
شاگردان فعلی
شاگردان بازگشته

 شاگردانی که برای سرگرمی
 صنف میگیرند نه برای گرفتن سند
  تحصیلی یا با ھدف علمی خاص

شاگردان فعلی مکاتب لیسه
کارگران خواھان آموزش شغلی

زبان آموزان انگلیسی
اشخاص بدون تابعیت امریکا

 برای تمام شاگردانی
 که در سمستر بھاری
 سال ۲۰۲۲ مودستو

 جونیر کالج ثبت نام کنند
کالج رایگان میباشد.*

 آیا مودستو
 جونیر کالج

 برای شاگردان
رایگان است؟

آموزش رایگان در کالج و دریافت حدود ۵۰۰ دالر در سمستر بھاری مستلزم سه مرحله است.

درخواست کنید (شاگردان جدید)
فورم پذیرش سمستر بھاری ۲۰۲۲

MJC.EDU/APPLY را در این ویب سایت 
تکمیل کنید. 

(اگر در ۱۲ ماه گذشته در مودستو جونیر 
کالج شرکت نموده اید، از این مرحله صرفنظر کنید.)

برای دریافت کمک مالی
 تحصیلی به یکی از این برنامه ھا :

،FAFSA
،CADAA 

ویا برنامه کمک ھزینه کالج
کالیفورنیا درخواست کنید .

 برخی از شاگردان ممکن به معافیت ھزینه
کالج ضرورت داشته باشند.

ثبت نام کنید.
 برای صنف ھای سمستر بھاری

سال ۲۰۲۲ در این ویب سایت
PIRATESNET.MJC.EDU ثبت نام کنید.
ثبت نام بتاریخ ۲۵ ماه اکتوبر سال ۲۰۲۱ آغاز میگردد.

WWW.MJC.EDU/FREE                        برای دریافت معلومات مفصل در مورد این برنامه به این ویب سایت                                              مراجعه کنید.

*قرض شاگردان
معاف گردیده است. 

صورت حساب تانرا در پایرتزنت
(PiratesNet)

بررسی نموده مطمین شوید 
که قرض تان معاف شده است.

 اگر قرضداری تان به کالج مانع
شرکت شما در کالج میگرددــ
به کالج برگردید زیرا قرض 

تان معاف گردیده است!

 افرادی که تابعیت امریکا را ندارند
 و اشخاص دارای ویزه ویژه

 مھاجرت (اس ای وی) واجد
شرایط ھستند.

ساکن کالیفورنیا بودن الزم نیست.

 شاگردان مکاتب لیسه که ھمزمان
در کالج و در مکتب ثبت نام میکنند

واجد شرایط ھستند .***

 تمام شاگردانی که سند دریافت واکسین
 کووید-۱۹ شانرا به کالج ارسال کنند و حداقل در
۶ کریدت در سمستر بھاری سال ۲۰۲۲ ثبت نام

نمایند در حدود ۵۰۰ دالر دریافت میکنند.**

WWW.MJC.EDU/OURSHOT                                   برای دریافت معلومات مفصل در مورد این برنامه به این ویب سایت                                             مراجعه کنید.

۲۵۰ دالر پول نقد
مبلغ ۲۵۰ دالر از طریق بانک موبایل الی ۱۵ فبروری سال ۲۰۲۲ بحساب شاگردان ارسال میگردد.

 برای شما کریدت به ارزش ۲۵۰ دالر بخاطر خریدن کتاب (بصورت آنالین و
(PIRATES)                                  خرید از کتاب فروشی) از کتاب فروشی پایرتز                     داده میشود.

کریدت مذکور الی ۲۰ دسامبر سال ۲۰۲۱ به حساب شاگردان ارسال میگردد.

انتظار چه را باید داشت؟
سند واکسین شما بررسی میگردد تا از درستی آن اطمینان حاصل گردد.

چه باید کرد؟
حداقل در ۶ کریدت برای سمستر بھاری سال ۲۰۲۲ ثبت نام کنید. ^

سند دریافت واکسین کووید ۱۹ تانرا الی ۳۰ اپریل ۲۰۲۲ تسلیم کنید.**
بعد از بررسی و تایید سند واکسین کووید ۱۹، مودستو جونیر کالج پول مورد

نظر را به حساب شاگردان انتقال میدھد.
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 سمستر بھاری
 سال ۲۰۲۲ در
 مودستو جونیر

 کالج برای
شاگردان رایگان است.

 مودستو جونیر کالج |                           |  با ما از طریق ویب سایت                             بصورت زنده تماس بگیرید. | با دفتر خدمات شاگردان به شماره تلیفون                               تماس بگیرید. *کمپاین ثبت نام و تحصیل رایگان در مودستو جونیر کالج فقط برای سمستر
 بھاری سال ۲۰۲۲ میباشد (این موضوع صنف ھای که دیرتر شروع میگردند را نیز شامل میشود). تکمیل نمودن فورم درخواستی برای کمیونیتی کالج کالیفورنیا و فورم درخواستی برای برنامه کمک تحصیلی فدرال                    برای سال ۲۰۲۱-۲۰۲۲ ویا فورم درخواستی

برای برنامه قانون رویای کالیفورنیا                   برای سال ۲۰۲۱-۲۰۲۲ ھمراه با فورم درخواستی رسمی برای برنامه کمک مورد انتظار خانواده             الزم است. دریافت تمام دوز ھای واکسین کووید-۱۹ طوریکه در دستورالعمل ھای مرکز کنترول و پیشگیری امراض
تعریف گردیده، الزم است. شاگردانی که ھمزمان در مکاتب لیسه و کالج ثبت نام مینمایند و شاگردان دارای معلولیت واجد شرایط ھستند. شاگردان باید در ۶ کریدت در تاریخ ۲۴ جنوری سال ۲۰۲۲ ثبت نام باشند تا واجد شرایط دریافت کمک پول نقد گردند .

۱-۸۳۳-۶۵۲-۵۴۳۳ www.mjc.eduwww.mjc.edu

(EFC)
(FAFSA)

(CADAA)



 سمستر بھاری
 سال ۲۰۲۲ در
 مودستو جونیر

 کالج برای
شاگردان رایگان است.

تحصیل رایگان* و دریافت حدود ۵۰۰
 دالر در سمستر بھاری سال ۲۰۲۲ **

سوال ھای که معموأل پرسیده میشوند
چگونه میتوانم برای مودستو جونیر کالج درخواست کنم؟

 به ویب سایت                                 رفته، یک حساب کالیفورنیا کمیونیتی کالج باز نمایید و فورم
 درخواستی را تکمیل و تسلیم کنید. مودستو جونیر کالج فورم درخواستی شما را بصورت الکترونیکی بدست

آورده و معلومات الزم را به ایمیل کالج (                             ) شما ارسال میکند. اگر شما شاگرد قبلی
ھستید که در ۱۲ ماه گذشته در مودستو جونیر کالج شرکت نموده اید، از این مرحله صرفنظر کنید.

فکر نمیکنم واجد شرایط دریافت کمک مالی باشم. آیا باید درخواست کنم؟
بلی، ھمه متقاضیان باید درخواست کمک مالی را تکمیل کنند.

به کدام برنامه کمک مالی تحصیلی درخواست کنم؟
اگر تابعیت امریکا یا کارت اقامت دایمی دارید، یا تابعیت امریکا را   

 ندارید ولی واجد شرایط ھستید، ویا ویزه تی (         ) دارید به برنامه
  کمک مالی تحصیلی            ۲۰۲۲/۲۰۱۱ با مراجعه به این ویب سایت

درخواست کنید.

اگر دانشجوی واجد شرایط                       ھستید که سند   
 اقامت ندارید، یا سند داکا (         ) دارید، یا ویزه یو (         ) دارید ویا دارنده تی

 پی اس (      ) ھستید، به برنامه کمک مالی تحصیلی               ۲۰۲۲/۲۰۱۱ با
مراجعه به این ویب سایت                                                    درخواست کنید.

برنامه کمک ھزینه کالج کالیفورنیا: اگر ساکن کالیفورنیا ھستید یا دانشجوی    
 واجد شرایط             یا               ھستید ویا جوان بی خانمان میباشید که توسط

دفتر کمک مالی مودستو جونیر کالج تعیین شده است به این ویب سایت
بروید و درخواست کنید.

معافیت فیس کالج: اگر شرایط شما با آنچه که در فوق توضیح داده شده است تفاوت   
 دارد، ممکن است شما به یک برنامه کمک مالی تحصیلی متفاوت ضرورت داشته باشید. اگر

 چنین است به شماره تلیفون ۵۴۳۳-۶۵۲-۸۳۳-۱تماس بگیرید.

در چند صنف میتوانم در سمستر بھاری سال ۲۰۲۲ بصورت رایگان شرکت کنم؟
محدودیت حداکثر یا حداقل در تعداد صنف ھای که شما میخواھید در سمستر بھاری سال

۲۰۲۲ در آنھا شرکت کنید وجود ندارد.

چگونه میتوانم مدرک واکسیناسیون خود را ارائه کنم؟
 بعد از تکمیل نمودن پروسه ثبت نام، شما یک لینک برای ارسال معلومات واکسین در ایمیل کالج تان دریافت

خواھید کرد. (برای شرکت در صنف ھای حضوری در مودستو جونیر کالج نیازی به واکسیناسیون نیست.)

من یک شاگرد مکتب لسیه ھستم که در مودستو جونیر کالج ثبت نام کرده ام. آیا من واجد شرایط ھستم؟
بلی شاگردان مکاتب لیسه که ھمزمان در کالج و مکتب ثبت نام کرده اند واجد شرایط تحصیل رایگان و دریافت

ھمه مشوق ھای واکسیناسیون ھستند.***

من برای صنف ھای رایگان ثبت نام کرده ام. چرا صورت حساب کالج من نشان میدھد که قرضدار کالج ھستم؟
تا زمانیکه بررسی و تایید شود که شاگردان فورم ھای الزم برای واجد شرایط شدن تحصیل رایگان را تکمیل نموده اند، قرض شاگردان

در صورت حساب کالج آنھا باقی میماند. پس از بررسی و تأیید، قرضداری دانش آموزان از حساب ھای شان حذف خواھد شد.

برای دریافت مشوق ۵۰۰ دالری واکسیناسیون در چند کردیدت باید ثبت نام کنم؟
 برای دریافت مشوق واکسیناسیون، شاگردان باید حداقل در ۶ کریدت در تاریخ ۲۴ جنوری سال ۲۰۲۲ ثبت نام کنند. اگر شاگردان
 بعداز تاریخ ۲۴ جنوری سال ۲۰۲۲ در صنف ھای که دیرتر آغاز میگردند ثبت نام کنند ھمچنان واجد شرایط دریافت مشوق ھای

مالی ھستند. ھرگاه در این مورد سوال داشته باشید، به شماره تلیفون ۵۴۳۳-۶۵۲-۸۳۳-۱تماس بگیرید.

من سند واکسناسیون خود را ارائه کرده ام. بعد از آن چه میشود؟
بعد از دریافت سند واکسیناسیون شاگردان، به آنھا از طریق ایمیل کالج شان اطالع داده میشود که کریدت به ارزش ۲۵۰ دالر در

حساب کتابفروشی پایرتز (          ) شان اضافه شده است و مبلغ ۲۵۰ دالر نقد به حساب بانک موبایل شان ارسال گردیده است.

من حساب بانک موبایل ندارم. چگونه میتوانم یک حساب بانک موبایل دریافت کنم؟
 به ویب سایت (                                                                                ) بانک موبایل بروید و ثبت نام کنید. در زمان ثبت نام

 وقتی از شما نام مکتب خواسته شد، اسم یوساماتی کمیونیتی کالج دستریکت
را استفاده کنید. ھرگاه در این مورد سوال داشته باشید، به شماره تلیفون  ۷۷۰۰-۵۷۵-۲۰۹ تماس بگیرید.

آیا میتوانم از کریدت کتابفروشی پایرتز (              ) خود بصورت آنالین استفاده کنم؟ آیا باید حتماً کتاب بخرم؟
کریدت کتابفروشی تانرا میتوانید برای خرید ھر چیزیکه کتابفروشی پایرتز (            ) می فروشد بصورت آنالین یا حضوری

از کتابفروشی استفاده کنید.

آیا برای تحصیل رایگان ویا دریافت مشوق ۵۰۰ دالری باید تابعیت امریکا را داشته باشم؟
نخیر. برای شرکت در برنامه ھای تحصیل رایگان و دریافت مشوق مالی واکسیناسیون، نیازی به داشتن تابعیت امریکا

و سند اقامت در امریکا وجود ندارد.

www.mjc.edu/apply

@my.yosemite.edu

:FAFSA •
T-Visa

FAFSA 
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa

   •

   •

:CADAA •AB540/SB 68

AB540AB1899

DACAU Visa
TPSCADAA*

https://dream.csac.ca.gov/landing

mjc.edu/studentservices/finaid/bogfeewaiver.php

Pirates

https://bankmobiledisbursements.com/refundchoices/
(Yosemite Community College District)

Pirates
Pirates

 مودستو جونیر کالج |                           |  با ما از طریق ویب سایت                             بصورت زنده تماس بگیرید. | با دفتر خدمات شاگردان به شماره تلیفون                               تماس بگیرید. *کمپاین ثبت نام و تحصیل رایگان در مودستو جونیر کالج فقط برای سمستر
 بھاری سال ۲۰۲۲ میباشد (این موضوع صنف ھای که دیرتر شروع میگردند را نیز شامل میشود). تکمیل نمودن فورم درخواستی برای کمیونیتی کالج کالیفورنیا و فورم درخواستی برای برنامه کمک تحصیلی فدرال                    برای سال ۲۰۲۱-۲۰۲۲ ویا فورم درخواستی

برای برنامه قانون رویای کالیفورنیا                   برای سال ۲۰۲۱-۲۰۲۲ ھمراه با فورم درخواستی رسمی برای برنامه کمک مورد انتظار خانواده             الزم است. دریافت تمام دوز ھای واکسین کووید-۱۹ طوریکه در دستورالعمل ھای مرکز کنترول و پیشگیری امراض
تعریف گردیده، الزم است. شاگردانی که ھمزمان در مکاتب لیسه و کالج ثبت نام مینمایند و شاگردان دارای معلولیت واجد شرایط ھستند. شاگردان باید در ۶ کریدت در تاریخ ۲۴ جنوری سال ۲۰۲۲ ثبت نام باشند تا واجد شرایط دریافت کمک پول نقد گردند .

۱-۸۳۳-۶۵۲-۵۴۳۳ www.mjc.eduwww.mjc.edu
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(CADAA)


