
استثمر في طفلك - ادّخر للكلية
 يعتبر جميع أطفال صف الروضة بالمنطقة التعليمية

 رقم 30 مؤهلين للمشاركة في المنحة الدراسية للكلية
وبرنامج االدخار الجديد تماًما

اطلقوا مرحلة صف الروضة مع خطة ادخار للكلية

PS84 The Steinway School، 2017 في Piggy بنك

 برنامج “االدخار للكلية”
 الخاص بمنظمة
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تعتبر الكلية المسار األكثر 
مباشرة للنجاح.

ولهذا السبب فقد بدأت منظمة “NYC Kids RISE” برنامج االدخار للكلية، 
باالشتراك مع بلدية مدينة نيويورك وإدارة التعليم بمدينة نيويورك. إنه 

عبارة عن برنامج منحة دراسية وادخارات، وهو مصمم لجعل الكلية أكثر 
إتاحة وقابلة لإلنجاز لطفلك. يزودك برنامجنا أنت وأسرتك ومجتمعك 

بوسيلة للعمل سوياً لالدخار لمستقبل طفلك.

يمكن لجميع أطفال مدرسة المنطقة التعليمية رقم 30 المشاركة  في 
برنامج “االدخار للكلية” بغض النظر عن مستوى الدخل أو حالة الهجرة. 

يحصل كل طفل مشارك على حساب منحة دراسية من بلدية مدينة 
 نيويورك بمساهمة مبدئية بقيمة 100 دوالر من منظمة 

.”NYC Kids RISE“

تشمل المنطقة التعليمية المدرسية رقم 30 مناطق حي كوينز التي 
تتضمن أستوريا وديتمارس وإيست إلمهرست وهانترز بوينت وجاكسون 

هايتس ولونج أيالند سيتي وصني سايد وودسايد.

ال یتعین علی اآلباء وأولياء األمور القیام بأي شيء للحصول على حساب 
المنحة الدراسیة من بلدية مدینة نیویورك، ولن یؤدي الحصول علی 
حساب للمنحة الدراسیة إلی الحد من قدرتك علی تلقي منافع عامة 

أخرى، مثل قسائم “القسم 8” أو منافع ھیئة اإلسکان بمدینة نیویورك 
)NYCHA( أو اإلسكان باإليجار المقّدر أو برنامج “المساعدة في التغذية 

التكميلية” أو برنامج “ميديكيد”.

كما يمكن لآلباء وأولياء األمور فتح حساب ادخار للكلية خاص بهم لبدء 
االدخار للمستقبل التعليمي لطفلهم. ويمكن لآلباء وأولياء األمورواألقارب 

واألصدقاء المساهمة مباشرة في هذا الحساب وعرض رصيد ادخاراتهم 
إلى جانب حساب المنحة الدراسية من بلدية مدينة نيويورك الخاص 

بطفلهم.

ال يتعين على األسر القيام بذلك بمفردها. يمكن للمجتمع بأكمله، بما في 
ذلك المنظمات المحلية والشركات، المشاركة من خالل المساهمة في 

حسابات المنحة الدراسية من بلدية مدينة نيويورك لألطفال المشاركين. 
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الفرص المتاحة 
لألطفال واآلباء واألسر 

والمجتمعات
إن البدء في االدخار عندما يكون طفلك صغيًرا سوف 

يسمح لك وألسرتك ومجتمعك ببناء أساس لمستقبل 
طفلك ببطء. ويدعم برنامج “االدخار للكلية” الخاص 

بمنظمة “NYC Kids RISE” ذلك من خالل:

توفير حسابات منح دراسية من بلدية مدينة نيويورك لكل طالب   1
مؤهل، وهي أموال ال يمكن استخدامها سوى من خالل األسر ألغراض 

تعليمية؛

تمكين األسر باألدوات والمعلومات لتطوير خطط االدخار للكلية   2
الخاصة بهم؛

تمكين المجتمعات من العمل سوياً لالستثمار في االدخار للكلية   3
ألطفالهم من خالل المساهمة في حسابات المنح الدراسية الخاصة 

بهم، وبناء قاعدة أوسع لمستقبل كل طفل على مر الزمن؛

تعزيز توقعات االلتحاق بالكلية من خالل عقد الفعاليات والحمالت في   4
المدراس وعبر مناطق الجوار؛ و

تقديم التثقيف المالي في صف الروضة من خالل العمل مع إدارة   5
التعليم للتأكد من حصول كل طالب على التدريب المالي في حجرة 

الدراسة. 
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كيفية البدء
من السهل أن تبدأ وتستهل االستثمار في مستقبل 

طفلك. فهناك ثالث خطوات بسيطة لبدء المشاركة في 
 .”NYC Kids RISE“ برنامج “االدخار للكلية” التابع لمنظمة

خالل خريف عام 2017، سيحصل كل تلميذ بصف الروضة يداوم في   1
مدرسة عامة في المنطقة التعليمية رقم 30 في كوينز تلقائًيا على 

حساب للمنحة الدراسية من بلدية مدينة نيويورك مودع به 100 
دوالر ما لم تختار أسرته عدم المشاركة. 

راقب الشعارات التي تصدرها منظمة “NYC Kids RISE” ومدرسة   
طفلك حول الفعاليات حيث يمكنك معرفة المزيد عن برنامج 

“االدخار للكلية”.

وقبل إنشاء الحساب، سيكون بإمكان اآلباء/أولياء األمور االنسحاب   
من المشاركة. سيتم توزيع التفاصيل والتوجيهات من خالل 

مدرسة طفلك.

ابتداًء من يناير/ كانون الثاني، ُقم بزيارة الموقع اإللكتروني لمنظمة   2
“NYC Kids RISE” وُقم بالتسجيل حتى تتمكن من رؤية حساب 

المنحة الدراسية من بلدية مدينة نيويورك لطفلك وتتابع رصيده 
طوال الوقت.

عندما تقوم بالتسجيل للحصول على حساب المنحة الدراسية من   
مدينة نيويورك لطفلك، ستودع منظمة “NYC Kids RISE” مبلًغا 

إضافًيا في الحساب.  

وفي المستقبل، ستوفر منظمة “NYC Kids RISE” فرًصا أخرى   
إلضافة المزيد من المال إلى حساب المنحة الدراسية لطفلك.

أيضا ابتداًء من يناير/ كانون الثاني، يمكنك حضور ورشة عمل أو   3
زيارة موقع nyckidsrise.org لمعرفة المزيد عن خيارات االدخار للكلية 

وكيفية إنشاء خطة االدخار للكلية المناسبة لك وألسرتك
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منظمة )NYC Kids RISE( هي منظمة غير ربحية تعمل على توسيع 
الفرص االقتصادية والعدالة من خالل تزويد األسر والمدارس 

والمجتمعات المحلية بوسيلة للعمل مًعا لالدخار لتعليم 
أطفالهم. وبناًء 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. 
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استثمر في طفلك - ادّخر للكلية

اعرف الكيفية
nyckidsrise.org

.Citi Community Development أصبحت المواد متاحة جزئًيا من خالل دعم


