
توجد طرق عديدة لالدخار للكلية وأنواع مختلفة كثيرة من حسابات االدخار للكلية. يوفر لك برنامج التوفير للكلية فرصة لفتح 
أحد خياري حساب االدخار للكلية والذي يمكن ربطه بحساب المنحة التعليمية الخاص بطفلك: 

تحتوي هذه الوثيقة على معلومات حول كيفية فتح الحساب وإيداع األموال في كال خياري االدخار للكلية من خالل برنامج 
التوفير للكلية الذي يمكن أن يكون له تأثير على المساعدة المالية المستقبلية لطفلك. 

تنطبق المعلومات أدناه على أهلية الحصول على المساعدات المالية المستقبلية الخاصة 
بطفلك عندما يقّدم طلًبا لاللتحاق بالكلية. فهي تعتمد على قواعد المساعدات المالية االتحادية والحكومية، 

والتي قد تتغير قبل وقت التحاق طفلك بالكلية.

خطوات بسيطة لتحقيق أحالم 
الكلية الكبيرة

خطوات بسيطة لتحقيق أحالم 
الكلية الكبيرة

كيف يمكن أن يكون الدخارات الكلية تأثير على 
المساعدات المالية االتحادية والحكومية 

افتح حساب االدخار للكلية 
الخاص بك وقم بربطه

nyckidsrise.org

الثانية:  اللبنة 

12 أي حساب خطة مباشرة لبرنامج التوفير للكلية 
 529 في والية نيويورك

)وهو نوع من حسابات االستثمار التي تم إنشاؤها 
خصيًصا لمساعدة األسر في ادخار األموال للكلية 

والتدريب المهني(

حساب بنك AMALGAMATED للتوفير للكلية.

لألسرة  المالية  الحاجة  تحديد  بعد  لألسرة.  المالية”  “الحاجة  تلبية  هو  المالية  المساعدة  من  فالغرض 
من مجموعة  بتوفير  الحاجة  تلك  تلبية  والجامعات  الكليات  تختار  أن  يمكن  االتحادية،  الحكومة  ِقبل  من 

المنح )أموال يتم منحها للطالب(؛	 
والقروض )أموال يقترضها الطالب أو األسرة وعادًة يلزم ردها(؛	 
والعمل أثناء الدراسة )وظيفة في الجامعة(؛	 
والمنح الدراسية )أموال يتم منحها للطالب بناًء على إنجازاته أو إنجازاتها(. 	 
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حساب منحة بلدية مدينة نيويورك 
للمنح  فإن وجود حساب   ،)NYC Kids RISE( وتديرها منظمة  تمتلكها  نيويورك  لمدينة  الدراسية  المنح  نظًرا ألن حسابات 
الدراسية لن يؤثر على المساعدات المالية أثناء حيازتها في الحساب. ستقدم منظمة )NYC Kids RISE( المزيد من المعلومات 
المساعدة  على  الحصول  أهلية  على  وجد،  إن  الدراسية،  المنح  حساب  تأثير  احتمالية  بخصوص  القادمة  السنوات  في 
المالية بمجرد إنفاق األموال الموجودة في الحساب. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بالخط الساخن لمنظمة 

 .nyckidsrise.org أو تفضل بزيارة  KID-RISE )833( على )NYC Kids RISE(

حساب ادخارات الكلية الخاصة بك
إذا قمت بادخار المال في حساب التوفير للكلية الخاص بك، فإن هذا قد يؤثر على حزمة المساعدات المالية لطفلك. وهذا 
سيعتمد على خيار الحساب الذي ترّجحه، والمبلغ المالي الذي تكسبه األسرة، وقواعد المساعدات المالية في ذلك الوقت، 

وعوامل أخرى. 

 للمزيد من المعلومات حول خيارات التوفير للكلية المتاحة لك من
 .nyckidsrise.org/options خالل برنامج التوفير للكلية، قم بزيارة

على الويب  على  المتحدة  بالواليات  التعليم  إدارة  موقع  زيارة  عليك  الثانوي،  التعليم  مرحلة  من  طفلك  يقترب  أن   بمجرد 
www.ed.gov للحصول على معلومات محدثة حول معايير المساعدات المالية. وفي تلك األثناء، يجب عليك أيًضا زيارة مواقع 

الويب الخاصة بالكليات، والجامعات، والمدارس المهنية، والتجارية التي يرغب طفلك في االلتحاق بها.

ال تقدم منظمة )NYC Kids RISE( المشورة بخصوص االستثمار وال توصي بنوع معين من حساب االدخار للكلية. تختلف 
الظروف المالية لكل أسرة عن األخرى، فيجب عليك مراعاة الظروف الخاصة بك قبل االدخار أو االستثمار. 



هل ستتأثر المساعدة المالية بامتالك من يملك الحساب؟
حساب 529، بموجب القواعد الحالية؟

هل ستتأثر المساعدات المالية 
بامتالك حساب توفير مصرفي، 

الحالية؟ بموجب القواعد 

الوالد الحاضن للطفل/ولي أمر الطفل¹ 

)دخل األسرة أقل من 
50000 دوالر أمريكي سنوًيا(

الوالد الحاضن للطفل/ولي أمر الطفل

)دخل األسرة أكثر من 
50000 دوالر أمريكي سنوًيا(

https://studentaid. ال - تفضل بزيارة
ed.gov/sa/resources/fafsa-parent-text 

للحصول على مزيد من المعلومات 
حول دخل الوالدين واألصول المقرر لها 

الحصول على المساعدة المالية االتحادية.

نعم، قد يؤثر بعض الشيء 
بموجب القواعد الحالية.

بالنسبة إلى المساعدة المالية   •
االتحادية، يتم احتساب جزء صغير 

من استثمارات وادخارات اآلباء/أولياء 
األمور )%5.64( حالًيا كمساهمة 

من األسرة تجاه تكاليف الكلية.
غالًبا يعد دخل الوالدين، وليس   •

االدخارات الخاصة بهما، هو 
العامل األساسي الذي يحدد 

“الحاجة المالية” لألسرة 
والمساهمة المتوقعة من 
األسرة تجاه تكاليف الكلية. 

بموجب قانون نيويورك، فإن االدخار   •
 )New York 529 Plan( في حساب

ال يؤخذ في االعتبار لتحديد األهلية 
بالنسبة لبرامج المساعدات المالية 
التابعة لوالية نيويورك مثل برنامج 

المساعدة في الرسوم الدراسية 
“TAP” الخاص بالمقيمين بوالية 

نيويورك الملتحقين بمدارس الوالية.  
بالنسبة للطالب الملتحقين   •

بمدارس خارج والية نيويورك، فإن 
التأثير على المساعدات الحكومية 

قد يكون مختلًفا.
يمكن أن توفر المدارس الخاصة   •
المزيد من المعلومات المفصلة 

عن المساعدات المالية.
 )NYC Kids RISE( ستوفر منظمة  •

المزيد من المعلومات الحالية 
بخصوص تأثيرات المساعدات المالية 

إذا كان طفلك قريًبا من الكلية.

https://studentaid. ال - تفضل بزيارة
 ed.gov/sa/resources/fafsa-parent-text 

للحصول على مزيد من المعلومات 
حول دخل الوالدين واألصول المقرر لها 

الحصول على المساعدة المالية االتحادية.

نعم، قد يؤثر بعض الشيء 
بموجب القواعد الحالية.

بالنسبة إلى المساعدة المالية   •
االتحادية، يتم احتساب جزء صغير 

من استثمارات وادخارات اآلباء 
)%5.64( حالًيا كمساهمة من األسرة 

تجاه تكاليف الكلية.
يعد دخل الوالدين، وليس االدخارات   •
الخاصة بهما، هو العامل األساسي 

الذي يحدد “الحاجة المالية” لألسرة 
والمساهمة المتوقعة من األسرة 

تجاه تكاليف الكلية.
يمكن أن توفر المدارس الخاصة   •

المزيد من المعلومات المفصلة عن 
المساعدات المالية.

 )NYC Kids RISE( ستوفر منظمة  •
المزيد من المعلومات الحالية 
بخصوص تأثيرات المساعدات 

المالية إذا كان طفلك قريًبا 
من الكلية.

ارجع إلى الجدول أدناه لمعرفة التفاصيل عن الكيفية التي قد تتأثر بها المساعدة المالية لطفلك، 
وفًقا للقواعد الحالية. تذكر، قد تتغير هذه القواعد بمرور الوقت.

شخص آخر غير الوالد الحاضن 
للطفل/ولي أمر الطفل، مثل 

الجد أو الوالد غير الحاضن

ال تؤثر االدخارات في هذا الحساب على 
المساعدة المالية أثناء حيازتها في 

الحساب. قد تتأثر المساعدة المالية 
عند سحب االدخارات لدفعها لنفقات 

التعليم العالي للطفل.² 

ال تؤثر االدخارات في هذا الحساب على 
المساعدة المالية أثناء حيازتها في 

الحساب. قد تتأثر المساعدة المالية 
عند سحب االدخارات لدفعها لنفقات 

التعليم العالي للطفل.³ 

 ¹  راجع تعريف الطلب المجاني للحصول على المساعدات االتحادية للطالب )FAFSA( للوالد الحاضن على
https://studentaid.ed.gov/sa/resources/fafsa-parent-text

²  عند سحب االدخارات من حساب الخطة المباشرة )NY 529 Direct Plan( المملوك لشخص آخر غير الوالد الحاضن للطفل والذي يتم استخدامه 
مة،  للدفع للكلية لصالح المستفيد المرتبط بالحساب، فيمكن احتساب قيمة السحب كدخل غير مكتسب من تطبيقات المساعدات المالية الُمتقدَّ

وهو ما قد يكون له تأثير على المساعدة المالية للطفل. 
³  عند سحب االدخارات من حساب الخطة المباشرة )NY 529 Direct Plan( المملوك لشخص آخر غير الوالد الحاضن للطفل والذي يتم استخدامه 

مة،  للدفع للكلية لصالح المستفيد المرتبط بالحساب، فيمكن احتساب قيمة السحب كدخل غير مكتسب من تطبيقات المساعدات المالية الُمتقدَّ
وهو ما قد يكون له تأثير على المساعدة المالية للطفل.

 

nyckidsrise.org



استثمر في طفلك -- برنامج االدخار للكلية

إن برنامج “التوفير للكلية” الخاص بمنظمة “NYC Kids RISE” هو منحة دراسية وبرنامج مدخرات ُمصمم لجعل الكلية 
النظر  نيويورك—بغض  العامة في مدينة  المدارس  للتحقيق لجميع طالب  إليها بشكل أفضل وقابلة  الوصول  ممكنة 
عن دخل أسرهم أو وضع الهجرة لهم. ال تتبع، وال تعد موزًعا معتمًدا لبرنامج االدخار للكلية 529 بنيويورك وال تطلب 
تأييد أو  التعلیم بمدينة نیویورك أي  استثمارات أو تقّدم المشورة في مجال االستثمار. ال تقدم مدینة نیویورك وإدارة 
توصیة بخصوص NY 529 Program Manager وال تراقبه أو تملكه أو تنتسب إليه وكذلك أي مدخرات خاصة بالكلية أو أي 

أداة استثماریة أخرى، بما في ذلك تلك التي قد تتعلمھا األسر من خالل برنامج “االدخار للكلية”.

للحصول على دعم مجاني، مباشر بمدخرات مالئمة في الصورة المالية الكلية الخاصة بك، فكر في زيارة أحد مراكز التمكين 
المالي لبلدية مدينة نيويورك الموجودة في المدينة. في مراكز التمكين المالي، يمكنك مقابلة مستشار مالي مهني بصورة 
حساب  وفتح  الميزانية،  وإعداد  بك،  الخاص  االئتمان  وتحسين  الديون،  معالجة  على  يساعدك  أن  يمكنه  والذي  مباشرة 
مصرفي واالدخار والتخطيط لمستقبلك، وأكثر من ذلك. يمكنك أيًضا الحصول على معلومات حول االدخار لتعليم الكلية 
لطفلك ووضع خطة للبدء في االدخار. لتحديد موعد في أحد مراكز التمكين المالي القريبة منك، اتصل على 311 أو تفضل 

.nyc.gov/dca بزيارة

الخاص بمنظمة “NYC Kids RISE” هو منحة دراسية وبرنامج  للكلية”  “التوفير  برنامج  إن 
إليها بشكل أفضل وقابلة للتحقيق لجميع  الكلية ممكنة الوصول  مدخرات ُمصمم لجعل 
الهجرة  أو وضع  النظر عن دخل أسرهم  العامة في مدينة نيويورك—بغض  المدارس  طالب 
لهم كما أن، هي منظمة غير ربحية، تدير برنامج التوفير للكلية في شراكة مع إدارة التعليم 

بمدينة نيويورك ومدينة نيويورك.

استثمر في طفلك -- برنامج االدخار للكلية
اعرف الكيفية

nyckidsrise.org
833-KID-RISE (833-543-7473)
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