
     استثمر في طفلك - 
التوفير للكلية

جميع    رياض األطفال في المقاطعة 30 مؤّهلة 
للمشاركة في برنامج المنح الدراسية للكلية 

وبرنامج االدخار الجديد كلًيا

اطلقوا مرحلة صف الروضة مع خطة 
ادخار للكلية

 PS84 مصرف بيجي في 
بمدرة ستينواي، 2017
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قد يكون من الصعب توفير 
تكاليف الكلية، وقد تكون 

البداية الجزء األصعب.
ولهذا السبب فقد بدأت منظمة "NYC Kids RISE " برنامج االدخار للكلية، 

باالشتراك مع بلدية مدينة نيويورك وإدارة التعليم بمدينة نيويورك. 

إنه عبارة عن برنامج منحة دراسية وادخار مصمم لجعل الكلية أكثر إتاحة 
وقابلة لإلنجاز لطفلك. يزودك البرنامج وعائلتك ومجتمعك طريقة للعمل 

مًعا لالدخار لمستقبل طفلك

يمكن لجميع رياض األطفال في مدرسة المقاطعة 30 المشاركة في 
برنامج االدخار للكلية ) Save for College( ، بغض النظر عن مستوى 

الدخل أو حالة الهجرة. يحصل كل طفل مشارك على حساب المنحة 
الدراسية من بلدية مدينة نيويورك على إيداع مبدئي بقيمة 100 دوالر 

. NYC Kids RISE  من منظمة

تشمل المنطقة التعليمية المدرسية رقم 30 مناطق حي كوينز   التي 
تتضمن أستوريا وديتمارس وإيست إلمهرست وهانترز بوينت وجاكسون 

هايتس ولونج أيالند سيتي وصني سايد وودسايد.

يتعين على األسر عدم القيام بأي شيء لتلقي حساب المنح الدراسية 
من بلدية مدينة نيويورك, ولن يحد حصولك على منحة دراسية من 
إمكانية حصولك على المزايا العامة، مثل قسائم القسم 8 أو هيئة 

اإلسكان في مدينة نيويورك ) NYCHA ( أو إسكان خاضع للتنظيم، أو 
. Medicaid  أو ، SNAP 

يمكن لألسر أيًضا فتح حساب االدخار للكية الخاص بها للبدء في االدخار 
للمستقبل التعليمي منذ الحضانة. لآلباء وأولياء األمورواألقارب واألصدقاء 

المساهمة مباشرة في هذا الحساب وعرض رصيد ادخاراتهم إلى جانب 
حساب المنحة الدراسية من بلدية مدينة نيويورك الخاص بطفلهم.

ال يتعين على األسر القيام بذلك بمفردها.   يمكن للمجتمع بأكمله، بما 
في ذلك المنظمات المحلية والشركات، المشاركة من خالل المساهمة في 

حسابات المنحة الدراسية من بلدية مدينة نيويورك لألطفال المشاركين. 
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الفرص المتاحة لألطفال واآلباء 
واألسر والمجتمعات

يسمح برنامج االدخار للكلية 
  NYC Kids RISE  من ) Save for College(

لك ولعائلتك ومجتمعك بناء أساس 
لمستقبل طفلك من خالل:

توفير حسابات المنح الدراسية من بلدية مدينة نيويورك     1 
لكل طالب مؤهل, وهي أموال ال يمكن استخدامها إال 

لألغراض التعليمية؛

تمكين األسر من األدوات والمعلومات وذلك لوضع     2 
خطط االدخار الخاصة بالكلية الخاصة بها

تمكين المجتمعات من التكاتف وذلك لالستثمار في     3 
مدخرات الكلية الخاصة بأطفالهم من خالل المساهمة 

في حسابات المنح الدراسية الخاصة بهم؛

تعزيز توقعات حضور الكلية من خالل األحداث     4 
والحمالت في المدارس وعبر األحياء؛

توفير التعليم المالي في رياض األطفال من خالل     5 
العمل مع وزارة التعليم للتأكد من حصول كل 

طالب على تدريب مالي في الفصل الدراسي.
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كيفية البدء 
هناك ثالث خطوات بسيطة لبدء المشاركة 
:) Save for College( في برنامج االدخار للكية

سّجل في رياض األطفال بمدرسة عامة مشاركة وال توقع على     1  
إشعار عدم المشاركة. 

تتلقى كل روضة أطفال في مدرسة مشاركة تلقائًيا حساًبا   
للمنح الدراسية من بلدية مدينة نيويورك بقيمة 100 دوالر 

أمريكي ما لم يختار أفراد أسرهم عدم المشاركة. 

قبل إنشاء الحساب، ستتلقى نموذًجا من مدرسة طفلك 
يمكنك توقيعه إذا كنت  التريد مشاركة طفلك.

إذا كنت ترغب في مشاركة طفلك في البرنامج وتلقي 
حساب المنحة الدراسية من بلدية مدينة نيويورك، فال توقع 

هذا النموذج. 

لمزيد من المعلومات، يمكنك حضور حدث برنامج االدخار 
للكلية )Save for College ( أو االتصال بالرقم 833-543-7473  . 

التسجيل عبر اإلنترنت لعرض حساب المنح الدراسية لطفلك   2
من بلدية مدينة نيويورك.

بمجرد فتح حساب المنحة الدراسية لطفلك من بلدية مدينة   
نيويورك، ابحث عن معلومات من منظمة  NYC Kids RISE  حول 

كيفية استعراض حساب طفلك وتتبع رصيده بمرور الوقت. 

عندما تقوم بالتسجيل لترى حساب المنح الدراسية لطفلك 
  NYC Kids RISE من بلدية مدينة نيويورك، ستودع منظمة

مكافأة إضافية.

يمكنك حضور ورشة عمل أو زيارة  nyckidsrise.org  لمعرفة   3
المزيد حول خيارات االدخار للكلية، وفتح حساب التوفير 

الخاص بك في الكلية، وكسب المزيد من المكافآت. 
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منظمة NYC Kids RISE  هي منظمة غير ربحية تعمل على توسيع 
الفرص االقتصادية والعدالة من خالل تزويد األسر والمدارس 

والمجتمعات المحلية بوسيلة للعمل مًعا لالدخار لتعليم أطفالهم. 

 NYC بناء على أحالم وتوقعات األسر لمستقبل أطفالهم، تهدف منظمة
Kids RISE  إلى جعل المداومة في الكلية والتخرج منها أكثر قابلية 

للتحقيق لجميع طالب المدارس الحكومية بمدينة نيويورك - بغض النظر 
عن المكان الذي يأتون منه أو مقدار ما تملكه أسرهم في البنك من أموال. 
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 استثمر في طفلك -
التوفير للكلية

اكتشف الطريقة

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

.) Citi Community Development ( أصبحت المواد متاحة جزئًيا من خالل دعم تطوير مجتمع سيتي


