
 

 

Chương trình Học Bổng Take Stock in Children của Quĩ Giáo Dục Pinellas 

 Các ứng viên phải nằm trong chương trình giảm giá/miễn phí ăn trưa, tham dự trường trung học 
cơ sở hoặc phổ thông công tại quận Pinellas, và có nguyện vọng học đại học hoặc trường nghể 

nhưng không có kinh phí học. 

Để biết thêm về chương trình này,  
xin truy cập trang www.pinellaseducation.org/tsic  

 

Học sinh trong Quĩ Take Stock in Children được nhận: 
 

Học Bổng - Học bổng cho một trường cao đẳng trả trước ở Florida, có 
thể được dung tại bất kỳ trường đại học, cao đẳng, hoặc trường 
nghề nào có nhận trợ cấp tài chính.  
(Giá Trị— lên đến 120 giờ tín dung đại học) 

Cố Vấn - Một người cố vấn sẽ gặp con bạn một lần mỗi hai tuần 

để khuyến khích và hỗ trợ con bạn đạt tiềm năng cao nhất của 
chúng. 

Huấn Luyện Viên Đại Học - Một nhân viên của chương trình Take 

Stock sẽ giúp học sinh thiết kế kế hoạch học đại học và hướng dẫn 
học sinh qua trung học cơ sở và phổ thông và chuyển tiếp lên đại học. 

Cơ Hội Học Bổng Đại Học Cho Học Sinh Lớp 6-9! 

Cách Đăng Ký 

Nếu bạn muốn đăng ký cho học sinh (học sinh phải học từ lớp 6-9) tham gia 
 chương trình học bổng Take Stock in Children, truy cập đường dẫn bên dưới và hoàn tất đơn 

đăng ký trực tuyến từ ngày 12 tháng 8 đến 6 tháng 12, 2019. 

Khi bắt đầu đơn đăng ký, nhớ mang theo bảo khai thuế 1040 của năm 2018*. 

https://www.pinellaseducation.org/tsic 

*Nếu bạn không có khai thuế, gởi email tới tsic@pinellaseducation.org để biết những lựa chọn khác 

http://www.pinellaseducation.org/tsic
https://www.pinellaseducation.org/tsic


Bảng Qui Định Thu Nhập được cung cấp bởi USDA.gov 

Tài liệu chứng minh đủ điều kiện tài chính được YÊU CẦU với đơn 
đăng ký học bổng trực tuyến: 

Bản thuế 1040 năm 2018* (trang 1 và 2, phải có tên học sinh trong 
phần người phụ thuộc)  

*Nếu không có khai thuế, gởi email tới tsic@pinellaseducation.org để biết những lựa chọn khác 

Ứng viên được nhận sẽ được báo vào tháng Hai-Ba năm 2020. Tất cả ứng viên sẽ phải tham dự buổi ký 
học bổng vào mùa xuân để chính thức tham dự chương trình Take Stock in Children. 

 
Quĩ Giáo Dục Pinellas hân hạnh cộng tác với Các Trường Học Quận Pinellas  

KÍCH CỠ  

GIA ĐÌNH 

  
NĂM 

  
THÁNG 

HAI LẦN 

MỖI THÁNG 

HAI LẦN 

MỖI TUÀN 

  
MỖI TUẦN 

1 23,107 1,926 963 889 445 

2 31,284 2,607 1,304 1,204 602 

3 39,461 3,289 1,645 1,518 759 

4 47,638 3,970 1,985 1,833 917 

5 55,815 4,652 2,326 2,147 1,074 

6 63,992 5,333 2,667 2,462 1,231 

7 72,169 6,015 3,008 2,776 1,388 

8 80,346 6,696 3,348 3,091 1,546 

Thêm một 

thành viên 

trong gia đình, 

cộng vào 

8,177 682 341 315 158 

BẢNG QUI DỊNH THU NHẬP ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
 

Có hiệu lực từ 1 tháng 7, 2019 đến 30 tháng 6, 2020 


