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Để biết thêm chi tiết và được danh sách liệt kê ngày, 
giờ và địa điểm của các buổi sinh hoạt khác, xin quét 
mã số QR hoặc viếng www.readysetgrad.org/cgw-
students.

Hãy nhận trợ giúp miễn phí của chuyên gia để điền 
FAFSA hoặc WASFA tại buổi giới thiệu chương 
trình College Goal Washington của chúng tôi:
Ngày:         Giờ:

Địa điểm:
Nhớ mang theo thông tin và tài liệu sau đây đến 
buổi sinh hoạt:
TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ:
• Bằng lái xe hoặc thẻ ID tiểu bang của quý vị.
• Thông tin về lợi tức của quý vị. Điều này bao gồm 

bản tường trình của ngân hàng, W-2 hoặc cùi chi 
phiếu lương, và bản khai thuế của năm trước.

• Cha mẹ, nếu quý vị được 24 tuổi hoặc nhỏ hơn.
• Thông tin về tài chánh của cha mẹ. Cha mẹ phải 

mang theo bản khai thuế năm trước đó của họ.
• Cùng với thông tinh về tài chánh như bản tường 

trình cấp dưỡng con cái, TANF hoặc thông tin về trợ 
cấp xã hội, địa ốc, đầu tư, kinh doanh gia đình hoặc 
nông trại.

NGƯỜI ĐIỀN FAFSA CŨNG PHẢI MANG THEO:
• Thẻ An Sinh Xã Hội hoặc thẻ xanh của quý vị.
• Số An Sinh Xã Hội của cha hoặc mẹ (nếu có).

Chiến dịch vận động năm thứ 12 (The 12th 
Year Campaign) và chương trình College 
Goal Washington là các sáng kiến toàn tiểu 
bang do Washington Student Achievement 
Council (Hội đồng Thành tích Học tập của 
Học sinh Washington) quản lý với sự hỗ trợ 
của Washington State Employees Credit 
Union (WSECU).

12th Year
Campaign

E D U C A T I O N   •   O P P O R T U N I T Y   •   R E S U L T S
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