
TThhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  TTrriinniiddaadd  aanndd  TToobbaaggoo  iinnvviitteess  cciittiizzeennss  ttoo  aappppllyy  ffoorr
ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  ppuurrssuuiinngg    ppoosstt--sseeccoonnddaarryy  oorr  uunnddeerrggrraadduuaattee  ssttuuddiieess..  

AA..  EELLIIGGIIBBIILLIITTYY

AApppplliiccaannttss  mmuusstt::
11..  BBee  aa  cciittiizzeenn  ooff  TTrriinniiddaadd  aanndd  TToobbaaggoo  aanndd  MMUUSSTT  NNOOTT bbee  aa  ppeerrmmaanneenntt  

rreessiiddeenntt  ooff  aannyy  ootthheerr  ccoouunnttrryy
22..  BBee  EENNRROOLLLLEEDD iinn  aann  aaccccrreeddiitteedd  aanndd  ppoosstt--sseeccoonnddaarryy,,  uunniivveerrssiittyy  oorr  

tteerrttiiaarryy  lleevveell  iinnssttiittuuttiioonn;;
33..  HHaavvee  aa  mmiinniimmuumm  GGPPAA  ooff  22..0000  iiff  tthheeyy  hhaavvee  bbeeeenn  eennrroolllleedd  iinn  tthhee  

pprrooggrraammmmee  ooff  ssttuuddyy  ffoorr  mmoorree  tthhaann  oonnee  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr..  
44..  NNOOTT hhoolldd  aa  pprreevviioouuss  bbaacchheelloorr''ss  ddeeggrreeee;;
55..  PPrrooggrraammmmee  ooff  ssttuuddyy MMUUSSTT  bbee  aaccccrreeddiitteedd  bbyy  tthhee  AAccccrreeddiittaattiioonn  

((AACCTTTT))  CCoouunncciill  ooff  TTrriinniiddaadd  ooff  TToobbaaggoo

PPrrooggrraammmmeess  eelliiggiibbllee  ffoorr  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee::--
11..  AApppprroovveedd//AAccccrreeddiitteedd  pprrooggrraammmmeess  aavvaaiillaabbllee  llooccaallllyy  aanndd  rreeggiioonnaallllyy;;  

oorr
22..  AAccccrreeddiitteedd//RReeccooggnniisseedd  pprrooggrraammmmeess  aatt  ffoorreeiiggnn  iinnssttiittuuttiioonnss

pprroovviiddeedd  tthhaatt::

ii..  TThhee  pprrooggrraammmmee  ooff  ssttuuddyy  iiss  nnoott  aavvaaiillaabbllee  llooccaallllyy  oorr    rreeggiioonnaallllyy  
aanndd  iiss  rreelleevvaanntt  ttoo  tthhee  ccuurrrreenntt  ddeevveellooppmmeenntt    nneeeeddss  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy

iiii.. FFiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  iiss  nneeeeddeedd  ttoo  ccoommpplleettee  ffiinnaall  yyeeaarr  ooff  ssttuuddyy..  

BB..  CCHHAARRAACCTTEERRIISSTTIICCSS  OOFF  TTHHEE  FFIINNAANNIICCAALL  AASSSSIISSTTAANNCCEE  
PPRROOGGRRAAMMMMEE

FFiinnaanncciiaall  AAssssiissttaannccee  ((SSttuuddiieess))  PPrrooggrraammmmee  iiss  ssppeecciiffiiccaallllyy  eessttaabblliisshheedd  ttoo
pprroovviiddee  SSUUPPPPLLEEMMEENNTTAARRYY ffiinnaanncciiaall  ssuuppppoorrtt  iinn  cciirrccuummssttaanncceess  ooff  nneeeedd
aanndd  iiss  nnoott  iinntteennddeedd  ttoo  bbee  aa  ssttuuddeenntt''ss  mmaaiinn  ssoouurrccee  ooff  ffuunnddiinngg  aanndd  iiss  aa
OONNEE  TTIIMMEE  OONNLLYY aassssiissttaannccee  

11..  TThhee  pprrooggrraammmmee  ooff  ssttuuddyy  MMUUSSTT  BBEE aatt  tthhee  ppoosstt--sseeccoonnddaarryy  oorr  
uunnddeerrggrraadduuaattee  lleevveell;;

22..  RReecciippiieennttss  ooff  sscchhoollaarrsshhiippss ooffffeerreedd  bbyy  aanndd  tthhrroouugghh  tthhee  
GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  TTrriinniiddaadd  aanndd  TToobbaaggoo  aarree  NNOOTT  EELLIIGGIIBBLLEE ffoorr  
ffuunnddiinngg  uunnddeerr  tthhiiss  pprrooggrraammmmee;;

33..  TThhee  rreecciippiieenntt  ooff  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  mmuusstt  eenntteerr  iinnttoo  aann  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  
tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  TTrriinniiddaadd  aanndd  TToobbaaggoo  aanndd  ssiiggnn  aann  uunnddeerrttaakkiinngg  ttoo  
sseerrvvee  aanndd  uunnddeerrttaakkee  eemmppllooyymmeenntt  wwiitthhiinn  TTrriinniiddaadd  aanndd  TToobbaaggoo  ffoorr  aa  
ppeerriioodd  aass  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  aaggrreeeemmeenntt  uuppoonn  ssuucccceessssffuull  ccoommpplleettiioonn  ooff  
tthhee  pprrooggrraammmmee  ooff  ssttuuddyy..  

44..  FFiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  wwiillll  oonnllyy  bbee  pprroovviiddeedd  ffoorr  pprrooggrraammmmeess  ooff  ssttuuddyy  
wwiitthh  aa  dduurraattiioonn  ooff  nniinnee  ((99))  mmoonntthhss  aanndd  oovveerr;;

55..  FFiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  wwiillll  oonnllyy  bbee  pprroovviiddeedd  ffoorr  OONNEE pprrooggrraammmmee  
ooff  ssttuuddyy;;

66..  FFiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  aapppprroovveedd  iiss  NNOOTT  TTRRAANNSSFFEERRAABBLLEE ttoo  aannootthheerr  
pprrooggrraammmmee  ooff  ssttuuddyy  oorr  aaccaaddeemmiicc      iinnssttiittuuttiioonn;;

77..  FFiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  ffoorr  pprree--rreeqquuiissiittee  oorr  qquuaalliiffyyiinngg  ccoouurrsseess
WWIILLLL  NNOOTT  bbee  ccoonnssiiddeerreedd;;  

88..  IInn  eevvaalluuaattiinngg  aapppplliiccaattiioonnss,,  tthhee  FFiinnaanncciiaall  AAssssiissttaannccee  SSeelleeccttiioonn  
CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  aaccccoorrdd  pprriioorriittyy  ttoo  aapppplliiccaannttss      uunnddeerrttaakkiinngg  ssttuuddiieess  
wwiitthhiinn  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  TTrriinniiddaadd  aanndd  TToobbaaggoo  aanndd  ttoo  aapppplliiccaannttss  uunnddeerr
ttaakkiinngg  ssttuuddiieess  iinn  aarreeaass  iiddeennttiiffiieedd  aass  aa  hhiigghh  pprriioorriittyy  ffoorr  nnaattiioonnaall  
ddeevveellooppmmeenntt  wwiitthhiinn  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff      TTrriinniiddaadd  aanndd  TToobbaaggoo  ;;

99..  TThhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  TTrriinniiddaadd  aanndd  TToobbaaggoo  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ppuubblliisshh  
tthhee  nnaammeess  ooff  aapppplliiccaannttss  sseelleecctteedd  ffoorr  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee..    BByy  
aappppllyyiinngg  ffoorr  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee,,  tthhee  aapppplliiccaanntt  ggiivveess  ccoonnsseenntt  ffoorr  ssuucchh  
ppuubblliiccaattiioonn  iinn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  hhiiss//hheerr  aapppplliiccaattiioonn  iiss  ssuucccceessssffuull..

1100..  AApppplliiccaannttss  wwiillll  bbee  ggiivveenn  aa  ffoorrmmaall  NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  FFiinnaanncciiaall  AAssssiissttaannccee  
aanndd  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  aacckknnoowwlleeddggee  tthhee  nnoottiiffiiccaattiioonn,,  iinnddiiccaattiinngg  
hhiiss//hheerr  iinntteerreesstt  iinn  tthhee  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  aass  nnoottiiffiieedd..    AApppplliiccaannttss  
mmuusstt  ccoonnssiiddeerr  aanndd  aacccceepptt  tthhee  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhee  ffiinnaanncciiaall  
aassssiissttaannccee  bbeeiinngg  pprroovviiddeedd..      

1111..  AApppplliiccaannttss  mmaayy  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  aatttteenndd  aann  iinntteerrvviieeww;;
1122..  TThhee  FFiinnaanncciiaall  AAssssiissttaannccee  SSeelleeccttiioonn  CCoommmmiitttteeee  mmaayy  ccoonndduucctt  aann  ooffffiicciiaall  

vviissiitt  ttoo  tthhee  aapppplliiccaanntt''ss  hhoommee  ttoo  vveerriiffyy  iinnffoorrmmaattiioonn;;
1133..  SSuubbmmiissssiioonn  ooff  aann  aapppplliiccaattiioonn  DDOOEESS  NNOOTT gguuaarraanntteeee  ffiinnaanncciiaall

aassssiissttaannccee..

CC..  AASSSSEESSSSMMEENNTT  CCRRIITTEERRIIAA
AApppplliiccaannttss  aarree  aasssseesssseedd  bbaasseedd  oonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg::

11..  TThhee  aapppplliiccaanntt''ss  nneeeedd  ffoorr  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  aass  eevviiddeenncceedd  bbyy  tthhee  
aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  aapppplliiccaanntt''ss  oovveerraallll  iinnccoommee  ((iinncclluuddiinngg  tthhee  ssoouurrcceess)),,  
eexxppeennddiittuurree  aanndd  ccoommmmiittmmeennttss;;

22..  TThhee  aapppplliiccaanntt''ss  oovveerraallll  ffiinnaanncciiaall  nneeeedd  iinn  tteerrmmss  ooff  tthhee  qquuaannttiittyy  rreeqquuiirreedd  
ttoo    ppuurrssuuee  tthhee  pprrooggrraammmmee  ooff  ssttuuddyy;;

33..  TThhee  aapppplliiccaanntt''ss  ssoouurrccee  ooff  ffuunnddiinngg  aanndd  aabbiilliittyy  ttoo  ssoouurrccee  ootthheerr  ffoorrmmss  ooff    
ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee;;

44..  TThhee  aapppplliiccaanntt''ss  aarreeaa  ooff  ssttuuddyy  aanndd  iittss  aalliiggnnmmeenntt  wwiitthh  tthhee  pprriioorriittyy  aarreeaass  
ffoorr  nnaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt;;  ((SSeeee  wweebbssiittee  ))

55..  TThhee  GGrraaddee  PPooiinntt  AAvveerraaggee  ((wwhheerree  aapppplliiccaabbllee));;
66..  OOuuttccoommee  ooff  tthhee  iinntteerrvviieeww;;  
77..  OOffffiicciiaall  vviissiitt  ttoo  tthhee  aapppplliiccaanntt''ss  hhoommee  ((wwhheerree  aapppplliiccaabbllee))..

FFoorr  ffuurrtthheerr  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  PPoolliiccyy  ggoovveerrnniinngg  tthhee  aawwaarrdd
ooff  FFiinnaanncciiaall  AAssssiissttaannccee    pplleeaassee  vviissiitt  tthhee  wweebbssiitteess  aatt::

wwwwww..TTEESSTT..ggoovv..tttt    
wwwwww..sscchhoollaarrsshhiippss..ggoovv..tttt

AApppplliiccaattiioonn  ffoorrmmss  ccaann  aallssoo  bbee  ccoolllleecctteedd  aatt::
TThhee  SSeeccrreettaarriiaatt
FFiinnaanncciiaall  AAssssiissttaannccee  ((SSttuuddiieess))  PPrrooggrraammmmee
MMiinniissttrryy  ooff  TTeerrttiiaarryy  EEdduuccaattiioonn  aanndd  SSkkiillllss  TTrraaiinniinngg  ((TTEESSTT))
TThhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  WWaatteerrffrroonntt  CCoommpplleexx,,  LLeevveellss  1166,,  TToowweerr  CC
##11aa  WWrriigghhttssoonn  RRooaadd  PPoorrtt  ooff  SSppaaiinn
TTeelleepphhoonnee::  ((886688))  662255--11338800
FFaaxx::  ((886688))662233--88558855

PPlleeaassee  nnoottee::  

11..  CCOOMMPPLLEETTEEDD  AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  FFOORRMMSS,,  AALLOONNGG  WWIITTHH  AALLLL  
TTHHEE  SSUUPPPPOORRTTIINNGG  DDOOCCUUMMEENNTTSS,,  MMUUSSTT  BBEE  RREETTUURRNNEEDD  
TTOO  TTHHEE  SSEECCRREETTAARRIIAATT  AATT  TTHHEE  AABBOOVVEE   AADDDDRREESSSS ..  
AAPPPPLLIICCAATTIIOONN FFOORRMMSS  AARREE  NNOOTT  TTOO  BBEE  CCOOPPIIEEDD

22..  LLAATTEE  AAPPPPLLIICCAATTIIOONNSS  AASS  WWEELLLL  AASS  IINNCCOOMMPPLLEETTEE  
AAPPPPLLIICCAATTIIOONNSS  WWIILLLL  NNOOTT  BBEE  CCOONNSSIIDDEERREEDD..

DDEEAADDLLIINNEE  DDAATTEE  FFOORR  SSUUBBMMIISSSSIIOONN::  

FFrriiddaayy  2200tthh  JJuunnee,,  22001144
0330056

TThhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  TTrriinniiddaadd  aanndd  TToobbaaggoo
MMiinniissttrryy  ooff  TTeerrttiiaarryy  EEdduuccaattiioonn  aanndd  SSkkiillllss  TTrraaiinniinngg  ((TTEESSTT))

FFIINNAANNCCIIAALL  AASSSSIISSTTAANNCCEE  FFOORR  UUNNDDEERRGGRRAADDUUAATTEE    SSTTUUDDIIEESS


