ЯК ПОДАТИ ДОКУМЕНТИ НА ОТРИМАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ
ДОПОМОГИ
Заповніть FAFSA (безкоштовну заявку на отримання федеральної допомоги для студентів)




Зайдіть на сайт www.fafsa.ed.gov
Поставте електронний підпис під FAFSA, користуючись своїм ID. ID можна отримати на офіційному сайті
FAFSA. Якщо вас просять ввести інформацію про батьків, вони також повинні отримати ID.
Одразу після того, як ми отримаємо вашу заявку FAFSA, вам буде надіслано електронний лист із
повідомленням про те, що необхідно зайти на портал і подивитись, які ще документи/форми ви повинні
надіслати.

Відправте необхідні форми
На інтернет-порталі матеріальної допомоги вказано, які документи потрібні.
 Наші форми можна знайти на нашому офіційному сайті: www.edcc.edu/finaid
 Доки ви не надішлете всі необхідні форми й документи, ваша справа вважатиметься незавершеною і не буде
розглядатися.

Нові студенти
Усі нові студенти повинні:
 Пройти процедуру зарахування до муніципального коледжу Edmonds.
 Заповнити форму «Інформаційний лист щодо матеріальної допомоги» (також для студентів, які
продовжують навчання).
 Якщо вам потрібен кредит, заповніть розділ «Запит на отримання кредиту» в Інформаційному листку.
 Також можуть знадобитися інші документи або форми. Ретельно й часто переглядайте портал

Дійте на упередження під час процесу
Ставте запитання! Звертайтеся до нас! Реагуйте на запити!
 Справи розглядаються за датою подання.
 Зазвичай, ми починаємо розгляд справ на новий рік у травні.
 Дотримуйтеся зазначених нижче строків подання для того, щоб вашу справу розглянули або для отримання
відстрочки платежу до початку кварталу, в якому ви хочете почати. (Ці дати є попередніми. Зайдіть на сайт FA
для отримання актуальної інформації про дати)

Літо – 1 червня

Осінь – 15 липня

Зима – 15 листопада

Весна – 1 березня

Особливі обставини
Якщо у вас особливі обставини або ситуація, що ускладнює подачу заяви на отримання допомоги або позбавляє вас
прав на отримання грантів, ви можете подати заяву на врахування особливих обставин. Форми для заповнення ви
знайдете на нашому сайті: www.edcc.edu/finaid.




Отримання статусу особи з самостійним доходом – якщо ви вважаєтесь утриманцем, але не можете надати
інформацію про батьків, ви маєте право подати заявку на отримання статусу особи з самостійним доходом.
Перерахунок суми допомоги – якщо в базовому році ваш дохід був занадто високим, а зараз зменшився, ви
маєте право на перерахунок доходу. Форми для заповнення на навчальний рік, що наближається, доступні з
вересня.
Громадянський статус, що не дозволяє отримувати допомогу – якщо ви не можете подати заявку на
отримання матеріальної допомоги через своє громадянство, у вас є право на подання заявки на отримання
WASFA. Форму для заповнення ви знайдете на сайті www.readysetgrad.org/wasfa.

Відвідайте наш сайт і перевірте свій статус на порталі або поставте запитання, надіславши запит
онлайн на www.edcc.edu/finaid.
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Онлайн-ресурси з питань отримання матеріальної допомоги
Портал матеріальної допомоги: www.edcc.edu/finaid
Використовуйте портал для того, щоб:
 Перевіряти статус розгляду своєї справи
 Переглядати список необхідних документів
 Переглянути розмір наданої матеріальної допомоги після розгляду справи

Форма запиту підтримки: www.edcc.edu/finaid
Використовуйте цю форму для того, щоб:
 Поставити запитання стосовно вашої справи
 Поставити запитання стосовно наших процедур
Це найефективніший спосіб зв’язатися з нами. Ваш запит надсилається до працівників Офісу
матеріальної допомоги, які зможуть краще відповісти на ваше запитання.

Онлайн-консультації стосовно вступного кредиту: https://studentloans.gov
Ця можливість знадобиться, якщо ви подаєте заяву на отримання кредиту на навчання. Натисніть
Undergraduate Student Session.

Підпишіть генеральне боргове зобов’язання онлайн (MPN): https://studentloans.gov
Знадобиться, якщо ви подаєте заяву на отримання кредиту на навчання. Використайте свій ПІН-код
федеральної FAFSA для електронного підпису генерального боргового зобов’язання.

Вас обрали для перевірки і вам необхідна виписка з податкової декларації?
Якщо вас обрали для перевірки, вас можуть попросити надати виписку з вашої податкової декларації,
якщо ви не можете або не змогли успішно скористатися інструментом пошуку даних Податкового
управління через сайт FAFSA. Замовити виписку з податкової декларації можна з отриманням поштою
на сайті www.irs.gov або за телефоном (800) 908-9946. Ми більше не приймаємо копії самої податкової
декларації за формою 1040. Ви повинні надати виписку, отриману безпосередньо від Податкового
управління за відповідний податковий рік.

Інформація про стипендію
www.thewashboard.org
www.finaid.org
www.fastweb.com
www.edcc.edu/foundation
Заява про недискримінацію
Муніципальний коледж Edmonds у своїх програмах і діяльності не допускає дискримінації за расовими та релігійними
ознаками, кольором шкіри, етнічним походженням, статтю, фізичними вадами, сексуальною орієнтацією, віком,
громадянством, сімейним станом або статусом ветерана, а також генетичною інформацією.

