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LỰA CHỌN CỦA TÔI SAU KHI CÓ BẰNG CAO ĐẲNG LÀ GÌ?
Bạn đã có bằng cao đẳng. Tiếp theo là gì? Trường Dallas County Promise là lựa chọn dành cho
BẠN. Lấy bằng bằng cử nhân mà không phải đóng tiền học phí. Ngoài ra, bạn sẽ có một huấn
luyện viên Success Coach hỗ trợ giúp bạn định hướng trong chương trình cao đẳng và một nghề
nghiệp. Điểm số và thu nhập hộ gia đình của bạn không làm cho bạn mất điều kiện và chúng tôi
không ràng buộc bạn trong trường hợp bạn có các ý tưởng khác.

Sau đây là cách đủ điều kiện học:

TRƯỚC NGÀY 7 THÁNG 2, 2020: CAM KẾT &AMP; LÀM ĐƠN VÀO CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG
Điền “Cam Kết Promise” tại DallasCountyPromise.org. Hãy nhớ rằng: Cam kết này không ràng buộc
bạn với bất kỳ trường đại học hay định hướng nghề nghiệp nào. Cam kết này là để xác nhận điều
kiện nhận được đề nghị học bổng còn lại của bạn.
Hãy nộp đơn nhập học cho một trường cao đẳng hay đại học đối tác Promise
thông qua ApplyTexas.org hoặc trang web của trường?

TRƯỚC NGÀY 6 THÁNG 3, 2020: NỘP ĐƠN XIN HỖ TRỢ TÀI CHÍNH
Nộp Đơn Xin Liên Bang Hỗ Trợ Sinh Viên (Free Application for Federal Student Aid,
FAFSA) hoặc Đơn Xin Tiểu Bang Texas Hỗ Trợ Tài Chính (Texas Application for State
Financial Aid, TASFA) và liệt kê các trường cao đẳng hoặc đại học đối tác Promise
bạn muốn theo học.

TRƯỚC ngày 31 tháng 7, 2020: GHI DANH THAM GIA CÁC KHÓA HỌC
Hoàn tất quy trình đăng ký và chọn các khóa học của bạn cho
học kỳ Mùa Thu 2020.

Ghi Chú Đặc Biệt:
Mỗi trường cao đẳng và đại học đối tác có thời hạn ưu tiên riêng cần cân nhắc đối với các chương trình học bổng cơ sở bổ sung.
Truy cập www.dallascountypromise.org/students/college-partners để biết thêm thông tin.

Tại Sao Nên Cân Nhắc Chọn Promise?

Hầu hết các đối tác không có yêu cầu THU NHẬP, BÀI LUẬN, hay GPA để đăng ký. Một khi bạn
đã ghi danh, huấn luyện viên Success Coach sẽ giúp bạn lên kết hoạch nghề nghiệp bạn muốn
và định hướng cho bạn tốt nghiệp thành công. Ngoài ra, sau khi có bằng cao đẳng, bạn có thể
chuyển sang một trường đại học đối tác của Promise để lấy bằng cử nhân và học phí của bạn
được chương trình chi trả toàn bộ! Tìm hiểu thêm tại www.DallasCountyPromise.org/Students.

Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn. Tương Lai Tốt Đẹp Hơn. Cộng Đồng Tốt Đẹp Hơn.

NGHE THẬT KHÓ TIN ĐÚNG KHÔNG?
Hãy tham khảo những câu hỏi thường gặp nhất của chúng tôi:

DALLAS COUNTY PROMISE LÀ GÌ?
Không chỉ là một chương trình học bổng - Giáo dục miễn phí, tư vấn đảm bảo thành
công, và cố vấn bởi các trường và các nhà lãnh đạo trong khu vực DFW
Cơ hội chuyển trường, cố vấn, và lực lượng lao động

TÔI CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN KHÔNG?
Dallas County Promise Pledge dành cho học sinh trung học sắp tốt nghiệp (Lớp năm
2020) vào ngày 1 tháng 10, 2019
Dành cho công dân Hoa Kỳ và người không phải công dân Hoa Kỳ nhưng đủ điều kiện
cư trú tại TX

TÔI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ BẰNG CÁCH NÀO?
Bằng bốn bước:
1. Cam kết trước ngày 7 thàng, 2020;
2. Đăng ký vào một trường cao đẳng hay đại học đối tác Promise bạn chọn;
3. Nộp đơn xin hỗ trợ tài chính (FAFSA hoặc TASFA), & Ghi danh tham gia các khóa
học trước ngày 31 tháng 7, 2020

