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 )Save for College Program( هل سمعت عن برنامج التوفري للكليةهل سمعت عن برنامج التوفري للكلية

 الذي تقدمه منظمة الذي تقدمه منظمة NYC Kids RISE - برنامج مخصص للمنح برنامج مخصص للمنح 

الدراسية واالدخار من أجل الكلية يف كوينز؟الدراسية واالدخار من أجل الكلية يف كوينز؟

من الذي ميكنه املشاركة؟من الذي ميكنه املشاركة؟

العائالت التي لديها طالب يف مرحلة رياض األطفال والصف األول العائالت التي لديها طالب يف مرحلة رياض األطفال والصف األول 

والثاين والثالث يف مدرسة مشاركة تقع يف املنطقة التعليمية رقموالثاين والثالث يف مدرسة مشاركة تقع يف املنطقة التعليمية رقم  

30، بغض النظر عن دخلهم أو حالة الهجرة، بغض النظر عن دخلهم أو حالة الهجرة

ماذا بعد؟ماذا بعد؟

بعد تنشيط حساب منحة بلدية مدينة نيويورك الخاص بعد تنشيط حساب منحة بلدية مدينة نيويورك الخاص 

بهم يف مدينة نيويورك، تتاح للعائالت الفرصة لفتح بهم يف مدينة نيويورك، تتاح للعائالت الفرصة لفتح 

حساب توفري الكلية الخاص بهمحساب توفري الكلية الخاص بهم

املدخرات املدخرات 

املدخراتاملدخرات
املنحة التعليميةاملنحة التعليمية

ما املقصود به؟ما املقصود به؟

طريقة ميكن للمجتمع أن يعمل من خاللها جنًبا إىل طريقة ميكن للمجتمع أن يعمل من خاللها جنًبا إىل 

جنب للتوفري واالدخار من أجل مستقبل أطفالناجنب للتوفري واالدخار من أجل مستقبل أطفالنا

    ما الذي أحتاجه من أجلما الذي أحتاجه من أجل

حساب املنحة التعليمية؟حساب املنحة التعليمية؟

رقم ُمعرّف الطالب الخاص بطفلكرقم ُمعرّف الطالب الخاص بطفلك

تاريخ ميالد طفلكتاريخ ميالد طفلك

الرمز الربيدي ملحل إقامتكالرمز الربيدي ملحل إقامتك

ليس عليك إيداع األموالليس عليك إيداع األموال

ال تحتاج إىل حساب مرصيفال تحتاج إىل حساب مرصيف

 ال يتعني عليك تقديم رقم الضامن االجتامعي  ال يتعني عليك تقديم رقم الضامن االجتامعي 

) ITIN ( أو رقم تعريف دافع الرضائب الفردي أو رقم تعريف دافع الرضائب الفردي

ملاذا تم إنشاؤه؟ملاذا تم إنشاؤه؟

بحيث يحصل كل طالب يف مدرسة حكومية مبدينة بحيث يحصل كل طالب يف مدرسة حكومية مبدينة 

نيويورك عىل مدخرات من أجل الكلية والتدريب املهنينيويورك عىل مدخرات من أجل الكلية والتدريب املهني

أعرف املزيدأعرف املزيد

 تحدث إىل املنسق الخاص  تحدث إىل املنسق الخاص 

بأولياء األمور  يف مدرستك؛ أو بأولياء األمور  يف مدرستك؛ أو 

NYC Kids RISE اتصل مبنظمةاتصل مبنظمة

)833( 543-7473
info@nyckidsrise.org
www.nyckidsrise.org


