النسخة الممتدة

أسئلة وأجوبة لآلباء/
أولياء األمور
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 .1ما هو برنامج “االدخار للكلية”
الخاص بمنظمة “”NYC Kids RISE؟
يزودك برنامج “االدخار للكلية” الخاص بمنظمة
“ ”NYC Kids RISEأنت وأسرتك ومجتمعك بوسيلة
للعمل سوياً لالدخار لمستقبل طفلك .إنه عبارة عن
برنامج منحة دراسية وادخار مصمم لجعل الكلية
أكثر إتاحة وقابلة لإلنجاز لطفلك .البرنامج مفتوح
لجميع تالميذ صف الروضة في المنطقة التعليمية
رقم  30بغض النظر عن دخلهم األسري أو حالة
الهجرة.
بتقديم المنح الدراسية المسبقة لكل طالب مؤهل
وتقديم األدوات والمعلومات لألسر لوضع خطة
االدخار للكلية الخاصة بهم ،فإن برنامج “االدخار
للكلية” يم ِ ّكن األسر من بناء أساس لمستقبل
طفلهم .كما سيشرك برنامج “االدخار للكلية”
المجتمع بأكمله لمساعدة أطفالنا على تحقيق
أحالمهم المتعلقة بالكلية.

 .2كيف يعمل جزء المنحة الدراسية
ببرنامج “االدخار للكلية” الخاص
بمنظمة “”NYC Kids RISE؟

تلقائيا بإيداع مبلغ
ستقوم منظمة “”NYC Kids RISE
ً
 100دوالر في حساب المنحة التعليمية من بلدية
مدينة نيويورك لتلميذك في صف الروضة ،ما لم
بدءا من يناير /كانون الثاني،
تختر عدم المشاركةً .
سنتبادل الفرص المتاحة لك للحصول على أموال
إضافية لحساب المنحة الدراسية لطفلك .كما
سيتمكن األعضاء اآلخرون في المجتمع ،بما في ذلك
المنظمات المجتمعية والشركات ،من المساهمة في
حسابات المنح الدراسية لمساعدة طفلك على بلوغ
أهداف الكلية.

سيتم استثمار أموال المنحة الدراسية في الخطة
المباشرة ( ،)NY 529وهي نوع من الحسابات
خصيصا لمساعدة األسر على االدخار
المصممة
ً
للكلية .يمكن لحساب المنحة الدراسية كسب أو
اعتمادا على األسواق
خسارة األموال مع مرور الوقت،
ً
المالية وأداء االستثمار .وھذا یعني أن المبلغ المتاح
في حساب المنحة الدراسية من بلدية مدينة
نيويورك الخاص بطفلك عندما يداوم الطفل في
الكلية قد یکون أکثر أو أقل من المبالغ المودعة أصالً
في الحساب.
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 .3كيف يعمل عنصر االدخارات
ببرنامج “االدخار للكلية” الخاص
بمنظمة “”NYC Kids RISE؟

لزيادة األموال المستثمرة في حساب المنحة
الدراسية الخاصة بحساب طفلهم ،فإنه ستتاح
أيضا لآلباء وأولياء أمور التالميذ بمرحلة الروضة
ً
في المنطقة التعليمية رقم  30فرصة لفتح حساب
االدخار للكلية الخاص بهم .ويمكن لآلباء وأولياء
األمور واألقارب واألصدقاء المساهمة مباشرة في
هذا الحساب وعرض رصيد ادخاراتهم إلى جانب
حساب المنحة الدراسية من بلدية مدينة نيويورك
الخاص بطفلهم .بعد حصول طفلك على منحته
الدراسية ،ستوفر منظمة “ ”NYC Kids RISEالمزيد
من المعلومات حول كيفية إنشاء خطة ادخار للكلية
مناسبة لك وألسرتك.

 .4لماذا تم إنشاء برنامج “االدخار
للكلية” الخاص بمنظمة “NYC Kids
”RISE؟

إن االدخار للكلية قد يكون صعباً .بالنسبة للكثير من
اآلباء ،قد يبدو إرسال أطفالهم إلى الكلية أمر بعيد
المنال .وتبيِّن األبحاث أن األطفال الذين يلتحقون
بالكليات يحصلون على رواتب أعلى بكثير على مدى
أيضا أن األطفال الذين
حياتهم .كما تظهر األبحاث ً
بدءا من دوالر واحد
لديهم حتى حساب ادخار صغير ً
إلى  500دوالر من المحتمل بنسبة ثالث مرات أكثر
التحاقهم بالكلية واحتمال بنسبة أربع مرات أكثر
تخرجهم من الكلية.
بدأت منظمة “ ”NYC Kids RISEبالشراكة مع بلدية
مدينة نيويورك وإدارة التعليم ،برنامج “االدخار
للكلية” لتمكين األسر من البدء في االدخار
والتخطيط للكلية من األيام األولى لطفلهم في
المدرسة.

من المؤهل للمشاركة في برنامج
ْ .5
“االدخار للكلية”؟

في ھذه المرحلة األولیة ،یمکن لجمیع تالميذ صف
الروضة الذین یداومون بمدرسة عامة في المنطقة
التعليمية رقم  30في کوینز المشارکة .سيتم
تسجيل جميع تالميذ صف الروضة الذين يلتحقون
بالمدرسة العامة في المنطقة التعليمية رقم  03من
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البداية وحتى نهاية أحد “موجات إلغاء االشتراك” في
تلقائيا في البرنامج ،ما لم
برنامج “االدخار للكلية”
ً
تختار أسرهم عدم المشاركة.

 .6ما هي المدارس المشاركة؟

تشارك جميع المدارس الحكومية في المنطقة
التعليمية رقم  30في كوينز في السنة األولى من برنامج
“االدخار للكلية” الخاص بمنظمة “.”NYC Kids RISE

 .7كيف أشارك؟

من السهل أن تبدأ وتستهل االستثمار في مستقبل
طفلك .فهناك ثالث خطوات بسيطة لبدء المشاركة في
برنامج “االدخار للكلية” التابع لمنظمة “.”NYC Kids RISE
•خالل خريف عام  ،2017سيحصل كل تلميذ بصف
الروضة يداوم في مدرسة عامة في المنطقة
تلقائيا على حساب
التعليمية رقم  30في كوينز
ً
للمنحة الدراسية من بلدية مدينة نيويورك مودع
به  100دوالر ما لم تختار أسرته عدم المشاركة.
ابتداءا من يناير /كانون الثاني ،قُم بزيارة الموقع
•
ً
اإللكتروني لمنظمة “ ”NYC Kids RISEوقُم
بالتسجيل حتى تتمكن من رؤية حساب المنحة
الدراسية من بلدية مدينة نيويورك لطفلك وتتابع
رصيده طوال الوقت .وعندما تقوم بالتسجيل
لالطالع على حساب المنحة الدراسية الخاص بك،
إضافيا في
مبلغا
ستودع منظمة “”NYC Kids RISE
ً
ً
الحساب.
ابتداءا من يناير /كانون الثاني ،يمكنك حضور
أيضا
• ً
ً
ورشة عمل أو زيارة الرابط  nyckidsrise.orgلمعرفة
المزيد عن خيارات االدخار الكلية و كيفية إنشاء
خطة االدخار للكلية المناسبة لك وألسرتك.

 .8ماذا لو لم أرغب في المشاركة؟

ستتاح آلباء /أولياء أمور تالميذ صف الروضة المؤھلین
فرصة إلبالغ مدرستھم بأنھم ال یریدون تسجیل
طفلھم في برنامج “االدخار للکلیة” .في منتصف
أكتوبر /تشرين األول ،سيتلقى تلميذك بمرحلة رياض
إشعارا بإلغاء االشتراك من مدرسته .إذا لم
األطفال
ً
تكن ترغب في أن يحصل طفلك على حساب المنحة
الدراسية بقيمة  100دوالر أو أموال في المستقبل،
يجب عليك التوقيع على إشعار إلغاء االشتراك وإعادته
يوما من استالمه.
إلى مدرسة طفلك خالل ً 30
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 .9ماذا يحدث إذا لم أقم بإلغاء
االشتراك في برنامج “االدخار للكلية”؟

يوما ،ستقوم
بعد فترة اإلشعار بإلغاء االشتراك لمدة ً 30
إدارة التعليم بإرسال األسماء والمعلومات األساسية
لكل تلميذ بصف الروضة الذين لم يختر أولياء أمورهم
إلغاء االشتراك ببرنامج “االدخار للكلية” إلى منظمة” NYC
 .“ Kids RISEوسوف تشمل هذه المعلومات ما يلي :اسم
الطفل وتاريخ الميالد والمدرسة والصف وعنوان المنزل
ورقم هاتف المنزل واللغة األم؛ وأسماء اآلباء /أولياء األمور
ومعلومات االتصال (إذا تم تقديم ذلك إلى إدارة التعليم).
وستسمح هذه البيانات لمنظمة “ ”NYC Kids RISEبإنشاء
حساب للمنحة الدراسية من مدينة نيويورك لكل طفل
مشارك وإيداع  100دوالر في كل حساب.

 .10كيف تؤثر حالة الهجرة على قدرتي
على المشاركة؟

سیحصل کل طفل في المنطقة التعلیمیة رقم 30

علی حساب المنحة الدراسیة من بلدية مدينة نیویورك
بغض النظر عن وضع الھجرة للطفل أو ألسرته ،ما لم
یختر اآلباء /أولياء األمور عدم المشارکة .في يناير /كانون
الثاني ،سوف توفر منظمة “ “ NYC Kids RISEمعلومات
إضافية لألسر التي ترغب في فتح حسابات ادخار للكلية
الخاصة بهم والبدء في التوفير جنبا إلى جنب مع
حساب المنحة الدراسية.

 .11ما الذي يمكن أن تستخدم من أجله
األموال في حساب المنح الدراسية من
بلدية مدينة نيويورك؟ هل توجد أي قيود
علىكيفيةاستخدامه؟

يتم استثمار األموال في حساب المنح الدراسية من
بلدية مدينة نيويورك في الخطة المباشرة (،)NY 529
ويمكن استخدامها فقط ألغراض تعليمية .وهذا
يشمل الكليات لمدة سنتين وأربع سنوات وبرامج
التدريب المهني األخرى .ويمكن استخدام أموال المنح
9لدراسية لدفع الرسوم الدراسية والرسوم والمعدات
وبعض مصروفات الغرف واإلقامة وحتى أشياء مثل
غالبا ما ال تغطيها المنح الدراسية
الكتب المدرسية التي
ً
األخرى .ويمكن استخدام هذه األموال في الكليات
في نيويورك وفي جميع أنحاء البلد ،وكذلك في بعض
الكليات في الخارج.
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تفضل بزيارة موقع  nyckidsrise.orgلمعرفة مزيد من
المعلومات حول كيفية استخدام األموال في حساب
المنح الدراسية.

 .12من يدير برنامج “االدخار للكلية”
الخاص بمنظمة “”NYC Kids RISE؟

تدير منظمة “ ”NYC Kids RISEبرنامج “االدخار للكلية”
بالشراكة مع إدارة التعليم بمدينة نيويورك وبلدية
مدينة نيويورك نفسها .منظمة “”NYC Kids RISE
هي منظمة غير ربحية تعمل على توسيع الفرص
االقتصادية والعدالة من خالل تزويد األسر والمدارس
معا لالدخار
والمجتمعات المحلية بوسيلة للعمل ً
لتعليم أطفالهم .وبناء على أحالم وتوقعات األسر
لمستقبل أطفالهم ،تهدف منظمة “”NYC Kids RISE
إلى جعل المداومة في الكلية والتخرج منها أكثر
قابلية للتحقيق لجميع طالب المدارس الحكومية
بمدينة نيويورك  -بغض النظر عن المكان الذي يأتون
منه أو مقدار ما تملكه أسرهم في البنك من أموال.

 .13أين يمكنني العثور على
معلومات حول برنامج “االدخار
للكلية”؟

تتوفر مزيد من المعلومات حول برنامج “االدخار
للكلية” لمنظمة “ ”NYC Kids RISEفي مدرسة طفلك
وعلى اإلنترنت على الموقع .nyckidsrise.org

 .14ماذا يحدث لمنحة طفلي إذا تركنا
المنطقة التعليمية رقم  03قبل أن
يتخرج طفلي من المدرسة الثانوية؟

بمجرد حصول طفلك في صف الروضة على حساب
منحة دراسية من بلدية مدينة نيويورك ،ستستمر في
التمتع بحق الوصول إلى هذا الحساب إذا انتقلت إلى
أي مدرسة عامة أو مدرسة مستقلة أخرى في مدينة
نيويورك .قد يكون طفلك مؤهالً للحصول على حوافز
إضافية معينة.
إذا ترك طفلك نظام المدارس العامة في مدينة
نيويورك ،فسيظل طفلك مؤهالً للحصول على األموال
الموجودة بالفعل في حساب المنح الدراسية من
بلدية مدينة نيويورك ،ولكنه لن يكون مؤهالً لكسب
أي أموال إضافية.
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 .15ماذا يحدث إذا انتقل طفلي إلى
مدرسة مشاركة أخرى في المنطقة
التعليمية رقم  30قبل أن يتخرج من
المدرسة الثانوية؟

سوف یبقی الطالب الذي ینتقل إلی أي مدرسة مشارکة
أخرى داخل المنطقة التعلیمیة رقم  ،30بما في ذلك
المدارس المستقلة المشارکة ،في برنامج االدخار للکلیة
ً
مؤھل للحصول على جميع
( )Save for Collegeویکون
المزايا التي تأتي مع المشارکة.

 .16أنا مقيم في نطاق المنطقة
التعليمية رقم  ،30ولكن طفلي يداوم
بمدرسة في منطقة تعليمية مختلفة.
هل يمكنني االستمرار في المشاركة في
برنامج االدخار للكلية ()Save for College
الخاص بمنظمة “”NYC Kids RISE؟

ال .في ھذا الوقت ،لن يتأهل للمشاركة سوى الطالب
المسجلین في المدرسة المشارکة.
ُ

 .17لماذا تم اختيار المنطقة التعليمية
رقم  30في كوينز كأول منطقة
تعليمية مشاركة؟

تم اختيار المنطقة التعليمية المدرسية رقم  30كأول
منطقة تعليمية مشاركة في برنامج االدخار للكلية (Save
 )for Collegeالخاص بمنظمة  NYC Kids RISEألن سكانها
يعبرون عن سكان مدينة نيويورك في المدارس العامة
أيضا بشركاء أقوياء
ككل .كما تتمتع المنطقة التعليمية ً
في المدارس والمجتمع المحلي لدعم ونشر الكلمة عن
برنامج االدخار للكلية ( )Save for Collegeالجديد.

 .18كيف ستشارك مدرسة طفلي في
برنامج االدخار للكلية
()Save for College؟

ستعمل منظمة  NYC Kids RISEمع إدارة التعليم بمدينة
نيويورك ( )NYC Department of Educationومدارس المنطقة
التعليمية رقم  03لتبادل المعلومات حول برنامج االدخار
للكلية ( )Save for Collegeومساعدة األسر على المشاركة
وتنسيق فرص التعليم المالية للطالب وأولياء األمور.
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 .19ما المعلومات التي ستحصل عليها
منظمة  NYC Kids RISEعن طفلي
كجزء من برنامج االدخار للكلية (Save
)for College؟

لكي تزود منظمة  NYC Kids RISEطفلك بحساب منحة
دراسية من بلدية مدينة نيويورك ،ستحصل المنظمة
على المعلومات التالية من إدارة التعليم بمدينة نيويورك
( ( DOEلكل طفل مشارك :اسم الطفل ،تاريخ الميالد،
المدرسة ،الصف ،المنزل العنوان ،رقم هاتف المنزل ،واللغة
التي يتحدث بها في المنزل .وأسماء اآلباء/أولياء األمور،
وأرقام الهواتف ،وعناوين البريد اإللكتروني (إذا كان قد تم
تقديمها إلى إدارة التعليم).

 .20كيف سيتم استخدام معلومات
طفلي ومعلوماتي الشخصية؟

سيتم استخدام هذه المعلومات األساسية عن األسر
المشاركة إلعداد حساب المنحة الدراسية من بلدية
مدينة نيويورك الخاص بالطالب وتثقيف األسر حول
برنامج االدخار للكلية ( ،)Save for Collegeوكذلك لتقييم
البرنامج والبحث .سيكون بإمكانك تحديث معلومات
الم قدمة إلى منظمة  NYC Kids RISEوإلغاء
االتصال ُ
االشتراك من أنواع معينة من االتصاالت.

 .21إذا اخترت عدم المشاركة في برنامج
االدخار للكلية ( ،)Save for Collegeفهل
يمكنني تسجيل طفلي في وقت الحق؟
یتعین علی اآلباء /أولياء األمور الذین یستکملون
ویعيدون إخطار إلغاء االشتراك ولکن یغیرون رأيهم في
وقت الحق ویریدون المشارکة ،االتصال بمنظمة NYC
 Kids RISEعلى رقم الهاتف
).833-KID-RISE (833-543-7473

 .22هل يمكنني إلغاء مشاركة طفلي
في برنامج االدخار للكلية (Save
 )for Collegeبعد انتهاء موجة إلغاء
االشتراك؟

إذا كنت ترغب في إلغاء مشاركة طفلك في برنامج
االدخار للكلية ( )Save for Collegeبعد أن تم تسجيله
وحصل على حساب المنحة الدراسية من بلدية مدينة
نيويورك ،يُرجى االتصال بمنظمة  NYC Kids RISEعلى رقم
الهاتف
).833-KID-RISE (833-543-7473
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 .23كيف يرتبط االدخار للكلية (Save
 )for Collegeالخاص بمنظمة NYC
 Kids RISEبمنحة  ،Excelsiorبرنامج
درجة التعليم المجاني بوالية
نيويورك؟

يمكن استخدام األموال التي تساهم بها منظمة
 NYC Kids RISEوالداعمون بالمجتمع الموجودة في
حسابات المنحة الدراسية من بلدية مدينة نيويورك
ألغراض أخرى خالف مجرد التعليم .إذا كان الطالب
مؤهالً لتلقي تعليم مجاني في الكليات التابعة
لجامعتي  CUNYأو  SUNYمن خالل منحةExcelsior
التعليمية ،فإنه يمكنهم استخدام األموال من حساب
المنحة الدراسية من بلدية مدينة نيويورك لدفع
الكثير من التكاليف األخرى للكلية .ويشمل ذلك الكتب
والمستلزمات وأجهزة الكمبيوتر وبعض رسوم الغرف
واإلقامة .كما يمكن استخدام حساب المنح الدراسية
من بلدية مدينة نيويورك في معظم الكليات التي
تكون مدة الدراسة بها سنتان وأربع سنوات وبرامج
التدريب المهني في جميع أنحاء البالد ،وكذلك في
بعض الكليات في الخارج.

 .24هل تكلف المشاركة في برنامج
االدخار للكلية ( )Save for Collegeأي
شيء؟

ال ،فالتسجيل في برنامج االدخار للكلية (Save for
 )Collegeالخاص بمنظمة ،NYC Kids RISEبما في ذلك
تلقي حساب للمنح الدراسية تلقائي ومجاني .إذا
أرادت إحدى األسر ادخار أموالها الخاصة في حساب
التوفير بالكلية كجزء من البرنامج ،فستوفر منظمة
 NYC Kids RISEمعلومات عن خيارات االدخار بالكلية
منخفضة ومنعدمة التكلفة.

 .25كيف ستتمكن األسر من
الحصول على أموال إضافية للمنح
الدراسية؟

ستزود منظمة  NYC Kids RISEاألطفال وأسرهم
بفرص لزيادة قيمة حساب المنحة التعليمية من
بلدية مدينة نيويورك الخاصة بهم طوال الوقت .على
سبيل المثال ،بدءا من يناير/كانون الثاني ،ستودع
إضافيا في حساب
مبلغا
منظمة NYC Kids RISE
ً
ً
المنحة التعليمية لطفلك عند التسجيل لعرض
الحساب عبر اإلنترنت .وفي المستقبل ،ستتوفر
لألسر فرص أخرى إلضافة المزيد من المال إلى حساب
المنحة الدراسية لطفلك.

Q&A

 .26كيف سيشكل مبلغ  100دوالر
فر ًقا في قدرة الطفل على الذهاب
إلى الكلية؟

يعتبر األطفال الذين لديهم حساب ادخارات للكلية
وخطة للتعليم العالي أكثر احتمالية لاللتحاق
أيضا أن
بالكلية والتخرج منها .كما تظهر األبحاث ً
األطفال الذين لديهم حتى حساب ادخارات صغيرة
بدءا من دوالر واحد إلى  500دوالر من المحتمل
ً
بنسبة ثالث مرات أكثر التحاقهم بالكلية واحتمال
بنسبة أربع مرات أكثر تخرجهم من الكلية
وحصولهم على درجة جامعية .ويحدونا األمل
في أن تنمو حسابات المنح الدراسية من بلدية
مدينة نيويورك للطالب المشاركين مع مرور الوقت
من خالل الحوافز اإلضافية والدعم المجتمعي
(ره ًن ا بالمكاسب أو الخسائر المحتملة في مجال
االستثمار) ،مما يسهل االلتحاق بالكلية لكل طفل.

 .27كم سيكون المبلغ المودع في
حساب المنحة الدراسية من بلدية
مدينة نيويورك الخاص بطفلي عندما
يتخرج من المدرسة الثانوية؟

سيتم استثمار حساب المنحة الدراسية من بلدية
مدينة نيويورك الخاص بطفلك في الخطة المباشرة
 .NY 529وتستثمر األموال في الخطة المباشرة
 NY 529في األسواق المالية ذات األرباح المركبة،
وبالتالي يمكن أن ينمو حساب المنح الدراسية بمرور
الوقت .على سبيل المثال ،إذا كان لدى طفلك 300
دوالر في حساب المنحة الدراسية لخاصة به (100
دوالر مساهمة أولية باإلضافة إلى  200دوالر حوافز
محتملة) ،سيقدر حسابه بأنه سينمو إلى ما يقرب من
 500دوالر عند تخرج الطالب من المدرسة الثانوية.
وهذا يستند إلى معدل عائد افتراضي يبلغ حوالي
نظرا الستثمار
عاما .ولكن
4.5٪
سنويا ،ألكثر من ً 13
ً
ً
األموال في حساب المنح الدراسية ،فإن حساب المنح
الدراسية يمكن أن يفقد المال في بعض األحيان،
تبعا ألداء االستثمار .وھذا یعني أن المبلغ المتاح في
حساب المنحة الدراسية من بلدية مدينة نيويورك
الخاص بطفلك عندما یلتحق طفلك بالجامعة قد یکون
أکثر أو أقل من المبالغ المودعة أصالً في الحساب.

 .28من سيقرر كيف سيتم استثمار
أموال حساب المنح الدراسية؟

سوف تمتلك منظمة  NYC Kids RISEوتدير حسابات
المنح الدراسية من بلدية مدينة نيويورك وتحدد

nyckidsrise.org

كيفية استثمار األموال .وقد اختارت NYC Kids
 RISEاستثمار حسابات المنح الدراسية في الخطة
المباشرة  .NY 529لمزيد من المعلومات حول الخطة
المباشرة  ،NY 529تفضل بزيارة  NYSaves.orgأو اتصل
بالرقم
.877-NYSAVES

 .29هل يمكنني ادخار أموالي الخاصة
في حساب المنحة الدراسية من بلدية
مدينة نيويورك الخاص بطفلي؟

تشجع  NYC Kids RISEاألسر على النظر فيما إذا كان
فتح حساب االدخارات للكلية الخاص بها والبدء في
تقديم المساهمات يحق لهم أم ال .ال يمكن تقديم
المساهمات إلى حسابات المنح الفردية لمدينة
نيويورك .يمكن ألعضاء المجتمع ،بما في ذلك
المنظمات والشركات ،المساهمة في حسابات المنح
الدراسية لمجموعة من الطالب من خالل التبرع
لمنظمة .NYC Kids RISE

 .30ما هو حساب 529؟

سيتم استثمار أموال المنحة الدراسية في الخطة
المباشرة  ،NY 529وهو نوع من الحسابات المصممة
خصيصا لمساعدة األسر على االدخار للمدرسة .يمكن
ً
أن ينمو المال في حساب  529مع مرور الوقت ،ويأتي
مع مزايا ضريبية ،بما في ذلك األرباح الخالية من
الضرائب والخصومات المحتملة على ضريبة الدخل.
ومع ذلك ،فاألموال الموجودة في حساب  925ليس
مضمو ًنا أن تنمو ويمكن أن تفقد من قيمتها.

 .31كيف يختلف حساب  529عن
الحساب المصرفي؟

تعد الحسابات المصرفية وحساب  529على حد سواء
خيارات الدخار المال للكلية .ومع ذلك ،يتم استثمار
حسابات  529في األسواق المالية ،وهو ما يأتي مع
مخاطر محتملة أكبر وزيادة المكافآت المحتملة.
كما أن المساهمة في حساب  ،529بما في ذلك
الخطة المباشرة  ،NY 529يأتي مع مزايا ضريبية ،كما
هو موضح في السؤال  ،17والتي ال تأتي مع معظم
الحسابات المصرفية.

خصيصا لألسر التي تدخر
إن حسابات ُ 529مصممة
ً
لتعليم الطفل بعد المدرسة الثانوية .إذا استخدم
السحب من حساب  529ألي شيء آخر غير النفقات
التعليمية المؤهلة ،قد يتم فرض ضريبة على جزء من
األرباح من المسحوبات كدخل عادي وقد تتكبد األسر
عقوبة ضريبية بنسبة  10في المئة على األرباح .وقد
أيضا للضرائب الحكومية والمحلية.
يخضع السحب ً

Q&A

 .32ماذا لو كان لدي بالفعل حساب
 925تم إعداده لطفلي؟

إذا كان لديك بالفعل حساب في الخطة المباشرة
 NY 529مع طفلك بصف الروضة بوصفه المستفيد،
سيكون لديك الفرصة من أجل “ربط” هذا الحساب
الحالي بحساب المنحة الدراسية من بلدية مدينة
نيويورك للطفل وعرض الرصيد لكال الحسابين في
مكان واحد .سيتم توفير المزيد من المعلومات حول
ربط حسابك الحالي  529بحساب المنحة الدراسية
من بلدية مدينة نيويورك الخاص بك في يناير/كانون
الثاني.
ال يُقدم برنامج االدخار للكلية ()Save for College
الخاص بمنظمة  NYC Kids RISEالمشورة في مجال
االستثمار ،والتوصية حول مدى مالءمة أي استثمار
لم يتم في هذا الدليل.

 .33كيف يمكنني أن أبدأ أنا وأسرتي
في االدخار لتعليم طفلي؟

ابتداءا من يناير /كانون الثاني ،يمكنك حضور ورشة
أيضا
ً
ً
عمل أو زيارة موقع  nyckidsrise.orgلمعرفة المزيد عن
خيارات االدخار الكلية و كيفية إنشاء خطة االدخارات
للكلية المناسبة لك وألسرتك .وستكون المعلومات
متاحة على اإلنترنت على موقع  nyckidsrise.orgوفي
ورش العمل في مجتمعك .تشجع  NYC Kids RISEكل
أسرة الستكشاف مختلف خيارات االدخار للكلية وال
توفر المشورة في مجال االستثمار .يجب عليك النظر
في الظروف الخاصة بك قبل االستثمار ،وقد ترغب في
طلب المشورة من محترف االستثمار.

 .34هل يمكنني بدء االدخار اآلن؟

تشجع  NYC Kids RISEاألسر على البدء في استكشاف
خيارات االدخار للكلية في أي لحظة .في يناير /كانون
الثاني ،سوف توفر  NYC Kids RISEمعلومات إضافية
لألسر التي ترغب في فتح حسابات ادخارات للكلية
الخاصة بها والبدء في التوفير جنبا إلى جنب مع
حساب المنحة الدراسية.

 .35ما أنواع فرص التعليم المالي
التي يقدمها برنامج االدخار للكلية
()Save for College؟

سيتلقى األطفال واآلباء واألسر المعلومات الالزمة
لتطوير خططهم الخاصة باالدخارات للكلية .ابتداء
من يناير /كانون الثاني ،ستتم دعوتك أنت وأسرتك

nyckidsrise.org

إلى ورش عمل لمعرفة المزيد عن خيارات االدخار
للكلية وموارد التمكين المالي المتاحة لك .وسوف
يتعلم طفلك بصف الروضة المفاهيم المالية
األساسية في الفصول الدراسية ابتداء من الخريف.

 .36كيف يمكنني الحصول على المال
عندما يذهب طفلي إلى الكلية؟

ستزود  NYC Kids RISEالطالب واآلباء/أولياء األمور
بمعلومات حول كيفية الوصول إلى حسابات المنح
الدراسية من بلدية مدينة نيويورك الخاصة بهم عندما
يلتحق الطالب بالمدرسة الثانوية.

 .37هل هناك مهلة نهائية لطفلي
الستخدام أمواله بحساب المنحة
الدراسية؟

الموعد النهائي لطفلك الستخدام أموال المنح
عاما بعد العام الذي يكمل فيه
الدراسية هو بعد ً 20
طفلك صف الروضة ،مع موعد نهائي في يونيو /حزيران.
وستستكمل أول دفعة مشاركة بصف الروضة مرحلة
رياض األطفال في يونيو /حزيران  ،2018لذا سيتمكنون
من التقدم بطلب للحصول على أموالهم الدراسية
واستخدامها لنفقات الكلية أو التدريب المهني
المؤهلين حتى يونيو /حزيران  .2038هذا الموعد
النهائي يعني أن معظم الطالب سيبلغون سن 26
بحلول ذلك الوقت .إذا كانت هناك أية أموال لم تتم
المطالبة بها بعد ذلك الموعد النهائي ،فستعود تلك
األموال إلى  NYC Kids RISEلدعم برنامج االدخار للكلية
( )Save for Collegeفي السنوات المقبلة.

 .38ماذا لو لم يلتحق الطالب
المشترك في برنامج االدخار للكلية

( )Save for Collegeبالكلية؟

ال يمكن الوصول إلى األموال في حساب المنح
الدراسية لمدينة نيويورك إال إذا كان الطالب يداوم
بمؤسسة مؤهلة ،والتي تشمل معظم الكليات التي
تكون مدة الدراسة بها سنتان و أربع سنوات ،فضالً
عن برامج التدريب وإصدار الشهادات المتخصصة .إذا
لم يطالب التلميذ بهذه األموال في خالل  20سنة بعد
استكمال مرحلة رياض األطفال ،فستعود تلك األموال
إلى  NYC Kids RISEلدعم برنامج االدخار للكلية (Save
 )for Collegeفي السنوات المقبلة.

Q&A

,.39كيف يؤثر برنامج االدخار للكلية
( )Save for Collegeعلى مؤهالت
المزايا العامة؟

نظرا ألن حسابات المنح الدراسية لمدينة نيويورك
تمتلكها وتديرها  ،NYC Kids RISEفإن وجود حساب
للمنح الدراسية ال يؤثر على طلب الطالب أو األسرة
للحصول على مزايا عامة.
إذا كانت األسرة تدخر المال في حساب االدخار للكلية
الخاص بها ،فإن هذا األصل قد يؤثر على بعض المزايا.

 .40كيف سيؤثر برنامج االدخار
للكلية ( )Save for Collegeعلى
إيجاري إذا كنت أعيش في مساكن
تابعة لهيئة اإلسكان في مدينة
نيويورك ((New York City Housing
)Authority (NYCHA؟

نظرا ألن حسابات المنح الدراسية لمدينة نيويورك
ً
تملكها وتديرها  ،NYC Kids RISEفإن وجود حساب
للمنح الدراسية ال يؤثر على طلب الطالب أو األسرة
أو تأجيره لمساكن هيئة اإلسكان()NYCHAأو من
خالل إدارة تنمية المساكن والمحافظة عليها بمدينة
نيويورك.

إذا كانت األسرة تدخر المال في حساب االدخارات
للكلية الخاص بها ،يمكن اعتبار هذا األصل في عملية
طلب التقديم.

 .41من الذي يمكنني االتصال به
للحصول على مزيد من المعلومات
حول برنامج االدخار للكلية (Save
)for College؟
قم بزيارة  nyckidsrise.orgأو اتصل بالخط الساخن
لبرنامج  NYC Kids RISEعلى الرقم 833-543-7473

يُعد برنامج االدخار للكلية ( )Save for Collegeالخاص
بمنظمة  NYC Kids RISEبرنامج منح دراسية وادخار
تديره شركة  ،NYC Kids RISE Incوهي مؤسسة غير
ربحية ،بالشراكة مع إدارة التعليم لمدينة نيويورك
( )NYC Department of Educationوبلدية مدينة
معتمدا
موزعا
نيويورك .ال تتبع  ،NYC Kids RISEوال تعد
ً
ً
لبرنامج االدخار للكلية  529بنيويورك (New York’s
 )529 College Savingsوال تطلب استثمارات أو تقديم
المشورة في مجال االستثمار.

استثمر في طفلك  -ادخّر للكلية
اعرف الكيفية

nyckidsrise.org

جزئيا من خالل دعم .Citi Community Development
أصبحت المواد متاحة
ً

