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أسئلة وأجوبةلآلباء/ أولياء األمور
اإلصدار الممتد:
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األهلية والمشاركة

برنامج  في  للمشاركة  المؤهل  مْن   .1
"التوفير للكلية"؟ 

    
المنطقة  في  العامة  المدرسة  في  الروضة  في  طفل  كل 
إال  البرنامج،  في  تلقائًيا  تسجيله  سيتم   30 رقم  التعليمية 
لم  الذين  األوائل  الطالب  المشاركة.  عدم  أسرته  اختارت  إذا 
مؤهلين  يكونوا  الروضة  في  مشاركة  مدرسة  في  يداوموا 
الطالب  على  يتعين  العام.  هذا  البرنامج  في  للتسجيل  أيًضا 
"فترة  بداية  من  مشاركة  مدرسة  في  المداومة  المؤهلين 
من  لمزيد  تسجيلهم.  يتم  كي  نهايتها  حتى  الخروج" 
رقم  على   NYC Kids RISE منظمة  على  اتصل  المعلومات، 

7473-543-833، أو داوم في حدث برنامج التوفير للكلية.

في  المشاركة  المدارس  هي  ما   .2
البرنامج؟ 

 
التعليمية  المنطقة  في  العامة  االبتدائية  المدارس  جميع 
األهلية،  المدارس  ذلك  في  بما  كوينز،  مقاطعة  في  رقم 30 
بزيارة  تفضل  للبرنامج.  التمهيدية  المرحلة  في  يشاركون 
بالمدارس  كاملة  قائمة  على  للحصول   nyckidsrise.org

المشاركة في برنامج التوفير للكلية.

في  طفلي  مدرسة  ستشارك  كيف   .3
برنامج التوفير للكلية؟

 
مدينة  في  التعليم  وزارة  مع   NYC Kids RISE منظمة تعمل 
المعلومات  مشاركة  على  المشاركة  والمدارس  نيويورك 
للمشاركة،  األسر  ودعم  للكلية،  التوفير  ببرنامج  الخاصة 
وتنسيق فرص التعليم المالي لكل من الطالب أولياء األمور/

األوصياء. 

4. كيف تؤثر حالة الهجرة على قدرتي 
على المشاركة؟

كل طفل في الروضة أو الصف األول في المنطقة التعليمية 
 Save for( للكلية  التوفير  برنامج  في  المشاركة  يمكنه   30
نيويورك- مدينة  بلدية  منحة  حساب  ذلك  في  -بما   )College

بصرف النظر عن حالة الهجرة بالنسبة للطفل أو أسرته.

ءايصوألا/رومألا ءايلوأ ةبوجأو ةلئسأ

المحتويات

 األهلية	 
2 ________________ والمشاركة

 حساب منحة بلدية	 
4 _____________ مدينة نيويورك

 حساب التوفير للكلية	 
الخاص بك_________________ 9

 من يتعين علي	 
11 _________________ التصال به
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الكلية  ادخارات  حساب  ستفتح  كنت  إذا  ما  في  التفكير  عند 
االدخار  حسابات  من  النوعين  كال  أن  الحظ  فضلك  من  ال،  أم 
الكلية المتوفرة حالًيا من خالل البرنامج يتطلبا رقم ضمان 
الضرائب  لدافعي  فردي  تعريف  رقم  أو   )SSN( اجتماعي 
)ITIN( لفتح الحساب. عالوة على ذلك، من فضلك الحظ أنك 
الخطة  في  بك  خاص  للكلية  ادخار  حساب  فتح  اخترت  إذا 
 IRS المباشرة في نيويورك 529، يجب أن يتحقق فيك تعريف
للمواطنة أو اإلقامة في أمريكا مع توافر عنوان دائم محقق 

في الواليات المتحدة.

إذا لم تكن هذه المعلومات متوفرة لديك، تذكر أنه بإمكان أحد 
أفراد األسرة أو أحد األصدقاء الموثوقين فتح حساب لطفلك. 
nyckidsrise.org/ أو تفضل بزيارة ،NYC Kids RISE اتصل على
 Save for( للكلية  التوفير  برنامج  حدث  في  داوم  أو   options
College( لمعرفة المزيد عن خيارات االدخار للكلية. موظفونا 
المعلومات  على  العثور  في  لمساعدتك  هنا  اللغات  متعددو 

التي تحتاج إليها لوضع خطة تكون مالئمة لك وألسرتك.

5. ما هي المعلومات التي تتلقاها منظمة 
NYC Kids RISE عني وعن طفلي لتسجيل 

طفلي في برنامج التوفير للكلية؟ 

وزارة  من  التالية  المعلومات   NYC Kids RISE منظمة تتلقى 
التعليم في مدينة نيويورك عن كل طالب مشارك: 

في 	  أمر  وولي  طالب  بكل  خاصة  فريدة  تعريف  أرقام 
البرنامج؛

اسم الطالب بالكامل:	 
تاريخ ميالد الطالب؛	 
عنوان منزل الطالب؛	 
إذا ما تغير عنوان منزل الطالب؛	 
رقم هاتف المنزل للطالب؛	 
اسم مدرسة الطالب؛	 
مستوى الصف الدراسي الحالي للطالب؛	 
اللغة )اللغات( المنطوقة في منزل الطالب؛	 
سواء 	  أخرى؛  مدارس  إلى  إجراؤها  تم  التي  التحويالت 

داخل أو خارج النظام المدرسي العام في مدينة نيويورك. 

تتلقى أيًضا منظمة NYC Kids RISE المعلومات التالية حتى 
اثنين من أولياء األمور/األوصياء لكل طالب مشارك: 

االسم الكامل لولي األمر/الوصي؛	 
عنوان البريد اإللكتروني لولي األمر/الوصي؛	 
األمر/	  لولي  الهواتف  من  وغيره  الخلوي  الهاتف  رقم 

الوصي؛ 

بإنشاء   "NYC Kids RISE" لمنظمة  البيانات  هذه  وستسمح 
حساب منحة بلدية مدينة نيويورك لكل طفل مشارك وإيداع 

أولي بقيمة 100 دوالر أمريكي في كل حساب. 

6. كيف سيتم استخدام معلومات طفلي 
ومعلوماتي الشخصية؟   

األسر  عن  األساسية  المعلومات  هذه  استخدام  سيتم 
نيويورك  مدينة  بلدية  منحة  حساب  إلنشاء  المشاركة 
التوفير  برنامج  بشأن  األسر  مع  والتواصل  بالتلميذ  الخاص 
طفلك  تسجيل  بعد  البرنامج.  نجاح  لتقييم  وكذلك  للكلية، 
إلى  المقدمة  االتصال  معلومات  تحديث  يمكنك  البرنامج،  في 
األنواع  بعض  في  المشاركة  وإلغاء   NYC Kids RISE منظمة 
لـ  اإللكتروني  الموقع  زيارة  خالل  من  االتصاالت  من  المحددة 
Savings Tracker . للوصول إلى Savings Tracker  الخاص بك، 
تفضل بزيارة nyckidsrise.org  وانقر على "استعراض حسابي." 

7. ما هو VistaShare، وكيف
يتعلق ببرنامج "برنامج التوفير للكلية"؟

 
منظمة  معها  تعاقدت  تكنولوجيا  شركة  هي   VistaShare إن
المعلومات  لتخزين  برنامًجا  تقدم  وهي   NYC Kids RISE
آمن  بشكل  األمور  واآلباء/أولياء  األطفال  عن  الشخصية 
يسمح  كما  نيويورك.  مدينة  بلدية  منحة  حساب  وإلنشاء 
أيًضا   ،Savings Tracker بـ  يسمى  الذي   VistaShare برنامج 
المشاركين  األطفال  أسر   وأفراد  أمور/أوصياء  ألولياء 
التوفير  حساب  وربط  التعليمية  المنحة  حساب  باستعراض 

للكلية الخاص بهم، إذا اختاروا القيام بذلك.

التي  الشخصية  المعلومات  هي  ما   .8
طفلي  عن   VistaShare عليها  ستحصل 

وعني؟
 

الذي  البرنامج  إلى  الوصول  حق   VistaShare لشركة سيكون 
الدعم  تقديم  من  تتمكن  حتى  الُمشارك  معلومات  يخزن 
عن  الُمقدمة  األساسية  المعلومات  البرنامج  يخزن  الفني. 
األسر من قبِل إدارة التعليم، وقيمة نفقات المنحة الدراسية 
المخصصة لكل ُمشارك، وعمليات اإليداع التي تم القيام بها 
المنحة  بحساب  بربطه  أسرة  قامت  الذي  الحساب  وقيمة 

الدراسية الخاص بها. 
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9. ماذا لو لم أرغب في المشاركة؟  

برنامج  في  طفلك  تسجيل  تريد  ال  أنك  مدرستك  تخبر  كي 
التوفير للكلية )Save for College(، يتعين عليك التوقيع على 
إخطار الخروج الذي حصل عليه طفلك من المدرسة وإعادته 
خالل 30 يوًما من استالمه. إن التوقيع على هذا اإلخطار يعني 
أن طفلك لن يحصل على حساب منحة بلدية مدينة نيويورك، 
راجع  فضلك  من  مستقبلية.  تمويالت  أو  دوالر  إيداع 100  أو 

إخطار الخروج للحصول على تواريخ وتفاصيل محددة.

برنامج  في  المشاركة  عدم  اخترت  إذا   .10
فهل   ،(Save for College) للكلية  التوفير 

يمكنني تسجيل طفلي في وقت الحق؟

وقعوا  ممن  األمور/األوصياء  أولياء  على  يتعين  نعم، 
ويودون  رأيهم  غيروا  والذين  وأعادوه  الخروج  إخطار  على 
رقم  على   NYC Kids RISE منظمة  على  االتصال  المشاركة، 
األمور/ أولياء  على  يتعين   .)833-KID-RISE )833-543-7473
وتقديم   NYC Kids RISE بمنظمة  االتصال  هؤالء  األوصياء 
نموذج إعادة تسجيل قبل نهاية سنة الصف الخامس للطفل 

كي يكون مؤهالً للتسجيل.

في  طفلي  مشاركة  إلغاء  يمكنني  هل   .11
 (Save for College) برنامج التوفير للكلية

بعد انتهاء إخطار إلغاء االشتراك؟ 

التوفير  برنامج  في  طفلك  اشتراك  إلغاء  تود  كنت  إذا  نعم، 
منظمة  على  اتصل  فضلك  من   ،)Save for College( للكلية 
 .)833-KID-RISE )833-543-7473 رقم  على   NYC Kids RISE

سوف يُطلب منك تقديم نموذج إلغاء.

12. أنا أعيش في المنطقة 30، ولكن 
طفلي يداوم في مدرسة في حي جغرافي 

آخر. هل ال زال بإمكان طفلي المشاركة؟ 

مدرسة  في  الُمسجلون  التالميذ  فقط  الوقت،  ھذا  في  ال، 
nyckidsrise. ُمشاركة هم المؤهلون للُمشاركة. تفضل بزيارة

org للحصول على الئحة كاملة من المدارس المشاركة.

13. طفلي ُمسجل في المنطقة التعليمية 
رقم 30 ولكنه أتم بالفعل مرحلة الروضة. 

هل ال زال بإمكانهم المشاركة؟

 Save( للكلية التوفير  برنامج  تصميم  تم  اإلمكان.  في  ما  كل 
for College( كي يبدأ عندما يكون الطفل في مرحلة الروضة. 

في  مشاركة  مدرسة  في  المسجلين  الطالب  فإن  ذلك،  مع 
الصفوف من األول حتى الخامس بإمكانهم التسجيل تلقائًيا 
صفوفهم  في  اآلخرين  الطالب  تسجيل  تم  إذا  البرنامج  في 
 ،2018-2019 الدراسي  للعام  بالنسبة  الروضة.  مرحلة  في 
في  األولى  الصفوف  في  الروضة  طالب  جميع  أن  ذلك  يعني 

المدارس المشاركة مؤهلون للمشاركة في البرنامج.

14. لماذا تم اختيار المنطقة التعليمية 
30 في Queens كأول منطقة تعليمية 

مشاركة؟

كما تم تحديد المنطقة التعليمية30 كأول منطقة تعليمية 
تتمتع  أنها  بسبب  للكلية  التوفير  لبرنامج  بالنسبة  مشاركة 
بشركاء أقوياء في المدارس والمجتمع المحلي للدعم ونشر 
المعلومات عن تطور البرنامج ونجاحه. ويعكس أيًضا التنوع 
مدينة  في  العامة  المدارس  أفراد  عدد  للمنطقة  السكاني 

نيويورك ككل. 

حساب منحة بلدية مدينة نيويورك

15. ما الذي يمكن أن تستخدم من أجله 
األموال في حساب منحة بلدية مدينة 

نيويورك؟ هل توجد أي قيود على كيفية 
استخدامه؟ 

يتم استثمار األموال في حساب منحة بلدية مدينة نيويورك 
 Save for( للكلية  التوفير  المباشرةلبرنامج  الخطة  في  
College(  529 ويمكن استخدامها فقط للتعليم العالي. وهذا 
التدريب  وبرامج  سنوات  وأربع  سنتين  لمدة  الكليات  يشمل 
المهني األخرى. ويمكن استخدام أموال المنح الدراسية لدفع 

أسئلة وأجوبة أولياء األمور/األوصياء
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مصروفات  وبعض  والمعدات  والرسوم  الدراسية  الرسوم 
الغرف واإلقامة وحتى أشياء مثل الكتب المدرسية التي غالًبا 
ما ال تغطيها المنح الدراسية األخرى. يمكن استخدام األموال 
في برامج أكاديمية أو مهنية في مدينة نيويورك وفي جميع 
تفضل  الخارج.  في  المدارس  بعض  في  وكذلك  الدولة،  أنحاء 
نفقات  من  كاملة  الئحة  على  للحصول    nysaves.org بزيارة 

التعليم العالي المؤهلة.

ألي  نيويورك  مدينة  بلدية  منحة  حساب  استخدام  يمكن  ال 
وفًقا  المؤهلين  هؤالء  ذلك  في  بما  ألف   12 على  تزيد  نفقات 

للقواعد الفيدرالية 529.

16. هل يؤثر دخل أسرتي على أهلية 
طفلي بالنسبة لنفقات المنحة 

الدراسية؟

مدرسة  في  األول  والصف  الروضة  مرحلة  في  طفل  كل  ال، 
مدينة  بلدية  منحة  حساب  مؤهل   30 التعليمية  المنطقة 
من  مبدئية  كوديعة  أمريكي  دوالر  إلى 100  إضافة  نيويورك، 

منظمة NYC Kids RISE ومزيد من المكافئات والودائع.

17. ماذا يحدث لمنحة طفلي إذا تركنا 
المنطقة التعليمية 30 قبل أن يتخرج 

طفلي من المدرسة الثانوية؟

حساب  على  الروضة  مرحلة  في  طفلك  حصول  بمجرد 
بحق  التمتع  في  ستستمر  نيويورك،  مدينة  بلدية  منحة 
الوصول إلى هذا الحساب إذا انتقلت إلى أي مدرسة عامة أو 
أيًضا  سيستمر  نيويورك.  مدينة  في  أخرى  مستقلة  مدرسة 
للحصول على حوافز إضافية معينة.   طفلك بأن يكون مؤهالً 

إذا ترك طفلك منظومة المدارس العامة في مدينة نيويورك، 
الموجودة  األموال  استخدام  على  قادًرا  طفلك  فسيظل 
لن  ولكنه  نيويورك،  مدينة  بلدية  منحة  حساب  في  بالفعل 

يكون مؤهالً لكسب أي حوافز إضافية.

18. ماذا يحدث إذا انتقل طفلي إلى 
مدرسة مشاركة أخرى في المنطقة 

التعليمية 30 قبل أن يتخرج من 
المدرسة الثانوية؟ 

مشارکة  مدرسة  أية  إلی  ینتقل  الذي  التلميذ  یبقی  سوف 
المدارس  ذلك  في  بما   ،30 التعلیمیة  المنطقة  داخل  أخرى 
المستقلة المشارکة، في برنامج التوفير للكلية ویکون مؤھالً 

للحصول على جميع المزايا التي تأتي مع المشارکة.
 

19. كيف يمكنني استعراض رصيد حساب 
منحة بلدية مدينة نيويورك بطفلي؟

    
نيويورك  مدينة  بلدية  منحة  حساب  استعراض  يمكنك 
 NYC الخاص بمنظمة Savings Tracker الخاص بطفلك على
بزيارة  تفضل   ،  Savings Tracker إلى  للوصول   .Kids RISE
عليه  المكتوب  األحمر  الزر  على  وانقر    nyckidsrise.org
إلنشاء  بخطوة  خطوة  التعليمات  اتبع  حسابي."  "استعراض 
ملف تعريف وإكمال دراسة استقصائية وعرض رصيد حساب 

المنحة. 

ولماذا  الطالب"  "تعريف  رقم  هو  ما   .20
أحتاج إلى التسجيل على Savings Tracker؟

وزارة  خالل  من  مقدم  تعريف  رقم  هو  الطالب  تعريف  رقم 
العامة  المدارس  في  طالب  لكل  نيويورك  مدينة  في  التعليم 

في مدينة نيويورك. 

الخاص الطالب  تعريف  رقم   Savings Tracker  يطلب 
طفلك.  معلومات  خصوصية  وحماية  هويتك  لتأكيد  بطفلك 
على  بطفلك  الخاص  الطالب  تعريف  رقم  على  العثور  يمكنك 
الدخول  تسجيل  طريق  عن  أو  بطفلك،  الخاصة  التقرير  بطاقة 
الموقع على  نيويورك  مدينة  بمدارس  الخاص  حسابك   إلى 
المدرسة  إلى  الرجوع  طريق  عن  أو   ،https://mystudent.nyc

 NYC" منظمة  بإمكان  يكون  لن  أنه  الحظ  طفلك.  بها  الُمسجل 
Kids RISE" االطالع على رقم تعريف الطالب هذا أو الوصول إليه.
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فرًقا  دوالر   100 مبلغ  سيشكل  كيف   .21
في قدرة الطفل على الذهاب إلى الكلية؟ 

وخطة  للكلية  ادخارات  حساب  لديهم  الذين  األطفال  يعتبر 
والتخرج  بالكلية  لاللتحاق  احتمالية  أكثر  العالي  للتعليم 
لديهم  الذين  األطفال  أن  أيًضا  األبحاث  تُظهر  كما  منها. 
دوالر  إلى 500  دوالر   1 من  تبدأ  بقيم  للكلية  توفير  حسابات 
فقط يكونون من المحتمل بنسبة ثالث مرات أكثر تسجيلهم 
من  بتخرجهم  مرات  أربع  من  أكثر  بنسبة  واحتمال  بالكلية 
تزداد  أن  في  ونأمل  جامعية.  درجة  على  وحصولهم  الكلية 
حساب منحة بلدية مدينة نيويورك للتالميذ المشاركين مع 
مرور الوقت من خالل الحوافز اإلضافية والدعم المجتمعي 
)رهًنا بالمكاسب أو الخسائر المحتملة في مجال االستثمار(، 

مما يُسّهل الوصول إلى الكلية لكل طفل. 

22. كيف يستطيع طفلي كسب أموال 
منحة دراسية إضافية؟

ودائع  لكسب  لألسر  فرًصا   NYC Kids RISE منظمة  ستقدم 
إضافية أو مكافئات في حساب منحة بلدية مدينة نيويورك. 
المكافئات الثالث األولى الستكمال ما نسميه "3 أسس بناء". 
المدى  طويلة  لشراكة  األساس  الثالث  الخطوات  هذه  تمثل 

لالدخار سوًيا لمستقبل طفلك:

ستقوم منظمة NYC Kids RISE بإيداع 25 دوالًرا أمريكيًّا في 
حساب المنحة التعليمية لطفلك لـ "أسس البناء" هذه، إذا 

استكملتهم بنهاية الفصل الدراسي بعد تسجيل طفلك في 
برنامج التوفير للكلية )Save for College(. بعد هذا الموعد، 

ستنخفض قيمة المكافئة. 

كما ستقدم منظمة NYC Kids RISE أيًضا فرص مكافئات 
أخرى لحساب طفلك حتى الصف الثالث. تفضل بزيارة 

nyckidsrise.org أو اتصل على رقم 7473-543-833 للحصول 
على آخر مواعيد المكافئات واإلعالنات.

الخاصة  أموالي  ادخار  يمكنني  هل   .23
نيويورك  مدينة  بلدية  منحة  حسابات  في 

الخاص بطفلي؟ 

بلدية  منحة  حساب  في  أموال  إيداع  األسر  بإمكان  ليس  ال، 
على  األسر   NYC Kids RISE تشجع  الفردية.  نيويورك  مدينة 
النظر في فتح حساب االدخارات للكلية الخاص بها والبدء في 
المجتمع،  ألعضاء  يمكن  الحساب.  لهذا  المساهمات  تقديم 
حسابات  في  المساهمة  والشركات،  المنظمات  ذلك  في  بما 
التبرع  خالل  من  التالميذ  من  لمجموعة  الدراسية  المنح 

 .NYC Kids RISE لمنظمة

24. كم سيكون المبلغ المودع في 
حسابات منحة بلدية مدينة نيويورك 
الخاص بطفلي عندما يتخرج فيه من 

المدرسة الثانوية؟  

يتم استثمار حساب منحة بلدية مدينة نيويورك في الخطة 
المباشرة NY 529. يتم استثمار األموال في الخطة المباشرة 
وبالتالي  المركبة،  األرباح  ذات  المالية  األسواق  في   NY 529
سبيل  على  الوقت.  بمرور  المنح  حساب  يزداد  أن  يمكن 
حساب  في  أمريكي  دوالر   300 طفلك  لدى  كان  إذا  المثال، 
إلى  باإلضافة  أولية  مساهمة  دوالر   100( به  الخاص  المنحة 
بأنه  حسابه  سيقدر  محتملة(،  حوافز  أمريكي  دوالر   200
سينمو إلى ما يقرب من 500 دوالر أمريكي تقريًبا عند تخرج 
عائد  معدل  إلى  يستند  وهذا  الثانوية.  المدرسة  من  التلميذ 

افتراضي يبلغ حوالي ٪4.5 سنوًيا، ألكثر من 13 عاًما.

أسئلة وأجوبة أولياء األمور/األوصياء

التسجيل عبر اإلنترنت لعرض حساب 
منحة بلدية مدينة نيويورك لطفلك 

استكشف خيارات االدخار للكلية 
الخاصة بك، افتح حساب االدخار 

للكلية الخاص بك، ووصله بحساب 
المنحة التعليمية لطفلك

قم بإيداع 5 دوالرات أمريكية على 
األقل في حساب مدخرات الكلية 

لديك المرتبط.
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ولكن نظًرا الستثمار األموال في حساب المنح الدراسية، فإن 
حساب المنح الدراسية يمكن أن يفقد المال في بعض األحيان، 
حساب  في  المتاح  المبلغ  أن  یعني  وھذا  االستثمار.  ألداء  تبًعا 
منحة بلدية مدينة نيويورك الخاص بطفلك عندما يداوم الطفل 
في  في الكلية قد یکون أکثر أو أقل من المبالغ المودعة أصالً 

الحساب من قبل منظمة NYC Kids RISE في الحساب.. 

25. ما هو حساب 529؟

سيتم استثمار أموال المنحة الدراسية في الخطة المباشرة 
NY 529، وهو نوع من الحسابات المصممة خصيًصا لمساعدة 
األسر على االدخار للمدرسة. يمكن أن ينمو المال في حساب 
ذلك  في  بما  ضريبية,  مزايا  مع  ويأتي  الوقت،  مرور  مع   529
على  المحتملة  والخصومات  الضرائب  من  الخالية  األرباح 
ضريبة الدخل. ومع ذلك، فاألموال الموجودة في حساب 529 
ليست مضمونًة أن تنمو كما يمكن أن تفقد القيمة أيًضا. إن 
الخطة المباشرة "NY 529" تُمثل خطة عمليات االدخار 529 
للكلية ويُشرف عليها مكتب المراقب المالي لوالية نيويورك 

ومؤسسة نيويورك لخدمات التعليم العالي.

بها  الخاصة  اإلصدارات  األخرى  الواليات  معظم  أيًضا  تعرض 
أهداف  تحقيق  في  تساعدك  أن  يمكن  التي   529 لحسابات 
 529 حسابات  ربط  يمكن  ال  ذلك،  ومع  بك.  الخاصة  التوفير 

األخرى بحساب المنحة الدراسية لطفلك.

استثمار  سيتم  كيف  سيقرر  من   .26
أموال حساب المنح الدراسية؟

بلدية  منحة  حساب  وتدير   NYC Kids RISE منظمة  تمتلك 
اختارت  األموال.  استثمار  كيفية  وتحدد  نيويورك  مدينة 
الدراسية  المنح  حسابات  استثمار   NYC Kids RISE منظمة 
في الخطة المباشرة. NY 529. في إطار هذه الخطة، اختارت 
منظمة NYC Kids RISE استثمار أموال المنحة الدراسية في 
المعلومات  من  لمزيد  العمر".  على  القائم  المعتدل  "الخيار 
االستثمار،  وخيارات  المباشرة  NY 529الخطة  مدينة  حول 

.877-NYSAVES أو اتصل على nysaves.org تفضل بزيارة

من  طفلي  المنحة  هذه  ستمنع  هل   .27
في  أخرى  دراسية  منح  على  الحصول 

المستقبل؟
على  نيويورك  مدينة  بلدية  منحة  حساب  يحتوي  أال  يجب 
في  أخرى  دراسية  منح  على  الحصول  من  طفلك  يمنع  ما 

المنح  تلك  شروط  على  ذلك  يعتمد  قد  ولكن  المستقبل، 
األخرى. من فضلك راجع بنود هذه المنح التعليمية وتواصل 
مع منظمة NYC Kids RISE على رقم 7473-543-833 إذا كان 

لديك أسئلة.  

28. مدى ارتباط برنامج التوفير للكلية 
بمنحة Excelsior، برنامج الدرجة 

التعليمية المجانية بوالية نيويورك؟

 NYC Kids يمكن استخدام األموال التي تساهم بها منظمة
RISE والداعمون المجتمعيون في حساب منحة بلدية مدينة 
نيويورك في أشياء أخرى خالف رسوم التعليم. إذا كان هناك 
تلميذ مؤهل لتلقي تعليم مجاني في جامعة مدينة نيويورك 
أو في كلية والية نيويورك من خالل منحة Excelsior الدراسية، 
فإنه يمكنه استخدام األموال من حساب منحة بلدية مدينة 
ويشمل  للكلية.  األخرى  التكاليف  من  الكثير  لدفع  نيويورك 
رسوم  وبعض  الكمبيوتر  وأجهزة  والمستلزمات  الكتب  ذلك 
الغرف واإلقامة. كما يمكن استخدام حساب المنحة حساب 
وتدريب  مهني  تدريب  برامج  نيويورك  مدينة  بلدية  منحة 
الدولة،  أنحاء  جميع  في  أعوم  أربعة  إلى  عامين  لمدة  للكلية 

وفي بعض الدول األخرى أيًضا.

إلى  الوصول  لطفلي  يمكن  كيف   .29
األموال عند الذهاب للكلية؟ 

األمور  واآلباء/أولياء  التالميذ   NYC Kids RISE ستزود 
بلدية  منحة  حساب  إلى  الوصول  كيفية  حول  بمعلومات 
مدينة نيويورك الخاصة بهم عندما يلتحق التالميذ بالمدرسة 
األموال  هذه  بتوفير   NYC Kids RISE منظمة تلتزم  الثانوية. 
عن  النظر  بصرف  الكلية  في  المشارك  طفلك  يداوم  عندما 

التوسعات المستقبلية للبرنامج.

30. هل هناك مهلة نهائية لطفلي الستخدام 
أمواله بحساب المنحة الدراسية؟ 

بلدية  منحة  حساب  في  األموال  الستخدام  النهائي  الموعد 
مدينة نيويورك هو 20 عاًما بعد السنة الدراسية التي بدأ فيها 
الذين  األطفال  المثال،  سبيل  على  الروضة.  مرحلة  الطالب 
بدأوا في سبتمبر 2017 سيكون بإمكانهم التقديم واستخدام 
أو  المهني  التدريب  نفقات  لسداد  التعليمية  المنحة  أموال 
تدريب الكلية حتى 30 يونيو 2038. إذا كانت هناك أية أموال 
لم تتم المطالبة بها بعد ذلك الموعد النهائي، فستعود تلك 
األموال إلى NYC Kids RISE لدعم برنامج التوفير للكلية في 
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السنوات المقبلة. 
31. هل من الممكن أن يتم تحويل األموال 
لم  إذا  آخر  طفل  إلى  الحساب  هذا  في 

يستخدمها طفلي؟

ال، تم وضع حساب منحة بلدية مدينة نيويورك جانًبا خاصة 
في  األموال  تحويل  يمكن  ال  الثانوية.  بعد  طفلك  لتعليم 

حساب المنحة الدراسية إلى طفل آخر.

32. ما مدى تأثير امتالك حساب منحة 
بلدية مدينة نيويورك على الشروط 

للحصول على اإلعانات العامة؟ 

تمتلكها  نيويورك  مدينة  بلدية  منحة  حسابات  ألن  نظًرا 
للمنح  حساب  وجود  فإن  وتديرها،   NYC Kids RISE منظمة 
الدراسية ال يؤثر على طلب التلميذ أو األسرة لحساب منحة 
بلدية مدينة نيويورك لحصول على اإلعانات العامة. إذا كانت 
الخاص  للكلية  االدخارات  حساب  في  المال  تدخر  األسرة 
من  لمزيد  المزايا.  بعض  على  يؤثر  قد  األصل  هذا  فإن  بها، 
ادخارات  حساب  في  المشاركة  تأثير  مدى  حول  المعلومات 
تفضل  عليها،  تحصل  التي  المزايا  على  بك  الخاص  الكلية 

.nyckidsrise.org/public-benefits بزيارة

33. مدى تأثير حساب منحة بلدية مدينة 
نيويورك على إيجاري إذا كنت أعيش في 

مساكن هيئة اإلسكان في مدينة نيويورك؟ 

منحة  حسابات  ألن  نيويوركنظًرا  مدينة  بلدية  منحة  حساب 
 NYC Kids RISE منظمة  تمتلكها  نيويورك  مدينة  بلدية 
وتديرها، فإن وجود حساب للمنح الدراسية ال يؤثر على طلب 
إيجار  أو  العامة  اإلعانات  على  للحصول  األسرة  أو  التلميذ 
على  للحصول  أو  نيويورك  مدينة  في  اإلسكان  هيئة  مساكن 
دعم اإلسكان من خالل إدارة الحفاظ على المساكن وتطويرها 
حساب  في  المال  تدخر  األسرة  كانت  إذا  نيويورك.  مدينة  في 
في  األصل  هذا  اعتبار  يمكن  بها،  الخاص  للكلية  االدخارات 
تأثير  مدى  حول  المعلومات  من  لمزيد  التقديم.  طلب  عملية 
حساب االدخارات على إيجار  مساكن هيئة اإلسكان في مدينة 

.nyckidsrise.org/public-benefits نيويورك، تفضل بزيارة

أسئلة وأجوبة أولياء األمور/األوصياء

34. ما مدى تأثير امتالك حساب منحة 
بلدية مدينة نيويورك على الشروط 

للحصول على المساعدة المالية؟

نظًرا ألن حساب منحة بلدية مدينة نيويورك تمتلكها منظمة 
NYC Kids RISE وتديرها، فإن وجود حساب للمنح الدراسية 
المالية  المساعدة  على  للحصول  التلميذ  أهلية  على  يؤثر   ال 
 NYC Kids في حالة وجود أموال في الحساب. ستوفر منظمة
RISE المزيد من المعلومات باقتراب طفلك من مرحلة الكلية 
الدراسية  المنحة  حساب  أموال  استخدام  تأثير  مدى  عن 
لتعليم طفلك على أهليتهم للحصول على المساعدة المالية 

بمجرد إنفاق األموال. قد يوجد أو قد ال يوجد تأثير. 

االدخارات حساب  في  المال  تدخر  األسرة  كانت   إذا 
على تؤثر  قد  االدخارات  هذه  فإن  بها،  الخاص   للكلية 
المعلومات  من  لمزيد  للتلميذ.  المالية  المساعدة  حزمة 
حول مدى تأثير المشاركة في حساب ادخارات الكلية الخاص 
المالية  المساعدات  على  للحصول  الطالب  أهلية  على  بك 
بزيارة  تفضل  المالية،  للمساعدات  الحالية  للقواعد  وفًقا 
قواعد  أنه  الحظ  فضلك  من   .nyckidsrise.org/financial-aid

المساعدات المالية هذه غالًبا ما تتغير بمرور الوقت.

المنح  أموال  استخدام  يمكن  هل   .35
الدراسية ألي برامج تعليمية خاصة؟ 

نيويورك، مدينة  بلدية  منح  حسابات  استخدام   يمكن 
لتغطية   ،NY 529 المباشرة  الخطة  واعد  مع  يتماشى  بما 
فيما  الخاصة  االحتياجات  ذوي  للتالميذ  معينة  خدمات 
التعليمية  المؤسسات  في  والحضور  بالتسجيل  يتعلق 
المؤهلة  التعليمية  المؤسسات  بعض  في  توجد  المؤهلة. 
الخاصة.  االحتياجات  ذوي  للتالميذ  مخصصة  ودعائم  برامج 
تفضل  مؤهالً،  بعينه  برنامج  أو  مدرسة  كانت  إذا  ما  لمعرفة 

.https://ifap.ed.gov/ifap/fedSchoolCodeList.jsp بزيارة

لـ  وفًقا  المؤهلة  النفقات  أنواع  عن  المزيد  لمعرفة 
من  الطالب  ذلك  في  بما   ،NY 529 المباشرةفي  الخطة 
رقم  NY 529على  على  اتصل  الخاصة،  االحتياجات  ذوي 
.nysaves.org 877( أو قم بزيارة-NYSAVES )877-697-2837
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حساب ادخارات الكلية الخاصة بك

برنامج  خالل  لالدخار  خياراتي  هي  ما   .36
التوفير للكلية؟

    
هناك العديد من الطرق لالدخار للكلية. يقدم برنامج التوفير 
للكلية خيارين لحسابات االدخار للكلية والذي يمكنك فتحهما 

وربطهما حساب منحة بلدية مدينة نيويورك لطفلك: 

1( حساب الخطة المباشرة في NY 529، )نوع من حساب 
على  األسر  لمساعدة  خصيًصا  إنشاؤه  تم  االستثمار 

التوفير للكلية والتدريب المهني(؛ و

2( حساب بنكي مدمج للتوفير للكلية

توجد طرق أخرى لالدخار إلى جانب هذين الخيارين لحساب 
األخرى  البدائل  تلك  استكشاف  في  ترغب  قد  الكلية.  التوفير 
ظروفك  أو  الحتياجاتك  مالءمة  أكثر  كانت  إذا  ما  لمعرفة 
الخاصة. ومع ذلك، تتوفر الميزات المعينة والفوائد الُمقدمة 
لهذين  للكلية  االدخار  لحسابات  للكلية  التوفير  برنامج  من 
المشورة   )NYC Kids RISE( منظمة تقدم  ال  فقط.  الخيارين 
حسابات  من  معين  نوع  بأي  توصي  أو  االستثمار  بخصوص 

االدخار للكلية.

لمزيد من المعلومات عن هذه الخيارات وكيفية فتح حساب، 
تفضل بزيارة nyckidsrise.org/options، أو اتصل على منظمة 
NYC Kids RISE أو داوم في ورشة عمل قادمة لبرنامج التوفير 

 .)Save for College( للكلية

37. كيف يختلف حساب 529 عن الحساب 
المصرفي؟ 

تعد الحسابات المصرفية وحساب 529 على حد سواء خيارات 
 529 حسابات  استثمار  يتم  ذلك،  ومع  للكلية.  المال  الدخار 
أكبر  محتملة  مخاطر  مع  يأتي  ما  وهو  المالية،  األسواق  في 
التأمين  يتم   ، أخرى  ناحية  من  المحتملة.  المكافآت  وزيادة 
قبل  من   ، أملجاميتد  بنك  مثل  بنك  في  التوفير  حساب  على 
إلى  تصل  التي  الودائع  على  للتأمين  الفيدرالية  المؤسسة 
 Direct 250،000 دوالر. يساهم  ¹ في حساب 529 ، بما في ذلك
Plan في NY 529، كما يأتي أيًضا ببعض المزايا الضريبية التي 

ال تأتي مع معظم الحسابات المصرفية. 

إن حسابات 529 ُمصممة خصيًصا لألسر التي تدخر لتعليم 
من  السحب  استخدم  إذا  الثانوية.  المدرسة  بعد  الطفل 
المؤهلة،  التعليمية  النفقات  غير  آخر  شيء  ألي  حساب 529 
المسحوبات  من  األرباح  من  جزء  على  ضريبة  فرض  يتم  قد 
 10 بنسبة  ضريبية  عقوبة  األسر  تتكبد  وقد  عادي  كدخل 
للضرائب  أيًضا  السحب  يخضع  وقد  األرباح.  على  المئة  في 

الحكومية والمحلية. 

حساب 529  بالفعل  لدي  كان  لو  ماذا   .38
تم إعداده لطفلي؟

في  المباشرة  الخطة  في   529 حساب  لديك  بالفعل  كان  إذا 
سيكون  المستفيد،  طفلك  كون  مع   529 نيويورك  مدينة 
بلدية  منحة  حساب  الحالي  الحساب  لربط  الفصرة  أمامك 
مدينة نيويورك واستعراض الرصيد لكال الحسابين في مكان 
ربط  كيفية  حول  المعلومات  من  مزيد  على  للحصول  واحد. 

 .nyckidsrise.org/options الحسابات، تفضل بزيارة

إذا كان لديك بالفعل حساب 529 في خطة 529 لوالية أخرى، 
فيمكنك االستمرار في استخدام هذا الحساب، لكنه لن يكون 
مؤهالً للحصول على الميزات والفوائد المحددة التي يقدمها 
 Save( للكلية التوفير  برنامج  يُقدم  ال  للكلية.  التوفير  برنامج 
في  المشورة   NYC Kids RISE بمنظمة الخاص   )for College
مجال االستثمار، والتوصية حول مدى مالءمة أي استثمار لم 

يتم في هذا الدليل.

39. ماذا يحدث إذا لم يكن التلميذ مؤهالً 
للحصول على المصاريف المؤهلة بموجب 

الخطة المباشرة NY 529؟

 NY إذا كنت تستخدم األموال في حساب الخطة المباشرة في
529، ألي نفقات ليست بمثابة مصاريف مؤهلة، فيمكنك دفع 
ضريبة دخل اتحادية وحكومية ومحلية باإلضافة إلى غرامة 
المكتسبة  الفائدة  على  فقط  ذلك  يكون  ولكن  اتحادية 10%، 
أيًضا  تحتاج  قد  حسابك(.  في  التوفيرات  جميع  على  )وليس 
التي  الضريبية  االستقطاعات  قيمة  نيويورك  والية  سداد  إلى 

سبق أخذها. 

ومع ذلك، إذا كانت عملية سحب غير مؤهلة ُمستحقة 
بسبب إعاقة، يتم التنازل عن العقوبة االتحادية بنسبة 10%. 
يمكن العثور على مزيد من المعلومات عن النفقات المؤهلة 

1 الحد القياسي لتغطية تأمين الودائع هو 250.000 دوالر أمريكي لكل مودع، لكل مصرف مؤمن عليه من قِبل المؤسسة االتحادية للتأمين على الودائع )FDIC(، لكل فئة امتالك. بالنسبة 
للودائع الموجودة في فئات امتالك مختلفة يتم التأمين عليها بشكل منفصل، لما يصل على األقل إلى 250.000 دوالر أمريكي، حتى وإن كان يتم االحتفاظ بها في نفس المصرف. 
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والسحوبات غير المؤهلة والضرائب والعقوبات المطبقة 
في كتيب اإلفصاح واتفاقية المشاركة الخاصة بـ الخطة 

.nysaves.org على الرابط NY 529 المباشرة من

40. كيف ينبغي أن أفكر في االدخارات 
للكلية إذا كان لدي أولويات ادخارات أخرى 

أو ديون؟

يختلف الموقف المالي لكل شخص عن اآلخر. للحصول على 
شخص  مشورة  على  الحصول  في  فكر  مباشرة،  مساعدة 
متخصص في االستثمار، أو قم بزيارة مركز التمكين المالي 
في  مجاًنا.  مالية  مشورة  على  للحصول  نيويورك  لمدينة 
مستشار  مقابلة  يمكنك  المدينة،  في  المالي  التمكين  مراكز 
إعداد  يساعدك  أن  يمكنه  والذي  مباشرة  بصورة  مهني  مالي 
ذلك  في  بما  لمستقبلك،  والتخطيط  واالدخار  الميزانية، 
في  المستشارون  يساعدك  أن  يمكن  كما  العالي.  التعليم 
مصرفي،  حساب  وفتح  رصيدك  وتحسين  الديون  معالجة 
والمزيد. لتحديد موعد في أحد مراكز التمكين المالي القريبة 

.nyc.gov/dca منك، اتصل على رقم 311  أو تفضل بزيارة

التي  المالي  التعليم  فرص  أنواع  ما   .41
يقدمها برنامج التوفير للكلية؟ 

والمعلومات  األدوات  لألسر   NYC Kids RISE منظمة  توفر 
ذلك  ويشمل  بهم.  الخاصة  للكلية  االدخار  خطط  لتطوير 
يمكنك  حيث  طفلك  مدرسة  في  واألحداث  العمل  ورش 
التمكين  وموارد  للكلية  التوفير  خيارات  حول  المزيد  معرفة 
المالي المتاحة لك. يمكن العثور على تقويم لألحداث القادمة 
موقع  على   )Save for College( للكلية  التوفير  لبرنامج 
تحديث  على  المحافظة  من  تأكد   .nyckidsrise.org/events
لتلقي   Savings Tracker على  بك  الخاصة  االتصال  معلومات 

اتصاالت منتظمة حول األحداث والموارد والفرص القادمة.

تعاونت منظمة NYC Kids RISE مع وزارة التعليم في مدينة 
ومثيرة  تفاعلية  مالية  تعليمية  مناهج  لتطوير  نيويورك 
لطالب مرحلة الروضة والصف األول. تم إنشاء هذه المناهج 
الميداني  الدعم  مركز  في  والتعلم  التعليم  قسم  قبل  من 
مع  نيويورك،  مدينة  في  التعليم  وزارة  في  لكوينز  الشمالي 
 Money Smart for بعض الدروس التي تم إعدادها من برنامج
Young التابع لمؤسسة FDIC. تساعد هذه الدروس القياسية 
المهارات  بناء  على  التالميذ  مع  المشتركة  المتماشية 
األساسية الالزمة ليصبحوا أشخاًصا بالغين مسؤولين مالًيا.

أسئلة وأجوبة أولياء األمور/األوصياء

42. كيف يمكنني فتح حساب ادخارات 
الكلية؟

حدث  في  داوم  أو   nyckidsrise.org/options بزيارة  تفضل 
على  للحصول   )Save for College( للكلية  التوفير  برنامج 

توجيهات ودعم مفصل.

43. كيف لي أن أعرف أفضل خيار توفير 
للكلية مناسب لي؟

بزيارة  تفضل  للكلية.  لالدخار  الطرق  من  العديد  هناك 
القادمة  العمل  ورشة  حضور  أو   nyckidsrise.org/options
ومعلومات  أدوات  على  للحصول  للكلية  التوفير  لبرنامج 

لمقارنة خيارات التوفير للكلية لديك. 

المباشرة  الخطة  عن  مفصلة  معلومات  على  للحصول 
على  اتصل  أو   nysaves.org بزيارة  تفضل   ،NY 529 في 
المزيد  لمعرفة   .)877-NYSAVES )877-697-2834 رقم 
بنك  في   )Save for College( للكلية  التوفير  حسابات  حول 
 Amalgamated تفضل بزيارة أحد فروع بنك ، Amalgamated

بالقرب منك أو اتصل على 800-662-0860.

وهناك   529 ادخارات  خطط  تعرض  األخرى  الواليات  معظم 
كل  يساعدك  أن  يمكن  االدخار.  ألغراض  متوفرة  أخرى  بنوك 
ذلك،  ومع  بك.  الخاصة  للكلية  التوفير  أهداف  تحقيق  في  هذا 
ال ترتبط تلك الخيارات األخرى ببرنامج التوفير للكلية. تشجع 
NYC Kids RISE كل أسرة الستكشاف مختلف خيارات االدخار 
عليك  يجب  االستثمار.  مجال  في  المشورة  توفر  وال  للكلية 
وقد  االستثمار،  أو  االدخار  قبل  بك  الخاصة  الظروف  في  النظر 
ترغب في طلب المشورة من شخص متخصص في االستثمار.

44. هل أنا بحاجة إلى فتح حساب 
التوفير للكلية لاللتحاق بالبرنامج؟

أي  إيداع  أو  للكلية  التوفير  حساب  فتح  إلى  بحاجة  لست   ، ال 
 Save( أموال لطفلك ليتم تسجيله في برنامج التوفير للكلية
مدينة  بلدية  منحة  حساب  على  والحصول   )  for College
نيويورك. ومع ذلك، تشجع منظمة  NYC Kids RISE كل أسرة 
على استكشاف خياراتهم وفتح حساب التوفير للكلية الخاص 
 NYC Kids RISE بهم. لمزيد من المعلومات، اتصل على منظمة

.)Save for College( أو داوم في حدث برنامج التوفير للكلية
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  إذا كان لديك أي من هذه األسئلة:

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

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

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

للكلية )Save for College(؟
الخروج 	  فترة  بعد  مدرسة  في  مسجاًل  طفلي  كان   إذا 

األولى، متى تكون الفرصة التالية لمشاركة طفلي
في البرنامج؟

   يمكنك...

االتصال بمنسق اآلباء أو غيره من مسؤولي العالقات 
العامة في ادخارات الكلية في مدرسة طفلك

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

 متاح يوم االثنين واألربعاء والجمعة )10:00 	 
صباًحا إلى 5:00 مساًء( والثالثاء والخميس 

)10:00 صباًحا إلى 8:30 مساًء( 
 الدعم متوفر بلغات متعددة 	 

www.nyckidsrise.org زيارة
 المواد متوفرة باللغة العربية والبنغالية 	 

والصينية واإلنجليزية واللغة الكريولية الهايتية 
والكورية والروسية واإلسبانية واألوردو

  إذا كان لديك أي من هذه األسئلة:

 أين يمكنني اإلطالع على كم األموال الموجودة في 	 
حساب منحة بلدية 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 حساب منحة 	 
بلدية مدينة نيويورك الخاص بطفلي؟

 كيف أستطيع تغيير معلومات االتصال في حسابي؟	 

 يمكنك...

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

 متاح يوم االثنين واألربعاء والجمعة )10:00 	 
صباًحا إلى 5:00 مساًء( والثالثاء والخميس 

)10:00 صباًحا إلى 8:30 مساًء( 
 الدعم متوفر بلغات متعددة 	 

www.nyckidsrise.org زيارة
 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

حساب منحة بلدية مدينة نيويورك
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هل لديك مزيد من األسئلة؟

  إذا كان لديك أي من هذه األسئلة:

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

 	 NY االستثمار  خيارات  عن  المزيد  معرفة  أستطيع   كيف 
529 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؟
هذا 	  في  األموال  استخدام  أردت  إذا  سيحدث  الذي   ما 

الحساب في شيء آخر؟
 كيف يختلف حساب ادخارات 529 عن حساب ادخارات في 	 

مصرف ما؟

يمكنك...

 االتصال على الخطة المباشرة لمدينة
نيويورك 529 على رقم (866) 734-4533

للتحدث مع أخصائي ادخارات التعليم
التوافر من االثنين - الجمعة	 

)8:00 صباًحا – 9:00 مساًء(
www.nysaves.org زيارة

  الخطة المباشرةNY 529 حسابات وخيارات االستثمار

  AMALGAMATED BANK حساب مصرفي الدخار األموال للكلية ببنك

  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:

 	 th Avenue and 36 بين( st Street 21 36-16/18 
37th Avenue(, Long Island City, NY 11106

  متوفر من االثنين - الخميس 	 
 )9:00 صباًحا - 5:00 مساًء(، الجمعة 

)9:00 - 6:00 مساًء(
اتصل بالرقم 800-662-0860

 متوفر من االثنين - الجمعة )8:00 صباًحا - 8:00 	 
مساًء(، السبت)9:00 صباًحا - 2:00 مساًء(

الدعم باللغة اإلسبانية قد يكون متوفًرا	 
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 NYC  هو أحد برامج المنح الدراسية واالدخار الذي تديره منظمة  NYC Kids RISE  من منظمة ) Save for College ( إن برنامج التوفير للكلية
Kids RISE, Inc .، وهي مؤسسة غير ربحية، بالشراكة مع إدارة التعليم بمدينة نيويورك ) NYC Department of Education ( ومدينة نيويورك. 
ال تنتمي "NYC Kids RISE" لبرنامج "New York’s 529 College Savings " وال تعد موزًعا معتمًدا له وال تسعى إلى االستثمار أو تقديم نصائح 
 "New York’s 529 College Savings" استثمارية. ال تقدم مدينة نيويورك أو إدارة التعليم بنيويورك أي تأييد أو توصية بشأن مدير برنامج
كما أنه ال يْتبع أو يخضع إلدارة أي منهما، وكذلك أي توفيرات للكلية خاصة أو أدوات استثمارية أخرى بما في ذلك الحسابات واألدوات 

التي تعلم بها األسر عبر برنامج التوفير للكلية.

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 مؤسسة-
 	 13th Street, Long Island City, NY 11101 38-85

  متوفر من االثنين - الجمعة 
 )9:00 صباًحا - 6:00 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 و 	 

الجمعة )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 على 311 لتحديد موعد في أحد مراكز التمكين 
المالي

تفضل بزيارة nyc.gov/dca لتحديد موعد في أحد مراكز 
التمكين المالي
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استثمر في طفلك - التوفير للكلية

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

إدارة برنامج التوفير للكلية بالشراكة مع وزارة التعليم بنيويورك ومدينة نيويورك.  

استثمر في طفلك - التوفير للكلية
اكتشف الطريقة

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

info@nyckidsrise.org

EXQ&A_AR
August 2018


