
KUTUMA MAOMBI KWA UW-MADISON
Je! UW–Madison hutafuta nini katika utumaji maombi na 
wanafunzi wanapaswa kuwa wakifanya katika shule za katikati 
na sekondari ili waingie?
Mchakato wa maombi ya UW–Madison ni wa kina. Wanafunzi 
ambao wamefanikiwa zaidi katika mtaala unaopatikana katika shule 
zao watachukuliwa kuwa waombaji wa ushindani. Hii ni pamoja na 
kuchukua madarasa ya juu (hasa katika nyanja za math, Kiingereza, 
sayansi, masomo ya kijamii, na lugha za kigeni) na kupata alama 
nzuri. Pia ni pamoja na alama nzuri za mtihani na kushiriki katika 
shughuli za ziada (kazi, majukumu ya familia, uongozi).

Je! Maombi yanapaswa kuwasilishwa lini?
Kwa Wanafunzi Wapya: 
Maombi ya semista ya majira ya fall yanafaa kuwasilishwa Novemba 
1 kwa Hatua za Mapema na Februari 1 kwa Uamuzi wa Mara kwa 
Mara. Maombi ya semista ya majira ya spring yanafaa kuwasilishwa 
Oktoba 2.

Kwa Wanafunzi Katika Vyuo Vikuu Vingine:
Maombi ya semista ya majira ya fall yanafaa kuwasilishwa Februari 1 
kwa Uamuzi wa Kipaumbele na Machi 1 kwa Uamuzi wa Mara kwa 
Mara.
Maombi ya semista ya majira ya spring yanafaa kuwasilishwa 
Oktoba 16 

Ninahitaji kutuma maombi ya nini?
1. Maombi Ya Nafasi Chuoni
2. Ada Ya Maombi
3. Nyaraka Rasmi Za Majibu

• Tunahitaji nyaraka rasmi za majibu ya kazi zote za shule za 
sekondari na za chuo. Nyaraka rasmi za majibu zinapaswa 
kutumwa moja kwa moja kutoka kila shule iliyohudhuriwa.

4. Alama Rasmi Za Mtihani
• Alama za mtihani kutoka kwa ama ACT au SAT zinahitajika 

na zinapaswa kutumwa moja kwa moja kutoka kwa shirika la 
kufanyiza mtihani. 

• Watuma maombi wa Mwaka Wa Kwanza kutoka nchi 

zisizozungumza Kiingereza wanapaswa kuwasilisha alama za 
mtihani wa TOEFL au IELTS isipokuwa iwe kwamba lugha 
ya Kiingereza ndiyo ilikuwa lugha ya kufunziwa kwa kila kozi 
katika miaka yote ya sekondari.

5. Insha Mbili
6. Barua Moja Inayohitajika Ya Kupendekezwa Kwako

Ikiwa nataka kutuma maomba kwenye shule zaidi ya moja za 
mfumo wa UW, je, nitatuma maombi kwenye shule zote za 
mfumo wa UW kwa pamoja au kando kando?
Unaweza kutuma maombi kwa UW–Madison kwa kutumia mfumo 
wa UW wa utumaji maombi au maombi ya Kawaida. Hakuna 
upendeleo wa moja dhidi ya nyingine. Kila moja inagharimu $ 60; 
hata hivyo, ada za ondoleo la ugharamikiaji zinapatikana. Kwa kuwa 
Pamoja na programu ya mfumo wa UW na Programu ya Kawaida 
unayotuma maombi kwayo katika kila shule / chuo kikuu kando 
kando na kulipa kila ada sambamba ya kutuma maombi (isipokuwa 
upewe ondoleo la kulipa ada kutoka shule bayana).

Nani ana kipaumbele cha kuja kwa UW? Wanafunzi kutoka 
Wisconsin au kutoka nje ya jimbo?
Kama taasisi muhimu ya serikali tuna jukumu la kukuza wanafunzi 
ambao wanatushurutisha kuwa na idadi ya 3,600, au takriban 50%, 
ya wanafunzi wanaoingia wakiwa wakazi wa Wisconsin.

KULIPA SHULE
Je, niomba kwa ajili ya usaidizi / msaada wa kifedha kabla au 
baada ya kumaliza maombi ya chuo kikuu?
FAFSA, au Free Application for Federal Student Aid, inapatikana 
kila Oktoba 1 kwa mwaka ujao wa elimu (kwa mfano, tumia mwaka 
wa 1 Oktoba 2018 kwa mwaka wa 2019-2020 wa shule). Wanafunzi 
wanaweza kuomba mtandaoni kwenye fafsa.gov kabla au baada ya 
kuwasilisha maombi ya UW–Madison. Kumbuka kwamba maelezo 
ya mapato ya familia (k.m., federal income tax) hutumiwa kutoka 
mwaka uliopita wa kodi.
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“Kizazi cha kwanza” kinamaanisha nini?
“Kizazi cha kwanza” kinaelezewa na mfumo wa University of Wis-
consin kama vile hamna mzazi yeyote aliyehitimu na shahada (k.v. 
shahada ya miaka 4 kutoka chuo cha elimu ya juu).

Nini Ahadi ya Mafunzo ya Bucky?
Mpango huo unahakikishia scholarships na ruzuku za kulipa kwa ajili 
ya mafunzo na ada zilizogawanyika kwa wanafunzi wakaazi za jimbo 
la Wisconsin ambao kipato cha jumla (AGI) cha familia zao kilicho-
rekebishwa ni $ 56,000 au chini. Wanafunzi wa Mwaka wa kwanza 
wanaweza kupata msaada huu wa kifedha kwa semista 8 zinazofua-
tana ilhali wanafunzi wa uhamisho wanaweza kupata msaada huu 
kwa semista 4 zinazofuatana.

Ahadi ya Badger ni nini?
Mpango huo unahakikisha kipindi cha mafunzo ya bure na ada 
zilizogawanywa kwa wanafunzi wa kizazi cha kwanza wa wakazi wa 
Wisconsin ambao wamefanikiwa kuhamishwa kutoka kwa vyuo vi-
kuu vyovyote vya UW vya miaka mbili au kutoka kwenye mipango 
ya shahada ya sanaa huria katika chuo cha Madison Chuo Kikuu 
cha Ufundi cha Eneo la Madison, Chuo Kikuu cha Ufundi cha 
Eneo la Milwaukee, na taasisi nyingine mshirika wa UW-Madison.

Mpango wa FASTrack ni nini?
Programu ya FASTrack imeundwa kwa wakazi wanaoingia Wis-
consin kwa mwaka wa kwanza. Mpango huo hushughulikia mahitaji 
yote ya mwanafunzi (k.v. hitaji kama ilivyoelezwa na matokeo ya 
FAFSA) kwa kutumia udhamini, ruzuku na kujifunza kazi. Wanafun-
zi wote wanaoingia, ambao wanawasilisha FAFSA, hupitiwa moja 
kwa moja na hakuna maombi ya kando ya kuzingatiwa. Wanafunzi 
ambao hupewa tuzo la Serikali la Pell Grant na wana alama ya 
ACT >=30, ambao hupewa tuzo la Serikali la Pell Grant na ni 
wanafunzi wa kizazi cha kwanza, na / au ambao familia zao hupokea 
msaada wa umma (k.v. SNAP, chakula cha mchana kilichopunguz-
wa cha bila malipo) huchaguliwa moja kwa moja.

Je! Ninahitimu Ahadi ya Bucky Kulipiwa Masomo, Badger 
na / au FASTrack ikiwa nina DACA au mimi ni mwanafunzi 
asiyekaguliwa?
La. Kila mojawapo ya fursa hizi inahitaji uwe mkaaji wa Wisconsin, 
inayoamrishwa na sheria ya serikali, ambayo kwa kawaida haipeanwi 
kwa DACA au wanafunzi wasiokaguliwa. Kila mojawapo pia inahi-
taji FAFSA, ambayo haiwezi kukamilishwa na DACA au mwana-
funzi asiyekaguliwa. Hata hivyo, kuna idadi ya scholarships ndogo 
zinazopatikana kwa ajili ya wanafunzi ambazo wanafunzi wanaweza 
kutuma maombi ambayo hayahitaji ustahiki wa FAFSA.

Wanafunzi wa kimataifa au wasiokaguliwa wanaweza kuomba 
msaada ya kifedha?
Wanafunzi ambao hawajakaguliwa au wa kimataifa hawawezi 
kuwasilisha FAFSA lakini wanaweza kustahiki scholarships za 
kisehemu za masomo. Kwa maswali au taarifa zaidi, wasiliana kwa 
608-262-3060 au andika barua pepe finaid@finaid.wisc.edu.

Je, mshauri wa shule ya sekondari ni rasilimali nzuri kwa mas-
wali kuhusu misaada ya kifedha? 
Ndio, na ndivyo ilivyo nasi. Tuko wazi kwa maswali ya misaada ya 
kifedha, hata kwa wanafunzi ambao hawana lazima kuhudhuria 
UW-Madison. Wanafunzi na familia wanaweza kutufuata kwenye 
Twitter kwenye @UWMad_FinAid ziara yetu tovuti yetu finan-
cialaid.wisc.edu ili kujifunza kuhusu matukio na saa za uwasilishaji / 
maeneo ya wanafunzi na familia wanaotafuta taarifa za ziada.

MASOMO
Ni masomo gani ambayo unaweza kusoma katika UW-Madi-
son?
Karibu kitu chochote! Tuna masomo makuu 140 katika shule 8 / 
vyuo vikuu. Sisi pia tuna masomo ya vyeti katika maeneo mbalim-
bali ambayo shule nyingi huyaita “madogo.” Yakague hapa:  wisc.
edu/academics.

MAISHA KWENYE CHUO
Je, ni rahisi kushiriki na kukutana na watu wapya?
Tuna zaidi ya mashirika 900 ya wanafunzi pamoja na michezo Kuu 
10 ya Badger, michezo ya kimburamu na klabu, fursa ya sanaa na 
utamaduni kama tamasha, wana-vichekesho, na usiku wa filamu, 
pamoja na tani za fursa nyingine za kukutana na watu wapya na 
kujaribu vitu vipya!

Je, ninahitaji kuishi katika mabweni?
Wanafunzi hawana haja ya kuishi katika mabweni katika UW-Mad-
ison lakini kuhusu 95% ya wanafunzi wetu wa kwanza kufanya. Kuna 
mabweni 19 na aina mbalimbali za chaguzi nyingine za kuishi katika 
eneo hilo.

JIFUNZE MENGI
Ninawezaje kujifunza mengi kuhusu UW–Madison?
Tunatoa ziara za bure na mawasilisho ya jinsi ya kujiunga na chuo 
katika juma pamoja na baadhi za wikendi. Mawasilisho haya na ziara 
zinakuwezesha kujifunza mengi kuhusu chuo, yote tunayopeana, 
rasilimali, na kujionea nchi ya Badger wewe mwenyewe. Jifunze 
mengi kwa kutembelea 

Ikiwa nina maswali kuhusu mchakato wa kutuma maombi au 
utumaji maombi wangu ni nani ninayeweza kuwasiliana naye?
Unaweza kufikia Ofisi ya Nafasi na Usajili katika onwisconsin@
admissions.wisc.edu.


