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الخطوة 5 - نتائج FAFSA الخاصة بك!
سترسل لك وزارة التعليم األمريكية  تقرير المساعدة الطالبية (SAR) - نتيجة 

معالجة FAFSA الخاص بك. راجع SAR الخاص بك، وإذا لزم األمر، قم بإجراء 
تغييرات أو تصحيحات وأرسل SAR الخاص بك إلعادة المعالجة. يمكنك إرسال 

التصحيحات عبر اإلنترنت على www.studentaid.gov. سيحتوي SAR الخاص 
بك الكامل والمصحح على مساهمة األسرة المتوقعة (EFC) أو مؤشر اإلعانة 

الطالبية (SAI)، والذي يحدد أهلية مساعدة الطالب الفيدرالية الخاصة بك.

الخطوة 6 - نتائج مساعدات والية نيوجيرسي!
سترسل HESAA بريًدا إلكترونًيا إلى عنوان البريد اإللكتروني المدرج في FAFSA والذي 
سيحتوي على معرف والية نيوجيرسي / HESAA الخاص بك. سُيطلب منك إنشاء 

 .NJFAMS لتسجيل الدخول إلى بوابة الطالب NJFAMS معرف مستخدم وكلمة مرور
يمكنك العثور على معلومات "قائمة المهام" و"المكافئة واألهلية" الخاصة بك 

باإلضافة إلى وظائف أخرى لمساعدتك في عملية المساعدة الحكومية.

الخطوة 7 - تحقق من إجاباتك!
إذا تم اختيارك للتحقق الفيدرالي، فسيطلب منك مكتب المساعدة المالية في 

مدرستك تقديم اإلقرارات الضريبية وغيرها من المستندات، حسب االقتضاء. تأكد 
من االلتزام بالمواعيد النهائية للمدرسة.

(لطلب نسخة اإلقرار الضريبي من مصلحة الضرائب األمريكية، انتقل إلى 
www.irs.gov - إنه مجاني) قد تطلب والية نيو جيرسي أيًضا مستندات للتحقق 

من المعلومات الواردة في FAFSA. سيطلب منك HESAA تقديم نسخة من اإلقرار 
الضريبي ومستندات أخرى حسب االقتضاء.

الخطوة 8 - احصل على إجابات ألسئلة المكافئة!
كل الطالب: اتصل بمكتب المساعدة المالية إذا كان لديك أي أسئلة حول 

المساعدة المقدمة.
المتقدمون ألول مرة: مراجعة خطابات المنح من المدارس لمقارنة مبالغ وأنواع 

المساعدة المقدمة. حدد المدرسة التي ستلتحق بها بناًء على مزيج من (أ) مدى 
مالءمة المدرسة الحتياجاتك و (ب) قدرتها على تحمل التكاليف بعد أخذ جميع 

المساعدات في االعتبار.

عىل للحصول بطلب للتقدم
والدولة الفيدرالية الطالب مساعدة

خطوات 8

الخطوة 1 - احصل على مساعدة مجانية!
�ن: �جانية ومساعدة �علومات �لى احصل

�هنية �درسة أو �ليتك أو �درستك مستشار
وزارة 4480-584-609 HESAA - www.hesaa.org/Pages/FAFSA.aspx أو

Fed-Aid (1-800-433-3243)-4-800-1 أو www.ed.gov - األمريكية التعليم
المساعدة المجانية متاحة في أي وقت أثناء عملية التقديم! يرجى المالحظة: لن 

تضطر أبًدا إلى الدفع مقابل المساعدة.

الخطوة 2 - تعرف على المواعيد
النهائية لعام 2023-2022!

المواعيد النهائية لوالية نيو جيرسي
المتقدمون ألول مرة في والية نيوجيرسي 

المتقدمون في الخريف / الربيع -15  سبتمبر2023 
الربيع فقط - 15 فبراير 2024

متلقو منحة مساعدة رسوم التجديد
15 أبريل2023 

المواعيد النهائية الفيدرالية
أكمل FAFSA بين 1 أكتوبر و 30 يونيو من العام التالي (ال توجد استثناءات ألي من 

التاريخين) ولكن تنطبق في أقرب وقت ممكن. للوفاء بالمواعيد النهائية، تقدم عبر 
.www.studentaid.gov اإلنترنت على

قد يكون لكليتك مواعيد نهائية أيًضا.

الخطوة 3 - إنشاء تسجيل دخول
FEDERAL STUDENT AID (FSA)

قم بإنشاء معرف المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك من خالل االنتقال 
 .FSA وإنشاء معرف www.studentaid.gov/fsa-id/sign-in/landing إلى

سيحتاج الطالب وولي األمر إلى إنشاء معرف FSA الخاص بهم على هذا الموقع. 
FAFSA سيستخدم الطالب معلومات تسجيل الدخول الخاصة به للوصول إلى

.FAFSA وسيستخدم الوالد هويته للتوقيع على ،www.studentaid.gov على

الخطوة 4 - أكمل FAFSA الخاص بك
www.fafsa.gov. سيقوم الطالب بتسجيل  لبدء FAFSA الخاص بك، انتقل إلى

الدخول باستخدام معرف FSA الخاص به. استخدم أداة IRS السترداد البيانات 
)( إلكمال FAFSA الخاص بك! إذا لم تتمكن من استخدام DRT، فستحتاج  DRT
NJ إلى جمع اإلقرارات الضريبية لعام 2021 وسجالت الدخل األخرى. يجب على

Dreamers إكمال تطبيق NJ Alternative فقط. انتقل إلى
www.hesaa.org/Pages/NJAlternativeApplication.aspx إلكمال طلبك.




