Firma Hormel Foods jest
zobowiązana zapewnić możliwość
nauki w college’u dzieciom naszych
zainspirowanych członków zespołu.

Rozpoczynamy program w momencie, gdy płacenie za college stało się dla wielu osób trudne,
oraz gdy lokalne placówki-fundament tak wielu
społeczności w Stanach Zjednoczonych - borykają się z problemem rekrutacji.

Są jedynie dwa wymagania edukacyjne: uczeń
kończy szkołę średnią oraz spełnia wymogi
rekrutacji na lokalny college. Będziemy
współpracować z lokalnymi college’ami w
miastach, w których prowadzimy działalność.

Program Inspired Pathways zapewni dwuletnią
naukę w college’u dla dzieci pozostających na
utrzymaniu wszystkich członków zespołu Hormel Foods w Stanach Zjednoczonych, rozpoczynając jeszcze w tym roku od uczniów rozpoczynających naukę w college’u w roku 2021/2022.

Oprócz programu gwarancji czesnego
zapewnione zostaną zasoby programowe
i lokalne komitety mentorskie, aby zapewnić
studentom zasoby, w tym pomoc w składaniu
wniosków, odbywaniu staży i w pozostałych
możliwościach rozwoju zawodowego.

Program Inspired Pathways został opracowany
tak, by objąć wszystkie dzieci pozostające na
utrzymaniu członków zespołu Hormel Foods i
nie jest zależny od wyników nauki ani od rezultatów egzaminów.

Dowiedz się więcej lub
skontaktuj z nami, pisząc na

HormelInspiredPathways.com
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Zaangażowanie
Dowiedz się więcej lub skontaktuj
z nami, pisząc na

HormelInspiredPathways.com

Rodzice i studenci
Oto kilka istotnych informacji dotyczących procesu rekrutacji i linii czasu. Wszystkie informacje są
dostępne na stronie internetowej programu lub u
przedstawiciela działu kadr.
• Uczniowie mogą składać wnioski, jeśli któreś z
ich rodziców lub prawnych opiekunów jest uprawnionym do otrzymywania dodatków pracownikiem Hormel Foods, zatrudnionym w pełnym
lub niepełnym wymiarze godzin od przynajmniej
jednego (1) roku, licząc wstecz od 1 listopada
2021 r., dla rekrutacji na semestr zimowy 2021. W
przyszłości rekrutacja będzie liczona od 1 sierpnia
danego roku.
• Wnioski będzie można składać od listopada 2020
r. w przypadku uczniów rozpoczynających naukę
jesienią 2021 r. Najpierw uczniowie muszą uzupełnić, przesłać i załączyć wniosek FAFSA. Mamy
świadomość, iż może to stanowić duże wyzwanie i
zapewnimy zasoby, aby pomóc rodzicom i uczniom
podczas tego procesu.

• Instytucja musi być lokalnym collegem, w którym
uczeń ma prawo do nauki w ramach danego stanu.
Kwalifikują się tylko państwowe college’a non-profit. Uczelnia musi być akredytowaną Amerykańską
instytucją i musi być uwzględniona na oficjalnej
stronie internetowej Amerykańskiego Departamentu Edukacji.
• Hormel Foods zapewni granty na naukę do co
najwyżej czterech semestrów edukacji niepełnej
wyższej. Kwoty grantów będą obliczane po określeniu wszystkich pozostałych pomocy finansowych.
Uczniowie będą mieli 4 lata (8 semestrów) po
ukończeniu szkoły średniej na wykorzystanie
grantów na naukę na 4 semestry.
• Studenci muszą uczęszczać na wszystkie zajęcia
oraz osiągać dobre wyniki w nauce na uczelni, do
której uczęszczają.

• Uczniowie ze szkół średnich wAustin lub
Pacelli muszą najpierw złożyć wniosek o Stypendium Austin Assurance pod adresem AustinAssurance.org. Stypendium to pokrywa czesne i inne
• Składający wniosek muszą wykazać, iż odwołali
się do wszystkich krajowych, stanowych i lokalnych opłaty w lokalnym college’u Riverland.
organów pomocy finansowej, przesyłając Raport
wsparcia ucznia FAFSA wraz z wnioskiem.

Społeczności lokalne
Nasze lokalne college’a pomagają tworzyć
szkielet naszych zainspirowanych społeczności. Jesteśmy zobowiązani do współpracy
z naszymi lokalnymi college’ami i członkami
społeczności, aby program ten mógł odnieść
jak największy sukces.

Chcesz pomóc w programie?
• Zgłoś się jako wolontariusz do Lokalnego
komitetu doradczego
• Zostań trenerem / mentorem college’u
• Skontaktuj się z nami, pisząc na
HormelInspiredPathways.com
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