
هل أنت على 
استعداد لبدء 

االدخار؟
للحصول على مزيد من 
 المعلومات، يرجى زيارة 

 الرابط التالي: 
/nyckidsrise.org 

start-saving

بمجرد قيامك بفتح حساب االدخارات للكلية الخاص بك وربطه بحساب المنحة التعليمية بمدينة نيويورك الخاصة بطفلك، فإنك 
 ."Save for College" "تكون مستعًدا لبدء االدخار مع برنامج "االدخار للكلية

يعد برنامج االدخار للكلية جزًءا مهًما من الخطة المالية الشاملة لألسرة ولكنه ليس الجزء الوحيد. فالمبلغ المالي الذي ينفع 
لالدخار للكلية يختلف من أسرة ألخرى. والبشرى السارة هي أنه ال يوجد مبلغ كبير للغاية أو صغير للغاية عندما تبدأ االدخار 

مبكًرا! فبدء االدخار عندما يكون طفلك صغيًرا يمكن أن يشكل فرًقا كبيًرا بحلول الوقت الذي يكون طفلك برياض األطفال 
مستعًدا للذهاب للكلية.

 2018 يونيو   26 قبل  بك  الخاص  المرتبط  للكلية  االدخارات  حساب  في  األقل  على  دوالرات   5 بإيداع  قم 
وستقوم منظمة NYC Kids RISE بإيداع مبلغ 25 دوالًرا أخرى في حساب المنحة التعليمية لطفلك. 

 تذكر أن هذه البداية فقط لشراكة طويلة المدى بيننا لإلدخار مًعا من أجل مستقبل طفلك. فالمهم 
أن تبدأ.

اللبنة األساسية #3
 قم بأول إيداع بحساب مدخرات 

للكلية المرتبط الخاص بك

خطوات بسيطة لتحقيق 
أحالم الكلية الكبيرة
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نصيحة
حدد هدًفا لالدخارات.

تتمثل إحدى الطرق الرائعة للبدء في تحديد هدف لمقدار ما تريد أن تدخره في جدول زمني منتظم. فكر في ما يمكنك 
ادخاره كل أسبوع أو كل شهر حسب نفقاتك األكثر أهمية وأولويات ادخاراتك. فقد تشمل هذه األلويات دفع اإليجار أو سلع 

البقالة أو الرعاية الصحية أو المواصالت أو سداد القروض أو االدخار للتقاعد.

بالنسبة لبعض األشخاص، يكون من األفضل ادخار مبلغ محدد كل أسبوع أو كل شيك بأجر العمل. قرر ما يفيد أسرتك 
بأفضل شكل. 

نصيحة
اختر أفضل طريقة إليداع مدخراتك من خاللها.

كيف ستقوم بإجراء إيداعات ادخارات منتظمة؟ من المحتمل أن تتاح لك خيارات قليلة حسب صاحب العمل لديك أو نوع 
حساب ادخارات الكلية والتقنية المتاحة لك. وفيما يلي بعض اإلمكانيات:

اإليداع عبر اإلنترنت: استخدم اإلنترنت لتحويل أي مبلغ مالي من حسابك البنكي إلى حساب االدخار للكلية الخاص بك 
على أساس شهري أو أسبوعي أو كل فترة إيداع محددة.

االقتطاع من الراتب: اسأل صاحب العمل عما إذا كان بإمكانك تحديد مبلغ معين يُستقطع تلقائيًّا من راتبك ويودع 
مباشرًة بحساب االدخار للكلية الخاص بك.

التحويل التلقائي من حسابك المصرفي: استشر البنك الخاص بك عما إذا كان بإمكانك تحديد مبلغ معين يرسل إلى 
حساب االدخار للكلية الخاص بك شهريًّا أو أسبوعيًّا أو كل فترة إيداع.

تحقق من اإليداع بالبريد أو بصفة شخصية: حرر شيًكا وارسله إلى حساب االدخار للكلية الخاص بك شهريًّا أو 
أسبوعيًّا أو كل فترة إيداع – أو قدمه أنت مباشرًة. )ال تتوفر اإليداعات بصفة شخصية إال لحساب االدخارات للكلية 

المفتوح في البنك.(
اإليداع النقدي بصورة شخصية: ادفع مبلًغا نقديّاً ليودع بحساب االدخار للكلية الخاص بك. )هذا الخيار متاح فقط في 

حالة فتح حساب ادخار للكلية بأحد البنوك(. 
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بإيداعات صغيرة منتظمة يتيح لك االستفادة من عامل كبير يقف بجانبك:  البدء اآلن   تذكر أن 
إنه الوقت.

للحصول على مزيد من المعلومات عن طريقة إيداع مبالغ بحساب االدخار للكلية الخاص بك، 
nyckidsrise.org/start-saving :يرجى زيارة الموقع التالي

 للحصول على مزيد من المعلومات، 
nyckidsrise.org/start-saving :يرجى زيارة الرابط التالي

هل أنت على استعداد لبدء االدخار؟



نصيحة
اخبر أصدقائك وأفراد عائلتك أن االدخار للكلية يعد من األولويات.

أبناء العمومة  ينبغي عليك عدم القيام بذلك بمفردك. فإذا كان يرغب األجداد أو العمات )الخاالت( أو األعمام )األخوال( أو 
)األخوال( أو اآلباء الروحانيين أو األصدقاء في مساعدتك، يمكنهم أيًضا المساهمة في حساب مدخرات الكلية الخاص بطفلك. 
فيمكنهم إيداع وديعة لعيد الميالد أو أي عطلة أو في أي وقت. ويمكن لألصدقاء والعائلة أيًضا تشجيعك ودعمك وتذكيرك 

بالبقاء على المسار الصحيح. 

نصيحة
تحدث مع أحد المستشارين الماليين المتخصصين بدون مقابل.

لتلقي مساعدة فردية في اختيار أحد خطط االدخار المناسبة لك وااللتزام بها، يرجى التسجيل للحصول على استشارة مالية 
 .nyc.gov/dca :مجانية و سرية بمركز التمكين المالي لمدينة نيويورك لتحديد موعد، يرجى االتصال على 311 أو زيارة الموقع التالي

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( أربان اب باوند
• 38-85 13th Street, Long Island City, NY 11101

متوفر من االثنين - الجمعة )09:00 صباًحا - 06:00 مساًء(، الخميس )11:00 صباًحا - 07:00 مساًء(	 
اللغات: اإلنجليزية، اإلسبانية	 

Make the Road NY المكتب المالي بنيويورك في
•  92-10 Roosevelt Avenue, Jackson Heights, NY 11372

متوفر أيام االثنين والثالثاء والجمعة )10:00 صباًحا- 6:00 مساًء(	 
اللغات: اإلنجليزية، اإلسبانية	 

Northern Queens ،بالخدمات السكنية للحي )Neighborhood Trust Financial Partners( إدارة الشركاء الماليين للحي
•  60-20 Woodside Avenue, 2nd Floor, Woodside, NY 11377

متوفر يومي االثنين واألربعاء )9:00 صباًحا - 6:00 مساًء( 	 
اللغات: اإلنجليزية، اإلسبانية	 
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يعد برنامج التوفير للكلية الخاص بـ NYC Kids RISE أحد برامج المنح واالدخار المصممة من 
أجل تيسير أمر اإللتحاق 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 االدخار من أجل الكلية بالشراكة مع وزارة التعليم بنيويورك ومدينة نيويورك. 

استثمر في طفلك - التوفير للكلية
اكتشف الطريقة

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