خطوات بسيطة لتحقيق أحالم الكلية الكبيرة
شراكة لمستقبل طفلك

TM

مرحبا بكم في برنامج “االدخارللكلية” الخاص بمنظمة “!”NYC Kids RISE
ً

قمنا بإنشاء هذه المنحة التعليمية وبرنامج المدخرات لجعل الكلية يمكنالوصول إليها بشكل أفضل وقابلة
للتحقيق لكل طالب من طالب المدارس العامة في مدينة نيويورك .يمكن أن يكون اتخاذ أول خطوات لالدخار
معا.
للكلية بمثابة الجزء األصعب .فمع برنامج “االدخارللكلية” ،نكون قد اتخذنا الخطوة األولى بالفعل ً

تسجيل طفلك في برنامج “االدخارللكلية”

تلقائيا في البرنامج .وقد قمنا بفتح حساب المنحة التعليمية من بلديةمدينة نيويورك له
قامت منظمة ( )NYC Kids RISEبتسجيل طفلك
ً
وقمنا بإيداع المبلغ األول بقيمة  100دوالر أمريكي في الحسابلمستقبل طفلك التعليمي .يتم استثمار هذا الحساب في خطة  ،529وهو نوع
إنشاؤهخصيصا لمساعدة األسر على االدخارللكلية والتدريب المهني.يمكن استخدام األموال في هذا الحساب في
من حساب االستثمار تم
ً
الكليات ذات الدراسة لمدة سنتين ،والكليات ذات الدراسة لمدة أربع سنوات ،وغيرها من برامج التدريب المهني في نيويورك وفي جميع أنحاء
البالد .قم بزيارة الرابط  nyckidsrise.orgللحصول على المزيد من المعلومات التفصيلية عن حساب المنحة التعليمية لطفلك من بلديةمدينة
نيويورك.هل أنت مستعد التخاذ الخطوة التالية؟ تفضل بزيارة  nyckidsrise.orgوانقر فوق “عرض حسابي” للبدء.

أمريكياإضافيةللعملية
دوالرا
ال تفوت فرصتك في تلقي مبلغ مالي بقيمة 75
ً
ً
التعليمية لطفلك قبل أن تنتهي السنة الدراسية.
ما هي الخطوة التالية؟ الثالث وحدات األساسية

إذا بدأت اليوم ،فيمكنك اتخاذ ثالث خطوات أكثر مع منظمة  NYC Kids RISEقبل أن يُكمل طفلك مرحلة الحضانة.هذه هي الوحدات األساسية
أمريكيا فأكثر من حيث التمويل للكلية.
دوالرا
لشراكتنا لالدخار ألجل مستقبل طفلك .سيمنحك إكمال هذه الخطوات الفرصة لكسب ما يصل إلى 75
ً
ً

1
التسجيل عبر اإلنترنت لعرض
حساب المنحة التعليمية لطفلك
في مدينة نيويورك

2

$

افتح حساب مدخرات الكلية
الخاص بك واربطهبحسابالمنحةال
تعليميةلطفلك.

3

$

قم باإليداع األول لك في حساب
مدخرات الكلية المرتبط لديك.

هل أنت مستعد التخاذ الخطوة التالية؟ تفضل بزيارة الرابط  nyckidsrise.orgوانقر فوق
“عرض حسابي ”View My Account/للبدء.

كيفية إكمال الثالث مجموعات البنائية:

1
التسجيل عبر اإلنترنت لعرض حساب
المنحة التعليمية لطفلك في مدينة
نيويورك

» »انتقل إلى  nyckidsrise.orgوانقر فوق “عرض
حسابي” لبدء عملية التسجيل.

» »إذا أكملت هذه الخطوة قبل  26يونيو ،2018
دوالرا
فسيتلقى حساب طفلك مكافأة بقيمة 25
ً
أمريكيا من منظمة .NYC Kids RISE
ً
» »للحصول على مزيد من المعلومات:

•احضر ورشة عمل برنامج “االدخارللكلية”.
للحصول على جدول زمني بورش العمل
القادمة ،تفضل بزيارة  nyckidsrise.orgوانقر
فوق زر “الوالد/ولي األمر” األحمر ،أو اسأل في
مدرسة طفلك.

•اتصل بمنظمة  NYC Kids RISEعلى833-KID-
 )RISE) 833-543-7473للحصول على الدعم
فيما يتعلق بالتسجيل واألسئلة حول حساب
المنحة التعليمية لطفلك.

لماذا أبدأ في االدخارللكلية
اآلن؟
الوقت في صالحك :يمكن أن يُحدث
بدء االدخارللكلية عندما يكون طفلك
كبيرا في الوقت الذي يكون
صغيرا فرقًا
ً
ً
مستعدا
فيه الطفل في رياض األطفال
ً
للكلية.

يهيئ طفلك للنجاح :تبين األبحاث أن
األطفال الذين لديهم حساب ادخار
يتراوح بين دوالر واحد أمريكي و 50دوالر
أمريكي هم أكثر احتمالية لاللتحاق
بالكلية بثالث مرات .كما أنهم أكثر
احتمالية للتخرج بأكثر من أربعة أضعاف.

التعليم العالي يمكن أن يكلف الكثير:
غالبا ما تأتي الكليات والبرامج التدريبية
ً
المتخصصة بأسعار مرتفعة.

إن توفير المزيد اآلن يمكن أن يعني دي ًنا
أقل للطالب في وقت الحق :القروض جزء
من عروض المساعدات المالية العديدة
للكلية ويمكن أن تستغرق وق ًتا طويالً
لتسديدها.

رواتب الكلية :يحصل الطالب الذين
يتخرجون من الكلية على رواتب أعلى
بكثير طوال حياتهم .كما أنهم أقل عرضة
للبطالة.

2

3

$

افتح حساب مدخرات الكلية الخاص بك وارب
طهبحسابالمنحةالتعليميةلطفلك.
» »هناك العديد من الطرق لالدخار للكلية .تفضل
بزيارة  nyckidsrise.org/optionsالستكشاف
الخيارات لحساب مدخرات الكلية لديك واختر
منطقيا بالنسبة لك ولعائلتك.
حسابا يكون
ً
ً

» »إذا قمت بإكمال هذه الخطوة من خالل ربط حساب
المدخرات للكلية بحساب منحة طفلك التعليمية
قبل  26يونيو  ،2018ستقوم منظمة NYC Kids
أمريكيا آخرفي حساب
دوالرا
 RISEبإيداع مبلغ 25
ً
ً
المنحة التعليمية لطفلك.
» »للحصول على مزيد من المعلومات:

$

قم باإليداع األول لك في حساب مدخرات
الكلية المرتبط لديك.

» »الخطوات البسيطة تضيف للمجموع .تفضل بزيارة
 nyckidsrise.org/start-savingللحصول على
األدوات التي يمكنك استخدامها لبدءاالدخار اآلن
ووضع خطة لمتابعة االدخار.
» »إذا قمت بإيداع  5دوالرات على األقل في حساب
مدخرات الكلية لديك قبل  26يونيو  ،2018ستقوم
دوالرا
منظمة  NYC Kids RISEبإيداع مبلغ 25
ً
أمريكيا آخر في حساب المنحة التعليمية لطفلك.
ً
» »للحصول على مزيد من المعلومات:

•احضر ورشة عمل برنامج “االدخارللكلية”.
للحصول على جدول زمني بورش العمل
القادمة ،تفضل بزيارة  nyckidsrise.orgوانقر
فوق زر “الوالد/ولي األمر” األحمر ،أو اسأل في
مدرسة طفلك.

•اتصل بمنظمة  NYC Kids RISEعلى833-KID-
 )RISE) 833-543-7473للحصول على اإلحاالت
إلى متخصصين في االستثمار والعمليات
المصرفية.
•قم بزيارة مركزالتمكين المالي في مدينة
نيويورك للحصول على استشارة ثنائية ،سرية،
مجانية لمساعدتك في فهم خيارات الحساب
لديك ووضع خطة لبدء االدخار .لجدولة موعد،
اتصل بـ 311أو تفضل بزيارة .nyc.gov/dca

•تفضل بزيارة مركز NYCللتمكين المالي
للحصول على استشارة ثنائية ،سرية ،مجانية
لمساعدتك في وضع خطة لالدخار وااللتزام بها.
لجدولة موعد ،اتصل بـ  311أو تفضل بزيارة
.nyc.gov/dca
•احضر ورشة عمل برنامج “االدخارللكلية”.
للحصول على جدول زمني بورش العمل
القادمة ،تفضل بزيارة  nyckidsrise.orgوانقر
فوق زر “الوالد/ولي األمر” األحمر ،أو اسأل في
مدرسة طفلك

استثمر في طفلك — برنامج االدخارللكلية
()save for college
 nyckidsrise.orgاعرف الكيفية
)833-KID-RISE (833-543-7473

إن برنامج “االدخار للكلية” الخاص بمنظمة “ ”NYC Kids RISEهو منحة دراسية
وبرنامج مدخرات ُمصمم لجعل الكلية يمكنالوصول إليها بشكل أفضل وقابلة للتحقيق
لجميع طالب المدارس العامة في مدينة نيويورك—بغض النظر عن دخل أسرهم أو
وضع الهجرة لهم .كما أن  ،NYC Kids RISEهي منظمة غير ربحية ،تدير برنامج “االدخار
للكلية” بشراكة مع وزارة التعليم  NYCومدينة نيويورك.
1234 March 2018

TM

أصبحت المواد ممكنة فيما يتعلق بدعم تطوير
مجتمع المدينة

