
GREATER NEW BEDFORD REGIONAL VOCATIONAL TECHNICAL HIGH SCHOOL

PEDIDO DE BOlSA DENTRO CAS A

PESSOAL: (Por favor
imprima)

Ultimo nome

Primeiro nome _

#ID _

ENVOLVIMENTO
ESCOLAR:

Carreira tecnica _

A. Por favor, liste todas as atividades da escola e numero de anos de servic;o (Le. Sociedade de Honra (4), Habilidades (2),
Clubes, Feira de Artesanato, Oficial de Classe, etc)

B. Liste todos os esportes com os quais voce participou eo numero de anos de participac;ao (por exemplo, futebol (4), basquete

(3)
etc.), _

FORMATO DO PEDIDO: Verifique a area em que voce esta se candidatando a uma balsa de
estudos (marque apenas uma)

A. BOlSA ACADEMICA B. BOlSA PROFISSIONAllTECNICA _



(Por favor, complete 0 seguinte se voce marcou A
acima)

Em queinstitui<;ao educacional voce planeja
participar? _

Qual sera a sua area de estudo: Qual e 0 custo esperado?

** A verificac;ao da aceitac;ao deve ser
mostrada **

(Por favor, complete 0 seguinte se voce marcou B
acima)

Indique 0 nome e a empresa do seu empregador

**Por favor, inclua: Transcri~ao do ensino medio

VOLTEESTE APLICATIVO AO SERVlc;O DE ORIENTAc;AO ANTES DE 9 de Abril de
2020.

Como as bolsas sao
concedidas?

~ 0 Comite de Boisas de Estudo, composto por membros da equipe da escola, seleciona os vencedores com
base nosrequisitos do doador e no merito do candidato.O merito e determinado por notas, envolvimento nas
atividades da escola (clubes, esportes e escritorios de classe) e cidadania (conduta, esforvo e frequencia).O
dinheiro da bolsa academica e enviado diretamente ao aluno assim que 0 comprovante de inscrivao em uma
faculdade ou universidade aceitavel e as cartas de agradecimento apropriadas forem recebidas pelo comite da
bolsa.Os premios comerciais sao concedidos assim que as cartas de agradecimento sao recebidas.

o valor de uma bolsa nunca excedera 0 custo de seu uso
proposto.

Como um aluno solicita uma bolsa de estudos? Escolha uma inscri~ao no Guidance Office. Preencha
com precisao e retorne antes da data-limite para a Sra. DeAlmeida no Escrit6rio de Orienta~ao.
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