
استثمر يف طفلك - التوفري للكلية

جميع طالب الروضة والصف األول يف املنطقة التعليمية رقم 

30 مؤهلني للمشاركة يف منحة الكلية وبرنامج التوفري.

ابدأ يف املدسة االبتدائية بخطة توفري للكلية وتدريب مهني.

منظمة NYC Kids RISE  هي منظمة غري ربحية تعمل عىل توسيع الفرص االقتصادية 

والعدالة من خالل تزويد األرس واملدارس واملجتمعات املحلية بوسيلة للعمل مًعا لالدخار 

لتعليم أطفالهم

وبناء عىل أحالم وتوقعات األرس ملستقبل أطفالهم، تهدف منظمة NYC Kids RISE إىل 
جعل املداومة يف الكلية والتخرج منها أكرث قابلية للتحقيق لجميع طالب املدارس الحكومية 

مبدينة نيويورك - بغض النظر عن املكان الذي يأتون منه أو مقدار ما متلكه أرسهم يف البنك 

من أموال

استثمر يف طفلك - التوفري للكلية

.) Citi Community Development ( أصبحت املواد متاحة جزئًيا من خالل دعم تطوير مجتمع سيتي
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قد يكون من الصعب توفري تكاليف الكلية، وقد 

تكون البداية الجزء األصعب.

 ولهذا السبب فقد بدأت منظمة NYC Kids RISE  برنامج التوفري للكلية،

 باالشرتاك مع بلدية مدينة نيويورك وإدارة التعليم مبدينة نيويورك.

إنه عبارة عن برنامج منحة دراسية وادخار مصمم لجعل الكلية أكرث إتاحة وقابلة 

لإلنجاز لطفلك. يزودك الربنامج وعائلتك ومجتمعك طريقة للعمل مًعا لالدخار 

ملستقبل طفلك

ميكن لجميع الطالب يف الروضة والصفوف األوىل يف املنطقة التعليمية رقم 30 

حالة  أو  الدخل  مستوى  عن  النظر  برصف  للكلية،  التوفري  برنامج  يف  املشاركة 

الهجرة.

اكتشف الطريقة

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

info@nyckidsrise.org
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الفرص املتاحة لألطفال واآلباء واألرس واملجتمعات

 يسمح لك برنامج التوفري للكلية )Save for College( الخاص مبنظمة

  NYC Kids RISE أنت وأرستك ومجتمعك سويًا ببناء أساس ملستقبل 
طفلك من خالل:

توفري لكل طالب مشارك لكل طالب مشارك، األموال التي ميكن استخدامها 

فقط للكلية والتدريب املهني؛

متكني األرس باألدوات واملعلومات لتطوير خطط االدخار للكلية الخاصة بهم؛

مجتمعات دعم للعمل سويًا من أجل االستثامر يف حسابات املنح التعليمية 

الخاصة بأطفالهم؛

تعزيز توقعات االلتحاق بالكلية من خالل عقد الفعاليات والحمالت يف 

املدراس وعرب مناطق الجوار؛ و

دعم التعليم املايل يف الفصل الدرايس، والعمل مع املعلمني ووزارة التعليم.

هل أنت بحاجة إىل املزيد من املعلومات؟ 

تفضل بزيارة nyckidsrise.org، اتصل عىل 833-543-7473،

.info@nyckidsrise.org أو الربيد اإللكرتوين
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 سجل طفلك 
 يف مرحلة الروضة 
 أو الصف األول يف 
مدرسة مشاركة.

 ميكنك العثور عىل الئحة من املدارس
 املشاركة

nyckidsrise.org يف
 ال توقع

  إخطار الخروج
 إذا كنت تريد املشاركة.

 ملزيد من املعلومات
  حول هذا اإلخطار، اتصل

  عىل رقم 833-543-7473، 
 أو داوم يف حدث

 برنامج التوفري للكلية.

 سو ف تحصل

  تلقائًيا عىل حساب
  منحة بلدية مدينة

  نيويورك مودع فيه مبلغ 100 دوالر من منظمة 
NYC Kids RISE

 كام أن امتالكك لحساب
  منحة تعليمية ال يحد من
  قدرتك عىل تلقي مزايا

  عامة، مثل قسائم
  الجزء 8، هيئة

 إسكان مدينة نيويورك
 )NYCHA( أو

 SNAP،اإلسكان املنظم باإليجار  
.Medicaid أو

 اعرف املزيد عن خيارات التوفري
 للكلية وافتح حسابك الخاص.

بعد فتح حساب املنحة التعليمية الخاص بطفلك، 
داوم يف أحدث أحداث برنامج  التوفري للكلية 

)Save for College( أو قم بزيارة 
 nyckidsrise.org ملعرفة املزيد حسابات

التوفري للكلية التي ميكنك فتحها لبدء التوفري.

أنت وأرستك

NYC Kids RISE ومجتمعك ومنظمة

التوفري سويًا عىل مدار الزمن.

حساب املنحة التعليمية

 <  100 دوالر كوديعة مبدئية ومكافئات إضافية من منظمة
.NYC Kids RISE 

  ودائع من أعضاء املجتمع، مبا يف ذلك املنظامت املحلية والرشكات.

حساب توفري

< مدخراتك الخاصة، بأي مبلغ
    يبدو عقالنيًا بالنسبة ألرستك.
< الودائع من األرسة واألصدقاء.

كيف يعمل:
مشاركة طويلة املدى للتوفري ملستقبل طفلك

أخبار جيدة! سيتم تسجيل طفلك تلقائًيا يف برنامج التوفري للكلية إال إذا اخرتت عدم املشاركة. ليس عليك القيام بأي يشء للتسجيل
والحصول عىل حساب منحة بلدية مدينة نيويورك. إليك آلية عمل الربنامج:
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التسجيل عرب اإلنرتنت لعرض
حساب منحة بلدية مدينة نيويورك لطفلك

مبجرد فتح حساب طفلك، ابحث عن 
معلومات عن كيفية التسجيل عىل اإلنرتنت


