
 

MỌI NGƯỜI ĐỀU CHƠI! CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG 

Thành phố Stanton tự hào công bố "Mọi người đều chơi!" Chương trình học bổng! Bộ Dịch vụ Cộng đồng 
của chúng tôi cố gắng hòa nhập, với các cơ hội giải trí cho tất cả cư dân của chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng 
thỉnh thoảng các gia đình có thể gặp phải một số tình huống không lường trước và không may. Trong thời 
gian này, chương trình này có thể cung cấp một số hỗ trợ học bổng để giúp gia đình đáp ứng nhu cầu giải 
trí của họ. Chương trình được thiết kế để cung cấp hỗ trợ tài chính bổ sung như một nguồn lực sau khi các 
nguồn tài trợ có sẵn khác đã được sử dụng. 

ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

Cư dân thành phố Stanton hoặc học sinh trong một khu học chánh phục vụ Stanton, những người đang 
gặp khó khăn về tài chính hoặc những người đang ở trong tình huống khó khăn duy nhất có thể nộp đơn. 
Nếu bạn cần hỗ trợ tài chính, nhưng không đáp ứng các yêu cầu dưới đây, vui lòng liên hệ với Bộ Dịch vụ 
Cộng đồng theo số (714) 890-4270. Tất cả các yêu cầu về học bổng sẽ được xem xét và xem xét theo từng 
trường hợp cụ thể. Vui lòng xem bằng cấp học bổng dưới đây: 

• Cư dân Stanton, hoặc tham dự một trường học ở Magnolia, Savanna hoặc Garden Grove School 
District 

• Trẻ em trong độ tuổi đi học nên đủ điều kiện cho một bữa ăn trưa miễn phí hoặc giảm giá tại 
trường học hiện tại của họ 

• Người nhận phải là thanh thiếu niên dưới 18 tuổi hoặc người lớn từ 50 tuổi trở lên  

NÓ HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO? 

Học bổng được trao trên cơ sở người đến trước được phục vụ trước cho đến khi hết tiền. Sau khi được trao, 
các gia đình sẽ nhận được khoản tín dụng $ 50 cho mỗi thành viên gia đình đủ điều kiện trong ba quý liên 
tiếp (Mùa đông / Mùa xuân, Mùa hè và Mùa thu). Các quỹ này chỉ có thể được sử dụng cho các lớp học giải 
trí (không phải cho thuê cơ sở, v.v.) Vào cuối ba quý, bất kỳ khoản tín dụng không sử dụng nào sẽ bị xóa 
khỏi tài khoản và gia đình sẽ cần phải nộp đơn mới. Sau khi được trao giải, người nhận có thể đăng ký các 
lớp học trực tuyến tại StantonCA.gov/Classes hoặc trực tiếp tại Tòa thị chính, Công viên Trung tâm Stanton 
hoặc Trung tâm Tài nguyên Gia đình. 

ĐIỀU GÌ ĐƯỢC YÊU CẦU?  

Tài liệu cần thiết bao gồm bằng chứng cư trú thông qua thẻ căn cước do nhà nước cấp, hóa đơn tiền nước 
thành phố, hợp đồng cho thuê hoặc bằng chứng về chương trình ăn trưa miễn phí hoặc giảm giá thông 
qua Các khu học chánh Magnolia, Savanna hoặc Garden Grove. Nếu trẻ chưa đến tuổi đi học, vui lòng liên 
hệ với Bộ Dịch vụ Cộng đồng.    

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI ÁP DỤNG? 

Vui lòng hoàn thành đơn đăng ký đính kèm và nộp lại Bộ Dịch vụ Cộng đồng địa chỉ tại 7800 Đại lộ Katella, 
Stanton hoặc qua email để CommunityServices@StantonCA.gov. 
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THÔNG TIN HỘ GIA ĐÌNH  
 

Tên người lớn: ___________________________________________________________________________________________  
                                    Tên                                   Tên Họ                         
 

địa chỉ: ___________________________________________________________________________________________________  
số đường phố  

 

                
____________________________________________________________________________________________________  

                  Thành phố                               Tiểu bang                             Mã bưu điện  
 
Thông tin liên hệ: ________________________________________________________________________________________  
                                         Điện thoại                                    Email  
Quy mô gia đình:                                                              
Thanh thiếu niên dưới 18 tuổi: _____  
người lớn từ 50 tuổi trở lên: ______ 

Khu học chánh: ___________________________ 

Bạn có đủ điều kiện cho bữa ăn miễn phí / giảm. Có ____ Không _____ N/A _____  
nếu có, vui lòng đính kèm tài liệu .   

LIỆT KÊ TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH CỦA BẠN   

TÊN  NGÀY 
SINH  TUỔI  GIỚI 

TÍNH 
TRƯỜNG 

HỌC  

CHỈ NHÂN VIÊN 
(ngày được trao & 

tên viết tắt của 
nhân viên) 

      

      

      

      

      

      

Tôi xác nhận thông tin trên là chính xác với kiến thức tốt nhất của tôi. Tôi hiểu rằng bất kỳ khoản phí 
bổ sung nào (ví dụ: phí cung cấp, phí trễ cho các chương trình trại ban ngày, phí đồng phục, phí thành 
viên liên kết khác) là trách nhiệm của tôi bất kể tình trạng học bổng / trợ cấp.  
 

� Tôi đã đọc, hiểu và đồng ý với các hướng dẫn học bổng / trợ cấp ở trên và ở mặt sau của ứng dụng 
này.  

 

chữ ký: __________________________________________________                   Ngày: ____________________________  
(Đơn đăng ký không có giá trị mà không có chữ ký của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp nếu học bổng / trợ cấp 
dành cho người dưới 18 tuổi.)   

_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 

STAFF VERIFICATION Date/Time/Initials: _________________  ______________________  _______________ 

                                                          Date                    Time                   Initials 
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