ا لعملية
1.أكمل منوذج التسجيل عىل موقع Better Futures:
betterfutures.jbssa.com
2.راجع قامئة املدارس املعتمدة  -حدد مدرسة محلية
رشيكة أو خيار كلية  Rio Salado Collegeعرب اإلنرتنت
3.أكمل الطلب املجاين للحصول عىل املعونة الفيدرالية
للطالب (/FAFSA) - http://studentaid.gov/h
apply-for-aid/fafsa
4.تقدم إىل الكلية التي تختارها عىل موقع القبول بالكلية

من هو املؤهل
•أعضاء الفريق أو األطفال املعالني (أقل من  26عا ًما) من
أعضاء الفريق وهم:
•موظفون بدوام كامل
• يف وضع جيد
•أن يكون قد تم توظيفهم يف الرشكة خالل األشهر الستة
السابقة
•أن يظلوا موظفني لدى الرشكة خالل الفصل الدرايس
بالكلية املجتمعية للطالب

هذا عبارة عن

الفرصة

التكاليف

عىل األبواب

تقدم  JBS USAو Pilgrim’sألعضاء الفريق وعائالتهم الفرصة ملتابعة أحالمهم يف التعليم العايل
للحصول عىل درجات الزمالة والشهادات التجارية مجانًا.
نحن ندرك ونؤمن بالقوة التحويلية للتعليم العايل والفرص التي تأيت من التعليم والدورات الدراسية
والتدريب عىل املهارات الفنية .يوفر برنامج  Better Futuresاستثامرات ذات مغزى يف مستقبل
أعضاء فريقنا وأطفالهم ومجتمعاتنا.

•سيتم دفع الرسوم الدراسية من قبل
 JBS USAو.Pilgrim’s
•ميكن للطالب توقع دفع ما ال يزيد عن  500دوالر سنويًا
للرسوم العامة و  /أو الكتب.
•برنامج  Better Futuresمعفى من الرضائب ألعضاء
الفريق ،ولكنه قد ال يكون معف ًيا من الرضائب لألطفال
املعالني .نوصيك باستشارة مساعد إعداد الرضائب لفهم
املسؤولية الرضيبية املحتملة لالستخدام التابع للميزة.

متطلبات املشاركة
تقترص املشاركة عىل عضو واحد يف الفريق أو تابع يف أي وقت.
هذا يعني أنه ميكن لعضو الفريق االستفادة من امليزة ،أو أن يكون
معال واحدًا يستخدم امليزة ،ولكن ليس يف نفس الوقت.
ً
•إذا كان اثنان من أعضاء الفريق زوجني ،يُسمح لكل عضو يف
الفريق (أو واحد معال لكل منهام) باالستفادة من امليزة يف
نفس الوقت.

•إذا مل تكن هناك مدارس بالقرب من املنشأة أو كان أعضاء
الفريق غري قادرين عىل االستفادة من امليزة شخص ًيا ،فسيتم
توجيه أعضاء الفريق إىل خيار كلية رشيكة عرب اإلنرتنت.
•إذا كان الخيار املحيل متا ًحا ملنشأة ما ،فيجب عىل أعضاء
الفريق أن يكونوا مقيمني يف الوالية التي تقع فيها الكلية
الرشيكة.

•ميكن ألعضاء الفريق املؤهلني الذين لديهم العديد من املعالني
االستفادة من امليزة أكرث من مرة ،ولكن ميكن لعضو واحد فقط
يف الفريق أو معال أن يشارك يف كل مرة.
•سيتم تزويد أعضاء الفريق بقامئة باملدارس املعتمدة التي
ميكنهم االختيار من بينها لالستفادة من امليزة.

هل لديك أسئلة؟ اتصل بـ betterfutures@jbssa.com

اعرف املزيد عىل

betterfutures.jbssa.com

