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3.  كيف يعمل جزء االدخارات من برنامج 
التوفير للكلية )Save for College(؟

 
التعليمية  المنحة  حساب  في  المستثمرة  األموال  على  لالعتماد 
الخاص بطفلك، ستجد الفرصة أمامك لفتح حساب ادخارات للكلية 
واألصدقاء  األسرة  وأفراد  األمور/األوصياء  ألولياء  يمكن  بك.  خاص 
اإليداع  على  اعتماًدا  الحساب.  هذا  في  مباشرة  بصورة  المشاركة 
حساب  مع  ادخاراتك  رصيد  تتبع  ألسرتك  يمكن  تختاره،  الذي 
من  بطفلك  الخاص  نيويورك  مدينة  بلدية  من  التعليمية  المنحة 
بزيارة  تفضل   .”NYC Kids RISE“ لمنظمة اإللكتروني  الموقع  خالل 
nyckidsrise.org/options أو حضور ورشة العمل القادمة لبرنامج 
حول  المعلومات  من  لمزيد   )Save for College( للكلية  التوفير 

خيارات االدخار للكلية وكيفية فتح حساب.

4.  كيف يتم تسجيل طفلي في برنامج 
التوفير للكلية )Save for College(؟

يتم تسجيل جميع أطفال رياض األطفال الذين يحضرون في مدرسة 
مشاركة تلقائًيا في برنامج التوفير للكلية )Save for College( إال إذا 
اختارت أسرهم عدم المشاركة. إذا استلمت هذا المستند كجزء من 
يكون   ،)Save for College( للكلية  التوفير  ببرنامج  الترحيب  طاقم 
بذلك قد تم تسجيل طفلك في البرنامج. تم تسجيل طفلك بسبب:

  تم تسجيل طفلك في مدرسة عامة في المقاطعة 
30 بحلول 27 نوفمبر 2017، وظل مسجالً حتى 

يناير 2018؛ و

إلى مدرسة  وتعيده  االنسحاب  إشعار  على    لمتوقع 
طفلك أثناء هذه الفترة.

إذا كنت تعتقد أنه تم تسجيل طفلك بالخطأ، من فضلك اتصل 
833-KID- على ”NYC Kids RISE“ على الخط الساخن في منظمة

.RISE )833-543-7473(

إذا فتحت حساب ادخار للكلية خاص بك بحلول 26 يونيو 
 2018، فستقوم

منظمة “NYC Kids RISE” بإضافة 25 دوالر أمريكي آخرين 
من منظمة “NYC Kids RISE” في حساب المنحة التعليمية.

ما هو برنامج “االدخار للكلية” الخاص   .1
بمنظمة “NYC Kids RISE”؟  

    
يزودك برنامج التوفير للكلية )Save for College( الخاص بمنظمة 
سوًيا  للعمل  بوسيلة  ومجتمعك  وأسرتك  أنت   ”NYC Kids RISE“
دراسية  منحة  برنامج  عن  عبارة  إنه  طفلك.  لمستقبل  لالدخار 
وادخار مصمم لجعل الكلية أكثر إتاحة وقابلة لإلنجاز لطفلك. من 
خالل تقديم المنح التعليمية المقدمة لكل طالب وتوفير األدوات 
والمعلومات لألسر بهدف تطوير خطة االدخارات الخاصة بهم، فإن 
بناء  على  األسر  يساعد   )Save for College( للكلية  التوفير  برنامج 
 Save( للكلية  التوفير  برنامج  يعمل  أطفالهم.  لمستقبل  أساس 
بأكمله لمساعدة أطفالنا  المجتمع  أيًضا على إشراك   )for College
على تحقيق أحالمهم في الكلية. البرنامج مفتوح لجميع األطفال 
في مراحل رياض األطفال الذين يحضرون في المدرسة العامة في 
حالة  أو  أسرهم  دخل  معدالت  عن  النظر  بصرف   30- المقاطعة 

الهجرة.

كيف يعمل جزء المنحة التعليمية من   .2
برنامج التوفير للكلية )Save for College(؟ 
 
أمريكي  دوالر   100 بإيداع  تلقائًيا   ”NYC Kids RISE“ منظمة  تقوم 
في حساب المنحة التعليمية من بلدية مدينة نيويورك لكل طفل 
 NYC Kids“ مشارك. ومع متابعة طفلك لتعليمه، ستوفر منظمة
RISE” الفرص ألسرتك لكسب المزيد من المال في حساب المنحة 
هذا. يمكن لألعضاء اآلخرين في المجتمع، بما في ذلك المنظمات 
المجتمعية والشركات أيًضا اإلضافة إلى حسابات المنح لمساعدة 

األطفال على الوصول إلى أهداف الكلية الخاصة بهم. 

للكلية  التوفير  لبرنامج  التعليمية  المنحة  أموال  استثمار  يتم 
نوع من  المباشرة،  الخطة   New York 529 في  )Save for College(
للمدرسة.  التوفير  األسر في  لمساعدة  الحساب مصمم خصيًصا 
يمكن لحساب المنحة التعليمية من بلدية مدينة نيويورك الخاص 
على  اعتماًدا  وذلك  الوقت،  بمرور  المال  خسارة  أو  كسب  بطفلك 
األسواق المالية وأداء االستثمار. وھذا یعني أن المبلغ المتاح في 
حساب المنحة التعليمية من بلدية مدينة نيويورك الخاص بطفلك 
المبالغ  أقل من  أو  أکثر  یکون  قد  الكلية  في  الطفل  يداوم  عندما 

المودعة أصالً في الحساب.
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تفضل بزيارة nyckidsrise.org التخاذ الخطوة التالية 
لبلدية  التعليمية  المنحة  حساب  واستعراض 
الستعراض  سجل  بطفلك.  الخاص  نيويورك  مدينة 
 ،2018 يونيو   26 بحلول  التعليمية  المنحة  حساب 
وسيحصل طفلك على مبلغ إضافي بمقدار 25 دوالر 

.”NYC Kids RISE“ أمريكي من منظمة
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5.  تم تسجيل طفلي. ماذا أفعل بعد ذلك؟
لكل  بالنسبة  النجاح  إلى  السبيل  في  رئيسًيا  جزًءا  التعليم  يعد 
برنامج  خالل  من  الكلية  إلى  مساره  في  طفلك  وسيكون  طالب، 
يعد  األولى  الخطوة  اتخاذ  إن   .)Save for College( للكلية  التوفير 
 ،)Save for College( للكلية  التوفير  برنامج  أصعب جزء. من خالل 
 NYC Kids“ فإننا بالفعل اتخذنا الخطوة األولى مًعا. فتحت منظمة
RISE” حساب المنحة التعليمية من بلدية مدينة نيويورك لطفلك 

وأودعت فيه مبلغ مبدئي قدره 100 دوالر أمريكي.

 NYC“ بدًءا من اليوم، فيمكنك اتخاذ ثالث خطوات أكثر مع منظمة
Kids RISE” قبل أن يُكمل طفلك مرحلة رياض األطفال. فكر في هذه 
الخطوات كثالث أحجار بناء لشراكتنا للمستقبل التعليمي لطفلك:

هذه مجرد الخطوات األولى في شراكة طويلة المدى مع منظمة 
“NYC Kids RISE”، ومدرسة طفلك ومجتمعك لتوفير األموال مًعا 

من أجل مستقبل طفلك. تفضل بزيارة nyckidsrise.org وانقر 
فوق “عرض حسابي” للبدء.

قم بالتسجيل لعرض حساب المنحة 
التعليمية NYC لطفلك. 

للكلية  االدخار  خيارات  استكشف 
االدخار  حساب  افتح  بك،  الخاصة 
بحساب  ووصله  بك،  الخاص  للكلية 

المنحة التعليمية لطفلك؛ و

ضع اإليداع األول، أو على األقل 5 دوالر 
للكلية  االدخارات  حساب  في  أمريكي 

المتصل.

6.  لماذا تم إنشاء برنامج “االدخار 
 NYC Kids“ للكلية” الخاص بمنظمة

RISE”؟ 

إن االدخار للكلية قد يكون صعًبا. بالنسبة للكثير من اآلباء، قد يبدو 
 NYC Kids“ إرسال أطفالهم إلى الكلية أمر بعيد المنال. بدأت منظمة
RISE”، بالشراكة مع مدينة نيويورك وإدارة التعليم بمدينة نيويورك 
 Save( في برنامج التوفير للكلية ،)NYC Department of Education(
for College( لتمكين األسر من البدء في االدخار والتخطيط للكلية 
منذ األيام األولى ألطفالهم في المدرسة. كما تظهر األبحاث أيًضا 
 1 بدًءا من  ادخارات صغيرة  الذين لديهم حتى حساب  أن األطفال 
دوالر إلى 500 دوالر من المحتمل بنسبة ثالث مرات أكثر التحاقهم 
بالكلية واحتمال بنسبة أربع مرات أكثر تخرجهم من الكلية. تظهر 
األبحاث أيًضا أن األطفال الذين يحضرون في الكلية يكسبون رواتب 
في  احتماالً  أقل  ويكونوا  حياتهم  مدار  على  ملحوظ  بشكل  أعلى 

عدم الحصول على فرصة عمل.   

7. كم يتعين علي االدخار للكلية في مقدمة 
حساب المنحة التعليمية لطفلي؟ 

بالنسبة  أمر هام  الكلية  ادخارات  تعتبر  موقف كل أسرة مختلف. 
عليك  يتعين  الذي  الكم  تحديد  إن  لألسرة.  ككل  المالية  للصحة 
ادخاره للكلية أو تدريب مهني يعتمد على الظروف المالية الفردية، 
والفوائد  الدورية  والنفقات  والدين  واألصول  الدخل  ذلك  في  بما 
العامة واالئتمان. تشجع منظمة “NYC Kids RISE” كل أسرة على 
فالبدء  لهم.  بالنسبة  معقوالً  يبدو  مبلغ  بأي  المشاركة  في  البدء 
وطفلك صغير يمكن أن يشكل فارًقا كبيًرا، بصرف النظر عن المبلغ. 

الصورة  بمدخرات مالئمة في  مجاني، مباشر  على دعم  للحصول 
المالية الكلية الخاصة بك، فكر في زيارة أحد مراكز التمكين المالي 
التمكين  المدينة. في مراكز  الموجودة في  نيويورك  لبلدية مدينة 
المالي، يمكنك مقابلة مستشار مالي مهني بصورة مباشرة والذي 
يمكنه أن يساعدك على معالجة الديون، وتحسين االئتمان الخاص 
والتخطيط  واالدخار  مصرفي  حساب  وفتح  الميزانية،  وإعداد  بك، 
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 بزيارة
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8.  هل تكلف المشاركة في برنامج 
التوفير للكلية )Save for College( أي 

شيء؟
 
ال، إن التسجيل في برنامج التوفير للكلية )Save for College( الخاص 
بزيارة  تفضل  أي رسوم.  تلقائي ودون   ”Kids RISE  NYC“ بمنظمة 
 Save( أو حضور ورشة عمل برنامج التوفير للكلية nyckidsrise.org
for College( لمعرفة المزيد عن خيارات االدخار للكلية منخفضة أو 
منعدمة التكلفة باإلضافة إلى المنحة التعليمية لبلدية مدينة نيويورك.  
 

9.  كيف تؤثر حالة الهجرة على قدرتي على 
المشاركة؟  

التوفير  برنامج  في  المشاركة  يمكنه   30 المقاطعة  في  طفل  كل 
بلدية  من  دراسية  منحة  واستالم   )Save for College( للكلية 
للطفل  بالنسبة  الهجرة  حالة  عن  النظر  بصرف  نيويورك،  مدينة 
الهجرة  حالة  عن  النظر  بصرف  األسر  جميع  تستطيع  أسرته.  أو 
بالنسبة لهم، أيًضا فتح حساب ادخارات للكلية خاص بهم والبدء 
خالل  لطفلهم  التعليمية  المنحة  حساب  بمحاذاة  االدخار  في 
ورشة  أو حضور   nyckidsrise.org/options بزيارة  تفضل  البرنامج. 
لمزيد   )Save for College( للكلية  التوفير  لبرنامج  القادمة  العمل 
ألسرتك.  المعقولة  للكلية  االدخار  خيارات  حول  المعلومات  من 

للكلية خاص  ادخار  فتح حساب  اخترت  إذا  أنك  من فضلك الحظ 
مواطًنا  تكون  أن  يجب  المباشرة،  الخطة   ،529 نيويورك  في  بك 
المتحدة. الواليات  في  محقق  دائم  عنوان  في  مقيًما  أو  أمريكًيا 

10.  ما الذي يمكن أن تستخدم من أجله 
األموال في حساب المنح التعليمية في 
مدينة نيويورك؟ هل توجد أي قيود على 

كيفية استخدامه؟ 
يتم استثمار األموال في حساب المنحة التعليمية لبلدية مدينة 
نيويورك في نيويورك 529 الخطة المباشرة ويمكن استخدامها فقط 
وأربع سنوات  لمدة سنتين  الكليات  العالي. وهذا يشمل  للتعليم 
المنح  أموال  استخدام  ويمكن  األخرى.  المهني  التدريب  وبرامج 
وبعض  والمعدات  والرسوم  التعليمية  الرسوم  لدفع  التعليمية 
مصروفات الغرف واإلقامة وحتى أشياء مثل الكتب المدرسية التي 
غالًبا ما ال تغطيها المنح التعليمية األخرى. يمكن استخدام األموال في 
برامج أكاديمية أو مهنية في مدينة نيويورك وفي جميع أنحاء الدولة، 
nysaves.org وكذلك في بعض المدارس في الخارج. تفضل بزيارة 
المؤهلة. العالي  التعليم  نفقات  من  كاملة  الئحة  على  للحصول 

تسمح التغييرات األخرى في قوانين الضرائب الفيدرالية ببعض 
نفقات التعليم االبتدائي واإلعدادي )K-12( للتأهيل تحت خطط 

529. مع ذلك، ال يمكن استخدام األموال في حساب منحة بلدية 
.K-12 مدينة نيويورك ألي من نفقات

11.  ماذا لو لم يلتحق الطالب المشترك في 
 )Save for College( برنامج التوفير للكلية

بالكلية؟
المنحة  حساب  في  األموال  إلى  الوصول  فقط  الطفل  يستطيع 
مؤسسة  في  الطفل  حضر  إذا  نيويورك  مدينة  لبلدية  التعليمية 
وأربع  سنتين  لمدة  الكليات  معظم  على  تشتمل  والتي  مؤهلة، 
سنوات وكذلك برامج التدريب والشهادات المتخصصة. إذا لم يطلب 
رياض  مرحلة  استكمال  بعد  عاًما   20 خالل  األموال  هذه  الطالب 
األطفال، ستعود هذه األموال إلى منظمة “NYC Kids RISE” لدعم 
المستقبل.  في   )Save for College( للكلية  التوفير  برنامج  طالب 

تستطيع األسر االحتفاظ بأية أموال يودعوها في حساب االدخارات 
للكلية الخاص بهم، بصرف النظر عن عما إذا كان أطفالهم قد حضروا 
في مؤسسة مؤهلة. اعتماًدا على نوع خيار حساب االدخارات للكلية 
الذي تختاره األسرة، قد يتعين عليهم سداد ضريبة أو غرامة الستخدام 
المؤهلة.  التعليمية  النفقات  بجانب  النفقات  من  لغيرها  األموال 
.nyckidsrise.org/options بزيارة  تفضل  المعلومات،  من  لمزيد 

 Save( 12.  من يدير برنامج التوفير للكلية
for College(؟

 Save( للكلية  التوفير  برنامج   ”NYC Kids RISE“ منظمة  تدير 
 NYC( نيويورك  بمدينة  التعليم  إدارة  مع  بالشراكة   )for College
 NYC Kids منظمة  نيويورك.  ومدينة   )Department of Education
RISE هي منظمة غير ربحية تعمل على توسيع الفرص االقتصادية 
المحلية  تزويد األسر والمدارس والمجتمعات  والعدالة من خالل 
أحالم  على  وبناء  أطفالهم  لتعليم  لالدخار  مًعا  للعمل  بوسيلة 
 NYC Kids“ منظمة  تهدف  أطفالهم،  لمستقبل  األسر  وتوقعات 
قابلية  أكثر  منها  والتخرج  الكلية  في  المداومة  جعل  إلى   ”RISE
 - نيويورك  بمدينة  الحكومية  المدارس  طالب  لجميع  للتحقيق 
بغض النظر عن المكان الذي يأتون منه أو مقدار ما تملكه أسرهم 
nyckidsrise.org في البنك من أموال. اعرف المزيد عنا على الرابط

   .

13.  أين يمكنني العثور على معلومات 
حول برنامج “االدخار للكلية”؟

NYC KIDS RISE أحداث وورش عمل

(Save for College) ةيلكلل ريفوتلا جمانرب نع تامولعملا نم ديزم 
خالل  من  الرابط  nyckidsrise.orgأو  على  اإلنترنت  على  متوفرة 
 833-KID-RISE (833-543-7473).على NYC Kids RISE ـ االتصال ب
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  إذا كان لديك أي من هذه األسئلة:

متى ستُعقد ورشة العمل التالية لبرنامج التوفير للكلية 	 
)Save for College( في مدرستي؟

كيف يمكنني االتصال بـ NYC Kids RISE؟ 	 
أين يمكنني الحصول على معلومات عن خيارات ادخارات 	 

الكلية؟
كيف أعرف ما إذا كان طفلي مسجالً في برنامج التوفير 	 

 للكلية
)Save for College(؟

إذا كان طفلي مسجالً في مدرسة بعد موجة االنسحاب 	 
األول، متى تكون الفرصة التالية لمشاركة طفلي في 

البرنامج؟
 

  يمكنك...
  االتصال بمنسق اآلباء أو غيره من مسؤولي العالقات 

العامة في ادخارات الكلية في مدرسة طفلك 
   االتصال بـ NYC Kids RISE على

833-KID-RISE (833-543-7473)
 متوفر من االثنين - الجمعة	 

)10:00 صباًحا - 5:00 مساًء(
www.nyckidsrise.org  الزيارة

المواد متوفرة باللغة العربية والبنغالية 	 
والصينية واإلنجليزية واللغة الكريولية 
الهايتية والكورية والروسية واإلسبانية 

واألوردو 

  إذا كان لديك أي من هذه األسئلة:

أين يمكنني االطالع على كم األموال الموجودة في 	 
حساب المنحة التعليمية لبلدية مدينة نيويورك الخاص 

بي.
في أي شيء يمكن استخدام األموال الموجودة في 	 

الحساب، وهل هناك موعد نهائي الستخدامها؟
كيف تستطيع أسرتي كسب أموال منحة دراسية 	 

إضافية؟
كيف سيتم استخدام معلومات طفلي ومعلوماتي 	 

الشخصية؟
ما الذي سيحدث إذا انتقلنا أو غير طفلي مدرسته؟	 
هل أستطيع إلغاء مشاركة طفلي في البرنامج؟	 
هل أستطيع إعادة تسجيل طفلي حتى بعد انسحابنا 	 

بالفعل؟
كيف يؤثر برنامج التوفير للكلية )Save for College( على 	 

التأهل للمزايا العامة وأين يمكنني الحصول على المزيد 
من المعلومات؟

هل أستطيع االتصال بحساب 529 الحالي لحساب 	 
المنحة التعليمية لبلدية مدينة نيويورك الخاص بطفلي؟

 كيف أستطيع تغيير معلومات االتصال في حسابي؟	 

يمكنك...

833-KID-RISE على NYC Kids RISE االتصال بـ  
(833-543-7473)  

   متوفر من االثنين - الجمعة  	 
(10:00 صباًحا - 5:00 مساًء)

 الدعم متوفر بلغات متعددة 	 
www.nyckidsrise.org الزيارة          

 المواد متوفرة باللغة العربية والبنغالية 	 
 والصينية

واإلنجليزية واللغة الكريولية الهايتية 
والكورية والروسية واإلسبانية واألوردو 

 هل لديك مزيد من األسئلة؟

إذا كان لديك المزيد من األسئلة أو تود الحصول على دعم مباشر، استخدم معلومات االتصال أدناه.

NYC KIDS RISE أحداث وورش عمل

حسابات منحة بلدية مدينة نيويورك
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  إذا كان لديك أي من هذه األسئلة:

فتح	  خالل  من   2 رقم  البناء  حجر  استكمال  أستطيع   كيف 
حساب 529؟

 	 NY 529 االستثمار  خيارات  عن  المزيد  معرفة  أستطيع  كيف 
الخطة المباشرة

كيف أستطيع عمل إيداعات في هذا الحساب؟	 
كيف يمكنني الوصول إلى األموال في هذا الحساب؟	 
ما الذي سيحدث لألموال إذا اختار طفلي عدم الذهاب إلى الكلية؟	 
ما الذي سيحدث إذا أردت استخدام األموال في هذا الحساب في 	 

شيء آخر؟
كيف يختلف حساب ادخارات 529 عن حساب ادخارات في مصرف ما؟	 

يمكنك...

االتصال بـ NY 529 الخطة المباشرة على الرقم )866( 
4533-734  للتحدث مع أخصائي ادخارات تعليم

متوفر من االثنين - الجمعة 	 
)8:00 صباًحا - 9:00 مساًء(

www.nysaves.org الزيارة

  NY 529 حسابات وخيارات االستثمار الخطة المباشرة

)SAVE FOR COLLEGE( الحسابات المصرفية المدمجة ليرنامج االدخار للكلية

  إذا كان لديك أي من هذه األسئلة:

كيف أستطيع استكمال حجر البناء رقم 2 من خالل فتح حساب 	 
مصرفي؟

أين يمكنني الذهاب لفتح هذا الحساب ووضع إيداعات؟	 
كيف يمكنني الوصول إلى األموال في هذا الحساب؟	 
ما الذي سيحدث لألموال إذا اختار طفلي عدم الذهاب إلى الكلية؟	 
ما الذي سيحدث إذا أردت استخدام األموال في هذا الحساب في 	 

شيء آخر؟

  يمكنك...

زيارة أحد فروع مصرف Amalgamated المحلية. 
قد يكون أقرب فرع بالنسبة لك:

• 36-16/18 21st Street 
 37th Avenue(36 وth Avenue بين( 

Long Island City, NY
 متوفر من االثنين - الخميس  	 

 )9:00 صباًحا - 5:00 مساًء(، الجمعة
)9:00 - 6:00 مساًء(

االتصال 800-662-0860
متوفر من االثنين - الجمعة )08:00 	 

صباًحا - 08:00 مساًء(، األحد )9:00 صباًحا 
- 02:00 مساًء(

الدعم باللغة اإلسبانية قد يكون متوفًرا	 

هل لديك مزيد من األسئلة؟
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وضع األهداف والتخطيط لالدخار

  إذا كان لديك أي من هذه األسئلة:

 كيف يناسب االدخار للكلية في خطة االدخار 	 
الكلية الخاصة بي؟

بكم من المال يمكنني البدء في االدخار للكلية؟	 
ما هو هدف االدخار األسبوعي أو الشهري الواقعي 	 

بالنسبة لي وألسرتي؟
أين يمكنني الحصول على المساعدة في وضع 	 

خطة ادخار وميزانية وإدارة ديون؟

يمكنك…

زيارة مركز تمكين مالي محلي في بلدية مدينة نيويورك 
للحصول على االستشارات المالية المجانية والسرية 

والمباشرة. هناك أكثر من 20 مركز تمكين مالي في المدينة. 
المواقع الثالثة األقرب إلى مقاطعة المدارس 30 مدرجة أدناه 

)أيام وساعات العمل تخضع للتغيير(:
Urban Upbound - 

•  38-85 13th Street, Long Island City, NY 11101 
 متوفر من االثنين – الجمعة 

 )09:00 صباًحا - 06:00 مساًء(، الخميس
)11:00 صباًحا - 7:00 مساًء(

اللغات: اإلنجليزية، اإلسبانية	 
Make the Road NY في The Financial Clinic  -

•  92-10 Roosevelt Avenue, Jackson Heights, NY 
 11372

  متوفر أيام االثنين والثالثاء والجمعة 	 
)10:00 صباًحا- 6:00 مساًء(

اللغات: اإلنجليزية، اإلسبانية	 
 -   Neighborhood Trust Financial Partners في

 Neighborhood Housing Services, Northern
Queens

• 60-20 Woodside Avenue, 2nd Floor,  
  Woodside, NY 11377

  متوفر يومي االثنين واألربعاء 	 
)9:00 صباًحا - 6:00 مساًء(

اللغات: اإلنجليزية، اإلسبانية	 
اتصل 311 لتحديد موعد في أحد مراكز التمكين المالي ۔ 

بااختیاری مرکز
زيارة nyc.gov/dca لتحديد موعد في أحد مراكز التمكين 

المالي

 NYC Kids برنامج منح دراسية وادخارات تديره شركة NYC Kids RISE الخاص بمنظمة )Save for College( يُعد برنامج التوفير للكلية
RISE Inc، وهي مؤسسة غير ربحية، بالشراكة  ع إدارة التعليم بمدينة نيويورك )NYC Department of Education( ومدينة نيويورك. 
ال تتبع NYC Kids RISE، وال تعد موزًعا معتمًدا لبرنامج التوفير للكلية 529 بنيويورك )New York’s 529 College Savings( وال تطلب 

استثمارات أو تقديم المشورة في مجال االستثمار. مدينة نيويورك وإدارة التعليم في مدينة نيويورك ال تقدم تصديقات أو توصيات 
حول، وال تراقب أو تملك أو تتبع مدير البرنامج لبرنامج التوفير للكلية 529 بنيويورك )New York’s 529 College Savings( وأية ادخارات 

.)Save for College( خاصة للكلية أو أدوات استثمار، بما في ذلك تلك التي قد تتعلمها األسر من خالل برنامج التوفير للكلية
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إن برنامج التوفير للكلية (Save for College) الخاص بمنظمة “NYC Kids RISE” هو منحة 
وقابلة  أفضل  بشكل  إليها  الوصول  الكلية ممكنة  لجعل  ُمصمم  وبرنامج مدخرات  دراسية 
للتحقيق لجميع طالب المدارس العامة في مدينة نيويورك—بغض النظر عن دخل أسرهم أو 
وضع الهجرة الخاص بهم. كما أن NYC Kids RISE، هي منظمة غير ربحية، تدير برنامج التوفير 
 NYC Department of( بشراكة مع إدارة التعليم بمدينة نيويورك )Save for College( للكلية

Education( ومدينة نيويورك.

استثمر في طفلك -- االدخار للكلية
اعرف الكيفية

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