
Đơn Xin Học Bổng
HƯỚNG DẪN
Chính sách của Bellevue Parks & Community Services (Sở Công Viên & Dịch Vụ Cộng Đồng) là tạo cơ hội tham gia 
chương trình cho tất cả những người quan tâm, bất kể thu nhập. Chúng tôi cung cấp học bổng cho những người 
không thể tham gia. Học bổng có thể chu cấp cho toàn bộ hoặc có thể giảm phần trăm học phí, tùy thuộc vào hoàn 
cảnh cá nhân. Tất cả thông tin sẽ được bảo mật. 

Để đủ điều kiện nhận học bổng, quý vị phải cư trú trong địa phận thành phố Bellevue và đáp ứng các yêu cầu 
 về quy mô hộ gia đình/thu nhập hàng năm. Những người nộp đơn đáp ứng các hướng dẫn về tính đủ điều kiện 
được thưởng lên đến $500/người, mỗi năm dương lịch. Cư dân đủ điều kiện sẽ được yêu cầu cung cấp bằng 
chứng về việc sống trong địa phận Thành phố Bellevue và thu nhập của toàn bộ hộ gia đình. Hộ gia đình được 
định nghĩa là: những người trong Tờ Khai Thuế Thu Nhập IRS và/hoặc tất cả các cá nhân sống trong ngôi nhà của 
quý vị mà quý vị chăm sóc (đã kết hôn hoặc chưa).

Chỉ gửi các bản sao tài liệu của quý vị đính kèm trong đơn đăng ký đã hoàn chỉnh. Các bản sao tài liệu sẽ không 
được trả về. 

Ví dụ về các tài liệu hỗ trợ Quý vị chỉ cần một trong mỗi loại:

1. Bản xác minh thu nhập có ghi tên
• bản kê khai thuế, W-2 dành cho tất cả những người có thu nhập trong hộ gia đình từ 21 tuổi trở lên 
• cuống phiếu lương của tháng gần đây nhất cho tất cả những người có thu nhập trong hộ gia đình từ 21 tuổi 

trở lên
• KCHA 'Bảng Tính Tiền Thuê'
• Thành phố Bellevue Tỷ Lệ Tiện Ích Giảm thu nhập đủ điều kiện đáp ứng tỷ lệ 75% cho học bổng công viên. 

Nếu quý vị muốn cung cấp thêm xác minh thu nhập, quý vị có thể đủ điều kiện để nhận thêm học bổng
• Thu Nhập An Sinh Xã Hội
• Phiếu Thực Phẩm DSHS – các gia đình từ 4 người trở xuống tự động đủ điều kiện nhận 75% theo HUD và các 

gia đình từ 5 người trở lên tự động đủ điều kiện nhận 50%. 

2. Bằng chứng về việc sống trong địa phận thành phố Bellevue
Các tài liệu hỗ trợ phải có tên và địa chỉ của địa điểm dịch vụ

• Hóa đơn tiền nước, dọn dẹp cống rãnh, thu gom rác thải
• PSE khí gas/hóa đơn tiền điện
• Hợp đồng cho thuê hoặc thủ tục giấy tờ thế chấp

Đơn xin học bổng phải được chấp thuận trước khi đăng ký
Đơn xin học bổng không đăng ký người tham gia, cũng như không dành chỗ trong một chương trình. 

Đơn đăng ký được xử lý theo thứ tự nhận được. Quý vị sẽ được thông báo sau khi đơn xin học bổng của mình đã 
được xem xét.

Đơn Xin Học Bổng và bản sao của các tài liệu hỗ trợ có thể được gửi tại bất kỳ địa điểm nào1 được liệt kê dưới đây:

Bellevue Aquatic Center (Trung Tâm Thủy Sinh Bellevue) 601 143rd Avenue Northeast

Bellevue City Hall (Tòa Thị Chính Bellevue) 450 110th Avenue Northeast - Service First

Bellevue Youth Theatre (Nhà Hát Tuổi Trẻ Bellevue) 16501 Northeast 10th Street

Crossroads Community Center (Trung Tâm Cộng Đồng Ngã Tư) 16000 Northeast 10th Street

Highland Community Center (Trung Tâm Cộng Đồng Highland) 14224 Bel-Red Road

Kelsey Creek Farm (Trang Trại Kelsey Creek) 410 130th Place Southeast

Mini City Hall Crossroads Mall (Trung Tâm Mua Sắm Ngã Tư Tòa Tiểu Thành Phố) 15600 Northeast 8th Street #H9

North Bellevue Community Center (Trung Tâm Cộng Đồng Phía Bắc Bellevue) 4063 148th Avenue Northeast

Northwest Arts Center (Trung Tâm Nghệ Thuật Northwest) 9825 Northeast 24th Street

South Bellevue Community Center (Trung Tâm Cộng Đồng Phía Nam Bellevue) 14509 Southeast Newport Way
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Tôi xác nhận rằng thông tin trên là chính xác theo hiểu biết tốt nhất của tôi. Tôi cư trú trong địa phận thành 
phố của Bellevue, và tôi hiểu rằng bất kỳ khoản phí bổ sung nào (tức là phí cung cấp, phí trả trễ cho các Chương 
Trình Cắm Trại Trong Ngày) đều do tôi tự chi trả. Chữ ký: ________________________________________________________ 
Ngày:_______________________

PKS-23-7675-VI

ĐÍNH KÈM BẢN SAO CỦA CÁC TÀI LIỆU HỖ TRỢ CÙNG ĐƠN XIN HỌC BỔNG
Bằng chứng về việc sống trong các địa phận của Thành phố Bellevue và bằng chứng về thu nhập. Xem trang trước 

để biết danh sách các ví dụ.
Liên hệ với chúng tôi theo số 425-452-6885 nhấn #1 để hỏi về các hình thức khác không được liệt kê.

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH
Tên của Phụ Huynh/Người Giám hộ Họ của Phụ Huynh/Người Giám hộ Ngày Sinh Giới Tính

Tên của Thành Viên Hộ Gia Đình Họ của Thành Viên Hộ Gia Đình Ngày Sinh Giới Tính

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Thành phố Tiểu bang Mã ZIP

Số Điện Thoại Cơ Quan Số Điện Thoại Di Động

Địa Chỉ Email Địa Điểm Trường Tiểu Học (không bắt buộc)

Quy Mô Hộ Gia Đình Thu Nhập Hàng Năm Trước Thuế $

Quy Mô Hộ Gia Đình 1 2 3 4 5 6 7 8

Học Bổng Toàn Phần $27,200 $31,050 $34,950  $38,800  $45,682 $52,364 $59,046 $65,728
Học Bổng 3/4 $45,300 $51,800 $58,250 $64,700 $69,900 $75,100 $84,027 $93,539
Học Bổng 1/2 $66,750 $76,250 $85,800 $95,300 $102,950 $110,550 $118,200 $125,800

Ví dụ: Nếu quy mô gia đình của quý vị là 2 người và thu nhập hộ gia đình của bạn là $27,800 trở xuống, quý vị đủ điều kiện  
nhận học bổng toàn phần.

HƯỚNG DẪN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ NỘP ĐƠN XIN HỌC BỔNG
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Nếu quý vị nằm ngoài các thông số đủ điều kiện và tin rằng mình đủ điều kiện, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo 
một trong các cách sau: 

• Gửi email: parksweb@bellevuewa.gov
• Gọi đến số: 425-452-6885, bấm #1
• Trực tiếp tại một trong những cơ sở được liệt kê trên trang trước
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