
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: 

هذه الوثيقة تحمل معلومات عن الكيفية التي يمكن أن يؤثر بها فتح الحساب وإيداع األموال في كل من هذين النوعين من 
الحسابات على أهلية )مالك الحساب( للحصول على إعانات عامة. وهي ال تصف التأثير المحتمل على اإلعانات العامة الخاصة 

بالطفل عند التحاقه بالكلية.

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. 

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

هذه.  للكلية  االدخار  خيارات  من  كٍل  في  بالتوفير  إعانة  كل  تأثر  احتمال  لكيفية  ملخًصا  أدناه  الجدول  يوضح 
ويسرد أيًضا من الذي يمكنك االتصال به لمناقشة األسئلة الخاصة لديك وظروف كل إعانة.

الثانية: اللبنة 
افتح حساب االدخار للكلية 

الخاص بك وقم بربطه

خطوات بسيطة لتحقيق أحالم 
الكلية الكبيرة

خطوات بسيطة لتحقيق أحالم 
الكلية الكبيرة

كيف يمكن أن يكون الدخارات الكلية تأثير 
على اإلعانات العامة 

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.
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حساب منحة بلدية مدينة نيويورك
نظًرا ألن حسابات المنح الدراسية لمدينة نيويورك تمتلكها وتديرها منظمة )NYC Kids RISE(، فإن وجود أموال في حساب 
منحة بلدية مدينة نيويورك لن يؤثر على اإلعانات العامة القائمة أو المستقبلية أثناء حيازتها في الحساب. ستقدم منظمة 
)NYC Kids RISE( المزيد من المعلومات في السنوات المقبلة عن الكيفية التي قد يؤثر بها إنفاق المال في حساب منحة بلدية 
مدينة نيويورك الخاص بالطالب على إعانات هذا الطالب العامة عند الذهاب إلى الكلية. للحصول على مزيد من المعلومات، 

 .nyckidsrise.org 833 أو تفضل بزيارة-KID-RISE )833-543-7473( على )NYC Kids RISE( اتصل بالخط الساخن لمنظمة

حساب ادخارات الكلية الخاصة بك
يرجى قراءة المعلومات أدناه لمعرفة مدى احتمالية تأثر اإلعانات العامة ألسرتك بأي من خيارات حساب االدخارات للكلية. 
مبالغ حد  أن  المعلومات. الحظ  على مزيد من  للحصول  بهم  االتصال  يمكنك  الذين  األشخاص  أدناه  الجدول  أيًضا  ويدرج 
الموارد وقواعد أخرى يمكن أن تتغير مع مرور الوقت. تواصل مع وكاالت اإلعانات مستخدًما معلومات االتصال الموضحة 

أدناه لمعرفة المزيد حول حدود الموارد الحالية لكل من اإلعانات.

لن يكون هناك أى تأثير على اإلعانات التالية المتالك أموال 
أو إيداعها في حساب التوفير للكلية الخاص بك:

برنامج WIC )برنامج التغذية التكميلية الخاصة للنساء، 	 
والرضع، واألطفال(

وجبة غداء مخفضة السعر ومجانية	 
برنامج الرعاية الطبية )Medicare( واالدخارات للرعاية 	 

)Medicare Savings Plus( الطبية المميزة
برنامج SSDI )التأمين الخاص بالعجز والضمان 	 

االجتماعي( 
LIHEAP )برنامج مساعدات الطاقة لألسر ذات 	 

الدخل المنخفض(
برنامج CHIP )برنامج التأمين الصحي لألطفال(	 

يوجد تأثير محتمل على اإلعانات التالية بامتالك أموال 
أو إيداعها في حساب التوفير للكليه الخاص بك:

برنامج NYCHA )هيئة اإلسكان في مدينة 	 
نيويورك( اإلسكان

 	NYCHA برنامج القسم 8 لهيئة
مساكن ميسورة التكلفة )مساكن مدعومة من 	 

إدارة الحفاظ على المساكن وتطويرها بمدينة 
نيويورك أو مؤسسة تطوير اإلسكان(

المساعدة الطبية	 
 	Emergency LIHEAP برنامج
المساعدة العامة )برنامج TANF/إعانة مؤقتة للعائالت 	 

المحتاجة، أو إعانة نقدية، أو الرفاهة، أو مساعدة 
األسرة، أو المساعدة المقدمة في إطار شبكة األمان(

 	Food Stamps/SNAP

¹الحظ أن المعلومات أدناه قد تتغير بالنسبة لك وألسرتك، اعتماًدا على ما إذا كنت تتلقى إعانة في الوقت الحالي أو إذا كنت ستتقدم بطلب للحصول 
على إعانة في المستقبل. 



للحصول على معلومات إضافية، يرجى مراجعة الجدول أدناه.

nyckidsrise.org

هل االدخار في حساب 529 يؤثر اإلعانة
على هذه اإلعانة؟

هل االدخار في حساب االدخار 
المصرفي سيؤثر على هذه 

اإلعانة؟

من هم األشخاص الذين 
يمكنني التواصل معهم 
للحصول على معلومات 

حول تقديم المساعدة 
بشأن اإلعانات؟

برنامج WIC )برنامج التغذية 
التكميلية الخاصة للنساء، 

والرضع، واألطفال(

ال - ال يوجد اختبار موارد لتحديد 
 .WIC األهلية لبرنامج

ال - ال يوجد اختبار موارد 
.WIC لتحديد األهلية لبرنامج

.WIC مكتب خدمة برنامج
42-71 65th Pl

Woodside, NY 11377
(718) 715-7001

وجبة غداء مخفضة 
السعر ومجانية

الغداء مجاني لجميع الال
تالميذ المدارس العامة 

بمدينة نيويورك

خطط الرعاية الطبية 
)Medicare( واالدخارات 

 Medicare(للرعاية الطبية
)Savings

ال - ال يعتبر برنامج الرعاية الطبية 
كإعانة مختبرة الوسائل وال يحتوي 

على اختبار مورد.

ال - ال يعتبر برنامج الرعاية 
الطبية كإعانة مختبرة الوسائل 

وال يحتوي على اختبار مورد.

مكتب المساعدة الطبية 
Queens المجتمعية في

4512 32nd Pl, Long Island 
City, NY 11101

(718) 752-4540

برنامج SSDI /العجز 
)التأمين الخاص بالعجز 

والضمان االجتماعي( 

ال - ال يعتبر برنامج SSDI كإعانة 
مختبرة الوسائل وبالتالي ليس له 

اختبار موارد. 

ال - ال يعتبر برنامج SSDI كإعانة 
مختبرة الوسائل وبالتالي ليس 

له اختبار موارد.

مكتب الضمان االجتماعي

31-08 37th Ave,
Long Island City, NY 11101

(800) 772-1213

برنامج مساعدات الطاقة 
لألسر ذات الدخل 

)LIHEAP(المنخفض

ال - ال يوجد اختبار موارد لتحديد 
 .LIHEAP األهلية لبرنامج

ال - ال يوجد اختبار 
موارد لتحديد األهلية 

 .LIHEAP لبرنامج

إدارة الموارد البشرية بمدينة 
 HEAP/نيويورك

PO Box 1401
Church Street Station
New York, NY 10008

(212) 331-3126

برنامج الطوارئ لمساعدات 
الطاقة لألسر ذات الدخل 

)LIHEAP( المنخفض

من الممكن - يعد االدخار في هذا 
الحساب كمورد وقد يؤثر على هذه 

اإلعانة.

 LIHEAP للحصول على برنامج
للطوارئ، يُسمح بأن تكون موارد 
األسر لما يصل إلى 2.000 دوالر 

أمريكي وما يصل إلى 3.000 دوالر 
أمريكي من حيث الموارد إذا كان 

أحد أفراد األسرة يزيد عمره عن 06 
عاًما.

من الممكن - يعد االدخار في 
هذا الحساب كمورد وقد يؤثر 

على هذه اإلعانة.

 LIHEAP للحصول على برنامج
للطوارئ، يُسمح بأن تكون 
موارد األسر لما يصل إلى 

2.000 دوالر أمريكي وما يصل 
إلى 3.000 دوالر أمريكي من 

حيث الموارد إذا كان أحد أفراد 
األسرة يزيد عمره عن 60 عاًما.

إدارة الموارد البشرية بمدينة 
 HEAP/نيويورك

PO Box 1401
Church Street Station
New York, NY 10008

(212) 331-3126

منظمة هيئة اإلسكان 
 )NYCHA( بمدينة نيويورك

اإلسكان 

ال - يتم احتساب المبلغ اإلجمالي 
لالدخارات في حساب 529.

لن تحتسب منظمة NYCHA أى 
إعانة تم اإلبالغ عنها ذاتًيا دخلت 
الحساب 529 للدخل الخاص بك.

من الممكن - ال يتم احتساب 
المبلغ اإلجمالي لالدخارات في 

حساب مصرفي.

بالرغم من ذلك، يمكن أن 
 NYCHA تحتسب منظمة

أى إعانة تم اإلبالغ عنها ذاتًيا 
دخلت حساب ادخارات معتاد 

للدخل الخاص بك.

مركز االتصال بالعمالء 
NYCHA بمنظمة 

 (718) 707-7771



² يتضمن هذا كل األموال في هذا الحساب و أى ادخارات أخري أو األصول التي قد تمتلكها.

³ يتضمن هذا كل األموال في هذا الحساب و أى ادخارات أخري أو األصول التي قد تمتلكها.

هل االدخار في حساب 529 يؤثر اإلعانة
على هذه اإلعانة؟

هل االدخار في حساب االدخار 
المصرفي سيؤثر على هذه 

اإلعانة؟

من هم األشخاص الذين 
يمكنني التواصل معهم 
للحصول على معلومات 

حول تقديم المساعدة 
بشأن اإلعانات؟

برنامج القسم 8 لمنظمة 
هيئة اإلسكان بمدينة 

)NYCHA( نيويورك

ال - ال يتم احتساب المبلغ 
اإلجمالي لالدخارات في 

حساب 529.

لن تحسب منظمة NYCHA أى 
إعانة تم اإلبالغ عنها ذاتًيا دخلت 

الحساب 529 للدخل الخاص بك .

من الممكن - ال يتم احتساب 
المبلغ اإلجمالي لالدخارات في 

حساب مصرفي.

بالرغم من ذلك، يمكن أن 
 NYCHA تحتسب منظمة

أى إعانة تم اإلبالغ عنها ذاتًيا 
دخلت حساب ادخارات معتاد 

للدخل الخاص بك.

مركز االتصال بالعمالء 
NYCHA بمنظمة 

(718) 707-7771

مساكن ميسورة التكلفة 
)مساكن مدعومة من إدارة 

الحفاظ على المساكن 
وتطويرها بمدينة نيويورك 

أو مؤسسة تطوير اإلسكان( 

من الممكن - إذا قّدرت جميع 
ممتلكاتك2 بأقل من 5000 دوالر 
أمريكي، سيتم احتساب الفائدة 
التي تكتسبها من ضمن الدخل 

الخاص بك. 

إذا قّدرت جميع ممتلكاتك بأقل 
من 5000 دوالر أمريكي، سواًء 

إذا كان يتم إضافة الفائدة التي 
تكتسبهاا أو 0.06% من قيمتها 

إلى الدخل الخاص بك، مهما زادت 
قيمة المبلغ.  

من الممكن - إذا قّدرت جميع 
ممتلكاتك بأقل من 5000 

دوالر أمريكي، سيتم احتساب 
الفائدة التي تكتسبها من 
ضمن الدخل الخاص بك. 

إذا قّدرت جميع ممتلكاتك3 
بأقل من 5000 دوالر أمريكي، 

سواًء إذا كان يتم إضافة الفائدة 
التي تكتسبهاا أو 0.06% من 

قيمتها إلى الدخل الخاص بك، 
مهما زادت قيمة المبلغ.  

التواصل مع هئية اإلسكان 
 بمدينة نيويورك 

212-863-5610

برنامج التأمين الصحي 
)CHIP( لألطفال

ال - ال يوجد اختبار موارد لتحديد 
.CHIP األهلية لبرنامج

ال - ال يوجد اختبار موارد 
.CHIP لتحديد األهلية لبرنامج

مكتب المساعدة الطبية 
Queens المجتمعية في

4512 32nd Pl,
Long Island City, NY 11101

(718) 752-4540

من الممكن - ال توجد حدود المساعدة الطبية
لموارد المساعدة الطبية لألطفال، 

واآلباء مع طفل معال، أو امرأة 
.)MAGI حامل )برنامج مجموعة

توجد حدود للموارد بالنسبة 
لألشخاص المكفوفين، أو ذوى 

اإلعاقة، أو األشخاص في عمر 65 
 .)non-MAGI عاًما أو أكبر )برنامج

تُعفي بعض مجموعات برنامج 
)non-MAGI( من الخضوع إلى 

اختبار الموارد )على سبيل المثال 
برنامج ADC-related 21( يختلف 
اختبار الموارد هذا اعتماًدا على 

فئة األهلية وحجم األسرة.

يمكن أن تؤخر عملية السحب 
خالل فترة إعادة النظر )الخمس 

سنين قبل تقديم الرعاية الطبية( 
مصروفات مدفوعات الرعاية 
الطبية. يمكن أن يحتاج هذا 
الحساب إلى أن تتم تسويته 

أوالً قبل أن يصبح مؤهالً 
للمساعدة الطبية.

من الممكن -  ال توجد حدود 
لموارد الرعاية الطبية لآلباء 

والنساء الحوامل. توجد حدود 
للموارد لألشخاص المكفوفين، 

أو ذوى اإلعاقة، أو األشخاص 
في عمر 65 عاًما أو أكبر. 

يمكن أن تؤخر عملية 
السحب خالل فترة إعادة 

النظر )الخمس سنين 
قبل تقديم الرعاية الطبية( 

مصروفات مدفوعات الرعاية 
الطبية. يمكن أن يحتاج هذا 
الحساب إلى أن تتم تسويته 

أوالً قبل أن يصبح مؤهالً 
للمساعدة الطبية.

مكتب المساعدة الطبية 
Queens المجتمعية في

4512 32nd Pl,
Long Island City, NY 11101

(718) 752-4540



4 يتضمن هذا األسر ذات الدخل األكثر من %200 لمستوى الفقر االتحادي )49.200 دوالر أمريكي ألسرة مكونة من أربعة أفراد في 2017( و األسر التي 

يوجد بها أفراد خاضعين للعقوبة. إذا كان لديك موارد بقيمة 2.250 دوالر أمريكي )3.250 دوالرأمريكي ألسرة يوجد بها شخص عمره أقل 60 عام أو 
لديه إعاقة(، يمكن أن يتوقف برنامج قسائم الطعام الخاص بك.

5 سيتعين على األسر التى تتقدم للحصول على مساعدة عامة، بما في ذلك األسر التى حصلت سابًقا على مساعدة عامة، وتعيد التقّدم، والتي لديها 

أى مدخرات سواء كانت لدفع مصاريف الدراسة أم ال، الخضوع الختبار موارد. إذا كنت تمتلك أكثر من 2000 دوالر أمريكي من حيث األصول )أو 3000 
دوالر أمريكي إذا كان شخص يبلغ من العمر 60 عاًما أو أكثر(، قد ال تكون مؤهالً للحصول على المساعدة العامة.

.http://www.ablenrc.org/about/what-are-able-accounts تفضل بزيارة ,ABLE6 للحصول على مزيد من المعلومات حول حساب

هل االدخار في حساب 529 يؤثر اإلعانة
على هذه اإلعانة؟

هل االدخار في حساب االدخار 
المصرفي سيؤثر على هذه 

اإلعانة؟

من هم األشخاص الذين 
يمكنني التواصل معهم 
للحصول على معلومات 

حول تقديم المساعدة 
بشأن اإلعانات؟

برنامج قسائم الطعام/
برنامج المساعدة التغذية 

SNAP التكميلية

ال - تُعفى األموال في حساب 
529 من اإلحصاء في اختبار 

حدود الموارد.

من الممكن - ال تخضع 
األسر التى توجد بها مسنين 

أو ذوى إعاقة وكذلك األسر 
»المؤهلة بشكل كامل« 

الختبار الدخل اإلجمالى. ال 
يتأثر برنامج قسائم الطعام 

إذا كان حساب االدخارات فقط 
ألجل االدخار للكلية فقط.

يمكن أن يتأثر برنامج قسائم 
الطعام الخاص باألسر غير 

المستحقة بشكل كامل4.

خط مساعدة بنك الطعام 
إلعانات برنامج المساعدة 

في التغذية التكميلية 
 في مدينة نيويورك

)212( 894-8060

المساعدة العامة )برنامج 
TANF/إعانة مؤقتة للعائالت 

المحتاجة، وإعانة مالية، 
وتقديم الرعاية، مساعدة 

األسرة، أو المساعدة 
المقدمة في إطار 

شبكة األمان(

ال - منذ أن تم إنشاء هذا الحساب 
ألجل غرض واحد وهو دفع 

االحتياجات التعليمية وال يمكن أن 
يُستخدم ألي أغراض أخرى، تُعفى 
األموال من اختبار حدود الموارد.

من الممكن -يُسمح لألسر بما 
يصل إلى 1.400 دوالر أمريكي 

في حساب ادخار منفصل 
مخصص فقط لدفع مصاريف 

الدراسة في الكلية لسنتين 
أو أربع سنوات دون حساب 

األموال الختبار الموارد. 

إذا اُستخدمت االدخارات 
ألغراض أخرى، سيتم احتساب 

قيمة الحساب بالكامل من 
خالل اختبار الموارد وقد يؤثر 

هذا على اإلعانات5.

خط المساعدة إلدارة الموارد 
 )HRA( البشرية 
(718) 557-1399

برنامج دخل الضمان 
)SSI( التكميلي

نعم - يتم احتساب االدخارات 
في هذا الحساب كمورد وقد 

تؤثر على األهلية.

للحصول على برنامج دخل 
الضمان التكميلي، يسمح لألفراد 
الذين تصل مواردهم إلى 2.000 
دوالر أمريكي واألزواج لما تصل 

مواردهم إلى 3000 دوالر أمريكي، 
إال إذا كان المال يتم استثماره 

.6ABLE في حساب

نعم - يتم احتساب االدخارات 
في هذا الحساب كمورد وقد 

تؤثر على األهلية.

للحصول على برنامج دخل 
الضمان التكميلي، يسمح 

لألفراد الذين تصل مواردهم 
إلى 2.000 دوالر أمريكي 

واألزواج لما تصل مواردهم 
إلى 3000 دوالر أمريكي.

مكتب الضمان االجتماعي

31-08 37th Ave.
Long Island City, NY 11101

(800) 772-1213



استثمر في طفلك -- برنامج التوفير للكلية

إن برنامج "التوفير للكلية" الخاص بمنظمة "NYC Kids RISE" هو منحة دراسية وبرنامج مدخرات ُمصمم لجعل الكلية 
ممكنة الوصول إليها بشكل أفضل وقابلة للتحقيق لجميع طالب المدارس العامة في مدينة نيويورك—بغض النظر عن 
دخل أسرهم أو وضع الهجرة لهم. ال تتبع NYC Kids RISE، وال تعد موزًعا معتمًدا لبرنامج االدخار للكلية 529 بنيويورك وال 
تطلب استثمارات أو تقديم المشورة في مجال االستثمار. ال تقدم مدینة نیویورك وإدارة التعلیم بمدينة نیویورك أي تأييد 
أو توصیة بخصوص NY 529 Program Manager وال تراقبه أو تملكه أو تتبعه وكذلك الحال بالنسبة ألي مدخرات خاصة 
بالكلية أو أي أداة استثماریة أخرى، بما في ذلك تلك األدوات التي قد تتعرّف عليها األسر من خالل برنامج التوفير للكلية.

للحصول على دعم مجاني، مباشر بادخارات مالئمة في الصورة المالية الكلية الخاصة بك، فكر في زيارة أحد مراكز التمكين 
المالي لبلدية مدينة نيويورك الموجودة في أرجاء المدينة. في مراكز التمكين المالي، يمكنك مقابلة مستشار مالي مهني 
بصورة مباشرة والذي يمكنه أن يساعدك على معالجة الديون، وتحسين االئتمان الخاص بك، وإعداد الميزانية، وفتح حساب 
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

وبرنامج  دراسية  "NYC Kids RISE" هو منحة  بمنظمة  الخاص  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 NYC Kids RISE، هي منظمة غير ربحية، تدير برنامج التوفير للكلية بشراكة مع 

إدارة التعليم بمدينة نيويورك ومدينة نيويورك.

استثمر في طفلك -- برنامج التوفير للكلية
اعرف الكيفية

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