
 

  2023-2022المعونة المالية الفيدرالية معلومات 
 

 قدم طلب على اإلنترنت
fafsa.gov 

، فنحن 23-2022خالل العام الدراسي  MATCإذا كنت تنوي حضور 

لب م طنشجعك على تقديم طلب للحصول على المعونة المالية الفيدرالية. قد
حاق الفيدرالية من خالل اكمال طلب االلتالحصول على المعونة المالية 

لالشتراك في برنامج مساعدة الطالب الفيدرالي   23-2022المجاني 
(FAFSA على )fafsa.gov.  كود المدرسة الفيدرالي لـMATC  هو

ال  قدم طلبًا مبكًرا حتى ال تفوت أي أموال منحة متاحة. .003866
ك صولية الفيدرالية حيضمن التقدم بطلب للحصول على المعونة المال

ا طيتهيتحمل الطالب مسؤولية أي تكاليف مستحقة والتي ال يتم تغ عليها.

 بواسطة المعونة المالية الفيدرالية.

 الخطوة االولى
 FAFSAتوقيع طلب 

 عااًل(م   في نهاية وثيقة الطلب، يجب أن توافق أنت ووالدك )إذا كنت طالبًا
وتوقيع طلبك إلكترونيًا باستخدام معرف  FAFSAعلى بيان شهادة 

نت ك(. ستحتاج أنت ووالدك )إذا FSAالمعونة الفيدرالية للطالب )معرف 
عاال( إلى معرف  الفردي الخاص بك )اسم المستخدم وكلمة  FSAم 

، فتقدم بطلب على FSAالمرور(. إذا كنت بحاجة إلى معرف 
fsaid.ed.gov. 

أثناء وجودك في وثيقة طلب  FSAلتقديم طلب للحصول على معرف 
FAFSA اضغط علي زر "التقدم بطلب للحصول على معرف ،FSA ."

دم" ستخإذا نسيت اسم المستخدم وكلمة المرور ، قم باختيار "نسيت اسم الم
ن نواعأو "نسيت كلمة المرور". خذ بعين االعتبار أنك ستحتاج إلى تقديم 

ي لتحداتقديم إجابات ألسئلة بريدك اإللكتروني أو رقم هاتفك المحمول أو 
الخاصة بك للحصول على اسم المستخدم أو إعادة تعيين كلمة المرور 

 الخاصة بك.

 الخطوة الثانية
 fafsa.govعلى  FAFSAأكمل طلبك الخاص ب 

-2022انقر فوق "ابدأ من هنا أو تسجيل الدخول". حدد العام الدراسي 
 .FAFSA 23-2022وأكمل طلب  23

 

 الثالثةالخطوة 
نة معوقم بجمع المعلومات المطلوبة للتقدم بطلب الحصول على ال

 المالية الفيدرالية

الخاص بك عبر اإلنترنت، ستحتاج  FAFSA 2022-23إلكمال طلب 
 عامإلى استخدام المعلومات من إقرار الضريبة الفيدرالية الخاصة بك ل

 ، فقم بذلك2020. إذا لم تكمل إقرارك الضريبي الفيدرالي لعام 2020
ون الثاني كان 1على الفور. أنت تعتبر طالبا م عاال ما لم تكن قد ولدت قبل 

ا ، أو كنت متزوًجا، أو لديك من تعولهم، أو كنت محارب1999)يناير( 
عااًل، فستحتاج أيًضا إلى اإلقرارات ال بية ضريقديما. إذا كنت طالبًا م 

ر . يمكنك تقدي2020عام الفيدرالية الخاصة بوالديك ومعلومات الدخل ل
لوظائفك في  W-2sباستخدام كعب الشيك األخير أو  2020أرباحك لعام 

أثناء إرسال  IRS. نشجعك على استخدام خيار استرداد ضرائب 2020
الخاص بك. بعد تقديم اإلقرار الضريبي الفيدرالي لعام  FAFSAطلب 
 23-2022، ستحتاج إلى تحديث المعلومات الموجودة في طلب 2020

FAFSA .الخاص بك 

 الخطوة الرابعة
عالج م( إلكترونيًا أو ورقيًا من SARسوف تتلقى تقريًر مساعدة الطالب )

 SARمساعدة الطالب الفيدرالي. سوف تتلقى تقرير مساعدة الطالب 
 إلكترونيًا إذا قمت بإدراج عنوان بريد إلكتروني أثناء إكمال طلب

FAFSA .الخاص بك 
بعناية وتأكد من صحة المعلومات.  SARراجع تقرير مساعدة الطالب 

إذا رأيت معلومات غير صحيحة، فقم بإجراء تصحيحات علي طلب 
FAFSA  عبرfafsa.govسيتلقى مكتب المعونة المالية لـ .MATC  

ن وزارة التعليم األمريكية.تحديثات إلكترونيًا م



 

MATC  الفرص ومتوافقة مع جميع اشتراطات قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة.هي مؤسسة مهتمة بالعمل اإليجابي / تكافؤ 

 
 

 معلومات هامة أخرى
قبل مكتب  ووصول المعلومات من FAFSA 23-2022حتى تتم معالجة طلبك  23-2022للعام الدراسي  MATCلن تتلقى المعونة المالية الفيدرالية لـ

 المعونة المالية من وزارة التعليم األمريكية.

الخاص بك  FAFSAلب طجميع النماذج / المستندات المطلوبة من قبل مكتب المعونة المالية في أقرب وقت ممكن. هذا مهم خاصة إذا تم اختيار  بإرسالقم 
 للتثبت.

 لتلقي رسوم الدورة أو تأجيل الحجز، يحتاج مكتب المعونة المالية إلى تلقي:

 التي تمت معالجتها FAFSA 23-2022( من EFCمساهمة عائلية متوقعة صالحة ) •

 التثبت من الفوز بمنحة المعونة المالية الفيدرالية الخاصة بك •

ل على يم الطلبات لتكون مؤهالً للحصوأو برنامج دبلوم قبل الموعد النهائي لتقد MATCيجب أن يتم قبولك في الدرجة المؤهلة للمعونة المالية الفيدرالية 
 المعونة المالية الفيدرالية.

 ن حالتك األكاديمية بدرجة م رضية كتحذير أو تحت االختبار لتكون مؤهالً للحصول على المعونة المالية الفيدرالية.يجب أن تكو

، اعتباًرا من تاريخ المعونة المالية الفيدرالية، حتى تكون مؤهالً لتلقي قرض فيدرالي ومنح حكومية. يجب أن تكون مسجالً في ست ساعات معتمدة على األقل
-http://www.matc.edu/costs-scholarships-aid/cost-aidعثور على تواريخ المعونة المالية ذات األهمية على يمكن ال

deadlines.html. نت والتوقيع على سند إذني رئيسي عبر اإلنترنت، لكي يتم معالجة باإلضافة إلى ذلك، يجب عليك إكمال استشارة القرض عبر اإلنتر
 قرضك.

 .MATCإلعالمك بحزمة المعونة المالية الفيدرالية التي حصلت عليها إلى حسابك البريدي الخاص بـ  MATCسيتم إرسال بريد إلكتروني من 

يونيو  1قبل الموعد النهائي المحدد باألولوية في  FAFSAفيدرالية ومعالجة جميع الطالب على التقدم بطلب للحصول على المعونة المالية ال MATCتشجع 
في حرم وسط مدينة ميلووكي، وفي مكتب  S115لطرح األسئلة. نحن موجودون في الغرفة  MATC. ال تتردد في االتصال بمكتب المعونة المالية في 2022

 أيًضا االتصال بنا علىيمكنك  خدمات الطالب في حرم ميكون وأوك كريك وويست أليس.
 .finaid@matc.edu أو  414-297-6282 

 عملية التثبت من المعونة المالية الفيدرالية

بإعالمك بمعلومات التحقق  MATCإذا تم اختيارك للتثبت من المعونة المالية الفيدرالية من قبل وزارة التعليم األمريكية، فسيقوم مكتب المساعدة المالية في 
 التي يتعين عليك تقديمها.

 الدورات الدراسية المتكررة
 ورة:تلك الدتحدد اللوائح الفيدرالية عدد المرات التي يجوز فيها للطالب إعادة دورة ما وتلقي المساعدة المالية الفيدرالية ل

 دورة ما تم اجتيازها مسبقًا مرة أخرى. إلعادةقد يحصل الطالب على معونة  •
 يجوز للطالب الحصول على معونة عند إعادة مقرر رسب فيه سابقًا، بغض النظر عن عدد مرات المحاولة والفشل في الدورة. •
ا كان الرصيد المعادة. إذ دريبيةلتإذا أعاد الطالب االلتحاق بدورة تدريبية غير مؤهلة للمعونة، تتم إعادة حساب المعونة الستبعاد االعتمادات للدورة ا •

 مستحقًا بعد إعادة الحساب، فيجب على الطالب الدفع من أجل االحتفاظ بالدورة.
 تنطبق هذه القاعدة سواء حصل الطالب على معونة للتسجيل المبكر في الدورة من عدمها. •

 اثني عشر فصل دراسي بدوام كامل -منحة بيل الفيدرالية 

فصل دراسي كحد أقصى. الطالب  12للعمل به. يقلل القانون مدة أهلية الطالب الفيدرالية لمنحة بيل إلى  2012ن االعتمادات الموحدة لعام تم التوقيع على قانو
يتم  المستقبلية.صول الدراسية فصالً دراسيًا بدوام كامل لن يكونوا مؤهلين لتلقي هذه المنحة للف 12الذين حصلوا على أموال منحة بيل الفيدرالية لما يعادل 

 وحدة معتمدة أو أكثر لكل فصل دراسي. 12تعريف التسجيل بدوام كامل على أنه 

 ، يرجى االتصال بـ:FAFSAللحصول على مساعدة إضافية الستكمال 
 1.800.433.3243 - (FSAIC)مركز معلومات المعونة الطالبية الفيدرالية 


