
Quem recebe a Bolsa Grant? A partir de 2013, todos os bebês nascidos de residentes em 
Maine são premiados com uma Bolsa Alfond no valor de US$ 500. Até o final de 2020, a ASF, Alfond Scholarship 
Foundation, investiu mais de US$ 58 milhões em mais de 116.000 crianças de Maine. O seu filho é um deles? A Bolsa 
Grant também esteve disponível de forma mais limitada entre 2008 e 2012. Para mais informações, visite  

www.MyAlfondGrant.org.

Como funciona?
• A Alfond Scholarship Foundation, organização sem fins lucrativos, concede a Bolsa Grant de US$ 500 a todos os  
 bebês elegíveis de Maine.
• Os fundos são investidos em conta de propriedade da Alfond Scholarship Foundation. Já que a Bolsa Grant de  
 US$ 500 é investida em uma idade precoce, ela tem um período de ao menos 18 anos para crescer.
• Quatro vezes por ano, nós enviamos informações por correio mostrando o valor atual da Bolsa Alfond de US$ 500.
• A Bolsa Grant pode ser usada para pagar por faculdades e universidades, faculdades comunitárias e muitas 
 escolas de ofício. A bolsa pode ser usada para pagar por acomodação, refeições, livros e computadores.
• A bolsa não representa uma conta na qual você pode fazer contribuições. Se as famílias quiserem investir na   
 educação futura dos seus filhos, terão de abrir as suas próprias contas.

O que os pais podem fazer?
O site MyAlfondGrant oferece informações, dicas e recursos para crianças e pais!  
Visite o nosso website, www.MyAlfondGrant.org, para:

• Verificar o valor da bolsa do seu filho - o valor muda ao longo do tempo!
• Atualizar as suas informações de contato
• Criar o plano MyPlan para ajudar o seu filho a ter sucesso
• Compartilhar uma história sobre a sua família ou seu filho
• Encontrar informações para ajudar o seu filho a alcançar um futuro brilhante

Siga-nos no Facebook e no Instagram!

O que é a 
Bolsa Alfond?

A Bolsa Alfond é uma quantia de US$ 500 investida na educação das crianças de Maine após 

o ensino médio (secundário). A bolsa é uma ótima ferramenta para ajudar famílias a começar 

a se preparar, logo no início da vida de uma criança, para o ensino superior. É um presente 

dado às crianças de Maine pelo empresário e filantropo de Maine, Harold Alfond.
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