
هل أنت على 
استعداد للبدء؟

 يرجى زيارة 
 nyckidsrise.org/options 
الستكمال اللبنة الثانية.

اآلن، بعد تلقي طفلك لحسابه الخاص بحساب منحة بلدية مدينة نيويورك، وقيامك بتسجيله لعرضه على اإلنترنت، يحين الوقت 
التخاذ الخطوة التالية. 

تُشرف منظمة "NYC Kids RISE" على إدارة حساب المنحة التعليمية لطفلك، وال يمكن سوى لها وضع أموال في هذا الحساب. 
وللبدء في ادخار أموالك الخاص لتأمين مستقبل طفلك وكسب مزيد من المكافآت من منظمة "NYC Kids RISE"، ستحتاج إلى 

.nyckidsrise.org/options :فتح حساب االدخارات للكلية الخاصة بك. يمكنك البدء من اليوم عبر زيارة الرابط التالي

اللبنة األساسية 2#2
افتح حساب االدخار للكلية 

الخاص بك وقم بربطه

خطوات بسيطة لتحقيق 
أحالم الكلية الكبيرة

لطفلك  التعليمية  المنحة  بحساب  واربطه  بك  الخاصة  للكلية  االدخارات  حساب   افتح 
 ."NYC Kids RISE" اليوم، وسيتلقى حساب طفلك 25 دوالًرا إضافية من منظمة



حساب االدخار للكلية: الحساب الخاص بك
فيما يلي بعض الحقائق الهامة عن حساب االدخار للكلية الخاص بك:

هذا الحساب محفوظ باسمك، ومن المفترض استخدامه في األمور المتعلقة بتعليم طفلك. ويمكن لك أنت وأسرتك 
وأصدقائك إيداع األموال في هذا الحساب. 

توجد طرق عديدة الدخار األموال للكلية وأنواع كثيرة من حسابات االدخارات للكلية. ويتيح لك برنامج االدخار للكلية ربط 
نوع واحد من نوعي الحسابات بحساب المنحة التعليمية لطفلك للحصول على المكافأة التي تبلغ 25 دوالًرا. ويمكنك 

اختيار الحساب األفضل بالنسبة لك وألسرتك. 
وربطه  للكلية  ادخارات  فتح حساب  به  أي صديق موثوق  أو  األسرة  أفراد  أحد  أو  األمر  الوالدين/ولي  أي من  يستطيع 
بحساب المنحة التعليمية للطفل، طالما يتوافر لديه المعلومات المطلوبة. وال يمكن ربط سوى حساب ادخارات للكلية 

واحد بحساب المنحة التعليمية لكل طفل.

أسئلة وأجوبة بخصوص خيارات حساب االدخار للكلية
وفيما يلي نوعا حساب االدخارات للكلية اللذان يمكنك فتحهما وربطهما بحساب منحة بلدية مدينة نيويورك لطفلك 

للحصول على المكافأة التي تبلغ 25 دوالًرا:

اختيار أحد الحسابات
الحسابات ومراعاة ظروفك  المزيد عن هذه  عليك معرفة  ينبغي  ولذا  األخرى.  أسرة عن  لكل  المالية  الظروف  تختلف 

الخاصة قبل فتح حساب. يمكنك االطالع على معلومات هامة عن الحسابين بالصفحة التالية من هذا المستند. 

حساب مصرفي الدخار األموال للكلية ببنك 
Amalgamated Bank
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هل أنت على استعداد للبدء؟

ال يقدم برنامج )NYC Kids RISE( نصائح استثمارية. ولكن يمكننا توصيلك بالعديد من األدوات والمواردة 
التي من شأنها أن تساعدك على فهم الخيارات المتاحة أمامك واختيار الحساب المناسب لك وألسرتك.

nyckidsrise.org/options :يرجى زيارة موقعنا
حضور ورشة عمل: للحصول على مواعيد ورشات العمل التالية بمدرسة طفلك، يرجى زيارة nyckidsrise.org وانقر 

.(833-543-7473) 833-KID-RISE أو اتصل بـ Parent/Guardian على الزر األحمر الخاص بـ
زيارة مركز التمكين المالي لمدينة نيويورك: حدد موعًدا خاًصا سريًّا مجاًنا مع أحد المستشارين الماليين 

المتخصصين الذي يمكنه مساعدتك على فهم خيارات الحساب الخاص بك ووضع خطة لبدء االدخار. يمكنك 
تحديد موعد عبر االنترنت من خالل nyc.gov/dca أو باالتصال بـ 311.

الحصول على معلومات بخصوص الخطة المباشرة "NY 529": للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية عن 
.(877-697-2837) 877-NYSAVES أو االتصال بـ nysaves.org يرجى زيارة Direct Plan حسابات NY 529

التواصل مع بنك Amalgamated Bank: للحصول على مزيد من المعلومات عن حسابات االدخار للكلية ببنك 
 ،Amalgamated يرجى زيارة أقرب فرع للبنك أو االتصال على: 0860-662-800 إليجاد أقرب فرع لبنك Amalgamated

amalgamatedbank.com/find-branchatm :يرجى زيارة الموقع التالي

 Direct Plan حساب )NY’s 529( برنامج االدخار للكلية

)أحد أنواع الحسابات اإلستثمارية المصممة خصيًصا 
لمساعدة األسر على االدخار من أجل الكلية والتدريب 

المهني( 



خيارات حساب االدخار للكلية التي يمكنك ربطها بأي من بحساب منحة بلدية مدينة نيويورك:

قم بزيارة )nyckidsrise.org/options( لقراءة المزيد عن هذه الخيارات وغيرها من خيارات االدخار للكلية

 ،. NYC Kids RISE, Inc  برنامج منح دراسية وادخارات تديره شركة  NYC Kids RISE  من منظمة ) Save for College ( يُعد برنامج التوفير للكلية
وهي مؤسسة غير ربحية، بالشراكة مع إدارة التعليم بمدينة نيويورك ) NYC Department of Education ( وبلدية مدينة 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 خاصة للكلية أو أدوات 

.) Save for College ( استثمار، بما في ذلك تلك التي قد تتعلمها األسر من خالل برنامج التوفير للكلية

¹ ويبلغ الحد األقصى للتغطية التأمينية $ 250,000 لكل مودع حسب بنك المؤمن له بمؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية وحسب فئة الملكية. بالنسبة 
يتم  كان  وإن  حتى  أمريكي،  دوالر  إلى 250.000  األقل  على  يصل  لما  منفصل،  بشكل  عليها  التأمين  يتم  مختلفة  امتالك  فئات  في  الموجودة  للودائع 

االحتفاظ بها في نفس المصرف.

NY 529 DIRECT PLAN لحساب حساب AMALGAMATED ادخار 
بنك الكلية

حساب 529 هو نوع من حسابات االستثمار التي تم ما المقصود به؟
إنشاؤها خصيًصا لمساعدة األسر في ادخار األموال 

للكلية والتدريب المهني.

يتم استثمار األموال المدخرة في حساب 529 في 
األسواق المالية، لذلك يمكن أن تتزايد بمرور الوقت. 

ويمكن كذلك خسارتها. وتتميز حسابات 529 أيًضا 
بمزايا ضريبية اتحادية وحكومية. 

تتم إدارة NY 529 Direct Plan بواسطة مكتب مراقبة 
الحسابات بنيويورك ومؤسسة خدمات التعليم العالي 

بنيويورك. وهذا أيًضا حيثما يتم استثمار حساب 
منحة بلدية مدينة نيويورك.

هو حساب مدخرات تقليدي في بنك 
Amalgamated Bank، باسم الطفل المستفيد.

يتيح هذا النوع من الحسابات لألسر االدخار 
في مؤسسة مالية مؤمن عليها وكسب فائدة 

على هذه األموال. 

إن اإليداعات التي تصل إلى 250,000$ في هذا 
النوع من حسابات االدخار تكون محمية ضد 

الخسارة¹.

كيف يمكنني فتح هذا 
النوع من الحسابات وربطه 

بحساب منحة طفلي؟ 

يرجى زيارة nyckidsrise.org/options للحصول على 
تعليمات تفصيلية. للحصول على مزيد من الدعم:

احضر ورشة العمل الخاصة ببرنامج التوفير 	 
للكلية؛

 اتصل ببرنامج NYC Kids RISE على 	 
 .833-KID-RISE (833-543-7473)

 Amalgamated تفضل بزيارة أحد فروع بنك
Bank بالقرب منك لفتح حساب ما وربطه.

 	 Amalgamated للعثور على أحد فروع بنك
amalgamatedbank.com/find- يرجى زيارة

.branchatm
للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى 

زيارة nyckidsrise.org/options أو االتصال بـ 
(833-543-7473) 833-KID-RISE

هل يمكن لالدخار في هذا 
النوع من الحسابات أن يؤثر 

على معونة طفلي المادية 
الخاصة بالكلية؟

كل ما في اإلمكان. ويعتمد ذلك على ظروف أسرتك 
الخاصة. للحصول على مزيد من المعلومات قم 

بزيارة nyckidsrise.org/financial-aid أو االتصال بـ 
.NY 529 at 877-NYSAVES

كل ما في اإلمكان. ويعتمد ذلك على ظروف 
أسرتك الخاصة. للحصول على مزيد من 

nyckidsrise.org/ المعلومات، يرجى زيارة
 833-KID-RISE أو االتصال بـ financial-aid

.(833-543-7473)

هل يمكن لالدخار في هذا 
النوع من الحسابات أن يؤثر 

على المنافع الحالية التي 
أحظى بها؟

كل ما في اإلمكان ويعتمد ذلك على ظروف أسرتك 
الخاصة. للحصول على مزيد من المعلومات قم 

بزيارة nyckidsrise.org/public-benefits أو اتصل بـ 
.(833-543-7473) 833-KID-RISE

كل ما في اإلمكان. ويعتمد ذلك على ظروف 
أسرتك الخاصة. للحصول على مزيد من 

nyckidsrise.org/ المعلومات، يرجى زيارة
 833-KID-RISE أو االتصال بـ public-benefits

.(833-543-7473)

كيف يمكن دمج هذا 
الحساب في الخطة المالية 

العامة الخاصة بي؟

للحصول على دعم مجاني وشخصي مع االدخارات 
للكلية المناسبة في الصورة المالية العامة الخاصة 

بك، تفضل بزيارة مركز التمكين المالي لمدينة 
نيويورك.

للحصول على دعم مجاني وشخصي مع 
االدخارات للكلية المناسبة في الصورة 

المالية العامة الخاصة بك، تفضل بزيارة مركز 
التمكين المالي لمدينة نيويورك.

من الذي سأتواصل معه 
للحصول على مزيد من 

المعلومات عن هذا 
الحساب؟

يرجى زيارة nysaves.org )لغة انجليزية فقط( أو اتصل 
.(877-697-2837) 877-NYSAVES بـ

 Amalgamated تفضل بزيارة أحد فروع بنك
بالقرب منك، أو االتصال بالرقم 800-662-0860.

الدعم باللغة اإلسبانية قد يكون متوفًرا	 



والمجتمعات  والمدارس  للعائالت   NYC Kids RISE بـ  الخاص  للكلية  التوفير  برنامج  يوفر 
وسيلة للعمل معاً للتوفير من أجل مستقبل أطفالهم. إنه برنامج للمنح الدراسية والمدخرات 
مصمم لجعل الكلية مكان يمكن الوصول إليه وتحقيقه بشكل أكبر لجميع طالب المدارس 
برنامج  كمهاجرين.  وضعهم  أو  أسرهم  دخل  عن  النظر  بغض  نيويورك،  مدينة  في  العامة 
Save for College هو أداة يمكن للعائالت، جنًبا إلى جنب مع مدارسها وجيرانها، استخدامها 
وتخصيصها بالطريقة األكثر مالءمًة لحياتهم والتي تدعم أحالمهم ألطفالهم بشكل أفضل. 
الكلية  أجل  من  االدخار  برنامج  إدارة  على  تعمل  ربحية  غير  منظمة   NYC Kids RISE إن 

بالشراكة مع وزارة التعليم بنيويورك ومدينة نيويورك. 

خطوات صغيرة تفصلك عن أحالم 
اكتشف الطريقة

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

info@nyckidsrise.org
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