PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ: VUI LÒNG GIỮ LẠI TRANG NÀY ĐỂ LƯU.

Quy Trình Xin Học Bổng GRACE
cho Năm Học 2023‐2024

GRACE Scholars là Tổ Chức Cấp Học Bổng Học Sinh Tiểu Bang Georiga (SSO), phục vụ các học sinh
trường Công Giáo tại Giáo Phận Atlanta và Giáo Xứ Savannah qua (32) trường Công Giáo tham gia. Tất
cả các học bổng GRACE đều dựa trên nhu cầu tài chánh. Vui lòng làm theo các bước hướng dẫn dưới
đây về quy trình nộp đơn xin học bổng:
1. Nộp đơn xin ghi danh học cho trường mà quý vị lựa chọn. Hoàn tất các bước cần thiết để
được nhận vào trường. Đồng thời hỏi về chương trình Trợ Cấp Tài Chánh hiện có, bao
gồm cả Học Bổng GRACE .
2. Điền đơn xin trực tuyến cho Trợ Cấp FACTS hoặc tổ chức trợ cấp tài chánh bên ngoài được chỉ
định, trễ nhất là ngày 1 tháng Ba. (Trường có thể cung cấp thông tin về tổ chức trợ cấp tài
chánh mà trường sử dụng). FACTS hoặc các tổ chức trợ cấp tài chánh khác sử dụng thông tin
trong đơn xin để tính toán nhu cầu tài chánh của học sinh/gia đình. Nhu cầu tài chánh dựa trên
nhiều yếu tố khác nhau, trong đó bao gồm thu nhập gia đình, số người con, và mức học phí. Ngoài
ra, cũng cần phải cung cấp giấy tờ khai thuế. Không có mức giới hạn tối đa về thu nhập gia đình.
FACTS hoặc tổ chức trợ cấp tài chánh khác báo cáo kết quả tính toán nhu cầu tài chánh cho
trường, sau đó trường sẽ quyết định mức học bổng dựa trên nhu cầu và ngân quỹ có sẵn dành cho
học bổng.
3. Điền Đơn Xin Học Bổng GRACE Scholars và nộp đơn xin cho trường. Sẽ cần phải cung cấp
thêm chứng từ như ghi trong mục "Chứng Nhận" của đơn xin. Tất cả các chứng từ khác phải được
gửi kèm với đơn xin. Ngày 1 tháng Ba là hạn chót nộp đơn cho các chương trình học bổng công
bố trong kỳ ghi danh mùa xuân. Đơn xin nộp sau thời hạn 1 tháng Ba sẽ được xét theo thứ tự nhận
được sau khi hoàn tất hồ sơ, và có thể tùy thuộc vào tình trạng có sẵn ngân quỹ vào thời điểm đó.
4. Mỗi trường xét duyệt đơn và đưa ra đề xuất với GRACE. Nhân viên GRACE xét duyệt đơn để bảo
đảm tuân thủ đúng quy định và phù hợp với tình trạng có sẵn ngân quỹ, và ủy ban điều hành
GRACE đưa ra quyết định chính thức cuối cùng về các học sinh được trao học bổng. Học bổng
hàng năm sẽ không vượt quá nhu cầu tài chánh đã tính toán, 80% học phí, hoặc chỉ số của tiểu
bang do Sở Giáo Dục Georgia tính toán, mức nào thấp hơn sẽ áp dụng. Các khoản học bổng là
dành cho quá trình học tập của học sinh ở trường cho tới chừng nào học sinh vẫn tiếp tục hội đủ
điều kiện nhận học bổng vì nhu cầu tài chánh.
5. GRACE Scholars soạn thư thông báo cho phụ huynh/người giám hộ về việc được nhận học bổng,
và gửi thư này cho chủ tịch/hiệu trưởng trường. Kèm theo thư này là thư chấp nhận. Trường đưa
thư thông báo nhận học bổng cho phụ huynh/người giám hộ, thu lại thư chấp nhận đã ký, và nộp
cho GRACE. Sau khi nhận được thông báo học bổng, gia đình phải chấp nhận hoặc từ chối học
bổng đó để hoàn tất quy trình xin học bổng. Nếu không hồi âm với trường trong thời hạn quy định,
khoản học bổng đó có thể được dành cho gia đình khác có nhu cầu. Gia đình có trách nhiệm giữ
liên lạc với trường trong quy trình này. Trường có trách nhiệm thông báo các trường hợp không
được nhận học bổng.
6. Trường nhận được khoản thanh toán từ GRACE sẽ được áp dụng cho thỏa thuận học phí của sinh viên. Không có
khoản thanh toán giải thưởng nào được cấp cho trường cho đến khi có thư chấp nhận có chữ ký trong hồ sơ với
GRACE.
Trường là đầu mối liên lạc chính của quý vị về quy trình nộp đơn xin và quyết định trao học bổng
GRACE. Mọi thắc mắc vui lòng gửi cho chủ tịch, hiệu trưởng trường, hoặc đại diện được ủy quyền
phụ trách học bổng.

CHA (MẸ)/NGƯỜI GIÁM HỘ: VUI LÒNG NỘP ĐƠN XIN CHO TRƯỜNG.

GRACE Scholars
Mẫu Đơn Xin Học Bổng
ĐIỀN MỘT ĐƠN XIN CHO MỖI HỌC SINH. VUI LÒNG VIẾT BẰNG CHỮ IN HOẶC ĐÁNH MÁY RÕ RÀNG.
Cho Năm Học: 2023-2024
Cấp lớp vào tháng Tám 2023: _____
Giới tính  Nam  Nữ
Tên học sinh:
Trường công giáo xin vào học: ____________________________

Thành phố: _______________________

Trường sẽ học trong năm học 2022-2023: ___________________

Thành phố: _______________________

Địa Chỉ của Học Sinh: _________________________________________________________________________
Địa chỉ ghi trên chứng từ về tình trạng cư trú ở Georgia phải khớp với địa chỉ ghi trên.

Thành Phố, Tiểu Bang, số Zip code: _____________________________________________________________
Tên của Cha (Mẹ)/Người Giám Hộ: 1. __________________________ 2. ______________________________
Vui lòng viết bằng chữ in hoặc đánh máy rõ ràngVui lòng viết bằng chữ in hoặc đánh máy rõ ràng
Cha (mẹ)/người giám hộ số 1 nên là cha (mẹ)/người giám hộ rảnh nhất vào ban ngày để có thể tới trường ký giấy tờ.
Số điện thoại: _____________________________ _

E-mail: ________________________________________

CHỨNG NHẬN
Khi ký tên và ghi tên tắt của tôi/chúng tôi dưới đây, tôi/chúng tôi xác nhận và chứng nhận rằng các nội dung trình bày sau đây là
đúng và chính xác:
________ Dành cho tất cả các học sinh. Tôi/chúng tôi là cha (mẹ) hoặc người giám hộ của học sinh nói trên. Học sinh này sống cùng
với tôi/chúng tôi tại Tiểu Bang Georgia. Tôi/chúng tôi gửi kèm theo bằng chứng về nơi cư trú để chứng minh cho việc cư trú
tại địa chỉ ghi trên. (Các dạng bằng chứng về nơi cư trú được chấp nhận là bản sao bằng lái xe do tiểu bang Georgia cấp của
cha (mẹ)/người giám hộ hoặc thẻ căn cước có hình khác do chính phủ cấp, hóa đơn điện nước gần đây nhất, biên lai tiền thuê
nhà, hoặc ngân phiếu vô giá trị có ghi địa chỉ.) Địa chỉ ghi trên chứng từ về tình trạng cư trú ở Georgia phải khớp với địa chỉ ghi
trên.

________ Dành cho tất cả các học sinh. Tôi/chúng tôi đã nộp đơn xin (bao gồm cả giấy tờ thuế) cho công ty trợ cấp tài chánh mà
trường sử dụng để tính toán nhu cầu tài chánh, và trường đã nhận được bằng chứng về đơn xin trợ cấp tài chánh.

________ Dành cho các học sinh vào lớp 2 trở lên và chuyển từ một trường công lập. Học sinh nói trên được chuyển trực
tiếp từ một trường công lập của tiểu bang Georgia. Tôi/chúng tôi gửi kèm theo một bản sao học bạ tại trường công lập hoặc
phiếu báo cáo thành tích học tập mới nhất của học sinh để làm bằng chứng về việc học tại trường công lập. (Học bạ hoặc
phiếu báo cáo thành tích học tập cần ghi tên và địa chỉ của trường và tên của học khu).

________ Dành cho những học sinh bắt đầu vào lớp 2 trở lên muốn xin miễn áp dụng qui định chuyển từ trường công
lập. Dưới đây là danh sách các trường hợp được miễn. Tôi/chúng tôi sẽ hợp tác với trường để cung cấp thông tin và chứng từ
về việc miễn cho con tôi/chúng tôi.




Học sinh đang được nhận trợ cấp của GRACE hoặc tổ chức tài trợ học sinh khác (SSO).
Học sinh học ở nhà từ một năm trở lên.
Học sinh ở trong khu vực theo học tại một trường công lập có kết quả kém.



Học sinh bị bạo hành thể chất và/hoặc lăng mạ chửi mắng tại một trường công lập ở Georgia.

Chữ ký của cha (mẹ)/người giám hộ 1: _______________________________

Ngày:

Chữ ký của cha (mẹ)/người giám hộ 2: _______________ _______________

Ngày: _________________

________________

Dành cho trường sử dụng. Ngày nhận:
_____ Bằng chứng về nơi cư trú tại Georgia
_____ Kết quả tính toán nhu cầu tài chánh
_____ Bằng chứng về việc theo học tại trường công lập (lớp 2 trở lên)
_____ Bằng chứng về việc được miễn qui định chuyển từ trường công lập (lớp 2 trở lên)
_____ Bằng chứng đã nộp đơn xin trợ cấp tài chánh
Ngày tu chỉnh: 8/30/2022

