
BOSTON, OBTENHA APRENDIZAGEM
GRATUITA NO COMMUNITY COLLEGE
(FACULDADE DA COMUNIDADE)!
A faculdade é importante demais para ser limitada àqueles que podem pagar. Por isso,
Boston se comprometeu a pagar até três anos de faculdade para todos os residentes
por meio do plano  Tuition-Free Community College (TFCC) Plan.

Ser um residente de Boston.
Inscrever-se em um programa de
graduação de associado ou programa de
certificado de curto prazo em uma
faculdade parceira.
Preencher o FAFSA.* 

Benjamin Franklin Cummings Institute 

Bunker Hill Community College
Massasoit Community College
MassBay Community College
Roxbury Community College
Urban College of Boston 

QUEM É ELEGÍVEL?
Todos os residentes de Boston,
independentemente de idade, renda ou
status de imigração, são elegíveis para
fundos do TFCC. Para ser elegível, você deve:

*Estudantes não documentados, estudantes
DACA ou que têm TPS não precisam
preencher o FAFSA para receber apoio
financeiro por meio do TFCC.

QUAIS FACULDADES SÃO ELEGÍVEIS?

       of Technology*

*Há um número limitado de vagas TFCC 
 disponíveis no Benjamin Franklin Cummings
Institute of Technology.

Todas as mensalidades e taxas
obrigatórias remanescentes após a
aplicação de qualquer outro auxílio
financeiro aplicável.
US$ 250 por semestre para até três anos
de despesas relacionadas à faculdade
(como livros ou transporte).
Dívida de até US$ 2.500 para alunos com
saldo pendente em uma faculdade
parceira que esteja impedindo a
rematrícula do aluno.

QUE PROGRAMAS SÃO COBERTOS?
Qualquer programa de graduação de
associados ou programa de certificado de
curto prazo disponível nas faculdades
parceiras do TFCC. Para saber mais sobre os
programas disponíveis e como se inscrever,
visite o site de admissão de faculdade
relevante.

QUE CUSTOS SÃO COBERTOS?

COMO POSSO ME INSCREVER?
Inscreva-se em um programa em uma
faculdade participante de sua escolha e eles
aplicarão o financiamento como parte do
processo de ajuda financeira. Para entrar em
contato com uma faculdade parceira, acesse
Boston.gov/Tuition-Free

APRENDER MAIS:
Visite Boston.gov/Tuition-Free
Email TuitionFree@boston.gov

mailto:TuitionFree@boston.gov

