Danh sách kiểm tra học bổng GRACE
Năm học 2022-2023
______Nộp đơn xin đăng ký vào trường bạn chọn.
______ Hoàn thành ứng dụng trực tuyến để FACTS Grant và Aid hoặc dịch vụ hỗ
trợ tài chính khác như được xác định bởi các trường học. Tệp của bạn không
được xem là hoàn chỉnh mà không có thuế hiện tại tải lên để xem xét và xác
minh.
Do ngày 1 tháng 3.
______ Hoàn thành đơn xin học bổng GRACE và nộp cho trường có giấy tờ cần
thiết. https://www.gracescholars.org/parents/apply-for-grace/ Do ngày 1 tháng
3.
______ Với thông báo của giải thưởng học bổng, phụ huynh ký thư chấp nhận
giải thưởng và trả lại cho các trường học ngay sau khi giải thưởng được cấp.
Không có giải thưởng học bổng được ban hành trừ khi ký thư chấp nhận được
trả lại cho trường học và trên hồ sơ với GRACE.
______ Giải thưởng học bổng được cấp cho các trường học, nơi phụ huynh phải
đi để xác nhận giải thưởng học bổng. Thanh toán sẽ được ghi có vào số dư học
phí của trẻ.
Câu hỏi? Trường là liên hệ chính của bạn liên quan đến ứng dụng GRACE và quá trình giải
thưởng.
FACTS Grant và Aid hoặc khác được chỉ định bên ngoài công ty hỗ trợ tài chính là một mục tiêu của
bên thứ ba xem theo nhu cần của mỗi gia đình. Dựa trên thông tin tài chính bạn cung cấp trong đơn
đăng ký, FACTS cung cấp cho trường một số tiền ước tính gia đình bạn có thể đóng góp cho các chi phí
giáo dục. Ước tính này là một điểm khởi đầu để giúp các quan chức trường làm cho các quyết định
công bằng hỗ trợ tài chính.
Hoàn thành các ứng dụng hỗ trợ tài chính gửi theo thời hạn sẽ được xét lại trước và bằng nhau cho
các quỹ có sẵn nếu cần tài chính được chứng minh. Các ứng dụng nộp sau thời hạn sẽ được xét lại
theo thứ tự nhận được và có thể phải chịu sự sẵn có của tiền vào lúc đó. Mỗi năm, yêu cầu hỗ trợ tài
chính vượt quá các khoản tài trợ có sẵn. Vì vậy, nó là cần thiết để thiết lập các chính sách và thủ

tục. Phụ huynh và trường học phải tuân theo thời hạn cho sự nhất quán và công bằng.

