Stypendium dla każdego ucznia
publicznej szkoły średniej w REJONIE
Harper College, ZAKŁADAJĄCE
FINANSOWANIE nawet dwóch lat
nauki w szkole wyższej.
A gdybyśmy mogli obiecać każdemu uczniowi chodzącemu do
publicznej szkoły średniej na północno-zachodnich przedmieściach
dwa lata nauki w szkole wyższej za darmo, pod warunkiem
że sobie na to zapracuje? Pomyśl o możliwościach dla uczniów
i rodziców oraz korzyściach dla lokalnego rynku pracy. Dwa lata
w szkole wyższej. Bez opłaty za studia.
W ramach programu stypendialnego „Promise” organizowanego
przez Harper College każdy kwalifikujący się nowy uczeń
publicznej szkoły średniej w Rejonie Harper może zapewnić sobie
dwa lata darmowych studiów w Harper College, jeśli będzie miał
dobre stopnie, wysoką frekwencję, nie będzie powtarzać klas,
ukończy szkołę w odpowiednim terminie i będzie działać na rzecz
swojej społeczności.

KORZYŚCI PROGRAMU „PROMISE”

65%

4,1%

75%

Odsetek absolwentów: 65%
zamiast 31%

Mniejsze bezrobocie

Znaczenie pokoleniowe

4,1%, jeśli chodzi o osoby
z dyplomem szkoły wyższej
w porównaniu z 9,4%, jeśli
chodzi o osoby tylko
z wykształceniem średnim.

Dzieci wychowane w rodzinie
osoby, która posiada stopień naukowy
mają o 75% większe szanse na
uzyskanie dyplomu. Ta tendencja może
przyczynić się do zniwelowania różnicy
ekonomicznej między gospodarstwami
domowymi w przyszłości.
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Odsetek studentów biorących udział
w podobnym programie stypendialnym
w Peorii, IL, którzy ukończyli studia
lub uzyskali dyplom dzięki transferowi
punktów z innego programu, wyniósł
65%, a tylko 31% dla studentów, którzy
nie uczestniczyli w takim programie.

harpercollege.edu/promise

Zasady funkcjonowania
Kryteria przyznania stypendium „Promise” zostały opracowane wspólnie przez Harper College, rejonowe publiczne szkoły
średnie i liderów biznesu z północno-zachodnich przedmieść w celu wpajania umiejętności życiowych i nawyków, które
pomogą studentom osiągnąć sukces w szkole wyższej, a przedsiębiorcom zapewni wykształconych, wykwalifikowanych
i wysoko zmotywowanych pracowników. Program „Promise” opłaca certyfikaty zawodowe i dwuletnie studia. Od wszystkich
uczestników wymaga się wypełnienia bezpłatnego wniosku w sprawie federalnej pomocy studenckiej, w skrócie FAFSA
(wymagany numer ubezpieczenia społecznego).

W SZKOLE ŚREDNIEJ

W HARPER COLLEGE

Program rozpoczyna się od drugiego półrocza pierwszej
klasy szkoły średniej. Jeżeli uczeń spełnia wymagania
w zakresie frekwencji, dyscypliny, dobrych wyników,
wytrwałości i pracy społecznej, może zapewnić sobie
nawet dwa lata darmowych studiów w Harper College.

Jeśli uczeń szkoły średniej spełnia te kryteria, może
zapewnić sobie pierwszy semestr studiów w Harper
College bezpłatnie. Następnie może kontynuować
studia w Harper College za darmo semestr po
semestrze (maks. do 4 semestrów, 60 zaliczeniowych
godzin zajęć), jeśli spełnia następujące kryteria.

FREKWENCJA

DYSCYPLINA/WYNIKI W NAUCE

(3 spóźnienia są równe jednej nieobecności)

Niedopuszczalne są oceny D i F oraz wycofania
z zajęć

Minimalna średnia ocen (GPA):
I semestr			
2,2
II semestr			2,3
III semestr		
2,5
IV semestr		
2,5

Uczniowie mogą opuścić tylko tyle dni:
Drugie półrocze pierwszej klasy
5
Druga klasa			9
Trzecia klasa			8
Czwarta klasa			
7

DYSCYPLINA/WYNIKI W NAUCE

Gotowość do podjęcia studiów w szkole wyższej.
Minimalna roczna średnia ocen (nieważona):
Rejony

211, 220* 214*

II półrocze, pierwszej klasy 2,0
Druga klasa			2,25
Trzecia klasa			2,25**
Czwarta klasa			2,3**

3,0
3,25
3,25**
3,3**

WYTRWAŁOŚĆ

√√ Student musi uczestniczyć w każdym
semestrze w pełnym wymiarze godzin
(przynajmniej 15 godzin zaliczeniowych).
√√ Student musi uczestniczyć w każdym
kolejnym semestrze (zimowym/letnim),
aż do uzyskania dyplomu lub stopnia
naukowego – maks. 4 semestry.

* Skala 4,0 – rejony 211 i 220
* Skala 5,0 – rejon 214
**Niedopuszczalne są oceny semestralne D i F

√√ Program nie obejmuje nauki w ramach
sesji letniej.

WYTRWAŁOŚĆ

PRACA SPOŁECZNA

√√ Sprostanie minimalnym normom punktowym
na koniec każdego roku.
√√ Kończenie klas w terminie wraz z innymi
uczniami z tej samej klasy.

PRACA SPOŁECZNA

Liczba godzin w roku:
Drugie półrocze pierwszej klasy
5
Druga klasa			10
Trzecia klasa			
15
Czwarta klasa			20

Wymagania dotyczące pracy społecznej
muszą zostać spełnione w ramach programu
związanego z Harper.
Liczba godzin w semestrze:
I semestr			
10
II semestr			10
III semestr		
10
IV semestr		
10
Pełne informacje na temat programu można znaleźć, logując
się na stronie harpercollege.edu/promise. Wymogi
programu mogą ulec zmianie.

Harper College stosuje zasadę, według której wszyscy mają jednakowy dostęp do oferowanych programów, bazy naukowej i możliwości zatrudnienia bez względu na rasę, kolor skóry, wyznanie, religię, pochodzenie etniczne, płeć, wiek, stan cywilny, niepełnosprawność, status przyznanej pomocy socjalnej, status
kombatanta czy orientację seksualną. 20909 6/15 JD

Stypendium,
które się opłaca.

