
بوسطن، فرصة للحصول عىل منحة
دراسية مجانية بالكلية المجتمعية!

إن الدراسة في الكلية بالغة األهمية وال يجب أن تقتصر عىل أولئك القادرين عىل تحمل نفقاتها. ولهذا،

نلتزم في مدينة بوسطن بسداد المصروفات الدراسية مدة ثالث سنوات في أثناء الدراسة في الكلية لجميع
.Tuition-Free Community College (TFCC) Plan المقيمين من خالل

أن تكون مقيًما بمدينة بوسطن.

أن تكون مسجًال في أحد برامج درجة الزمالة أو

برنامج مؤهل للحصول عىل شهادة، قصير األجل

في إحدى الكليات الشريكة.

أن تقوم بتعبئة االستمارة المجانية للمعونة

*.(FAFSA) الفيدرالية للطالب

معهد بنيامين فرانكلين كامينغز للتكنولوجيا

الكلية المجتمعية بنكر هيل 
الكلية المجتمعية ماساسويت

الكلية المجتمعية ماس باي
الكلية المجتمعية روكسبيري
أوربان كوليدج أوف بوسطن

من يحق له هذه المنحة؟
 

جميع المقيمن في مدينة بوسطن بغض النظر عن

السن، أو حجم الدخل، أو حالة الهجرة، مؤهلون للحصول

عىل تمويل TFCC. للحصول عىل المنحة يجب عليك:
 

* الطالب الذين ال يحملون وثائق رسمية، والطالب
الذين ينطبق عليهم اإلجراء المؤجل للقادمين في مرحلة

الطفولة (DACA)، أو المستفيدين من حالة الحماية

المؤقتة (TPS)، ليسوا بحاجة لتعبئة االستمارة المجانية

TFCC للمعونة الفيدرالية للطالب للحصول عىل دعم

المالي.

ما الكليات المؤهلة؟
 

 

*متاح عدد محدود من األماكن في معهد بنيامين
.TFCC فرانكلين كامينغز للتكنولوجيا لمستحقي

 
 

جميع الرسوم الدراسية والرسوم اإللزامية المتبقية

بعد تطبيق أي مساعدات مالية أخرى قابلة

للتطبيق.

250 دوالًرا أمريكًيا لكل فصل دراسي من
المصروفات الدراسية بالكلية حتى ثالث سنوات

(مثل الكتب أو المواصالت).
الطالب المدينون بدين قد يصل إىل 2500 دوالر

في إحدى الكليات الشريكة التي تمنع الطالب من

إعادة التسجيل.

البرامج المشمولة بالتغطية؟
 

أي برامج درجة زمالة أو برامج مؤهلة للحصول عىل

شهادة، قصيرة األجل في إحدى الكليات الشريكة لبرنامج
TFCC. لمعرفة المزيد عن البرامج المتاحة وكيفية
التقديم، يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني للتقديم  في

الكلية ذي الصلة.

ما التكاليف المشمولة بالتغطية؟
 

كيف يمكنني التقديم؟
 

طلًبا ألحد البرامج في إحدى الكليات المشاركة من
اختيارك، وسيطبقون خيار التمويل المجاني كجزء من

عملية الدعم المالي. للتواصل مع كلية شريكة، يُرجى

Boston.gov/Tuition-Free زيارة

لمعرفة المزيد:

Boston.gov/Tuition-Free ُزر
TuitionFree@boston.gov البريد اإللكتروني

mailto:TuitionFree@boston.gov

