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خطوات بسيطة لتحقيق 
أحالم الكلية الكبيرة

اللبنة األولى#
التسجيل عبر اإلنترنت لعرض حساب المنحة 

التعليمية لطفلك في مدينة نيويورك

لقد أنشأت منظمة "NYC Kids RISE" حساًبا خاًصا بالمنحة التعليمية لطفلك في مدينة نيويورك وأودعت أول 100 دوالر به. 
 "Savings Tracker" اتخذ الخطوة التالية عن طريق التسجيل عبر اإلنترنت لعرض حساب طفلك على برنامج تتبع االدخارات

الخاص بك. وهذه هي اللبنة األولى من اللبنات الثالث لشراكتنا للعمل على تأمين مستقبل طفلك.

قم بالتسجيل  مع منظمة "  NYC Kids RISE " لعرض حساب المنحة التعليمية لطفلك قبل 26 يونيو 2018، وسوف يحصل 
طفلك على مبلغ إضافي قدره 25 دوالًرا من منظمة  NYC Kids RISE  داخل حسابهم. ال تفوت فرصتك! 

TM

هل أنت مستعد؟ تفضل بزيارة  nyckidsrise.org  وانقر فوق "عرض حسابي" للبدء. للحصول على 
تعليمات تفصيلية، استمر في قراءة ما يلي أدناه.
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 ما تحتاج إليه للتسجيل
رقم تعريف الطالب الخاص بطفلك في مرحلة الروضة  «

أو رقم  OSIS يمكنك العثور على هذا الرقم في بطاقة 
تقرير طفلك، عن طريق تسجيل الدخول لحساب المنح 

 ، https://mystudent.nyc التعليمية الخاص بطفلك على
أو عن طريق سؤال مدرسة طفلك.

  OSIS  من رؤية رقم  NYC Kids RISE  لن تتمكن منظمة   •
أو الوصول له.  

تاريخ ميالد طفلك في مرحلة الروضة «

الرمز البريدي الحالي لمحل إقامة طفلك في  «
مرحلة الروضة

عنوان بريدك اإللكتروني «

 تحتاج لتقديم رقم الضمان اإلجتماعي  هذا كل شيء. لن
الخاص بك أو رقم بطاقة االئتمان للمشاركة في البرنامج

.أو التسجيل 

حساب المنحة التعليمية في مدينة نيويورك: حساب طفلك
فيما يلي بعض الحقائق المهمة بخصوص حساب المنحة التعليمية لطفلك في مدينة نيويورك:

تُشرف منظمة " NYC Kids RISE " على إدارة هذا الحساب، ويتم تخصيص األموال لكلية    »
طفلك وتدريبه المهني.  

يتم استثمار األموال في الخطة 529، وهي نوع من أنواع حسابات االستثمار الُمصممة    »
خصيًصا للمساعدة على االدخارات للكلية.  

ال يمكن سوى لمنظمة " NYC Kids RISE " إيداع األموال في هذا الحساب. ويمكن ألعضاء    »
المجتمع )بما في ذلك المنظمات والشركات المحلية( إضافة األموال إلى حسابات المنح 

الدراسية المجتمعية الخاصة بهم من خالل منظمة "NYC Kids RISE". تحقق من موقعنا 
للحصول على مزيد من التفاصيل. 

ستقوم منظمة "NYC Kids RISE" بإيداع مكافآت في هذا الحساب بمجرد استكمالك    »
للبنات الثالث.  

األسئلة؟  اتصل بالخط الساخن لمنظمة 
 KID-RISE 833- على الرقم  NYC Kids RISE 

 )7473-543-833( أو احضر ورشة عمل 
برنامج اإلدخار للكلية. وللحصول على جدول 

زمني لورش العمل القادمة، تفضل بزيارة 
nyckidsrise.org  وانقر فوق الزر "اآلباء/

أولياء األمور" األحمر. 

كيفية التسجيل
اتبع هذه الخطوات لعرض حساب المنحة 

التعليمية لطفلك في مدينة نيويورك 
)سيستغرق األمر   20-15 دقيقة تقريًبا(   :

1 .nyckidsrise.  تفضل بزيارة الموقع
org  على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف 

المحمول الخاص بك. 

انقر فوق الزر األحمر الموجود بالقرب . 2
من أسفل الشاشة الذي يظهر عليه 

األمر  عرض حسابي. 

https://mystudent.nyc/
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سيظهر لك   في الصفحة التالية مزيد من . 3
المعلومات حول كيفية التسجيل في برنامج 

تتبع االدخارات " Savings Tracker ". مرر 
ألسفل وانقر فوق  البدء من هنا. وإذا كنت 
ترغب في التسجيل بلغة أخرى إلى جانب 

اللغة اإلنجليزية، فانقر فوق اسم هذه اللغة.

يجب أن ترى اآلن نموذًجا بعنوان "تسجيل". . 4
امأل النموذج وانقر فوق   إرسال .

تهانينا، لقد قمت بالتسجيل في برنامج تتبع 
االدخارات " Savings Tracker " الخاص بك! 

احرص على تذكر عنوان البريد اإللكتروني وكلمة المرور 
اللذين استخدمتهما. حافظ على سرية كلمة مرورك 

وال تشاركها مع أي شخص آخر. 

ستظهر      لك اآلن شاشة بالعنوان ملف . 5
تعريف جديد " New Profile ". انقر فوق زر 

Google  أو  Facebook  في أعلى الصفحة 
للتسجيل باستخدام هذه المنصات أو امأل 

المعلومات المطلوبة في النموذج وانقر فوق 
إنشاء ملفي التعريفي . 

ستظهر      لك صفحة تقول "مرحًبا بك في . 6
 VistaShare  – مقتفي النتيجة." تحتوي هذه 

الصفحة على معلومات حول كيفية عمل 
موقع الويب وما الذي يمكن توقعه. بعد 

قراءة الصفحة، انقر فوق  موافق للمتابعة.

لقد وصلت اآلن إلى برنامج تتبع االدخارات . 7
"Savings Tracker " الخاص بك! وهنا، يمكنك 

عرض  حساب منحة بلدية مدينة نيويورك 
لطفلك. وللبدء، انقر فوق الرابط الذي يُشير إلى 
 .  " Introductory Survey "  االستبيان التمهيدي
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   اقرأ التعليمات الموجودة في الصفحة . 8
األولى من االستبيان. ثم انقر   السهم 

األيمن  <  وامأل المعلومات المطلوبة عن 
نفسك والروضة الخاصة بك. إن استكمال 

 NYC  " هذا االستبيان سيساعد منظمة
Kids RISE " على تحسين عملك على 

 اإلدخار لمستقبل طفلك. 

بعد   اإلجابة على أسئلة االستبيان، انقر إرسال . 
ثم انقر   إغالق للعودة إلى الصفحة الرئيسية. 

في       الصفحة الرئيسية، انتقل ألسفل إلى . 9
المربع المسمى حساب اإلدخار للكلية 

الخاص بك لعرض قيمة حساب المنحة 
التعليمية لطفلك. وينبغي أن تطلع على 
رسم بياني يوضح قيمة حساب المنحة 

التعليمية لطفلك في مدينة نيويورك 
مع مرور الوقت.

عند       االنتهاء من استكشاف هذه الصفحة، . 10
انقر الرابط الذي يقول تسجيل الخروج 

الموجود أعلى يمين الصفحة. 

ما الخطوة    التالية؟ تفضل بزيارة الصفحة . 11
الرئيسية لموقع  nyckidsrise.org  وانقر 

فوق زر اآلباء/أولياء األمور    األحمر لمعرفة 
المزيد عن حساب المنحة التعليمية لطفلك 

في مدينة نيويورك وكيفية اتخاذ الخطوات 
التالية الالزمة لتأمين مستقبل طفلك.

مالحظة:يمكن أن يحصل كل حساب للمنحة 
التعليمية فقط على مكافأة 25 دوالًرا لللبنة 

األولى مرة واحدة - ألول شخص بالغ يسجل 
لعرض الحساب وإكمال االستبيان

BB1Ov_AR
March 2018 TM

برامج  أحد   NYC Kids RISE بـ  الخاص  للكلية  االدخار  برنامج  يعد 
بالكلية  اإللتحاق  أمر  تيسير  أجل  من  المصممة  واالدخار  المنح 
لجميع طالب المدارس العامة بنيويورك – بصرف النظر عن دخل 
منظمة   NYC Kids RISE إن بهم.  الهجرة الخاصة  حالة  أو  أسرهم 
غير ربحية تعمل على إدارة برنامج االدخار من أجل الكلية بالشراكة 

مع وزارة التعليم بنيويورك ومدينة نيويورك. 

استثمر في طفلك - 
التوفير للكلية

تعرف على كيفية تحقيق ذلك عبر الرابط:   
nyckidsrise.org

833-KID-RISE )833-543-7473(
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