EMPOWER ILLINOIS

Organizacja przyznająca stypendia z programu
stypendialnego uzyskanego z kredytu podatkowego
PROCES SKŁADANIA APLIKACJI
I KLUCZOWE DATY

DOKUMENTY KONIECZNE DO ZŁOŻENIA
APLIKACJI

KROK 1

Aby ubiegać się o stypendium z kredytu podatkowego,
będziesz potrzebować dowodu rezydencji w stanie Illinois,
skorygowanego dowodu swoich dochodów brutto i ważnego
adresu e-mailowego. Przez cały proces aplikacji powinieneś
w tym celu wykorzystać najnowszy dokument potwierdzający dochody domostwa z tego samego roku. Zalecamy zabezpieczenie tych materiałów już teraz – zeskanowanie ich
lub zrobienie im zdjęć. Dzięki temu będą one na wyciągnięcie
ręki, kiedy nadejdzie czas na wypełnienie wniosku.

W środę 15 stycznia o 6:30 p.m. możliwy będzie dostęp do
formularza rezerwacji na stronie internetowej Empower
Illinois.
Informacje konieczne do wypełnienie formularza rezerwacji:
• Imiona i nazwiska rodziców
• Informacje kontaktowe – adres, numer telefonu, adres
e-mailowy
• Imię (imiona) dziecka (dzieci) włączywszy wszystkie
dzieci, dla których zamierzasz ubiegać się o stypendia
O godz. 7 p.m. należy wysłać formularz rezerwacji. Przesłana
rezerwacja zostanie naznaczona znacznikiem czasu. Jest
to krytyczny krok, ponieważ liczy się Twój znacznik czasu,
który może wpłynąć na prawdopodobieństwo otrzymania
stypendium. Ważne jest, aby wypełnić ten formularz
dokładnie o godzinie 7 p.m. Każda minuta ma tu znaczenie.
KROK 2
Począwszy od piątku, 17 stycznia 2020 r. powinieneś
wypełnić pełną aplikację stypendialną za pośrednictwem
internetowego portalu uczniowskiego Empower Illinois.
Emailem otrzymasz instrukcję, w jaki sposób, po dokonaniu
rezerwacji (krok 1) należy założyć profil ucznia. Empower
Illinois rozpocznie przyznawanie stypendiów w poniedziałek
27 stycznia 2020 roku. Nagrody stypendialne zależą od
dostępności środków w wybranej szkole. Zalecamy złożenie
wniosku przed poniedziałkiem 27 stycznia, aby zwiększyć
swoje szanse na otrzymanie stypendium.
Aplikacja będzie dostępna w języku polskim.

Dowód rezydencji w stanie Illinois (jeden z poniższych dla
domostwa):
• Formularz rządowy 1040 z nazwiskiem i aktualnym
adresem
• Prawo jazdy stanu Illinois z aktualnym adresem
• Karta identyfikacyjna Illinois (wydana przez Sekretarza
Stanu) z aktualnym adresem
• Rachunek za usługi komunalne z nazwą i aktualnym
adresem
• Zestawienie z WIC lub SNAP z nazwą i aktualnym adresem
• Formularz W-2 lub 1099 z imieniem i nazwiskiem i aktualnym adresem
• Umowa o wynajem mieszkania (aktualny adres) w imieniu
rodzica
Dokument potwierdzający dochody:
• Zwrot podatku federalnego, strony 1 i 2
Jeśli nie posiadasz swojego formularza federalnego zwrotu
podatkowego, możesz złożyć jeden z poniższych dokumentów, jako dowód dochodów skorygowanego dochodu brutto:
• W-2
• 1099 (s)
• Oświadczenie o korzyściach WIC lub SNAP
• Odcinek z czeku na koniec roku
• List na papierze firmowym od pracodawcy (-ów)
wskazujący wypłacone wynagrodzenie gotówkowe.
Ważny adres e-mailowy (np. Gmail, Hotmail, AOL, etc.)

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić stronę, empowerillinois.org.

BIG SHOULDERS FUND

Organizacja przyznająca stypendia z programu
stypendialnego uzyskanego z kredytu podatkowego
PROCES SKŁADANIA APLIKACJI I KLUCZOWE DATY
W tym roku aplikacja składana przez SGO Big Shoulders Fund będzie dwuetapowa.
KROK 1
Krok 1 będzie dostępny we wtorek 14 stycznia o godzinie 8 rano. Aby dopełnić go i otrzymać znacznik
czasu z datą i godziną, wnioskodawcy muszą podać
następujące informacje:

KROK 2
Krok 2 wnioskodawcy zostaną poproszeni o przedstawienie dowodu rezydencji w stanie Illinois i skorygowanego dowodu dochodów brutto.

• Liczbę członków gospodarstwa domowego

Dowodem zamieszkania i aktualnego adresu
Illinois może być (jeden z poniższych dla gospodarstwa domowego):

• Numer dystryktu szkolnego, w którym mieszkasz

• Prawo jazdy stanu Illinois z aktualnym adresem

• Federalny, skorygowany dochód brutto za rok 2018
lub 2019

• Karta identyfikacyjna Illinois (wydana przez
Sekretarza Stanu) z aktualnym adresem

• Imiona i nazwiska uczniów oraz daty ich urodzenia

• Rachunek za usługi komunalne z nazwą i aktualnym
adresem

• Dane kontaktowe rodziców / opiekunów

• Płeć i rasę ucznia / uczniów
• Oceny uczniów w roku szkolnym 2020/21
• Nazwę prywatnej szkoły, do której uczeń ma
zamiar uczęszczać
Ze względu na ograniczenia finansowanie tego programu, nie wszyscy wnioskodawcy zostaną poproszeni o dopełnienie kroku 2. Big Shoulders Fund po 14
stycznia, biorąc pod uwagę dostępne darowizny,
wyśle wiadomość e-mailem do ograniczonej liczby
wnioskodawców. W e-mailu tym wnioskodawcy
zostaną poproszeni o dopełnienie kroku 2 procesu
składania aplikacji i przesłanie dokumentacji weryfikującej dochody i miejsce zamieszkania. Aby uzyskać
więcej informacji na ten temat, jak również, by
znaleźć porady dotyczące wypełnienia aplikacji, prosimy odwiedzić stronę bigshouldersfundsgo.org.

• Umowa o wynajem mieszkania (aktualny adres)
w imieniu rodzica
Dokument potwierdzający dochody (dla wszystkich
dorosłych członków domostwa):
• Najbardziej aktualny zwrot podatku federalnego,
strony 1 i 2
• Oświadczenie złożone pod przysięgą - jeśli nie złożyłeś zeznania podatkowego Fundusz Big Shoulders
wymaga, aby wszyscy dorośli członkowie gospodarstwa domowego wypełnili i podpisali oświadczenia
pod przysięgą, iż zeznania podatkowe nie zostały
złożone i, aby dołączyli dowody dochodów. Treść
oświadczenia pod przysięgą można znaleźć na
stronie internetowej Big Shoulders Fund:
bigshouldersfundsgo.org/apply.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić stronę bigshouldersfundsgo.org.

