Đại học Cabrini là trường duy nhất ở Pennsylvania hợp tác với

TheDream.US để cung cấp học bổng cho thanh niên nhập cư không có
giấy tờ khi họ thực hiện ước mơ về giáo dục đại học của bản thân.

Tọa lạc tại Radnor, PA, chỉ cách

người nhập cư. Gần 1.500 sinh viên đại

Tây, Cabrini là tổ chức Công giáo cam kết

thân thiện của Cabrini.

Philadelphia 30 phút chạy xe về phía

giúp đỡ những người không được phục
vụ thông qua chương trình Education

of the Heart, tập trung vào sự xuất sắc
trong học tập, sự tham gia của cộng

đồng và phát triển khả năng lãnh đạo.
Sứ mệnh công bằng xã hội của trường
Đại học này bắt nguồn ngay từ tên

gọi, Thánh Frances Xavier Cabrini (Mẹ

Cabrini), là vị thánh bảo trợ của những

học là một phần của cộng đồng cá nhân,
Chương trình tiếp cận đại học và thành
công lớn nhất quốc gia dành cho sinh
viên không có giấy tờ, TheDream.US

cung cấp học bổng bao gồm học phí, lệ

phí, sách và đồ dùng lên đến $37,000 cho
sinh viên đại học lần đầu hoặc lên đến

$31,000 cho sinh viên tốt nghiệp đại học
cộng đồng để lấy bằng cử nhân.

Sinh viên không có giấy tờ phải nộp đơn cho cả Cabrini và TheDream.US để được
xem xét cấp học bổng và phải đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện.
Mốc ngày tháng quan trọng:

• Ngày 28 tháng 2: Hạn chót nhận Học bổng Quốc gia TheDream.US.

• Cuối tháng 4: TheDream.US thông báo những người được trao học bổng.

• Trước ngày 8 tháng 5: Ứng viên nhận học bổng phải được chấp nhận vào Cabrini.
• Ngày 8 tháng 5: Hạn chót để nhận Học bổng TheDream.US.

Bạn đang tìm thêm
thông tin?

TheDream.US
Tham khảo Chương trình Học
bổng Quốc gia TheDream.US

• 855.376.7076
Hỏi về Chương trình Học bổng
TheDream.US
Đại học Cabrini
• admit@cabrini.edu
• 610.902.8552 hoặc
1.800.848.1003

