخدمه؟

حتى إذا كنت تعيش مع أشخاص آخرين ،يظل "منزلك" هو املنزل الذي يعيش به
أحد الوالدين الذي تعتمد عليه قانونًا أو كالهام .عىل سبيل املثال ،إذا كنت تعيش
مع جدتك ،لكن والدتك ال تزال تتمتع بالحضانة القانونية لك ،فيجب عليك تقديم
معلومات حول منزل والدتك يف منوذج  .FAFSAإذا كانت لديك أسئلة ،فاتصل
بالخط الساخن لدي .FAFSA
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األسئلة واإلجابات:

ما الذييحدث إذاملأكنعىل تواصل مع والداي?

والدي ،ولكن
ماذا يحدث إذا مل أكن "معتمدً ا" عىل
ّ
"غري مستقل" أيضً ا؟
هناك العديد من الطالب يف هذه الفئة .قد ال تكون لك عالق ًة بوالديك مطلقًا .فمن املحتمل أن يكون أحدهام أو كالهام عىل
قيد الحياة ومرتبط بك قانونًا ،إال أنه قد تخىل عنك أو تم إيداعه بإحدى املؤسسات .يجب عليك إثبات عدم ارتباطك بهام:
تحتاج إىل "تجاوز التبعية".

كيف ميكن الحصول عىل تجاوز التبعية؟
إن أمكن ،اذكر مساعدة الشخص املحرتف الذي يستوعب منوذج  ،FAFSAمثل مستشار التوجيه الرتبوي ،أو مستشار املساعدات
املالية الجامعية ،أو خبري الكلية املحلية .أو اتصل بالخط الساخن لدى .FAFSA

أوالً ،سيطرح عليك منوذج  FAFSAعرب اإلنرتنت أسئلة مفيدة .عند سؤالك عن معلومات حول والديك يف منوذج  ،FAFSAانقر
يل تقديم معلومات حول الوالدين" ،ثم أكمل باقي النموذج وقم بتقدميه .لكن يجب عليك القيام باملزيد...
فوق مربع" :يتعذر ع ّ
ثان ًيا ،يجب أن تتحدث مع مسؤويل املساعدات املالية يف الكليات التي ترغب يف االلتحاق بها .يجب أن تقنع أحد هؤالء املسؤولني
بأنك مؤهل للحصول عىل تجاوز التبعية( .سيخربك املسؤول مبا يلزم تقدميه كإثبات) .هذا املسؤول هو الشخص الوحيد الذي ميكنه
االتصال مبوظفي  FAFSAو"تجاوز" حالة التبعية يدويًا ،بحيث ميكن معالجة منوذجك.
ثالثًا ،تواصل مع أي كلية ترغب يف االلتحاق بها .اخرت الكليات املفضلة لك ،وتعاون مع مسؤويل املساعدات املالية بها للحصول
عىل صفقة املساعدات املالية .ابدأ هذه العملية يف أقرب وقت ممكن.

ما نوع اإلثبات الذي أحتاجه؟
فيام ييل بعض املستندات التي ميكن أن تساعدك يف الحصول عىل تجاوز التبعية .ميكن أن يساعدك مستشار التوجيه الرتبوي ،أو اإلخصايئ
االجتامعي ،أو اإلخصايئ املجتمعي يف جمع أفضل املستندات إلثبات حالتك:
خطاب من مستشار التوجيه الرتبوي باملدرسة الثانوية أو اإلخصايئ االجتامعي يشهد بأنك مستقل عن والديك.
تقارير الرشطة أو مستندات املحكمة ،مثل أمر منع االقرتاب ضد أحد الوالدين أو كليهام.
خطاب يؤكد أن أحد الوالدين أو كليهام يف السجن أو قيد اإليداع يف إحدى املؤسسات.
إذا كنت مرشدًا ومعتمدًا عىل نفسك ،فأنت مؤهل كطالب "مستقل" .لن تحتاج لتجاوز التبعية .لكنك ستحتاج إىل التعاون
مع "منسق املرشدين" التابع إلدارة املدرسة للحصول عىل اإلثبات الذي تطلبه الكليات.
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التعرف عىل FAFSA

ما املبلغ الذي ربحته أنت
ووالداك العام املايض؟

يتطلب منوذج  FAFSAمعلومات الدخل لتحديد املبلغ الذي ميكنك أنت ووالداك املساهمة به يف تكاليف الكلية .بطريقة
مثالية ،تأيت معظم هذه املعلومات من السجالت الرضيبية للعائلة .اتبع هذه الخطوات للتأكد من اكتامل ودقة املعلومات املالية
التي تقدمها.

تأكد من استخدام موقع الطلب املجاين ملساعدة التلميذ االتحادية أو تطبيق الهاتف الذيك .ستوجهك األدوات اإللكرتونية
املتاحة إىل كل سؤال من الرضوري اإلجابة عنه.
إذا كانت عائلتك تقدم اإلقرار الرضيبي األمرييك ،فمن املمكن سؤالك إذا كنت ترغب يف استخدام “أداة  IRSالسرتداد البيانات”.
ينبغي عليك استخدامها إذا كنت تستطيع .ستقوم هذه األداة مبلء معظم املعلومات املالية الخاصة بأرستك نياب ًة عنك! وستتأكد
الجامعات من أن معلومات الدخل املقدمة صحيحة.
تقوم أداة  IRSالسرتداد البيانات تلقائ ًيا مبلء املعلومات الرضيبية لعائلتك باستخدام املعلومات التي تقدمها مصلحة
رضيبة الدخل األمريكية ،وهي الوكالة الفيدرالية املعنية بتحصيل الرضائب .عىل سبيل املثال ،إذا كنت تخطط لبدء
الجامعة يف سبتمرب  ،2020فسيستخدم منوذج  FAFSAاإلقرار الرضيبي الخاص بعائلتك لعام .2018
مالحظة حول استخدام أداة  IRSالسرتداد البيانات :للحفاظ عىل خصوصية معلوماتك الرضيبية ،ال تكن بيانات  IRSالتي
تنقلها مرئية .لن تتمكن من التحقق من املعلومات التي يتم استريادها إىل منوذج  FAFSAأو تغيريها .إذا كنت تشعر بالقلق،
ال تستخدم األداة .فقط اكتب املعلومات بنفسك.
إذا مل يظهر رابط أداة  IRSالسرتداد البيانات ،فاطلب من والديك إقرارهام الرضيبي لإلجابة عن األسئلة التي يطرحها
منوذج  FAFSAعليك.
هل تغريت حياتك أو عائلتك كث ًريا بعد تقديم الرضائب؟ قد تتغري األحوال ،لكن ال يزال منوذج  FAFSAيطلب استخدام
املعلومات من النامذج الرضيبية املقدمة بالفعل( .مجددًا ،ترجع هذه النامذج لعام  2018وتستخدم هذا
العام) .إذا تغريت الحالة املالية لعائلتك ،فأبلغ الكليات التي ترغب يف االلتحاق بها حول هذه التغيريات.
تأكد من قراءة األسئلة بعناية! يطرح منوذج  FAFSAبعض األسئلة حول حياتك وعائلتك
"اعتبا ًرا من اليوم" .أجب عن هذه األسئلة تيار؛ باملعلومات املتعلقة بعائلتك ومنزلك.

 16التقديم املجاين للحصول عىل مساعدات الطالب الفيدرالية ( :)FAFSAالدليل اإلرشادي لطالب املرحلة الثانوية

أسئلة عامة حول املعلومات املالية
يف منوذج FAFSA
ما الذي يجب عيل فعله إذا مل تتطابق حيايت الحالية مع
منوذج العائدات الرضيبية القديم الذي أستخدمه؟
هذا سؤال مهم للعديد من الطالب .يتطلب منوذج  FAFSAمعلومات الرضائب الخاصة بآخر سنتني ومعلومات األرسة الحالية .ميكن
أن يحدث الكثري خالل هذه الفرتة .فقد يتزوج الوالدان أو ينفصالن .ميكن أن يرتفع دخل األرسة أو ينخفض بشدة .أجب عن األسئلة
الواردة يف منوذج  FAFSAباستخدام إقراراتك الرضيبية .وبعد ذلك ،تحدث مع مسؤول املساعدات املالية يف الكلية التي ترغب يف
االلتحاق بها .فيمكنه تعديل املساعدات ،عند الحاجة.

ماذا يحدث إذا مل أجد رابطًا ألداة  IRSالسرتداد البيانات؟
ميكن أال تتمكن من استخدام أداة  IRSالسرتداد البيانات .سيتم طرح بعض األسئلة يف بداية منوذج  FAFSAلتحديد ما إذا كانت أداة IRS
هي املناسبة لك .يف بعض الحاالت ،ال تكون مناسبة .إذا مل يوفر لك منوذج  FAFSAرابطًا إىل أداة  IRSالسرتداد البيانات ،فأجب عن األسئلة
التي يطرحها باستخدام املعلومات التي يوفرها والداك.

ما الذي يحدث إذا مل يرغب الوالدان يف مشاركة
املعلومات املالية الخاصة بهام؟
يشعر العديد من اآلباء أن معلومات الدخل خاصة .والبعض اآلخر يشعر بأنه عند ملء النموذج ،ستطالبهم الحكومة بسداد
مرصوفات الكلية .ميكنك التأكيد لهم أن هذه املعلومات آمنة وخاصة ،وأنها بدون قيود أو رشوط .ميكنك أيضً ا أن تطلب من
شخص بالغ يحرتمانه إقناعهام بأن منوذج  FAFSAرضوري للغاية من أجل مستقبلك الجامعي.
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ما الذي يحدث إذا مل يكن لدى الوالدين إقرار
رضيبي أمرييك؟
ال يحصل العديد من األشخاص عىل املستندات الرضيبية
من أصحاب العمل يقدمون اإلقرار الرضيبي األمرييك .ميكن
أن يكون ذلك حقيقيًا لآلباء الذين يعملون بدول أخرى ،أو
اآلباء الذين يعملون برتتيبات غري رسمية .ولكن يظل منوذج
 FAFSAيطلب معلومات دخل العائلة .اتبع االقرتاحات عرب
اإلنرتنت .إذا كنت بحاجة إىل استشارة إضافية ،اتصل بالخط
الساخن لدى .FAFSA

التقديم املجاين للحصول عىل مساعدات الطالب الفيدرالية ( :)FAFSAالدليل اإلرشادي لطالب املرحلة الثانوية

17

أنت مستعد

تقديم منوذج FAFSA
لقد أنهيت ملء منوذج  FAFSAعرب اإلنرتنت .تحقق من املعلومات التي كتبتها مرتني وثالث مرات .اتبع التعليامت التي
تتيح لك ولعائلتك "توقيع" النموذج إلكرتون ًيا .وبعد ذلك ،إذا كان كل يشء يبدو صحي ًحا ،اضغط عىل الزر وقم بإرسال النموذج!

لكن ال تعتقد أن األمر قد انتهى .فبعد تقديم منوذج  ،FAFSAيجب أن
يظهر رابط التقديم للحصول عىل املساعدات الحكومية .قم بذلك اآلن! فمعظم املعلومات ميكن إدخالها نياب ًة عنك من
خالل منوذج  FAFSA.وبعد ذلك يجب أن تتأكد من معالجة منوذج  FAFSAبدقة .اتبع هذه الخطوات:
تحقق من بريدك اإللكرتوين يوم ًيا( .لن تحصل عىل رسالة نصية ،فهذا ال يتم إال بالربيد اإللكرتوين فقط).
خالل بضعة أيام ،يجب أن تتلقى “ تقرير املساعدات الطالبية” ،الذي يعرف أيضً ا باالختصار  SAR.سيحتوي عىل ملخص
معلوماتك املالية وحساب “املساهمة العائلية املتوقعة” .هذا الرقم رضوري للغاية بالنسبة لك .فهو سيحدد مبلغ املساعدات
املالية التي تتأهل للحصول عليها.
استعرض تقرير املساعدات الطالبية بحثًا عن أي أخطاء .إذا اكتشفت أي خطأ ،فيمكنك الرجوع وتصحيحه عرب اإلنرتنت يف
طلبك.
تأكد من قراءة قسم "التعليقات" يف  SARللتأكد من عدم وجود مشكالت إضافية للتعامل معها ( .لن تتم معالجة منوذج
 FAFSAيف حالة عدم وجود أي معلومات أو وجود مشكالت أخرى).
إذا مل تتسلم الربيد اإللكرتوين ،فقم بالتحقق عرب اإلنرتنت .يجب أن يكون تقرير  SARمتوف ًرا يف موقع ويب FAFSA
بعد تسجيل الدخول .إذا مل تحصل عىل التقريرأو كانت لديك أي مشكالت ،فاتصل بالخط الساخن لدى FAFSA
عىل الرقم 1 -800-433-3243.
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املتابعة

أين املال!
مبجرد اكتامل الطلب ،يجب أن تحصل الكليات املوجودة يف قامئتك عىل معلومات  FAFSAالخاصة بك تلقائ ًيا .يف أي مرحلة،
ميكنك إضافة الكليات إىل القامئة أو استبعادها.
9واآلن ،تحتاج إىل العمل مع الكليات للحصول عىل املساعدات
املالية التي تحتاجها…
راجع تقرير  FAFSAللمساعدات الطالبية ،أو  SAR،مرة أخرى للتأكد من عدم وجود تعقيدات يف آخر لحظة.
		

إذا رأيت عالمة النجمة (*) أو حرف  Cيف تقرير مساعدة التلميذ ,فستحتاج الكليات إىل التحقق من معلوماتك.
انتبه للتعليامت الصادرة من كليتك  -وانظر الصفحة  20ملزيد من املعلومات.

		

هل تغري دخل عائلتك أو منزلك خالل العامني السابقني؟ قد ترغب يف التحدث إىل مسؤول املساعدات املالية يف الكليات
املفضلة لك .أخربه عن أي ظروف خاصة مل توضحها يف منوذج .FAFSA

لقد اكتمل منوذج  .FAFSAما الخطوة التالية؟

انتظر خطابات القبول من الجامعات! يف بعض الحاالت ،تبلغك خطابات القبول مببلغ املساعدة الذي ميكنك الحصول عليه من الحكومة
وصناديق املنح الخاصة بالكلية .ومع ذلك ،فغال ًبا ما ترسل الكليات خطاب املساعدات املالية متأخ ًرا قليالً .تقدم لك الكليات املختلفة
مبالغًا مختلفة من املساعدات.

ما نوع املساعدة املالية التي أتوقعها؟

تقدم لك كل كلية تقبل التحاقك بها خطابًا أو بريدًا إلكرتون ًيا ،يوضح املبلغ الذي تتحمله الكلية ،واملساعدات التي تقدمها الكلية
ملساعدتك عىل سداد مرصوفاتها .من املرجح أن ميثل ذلك مزي ًجا من املنح الدراسية واملنح (املال املقدم لك) ،والقروض (التي يجب
عليك سدادها) والوظيفة بجانب الدراسة (وهو املال الذي تكسبه) .ويطلق عىل ذلك "مجموعة املساعدات املالية" .من املهم أن تدرس
كل مجموعة بعناية ،بحيث تختار الكلية التي ميكنك تحمل نفقاتها بالفعل.
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ما الذي يحدث إذا طلب مني إثبات صحة
املعلومات املقدمة يف منوذج FAFSA؟
ملاذا يطلب مني إثبات صحة معلومات FAFSA؟
يطلق عىل هذه العملية "التحقق من الصحة" ،وهي شائعة ،وتخضع  30باملئة من مناذج  FAFSAللتحقق من الصحة كل
عام .تختار وزارة التعليم األمريكية والكليات بعض الطالب للتحقق من صحة معلوماتهم يف مناذج  .FAFSAيف بعض األحيان،
يتم اختيار املتقدمني بشكل عشوايئ .يرجع ذلك يف بعض األحيان إىل عدم اتساق أو عدم اكتامل املعلومات املقدمة يف منوذج
 .FAFSAتتوىل الكليات مسؤولية التحقق من الصحة.

ما هي عملية التحقق من الصحة؟
يتصل بك مكتب املساعدات املالية الجامعية .وعاد ًة ما يكون طل ًبا روتين ًيا ملزيد من املعلومات ،وغال ًبا ما تكون حول دخل األرسة .يجب أن
تكون حالتك جيدة إذا كنت قد استخدمت أداة  IRSالسرتداد البيانات .إذا مل تستخدمها ،فستحتاج عىل األرجح تقديم نسخة طبق األصل
من اإلقرار الرضيبي للعائلة املقدم إىل ( IRSميكنك طلبها من  )IRSأو كشوفات الدخل من أصحاب العمل.
يقارن مكتب املساعدات املالية الجامعية منوذج  FAFSAباملعلومات التي تقدمها .إذا كانت هناك اختالفات ،ستحتاج إىل تصحيح منوذج
.FAFSA

ما هي األسئلة األخرى التي ميكن طرحها؟
ميكن أن يحتاج مكتب املساعدات املالية إىل تأكيد عدد األشخاص يف عائلتك وعدد األشخاص امللتحقني بالجامعة حال ًيا .ميكن
سؤالك حول دخل األرسة اآلخر (مثل دعم األطفال) أو املساعدات الحكومية (مثل قسائم الطعام) .ميكن أيضً ا أن يطلب منك
توفري املعرف القانوين أو إثبات التخرج من املدرسة الثانوية.

هل ميكنني إرسال املعلومات ذاتها إىل كل الكليات؟
يجب عليك الرد بشكل منفصل عىل كل كلية .كل كلية سرتسل منوذ ًجا عن طريق الربيد اإللكرتوين أو العادي ،لتوضيح متطلباتها.
تأكد من استيفاء املوعد النهايئ للكلية .إذا مل يكن هناك موعد نهايئ ،فقم بتقديم املعلومات يف أقرب وقت ممكن.

إذا حصلت عىل منوذج تحقق من الصحة ،فيعني ذلك أن الكلية
قد قبلت التحاقي بها ،أليس كذلك؟
ليس بالرضورة .تطلب بعض الكليات التحقق من صحة املعلومات املالية قبل قبل اتخاذ قرار حول قبولك .لهذا السبب يجب عليك
الرد رسي ًعا .ابق عىل اتصال بالكليات التي تأمل يف االلتحاق بها ،وقدم له كل املعلومات املطلوبة.
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لقد تم قبولك بالجامعة!

كيفية قراءة خطاب املساعدات املالية
إنه اليوم الذي كنت تنتظره .لقد وصل أول خطاب قبول بالكلية! سوف تتلقى خطابًا آخر يبلغك بتكاليف الكلية وبعض
طرق السداد .وهي "مجموعة املساعدات املالية" .من املهم قراءتها بعناية ومقارنتها بالعروض األخرى التي تتلقاها.
تخربك الصفحات التالية بكيفية قراءة هذه الخطابات ومقارنتها .فيام ييل بعض املصطلحات التي قد تراها:

ملبارشة املدفوعة للكلية

يشمل ذلك التكلفة ا
ية لاللتحاق بالجامعة.
ق :التكلفة اإلجامل
الكتب واالنتقاالت).
تكلفة االلتحا
كلفة غري املبارشة (مثل
ت والرسوم) وغالبًا الت
(مثل املرصوفا
كل عام ،استنا ًدا إىل
املساهمة به يف الكلية
تتوقع أنت وعائلتك
وقعة :املبلغ الذي
ئلية املت

املساهمة العا

منوذج .FAFSA

ت واملنظامت الخاصة.

فرها الحكومة والكليا
اسية للكليات التي تو
املنح الدر
ملنح واملنح الدراسية:
ين يحتاجون إىل املال.
لفيدرالية للطالب الذ
ا
األمثلة يف منحة بيل ا
الدراسة لوقت جزيئ.
يتمثل أحد
خالل العمل بجانب
األموال الفيدرالية من
راسة :ميكن كسب
الوظيفة بجانب الد
عومة و غري املدعومة.،
روض يف شكلني :املد
كومية :تأيت هذه الق
الفيدرالية املبارشة الح
رشوط سداد أسهل.
القروض
يحتاجون للامل ولها
ملدعومة للطالب الذين
تخصص القروض ا
وفات التعليم .تختلف
لوالدان لتغطية مرص
يدرالية يحصل عليها ا
وهي قروض ف

ض الوالدين اإلضافية:
قرو

أسعار الفائدة.
سعار فائدة أعىل من
دة ما تفرض رسو ًما وأ
خاصة مثل البنوك .وعا
توفر من جهات إقراض
روض الخاصة :ت
السداد بنفس املرونة.
الق
وميكن أال تكون رشوط
ض الطالبية الفيدرالية،
القرو
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مقارنة تكاليف الجامعة

أوالً ،تحقق من بطاقة السعر

حان وقت الحقيقة .يجب أن تتعرف عىل تكلفة الكلية .وتختلف هذه التكلفة حسب كل مدرسة.
للبدء ،ارجع إىل خطاب املساعدات املالية .ابحث عن القسم الذي يحمل عنوان "التكاليف املقدرة" .يجب أن يرسد الخطاب التكاليف التي يحتمل أن تتحملها .لكن بعض
الكليات تقوم بعمل أفضل كث ًريا عن الكليات األخرى .قد تضطر إىل البحث عن هذه املعلومات أو القيام بالحسابات التقديرية ،للتكاليف الشخصية .توفر معظم الكليات بعض
املساعدات لتساعدك عىل سداد املرصوفات .وهذ ا هو الجزء األهم  -واألكرث إثارة! من خطاب املساعدات املالية .سوف ترى غال ًبا قامئة قصرية تضم املنح الدراسية ,والوظيفة

تكاليف الجامعة

هي التكاليف التي تفرضها الكليات عليك مبارشةً.
تُعد هذه التكاليف قليلة ،لكنها متثل البنود ذات
القيمة العالية.

املرصوفات والرسوم

اإلقامة والطعام ،إذا كنت
تعيش يف مسكن

مقارنة التكاليف
بشكل صحيح
تنرش العديد من الكليات
قامئة باملنح والقروض وغريها من أشكال
الدعم لكل فصل درايس ،إال أن تكاليف الكلية
واملساهمة األرسية املتوقعة يتم احتسابها للعام
الدرايس بأكمله .تأكد من مقارنة التكاليف
واملساعدات للفرتة الزمنية نفسها .وتأكد من
تذكر كل يشء .توفر الحكومة أداة عملية
لحساب امليزانية عىل
https://studentaid.ed.gov/
sa/fafsa/next-steps/
.comparing-aid-offers.

التكاليف الشخصية
هي النفقات التي تدفعها من مرصوف الجيب .والخرب السار هو
أنه ميكنك التحكم بها من خالل توخي الحذر .أما الخرب السيئ أن
هذه التكاليف ميكن أن تتزايد .حاول وضع ميزانية واقعية.

الكتب واللوازم

اإلسكان ،إذا كنت تعيش بعيدً ا عن املنزل ولكن ليس يف سكن
الطعام ،والوجبات الخفيفة والكثري من القهوة،

االنتقاالت ،سوا ًء بشكل يومي أو للزيارات املنزلية
املتعة والرتفيه

املالبس ،وأدوات النظافة الشخصية
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مقارنة تكاليف الجامعة

الخطوة ,التالية،البحث عنالمن ح المج انية

إىل جانب الدراسة و القروض .،اقرأ كل سطر بعناية .كل األموال تكون مفيدة يف الجامعة ،لكن بعض أشكال املساعدات املالية تكون أفضل من غريها.

بشكل عام ،تحتاج إىل بدء البحث عن املال الذي ال تحتاج إىل رده ،مثل املنح الدراسية واملنح .وبعد ذلك ،فكر يف الخيارات األكرث تكلفة مثل القروض،
عند الحاجة فقط .فيام ييل قامئة قصرية بأكرث األشكال الشائعة للمنح الدراسية باإلضافة إىل فرص العمل الفيدرالية بجانب الدراسة.

املنح الفيدرالية

وأشهر منحتني هام منحة بيل و منحة الفرص التعليمية التكميلية (ابحث عن“ ”SEOGيف الخطاب) .تعتمد املنحتان عىل الحاجة املالية.

املنح الحكومية

توفر العديد من الواليات املساعدة للطالب الذين يظلون يف واليتهم خالل
الدراسة بالجامعة .فعىل سبيل املثال ،يوجد يف نيويورك برنامج مساعدات
الرسوم الدراسية الشهري (ابحث عن" .)”TAPبشكل مثايل ،تقوم بإعداد
الطلبات للمنح الحكومية عند ملء منوذج  .FAFSAتعتمد الربامج الحكومية
عىل التنافسية ،ويتم منحها عىل أساس "من يتقدم أوالً يُسجل أوالً".

املنح الدراسية الجامعية واملنح الخاصة

توفر العديد من الكليات من ًحا تعليمية استنادًا إىل االستحقاق
(مثل متوسط الدرجات العالية أو درجات االختبار القوية) ،أو االحتياج املايل أو القدرة
الرياضية .توفر املجموعات الخاصة أيضً ا أمواالً مجانية للجامعات ،لكن يجب عليك
البحث عنها والتقدم لها .فلن يتم ذكر أي معلومات عنها يف خطاب املساعدات.
ابحث عرب اإلنرتنت أو تحدث مع املستشار الجامعي ملزيد من املعلومات.

الوظيفة الفيدرالية بجانب الدراسة

ميكن توفري فرصة عمل بجانب الدراسة للطالب الذين يكونون بحاجة للامل.
كام هو الحال مع أي وظيفة ،تحصل عىل املال مقابل عدد الساعات التي
تعملها .وميكنك استخدام املال بأي طريقة ترغب بها .يخربك خطاب املساعدات
املالية باملبلغ املايل الذي ميكنك كسبه ضمن هذا الربنامج ،لكن يرجع األمر لك
للبحث عن الوظيفة والعمل خالل الساعات املطلوبة لتحصل عىل املال.
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مقارنة تكاليف الجامعة

وأخ ًريا ،فكّر يف القروض

ترتفع التكاليف الجامعية بشكل مطرد ،وبالتايل يحتاج العديد من الطالب االستعانة بقرض صغري لتدبر أمرهم .ال يحب أحد الديون.
لكنك ستحصل عىل أموال أكرث إذا كانت لديك درجة جامعية ،وبالتايل فالقروض ميكن أن تكون استثام ًرا يف مستقبلك.

قواعد جيدة يجب وضعها يف االعتبار :إذا كنت ترغب أنت أو والداك يف االقرتاض ،فيمكن اقرتاض أقل مبلغ ممكن .تأكد من االستعانة بالقروض املدعومة حكوم ًيا أوالً.
فهي أرخص من حيث السداد وأكرث تساهالً إذا كنت بحاجة إىل وقت إضايف .ويجب أن تكون القروض الخاصة وبطاقات االئتامن املالذ األخري .فيام ييل الخيارات التي قد
تجدها يف خطاب املعونة املالية الخاص بك ،ونبدأ بأفضل الخيارات أوالً.

القروض الفيدرالية املبارشة املدعومة :يتم منح القروض املدعومة لطالب الجامعة وفقًا الحتياجهم .ميكن أن تكون تكاليف
الفائدة أقل من القروض الحكومية األخرى ،ويتوفر أمامك مزيد من الوقت قبل أن تحتاج إىل بدء سدادها.

القروض الفيدرالية املبارشة غري املدعومة :تتوفر القروض غري املدعومة ألي شخص ،ولكن يصبح إجاميل تكاليف السداد
التي تتحملها أعىل من تكاليف القرض املدعوم ،إال إذا كنت ستبدأ يف السداد أثناء دراستك بالجامعة.

قروض الوالدين اإلضافية :هي قروض تدعمها الحكومة ،وميكن للوالدين استخدامها ملساعدتك عىل دفع مرصوفات الكلية.
ولكن يجب أن يحصل الوالدان عىل تصنيف ائتامين جيد ،وميكن أن تكون أسعار الفائدة عالية .وبشكل نظري ،ميكن
للوالدين اقرتاض املبلغ الذي تحتاجه .ولكن مثلك ،يجب عليهم توخي الحذر حول االلتزام بالكثري من الديون.

القروض الخاصة :ميكنك اقرتاض املال من البنوك أو املؤسسات املالية األخرى ،ولكن تعامل بحذر .ميكن أن
تكون الرسوم وأسعار الفائدة مرتفعة ،وعادة ما تحتاج إىل البدء يف سداد القرض أثناء الدراسة.

تحذير :يجب سداد القروض الطالبية .يف بعض االستثناءات النادرة ،ال ميكن اإلعفاء منها
من خالل اإلفالس .من السهل نسب ًيا تخفيض املدفوعات أو تأخريها إذا كان لديك قرض طالب
مدعوم من الحكومة.
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األسئلة واإلجابات:

أسئلة عامة حول القروض الطالبية والدين
الجامعي

ما الذي أحتاج إىل معرفته حول القروض الطالبية وكيفية سداداها؟
تتوفر جميع األنواع من القروض .البعض باهظ الثمن والبعض رخيص نسب ًيا .يتطلب بعض املقرضون أن تبدأ السداد عىل الفور.
والبعض اآلخر لن يرسل لك أي فاتورة إال بعد التخرج بعام .عند التفكري يف القروض املحتملة ،اسأل عن أمرين:
بينام كان “سعر الفائدة ”.وهو يحدد املبلغ املايل الذي تسدده باإلضافة إىل املبلغ الذي اقرتضته .وأنت ترغب يف أن يكون
هذا الرقم قليالً قدر اإلمكان .توفر القروض الحكومية املدعومة أقل أسعر فائدة.
“رشوط السداد ”.وهي مدى اقرتاب سداد القرض ،وكم من الوقت الالزم لسداد القرض ،واملبلغ الذي تحتاج إىل دفعه كل
شهر .تتيح لك القروض الحكومية املدعومة أيضً ا إمكانية تقليل املدفوعات أو توقف الدفع لفرتة قليلة إن لزم األمر .وميكن
للحكومة تقليل الدين يف حالة عملك ببعض املهن ،مثل التدريس يف املناطق ذات الدخل املنخفض.

ما املبلغ الذي ميكن اقرتاضه مبوجب قروض الطالب الفيدرالية؟
يتغري املبلغ املتوفر يف برامج القروض املدعومة الحكومية من عام آلخر .احصل عىل هذه القروض أوالً .إذا كنت
بحاجة إىل مال إضايف ،فيمكنك الحصول عىل ما تريد من خالل القروض غري املدعومة .لكن كن حذ ًرا .ال تقرتض إال ما تحتاجه.

ما املبلغ الذي ميكنك اقرتاضه دون مشكالت؟
يعتمد ذلك عىل العديد من العوامل .الخطوة األوىل ،ارجع إىل خطاب املساعدات املالية من الكلية التي ترغب يف االلتحاق بها
بشدة .هل تحتاج إىل اقرتاض املال لتدبر العام األول؟ وماذا عن األعوام التالية؟ ما نوع القروض املتوفرة لك؟ وما هي التكلفة
اإلجاملية عىل مدار األربع سنوات؟
مبجرد جمع املعلومات ،من األفضل البحث عن أداة حساب املساعدات املالية الحتساب الرقم لك .تتوفر هذه األداة يف معظم مواقع
الويب التابعة للكليات .موقع الويب  www.finaid.orgتتوفر به أداة رائعة ،تتيح لك إدخال حجم القرض الذي تسدده
وسعر الفائدة والرشوط األخرى .مثال واحد :إذا كان لديك دين بقيمة  37000دوالر (أي املتوسط املحيل) فمن املتوقع أن تسدد
 425دوالر يف الشهر ملدة  10سنوات بأسعار الفائدة الحالية.
هل ستتمكن من تحمل هذه التكاليف بعد التخرج؟ كن واقع ًيا .فك ًر بجدية حيال طبيعة العمل الذي تأمل يف الحصول عليه .واملبلغ
الذي يكسبه املوظفون املبتدؤون يف هذا املجال؟ هل ستتمكن من سداد القرض إىل جانب املرصوفات األخرى؟
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االحتساب

مقارنة عروض الجامعات

انتهى االنتظار .فلديك خطابات القبول وعروض املساعدات املالية .اآلن عليك أن تقرر أي كلية ستنضم لها .األمور املالية مهمة .يجب
اختيار الكلية التي ميكنك تحمل مرصوفاتها.
فيام ييل ذلك درس يف مقارنة مجموعتي مساعدات مالية .لتتعرف
عىل ما يجب وضعه يف االعتبار .لكن تذكر ،ستبدو كل مجموعة
مختلفة .ففي بعض األحيان تصبح مربكة أو غري مكتملة .اتصل
مبسؤول املساعدات الجامعية ،أو تحدث مع شخص بالغ تثق به إذا
كنت بحاجة إىل املساعدة.

سنقارن بني كليتني وهميتني :جامعة  BigBucksو كلية
 LowerCost.لنفرتض أن املساهمة العائلية املتوقعة
تبلغ  2000دوالر .واآلن نحتاج إىل االطالع عىل التكاليف واألنواع
املختلفة من املساعدات؛ للتعرف عىل الكلية ذات الصفقة األفضل.

تكلفة االلتحاق :تعد  Bucksاألعىل تكلفة ،بينام تقل
تكلفة ( .LowerCostمهم :قم بوضع ميزانيتك
للتعرف عىل التكاليف بشكل فعيل .غال ًبا ما تقوم الكليات
بتقدير أرقام نفقات املعيشة الشخصية بشكل ضعيف).
توفر الكليتان الكثري من من املنح الدراسية ودعم املنح..
تدرس الكليات كالً من الحاجة املالية والجانب األكادميي
لديك لتحديد املبلغ الذي تقدمه -وقد قمت بعمل رائع!
ولكن اتصل واسأل عن التفاصيل .هل املنح املجانية مضمونة
للسنة األوىل فقط أم لفرتات أطول؟ هل تشرتط الكلية
أن تحصل عىل درجات جيدة؟ تعرف عىل القواعد.
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جامعة BigBucks

كلية LowerCost

تكلفة االلتحاق (العام األول)$62 000....................................................

تكلفة االلتحاق (العام األول)$22 000 ...............................................

املنح الدراسية واملنح

املنح الدراسية واملنح

منحة جامعة 38 000 ......................................................BigBucks

منحة كلية 5 000..........................................................LowerCost

منحة بيل3 500 .................................................................. .....................

منحة بيل3 500 .............................................. .........................................

املنحة الحكومية3 000 ............................................................ .................

املنحة الحكومية 3 000 ................................... .........................................

السعر الصايف$17 500.....................................................................

السعر الصايف$10 500 ..............................................................

القروض والوظيفة بجانب الدراسة

القروض والوظيفة بجانب الدراسة

القرض الفيدرايل املبارش املدعوم1 500..........................................................

القرض الفيدرايل املبارش املدعوم1 500..........................................................

القرض الفيدرايل املبارش غري املدعوم4 000 .................................................

القرض الفيدرايل املبارش غري املدعوم4 000..................................................

الوظيفة الفيدرالية بجانب الدراسة3 000 ................................... ...............

الوظيفة الفيدرالية بجانب الدراسة 2 000...................................................

الحساب األخري
التكلفة اإلجاملية لاللتحاق62000 ............................................................
دوالرإجاميل املساعدات املالية املقدمة53000 –........................................
دوالر املساهمة العائلية املتوقعة 2,000– ..................................................
الفجوة التي تحتاج إىل سدها هذا العام $7 000........................................

الحساب األخري
التكلفة اإلجاملية لاللتحاق22000.............................................................
دوالرإجاميل املساعدات املالية املقدمة19000 –.........................................
دوالراملساهمة العائلية املتوقعة2 000.......................................................
الفجوة التي تحتاج إىل سدها هذا العام $1 000 .......................................

(إجاميل ديون القروض خالل أربعة أعوام =  30000دوالر)

(إجاميل ديون القروض خالل أربعة أعوام =  22000دوالر)
الخطوة التالية ،ادرس السعر الصايف ,وهو التكلفة الجامعية التي تتبقى
بعد هذه املنح الدراسية .هذا هو املبلغ الذي تحتاج إىل جمعه -من
خالل القروض ،أو برنامج العمل أثناء الدراسة أو بوسائل أخرى.
واآلن ادرس القروض .تذكر ،تتميز بعض القروض بأنها أقل تكلفة وميكن
إدارتها بشكل أسهل من غريها .أنت بحاجة إىل القروض األقل تكلفة قدر
اإلمكان .املبلغ الذي ميكنك الحصول عليه من خالل القروض الفيدرالية
املبارشة سيكون هو نفسه ،ولكن ميكن للكليات استخدام حكمها الذايت
فيام يتعلق بقروض بريكنز واملنح الحكومية األخرى( .أيضً ا ،يجب وضع
إجاميل ديون القروض يف االعتبار .ميكن جمع القروض املقدمة ورضبها يف
عدد السنوات املطلوبة للحصول عىل الدرجة العلمية .يف ،LowerCost
يعني ذلك قروض بقيمة  5500دوالر ×  4سنوات =  22000دوالر) .وبعد
ذلك احتسب املال الذي توفره الوظيفة بجانب الدراسة .هذا هو املال
الذي ميكنك الحصول عليه للنفقات الشخصية من خالل وظيفة بالجامعة.
لكن يجب أن تبحث عن الوظيفة ،وأن تعمل خالل الساعات املحددة.

وختا ًما ،راجع ميزان الربح والخسارة .ما هي الفجوة التي
يجب ملؤها خالل العام األول؟ يجب أن تحصل عىل هذا
املال بوسيلة ما :مدخرات الجامعة ،االقرتاض من العائلة -أو
وظيفة أخرى باإلضافة إىل ساعات العمل بجانب الدراسة.
تأكد من جمع املبلغ اإلجاميل الذي قد تحتاج إىل اقرتاضه لحني
الحصول عىل الدرجة العلمية .يف هذه الحالة ،تتطلب
جامعة  BigBucksمزيدًا من القروض...مام يؤدي لوجود
فجوة أكرب يجب ملؤها .إذا كانت هذه التكاليف عالية
للغاية بالنسبة لك -وكنت بالفعل ترغب يف االلتحاق بهذه
الكلية -اتصل مبكتب الكلية .ميكن أن تتمكن من املطالبة
بصفقتك والحصول عىل مساعدات إضافية .من املهم للغاية
أن تفكر يف التكاليف الجامعية عند اختيار الكلية .ولكن يجب
التأكد من أنها كلية ذات مستوى راقٍ ستستمتع بها .فكّر يف
جميع العوامل قبل "قبول" االلتحاق بكليتك املفضلة.

التقديم املجاين للحصول عىل مساعدات الطالب الفيدرالية ( :)FAFSAالدليل اإلرشادي لطالب املرحلة الثانوية
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تهانينا!
لقد قمت مبلء منوذج  FAFSAبنجاح .تتمتع اآلن بالدعم املايل .أنت عىل مسارك
الصحيح لاللتحاق بالجامعة .نتمنى لك عا ًما رائ ًعا .تأكد من االحتفاظ بجميع املعلومات
التي جمعتها ،وحافظ عىل هذا الدليل .ستحتاج إىل ملء منوذج  FAFSAمجددًا
العام القادم
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هل ترغب يف الحصول عىل مزيد من األسئلة حول
الحصول عىل املال للجامعة؟
يجب التأكد من البدء يف موقع FAFSA: https://fafsa.ed.gov
إذا كانت لديك أسئلة حول :FAFSA

اتصل بالخط الساخن لدى  FAFSAعىل  .1-800-433-3243اتصل بهذا الرقم للحصول عىل استشارات حول ملء منوذج FAFSA
والحصول عىل مساعدة فيام يتعلق مبشكالت املساعدات املالية الفيدرالية األخرى .يتوفر الخرباء للرد عىل أسئلتك من يوم اإلثنني إىل الجمعة،
من الساعة  8صبا ًحا إىل  11مسا ًء أو خالل عطلة نهاية األسبوع من الساعة  11صبا ًحا إىل  5مسا ًء( .بالتوقيت الرشقي) .يتوفر الخرباء أيضً ا للرد عىل رسائل
الربيد اإللكرتوين أو الدردشة .ارجع إىل  https://studentaidhelp.ed.gov/app/home/site/fafsaملزيد من
املعلومات.

توفر الحكومة أيضً ا معلومات مفيدة حول  FAFSAوخيارات املساعدات املالية األخرى عىل موقع ويب املساعدات الطالبية الفيدرالية التابع لها:
.https://studentaid.ed.gov
انتقل إىل هنا للحصول عىل استشارات حول:
ملء منوذج FAFSA
التعرف عىل املساعدات املتوفرة
التعرف عىل املساعدات التي ميكن أن تتأهل لها
الحصول عىل القروض الطالبية وإدارتها
االستعداد للجامعة

االستعداد لتقديم منوذج  FAFSAعرب اإلنرتنت?

يجب أن تحصل أنت وأحد والديك عىل معرف  FSAبحيث تتمكن من توقيع النموذج إلكرتونيًا .انتقل إىل:
 https://fsaid.ed.govلتسجيل االشرتاك للحصول عىل معرف FSA.

هل تتقدم لاللتحاق بكليات تتطلب الكثري من املعلومات املالية؟

ميكن أن تحتاج إىل ملء ملف تعريف  CSSللمساعدات املالية بسجل الكلية .تطلب عدة جامعات خاصة الكثري من املعلومات املالية كام تطلب
أن ميأل الطالب هذا النموذج عرب اإلنرتنت .ارجع إىل الكلية ملعرفة ما إذ كان من الالزم أن تقدم هذا النموذج .ملزيد من املعلومات انتقل إىل
./https://cssprofile.collegeboard.org

هل تحتاج إىل نسخة إلكرتونية من هذا الدليل؟

ملفات الدليل بصيغة  PDFمتاحة بعرش لغات عىل .www.understandingFAFSA.org

وتذكر التحدث مع شخص بالغ تثق به:

ميكن أن يبدو الوالدان واملرشدون املدرسيون واملعلمون مشغولون ،لكنهم يريدون األفضل لك .ميكن أن تتوفر املساعدة من مسؤويل التقديم بالجامعة،
والجمعيات غري الربحية املحلية والخريجني من مدرستك الثانوية .إذا كانت لديك أي أسئلة ،ابحث عن شخص يساعدك.

72 Fifth Avenue, 6th floor, New York, NY 10011

حول هذا الدليل
تم نرش هذا الدليل بواسطة مركز  ،Center for New York City Affairsوهو معهد سياسات يف  The New School.تم تطوير الكتاب بفضل
األبحاث حول مدى تعقيد منوذج  FAFSAعىل الطالب يف نيويورك .نأمل أن يكون هذا الدليل مفيدًا للعائالت ،ومستشاري التوجيه ،واملعلمون ،واألشخاص البالغني املهتمني
مبساعدة الطالب خالل عملية املساعدات املالية .نتوجه بشكر خاص إىل موظفي التدريب واالستشارات بالجامعة يف  Options Instituteالتابع ملركز Goddard
 - Riverside Community Centerوالعديد من خرباء  FAFSAالذين قدموا املساعدة خالل العملية.

يف  Capital One Bankنعتقد أن الوصول املتزايد إىل التعليم الجامعي هو أحد أفضل الطرق ملساعدة الطالب عىل االستفادة من إمكاناتهم
واالستعداد للنجاح االقتصادي .بالنسبة للعديد من الطالب ،يعد الحصول عىل املساعدات املالية للجامعة هو الخطوة األوىل األهم .كجزء من التزامنا لتمكني الطالب،
وتوفري املوارد الالزمة ملساعدتهم عىل التخطيط ملستقبلهم األكادميي ،نحن نفخر بعقد رشاكة مع  Center for New York City Affairsيف
 The New Schoolإلنتاج التقديم املجاين للحصول عىل مساعدات الطالب الفيدرالية ( :)FAFSAالدليل اإلرشادي لطالب املرحلة الثانوية .تعمل هذه األداة
عىل تبسيط عملية املساعدات املالية ومتكني املزيد من الطالب الستكامل تطلعاتهم التعليمية .التقديم املجاين
للحصول عىل مساعدات الطالب الفيدرالية ( : )FAFSAالدليل اإلرشادي لطالب املرحلة الثانوية لتحقيق
التزام  Capital One Bankباالستثامر يف الفرص االقتصادية لألفراد وللمجتمعات التي نعمل ونعيش
بها.

شارك هذا الدليل اليوم!
للتنزيل أو رابط نسخة منه ،انتقل إىل  www.understandingfafsa.org.يقدم املوقع ملفات  PDFللدليل بعرش لغات ويوفر
نسخة كبرية مناسبة للتدريس والعروض التقدميية .ملزيد من املوارد التعليمية ،ارجع إىل موقع  Center for New York City Affairsعىل
 www.centernyc.orgأو موقع ويب  Insideschoolsعىل .www.insideschools.org
تتوفر أيضً ا نسخ مجانية! ميكنك إرسال بريد إلكرتوين إىل  Kim Nauerعىل  nauerk@newschool.eduللحصول عىل مزيد من املعلومات .نرحب
بالطلبات املجمعة من املدارس واملنظامت املجتمعية .شك ًرا إلدارة التعليم مبدينة نيويورك لرتجمة األدلة وإتاحة نسخ منها لتالميذ مدينة نيويورك وأرسهم.
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