
BOSTON, ĐIMIỄN HỌC PHÍ
CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG!
Giáo dục đại học là điều quan trọng nên không chỉ dành cho những người đủ khả năng
trả học phí. Đó là lý do Thành Phố Boston cam kết trả tiền tối đa 3 năm học cao đẳng
cho tất cả cư dân, thông qua chương trình Tuition-Free Community College (TFCC).

Là cư dân Boston.
Ghi danh vào một chương trình lấy bằng
cán sự hoặc chương trình chứng nhận
ngắn hạn của một trường cao đẳng đối
tác.
Điền mẫu FAFSA.*

Benjamin Franklin Cummings Institute 

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

AI ĐỦ TIÊU CHUẨN?
Tất cả cư dân Boston bất kể tuổi tác, lợi tức,
hay tình trạng di trú đều đủ tiêu chuẩn được
cấp quỹ của TFCC. Để đủ tiêu chuẩn, quý vị
phải:

*Sinh viên không có giấy tờ, sinh viên DACA,
hoặc có TPS, không cần điền mẫu FAFSA để
được hỗ trợ tài chánh thông qua TFCC.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÀO ĐỦ TIÊU
CHUẨN?

       of Technology*

*Không hạn chế số chỗ TFCC cho Học Viện
Kỹ Thuật Benjamin Franklin Cummings

Toàn bộ học phí và lệ phí bắt buộc còn lại
sau khi áp dụng bất cứ trợ giúp tài chánh
hiện dụng nào khác.
$250 mỗi học kỳ tối đa 3 năm chi phí liên
quan học cao đẳng (chẳng hạn như sách
hay chuyên chở).
Tiền nợ lên tới $2,500 cho sinh viên có
tiền nợ quá hạn ở trường cao đẳng đối tác
nên không thể ghi danh lại.

CHƯƠNG TRÌNH NÀO ĐƯỢC BAO TRẢ?
Bất cứ chương trình lấy bằng cán sự hoặc
chứng nhận ngắn hạn nào ở trường đối tác
TFCC. Viếng thăm mạng lưới ghi danh của
trường cao đẳng liên quan để biết thêm về
các chương trình sẵn có và cách ghi danh.

CHI PHÍ NÀO ĐƯỢC BAO TRẢ?

CÁCH GHI DANH?
Ghi danh vào một chương trình tùy chọn ở
trường cao đẳng tham gia rồi trường sẽ cấp
quỹ như một phần của tiến trình trợ giúp tài
chánh. Truy cập mạng lưới
Boston,gov/Tuition-Free để liên lạc với
trường cao đẳng đối tác

LẤY THÊM THÔNG TIN:
Truy cập mạng lưới Boston.gov/Tuition-Free

Điện thư TuitionFree@boston.gov

https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
mailto:TuitionFree@boston.gov

