CARA MELAMAR BANTUAN KEUANGAN
Isilah FAFSA (Lamaran Gratis untuk Bantuan Siswa Federal)
●
●

●

Rujuk pada www.fafsa.ed.gov.
Tandatangani lamaran FAFSA Anda secara elektronik gunakan ID FSA Anda. Anda boleh meminta ID FSA di situs
web FAFSA. Jika Anda diwajibkan memberi data orangtua di formulir FAFSA, orangtua Anda juga akan
memerlukan ID FSA.
Sesudah kami terima informasi FAFSA Anda, kami akan kirim email kepada Anda, memberitahu Anda cara untuk
memeriksa situs web untuk dokumen/formulir lain yang perlu diisi.

Kirimkan Formulir Yang Diminta
Portal Bantuan Keuangan daring akan memberi Anda informasi tentang apa yang diperlukan.
● Formulir kami tersedia di situs web kami: www.edcc.edu/finaid
● Lamaran Anda tidak akan dipertimbangkan jika belum lengkap dan siap diproses dan semua formulir yang
diperlukan sudah diisi.

Siswa Baru
Semua siswa baru harus:
● Diterima dan mendaftar di Edmonds Community College.
● Lengkapilah formulir Lembaran Informasi Bantuan Finansial (ini juga wajib bagi siswa yang sudah didaftar tahun
sebelumnya).
● Jika Anda menginginkan pinjaman, Anda harus mengisi Seksi ‘Loan Request’ pada Lemabaran Informasi.
● Dokumen/formulir mungkin akan diperlukan. Tinjau kembali situs webnya seringkali dengan seksama.

Jadilah Proaktif selama Prosesnya
Tanyalah saja! Hubungi kami! Jawablah pertanyaan!
● Lamaran diproses berdasarkan tanggal diterima.
● Kami biasanya mulai menilai lamaran untuk tahun ajaran baru pada bulan Mei.
● Lengkapilah lamaran Anda sebelum tanggal di bawah ini agar bisa diproses atau terima penundaan bayaran
sampai awal kwartal Anda ingin mulai. (Tanggal berikut belum pasti, harap merujuk pada situs web FA kami
untuk tanggal yang laku)
Musim Panas – 1 Juni

Musim Gugur – 15 Juli

Musim Dingin – 15 November

Musim Semi – 1 Maret

Keadaan Luar Biasa
Jika keadaan Anda luar biasa atau istimewa sehingga menyulitkan lamaran Anda untuk bantuan atau yang membuat
Anda tidak memenuhi syarat untuk hibah, Anda mungkin berhak dipertimbangkan di kategori keadaan istimewa (Special
circumstances). Formulir tersebut akan terdapat di situs web kami dengan tautan ini: www.edcc.edu/finaid.
● Tinjauan untuk Status Independen – jika Anda dianggap bergantung pada orangtua tetapi tidak bisa memberi
informasi tentang orangtua, mungkin Anda memenuhi syarat status independen (berdikari).
● Perhitungan Kembali Bantuan – jika pendapatan Anda terlalu tinggi pada tahun dasar, dan sudah menurun,
Anda mungkin memenuhi syarat untuk penyesuaian pendapatan. Formulir tersedia mulai bulan September
untuk tahun ajaran berikut.
● Tidak memenuhi Persyaratan Kewargaan – Jika Anda tidak boleh melamar FAFSA karena status kewargaan
Anda, Anda mungkin dapat melamar untuk WASFA. Lamaran ini terdapat secara daring di
www.readysetgrad.org/wasfa.

Kunjungilah situs web kami untuk melihat status lamaran Anda melalui portalnya atau kirimkan pertanyaan secara
daring ke www.edcc.edu/finaid.
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Sumber Bantuan Keuangan Daring
Portal Bantuan Keuangan: www.edcc.edu/finaid
Gunakanlah portal ini untuk:
● Memeriksa status lamaran Anda
● Melihat dokumen yang diperlukan
● Melihat rincian hibah keuangan Anda setelah lamaran Anda diproses

Formulir Minta Dukungan: www.edcc.edu/finaid
Gunakanlah formulir ini untuk:
● Mengajukan pertanyaan tentang lamaran Anda
● Mengajukan pertanyaan tentang proses kami
Inilah cara yang paling efisien untuk menghubungi kami. Pertanyaan Anda dikirim ke para staf Kantor
Bantuan Keuangan yang dapat menjawab pertanyaan Anda dengan tepat.

Konseling Pinjaman Daring: https://studentloans.gov
Ini diperlukan jika Anda meminta pinjaman siswa. Klik pada Undergraduate Student Session.

Tandatanganilah Promes Master Daring (MPN): https://studentloans.gov
Ini Wajib jika Anda meminta pinjaman siswa. Gunakanlah Pin FAFSA Federal Anda untuk menandatangani
Promes Master (MPN) secara elektronik.

Dipilih untuk Verifikasi dan membutuhkan salinan Surat Pemberitahuan Tahunan Anda?
Jika Anda terpilih untuk verifikasi Anda mungkin akan diharuskan menyerahkan Salinan Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Anda jika Anda tidak dapat atau tidak berhasil menggunakan Alat Mendapatkan
Data IRS melalui FAFSA. Anda boleh meminta “Salinan Surat Pemberitahuan Tahunan” dikirimkan kepada
Anda di www.irs.gov atau telpon (800)908-9946 (untuk warga negara A.S.). Kami tidak lagi dapat menerima
salinan dari SPT asli 1040. Anda harus menyerahkan salinan yang diberi langsung dari IRS (Kantor Perpajakan,
Departemen Keuangan) untuk tahun perpajakan yang ditunjuk.

Scholarship Info
www.thewashboard.org
www.finaid.org
www.fastweb.com
www.edcc.edu/foundation
Pernyataan Nondiskriminasi
Edmonds Community College tidak membedakan berdasarkan ras; kulit hitam; agama; negara asal; jenis kelamin; cacat;
kesukaan seksual; umur; status kewargaan, nikah, atau veteran; atau informasi genetik dalam program dan kegiatannya.

