
1. هل بإمكان الطالب املسجلني يف برنامج أو مدرسة 
 Save for College املقاطعة 75 املشاركة يف

Program )برنامج التوفري للكلية(؟

نعم، بإمكان الطالب املسجلني يف برامج أو مدارس املقاطعة 75 والتي 

تقع داخل مقاطعات املدارس املشاركة من الناحية الجغرافية أن يشاركوا 

يف Save for College Program )برنامج التوفري للكلية(. يتضمن 
ذلك حاليًا ثالث مدارس تابعة للمقاطعة 75 تقع داخل املنطقة الجغرافية 

 nyckidsrise.org/schools ملدارس املقاطعة 30؛ تفضل بزيارة

للحصول عىل قامئة كاملة بأسامء املدارس املشاركة. يتم تسجيل جميع 

 Save for الطالب الذين تم تسجيلهم يف مدرسة مشاركة تلقائيًا يف

College Program )برنامج التوفري للكلية( والذي يبدأ يف مرحلة 
رياض األطفال، إال إذا اختارت أرسهم عدم املشاركة.

 2. ماذا لو مل يلتحق الطالب املشرتك يف 
 Save for College Program 

)برنامج التوفري للكلية( بالكلية؟

يستطيع الطفل فقط الوصول إىل األموال يف حساب املنحة الدراسية 

لبلدية مدينة نيويورك إذا حرض الطفل يف مؤسسة مؤهلة، والتي تشتمل 

عىل معظم الكليات ملدة سنتني وأربع سنوات وكذلك برامج التدريب 

والشهادات املتخصصة. إذا مل يطلب الطالب هذه األموال خالل 20 عاًما 

بعد استكامل مرحلة رياض األطفال، ستعود هذه األموال إىل منظمة 

 Save for College Program لدعم طالب "NYC Kids RISE"
)برنامج التوفري للكلية( يف املستقبل. ملعرفة ما إذا كانت مدرسة أو برنامج 
https://fafsa.ed.gov/spa/fsc/#/ بعينه مؤهالً، تفضل بزيارة

SEARCH?locale=en_US. ُيكن أيًضا استخدام أموال حساب 
منحة بلدية مدينة نيويورك من أجل برامج التلمذة املهنية املسجلة لدى 

https://www. :وزارة العمل األمريكية )مزيد من املعلومات هنا

.)apprenticeship.gov/become-apprentice

 تستطيع األرس االحتفاظ بأية أموال يودعوها يف حساب االدخارات

للكلية الخاص بهم، برصف النظر عن عام إذا كان أطفالهم قد حرضوا يف 

مؤسسة مؤهلة. اعتامًدا عىل نوع خيار حساب االدخارات للكلية الذي 

تختاره األرسة، قد يتعني عليهم سداد رضيبة أو غرامة الستخدام األموال 

لغريها من النفقات بجانب النفقات التعليمية املؤهلة يف املؤسسات املؤهلة. 

.nyckidsrise.org/options ملزيد من املعلومات، تفضل بزيارة
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إن Save for College Program )برنامج التوفري للكلية( الذي توفره منظمة NYC Kids RISE عبارة عن برنامج للمنح التعليمية واالدخار من أجل 

 الكلية والتدريب املهني وهو متاح لجميع طالب املدارس الحكومية املشاركة يف مدينة نيويورك عند دخولهم ملرحلة رياض األطفال. إن

Save for College Program )برنامج التوفري للكلية( هو أداة يكن للعائالت، إيل جانب مدارسهم وجريانهم، استخدامها وتخصيصها بالطريقة األكرث 
مالمئة لحياتهم وأفضل ما يدعم أحالمهم ألطفالهم . 

Save for College Program تتضمن هذه النرشة بعض األسئلة الشائعة ذات الصلة بأرُس الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة املشاركني يف 

 )برنامج التوفري للكلية( املُقدم من منظمة NYC Kids RISE، مبا يف ذلك أرُس الطالب الذين يحرضون يف برامج ومدارس املقاطعة 75 املشاركة.
 ملزيد من املعلومات حول Save for College Program )برنامج التوفري للكلية(، تفضل بزيارة

nyckidsrise.org/questions-and-answers أو اتصل مبنظمة NYC Kids RISE عىل الرقم 833-543-7473. 

أسئلة وأجوبة ألولياء األمور/األوصياء:

أرُس الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة

http://visit nyckidsrise.org/options
https://fafsa.ed.gov/spa/fsc/#/SEARCH?locale=en_US
https://fafsa.ed.gov/spa/fsc/#/SEARCH?locale=en_US
https://www.apprenticeship.gov/become-apprentice
https://www.apprenticeship.gov/become-apprentice
http://www.nyckidsrise.org/options
http://nyckidsrise.org/questions-and-answers


3. هل ميكن استخدام األموال املوجودة يف حساب 
منحة بلدية مدينة نيويورك الخاص بالطالب ألي برامج 

تعليمية خاصة؟ 

يكن استخدام حسابات منح بلدية مدينة نيويورك، مبا يتامىش مع قواعد 

الخطة املبارشة NY 529 الحالية، لتغطية خدمات معينة للطالب من ذوي 

االحتياجات الخاصة فيام يتعلق بالتسجيل والحضور يف املؤسسات التعليمية 

املؤهلة. توجد يف بعض املؤسسات التعليمية املؤهلة برامج ودعائم مخصصة 

للطالب من ذوي االحتياجات الخاصة. ملعرفة ما إذا كانت مدرسة أو برنامج 

https://fafsa.ed.gov/spa/fsc/#/ بعينه مؤهالً، تفضل بزيارة

 .SEARCH?locale=en_US

 ،NY 529 ملعرفة املزيد عن أنواع النفقات املؤهلة وفًقا للخطة املبارشة يف

 NY 529 مبا يف ذلك الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة، اتصل عىل

عىل رقم NYSAVES )877-697-2837-877( أو تفضل بزيارة 

.nysaves.org

باإلضافة إىل ذلك، تستكشف منظمة NYC Kids RISE طُرق لعمليات 

التمويل يف حساب منحة بلدية مدينة نيويورك الخاص بالطفل ليتم تحويلها 

إىل حساب ABLE. تُعد حسابات ABLE )تحقيق تجربة حياة أفضل( هي 

وسائل توفري ذات امتيازات رضيبية تتيح لألفراد ذوي االحتياجات الخاصة 

 NYC Kids RISE توفري النفقات املتعلقة بهذه االحتياجات. ستوفر منظمة

املزيد من املعلومات يف املستقبل بشأن هذه اإلمكانية.

 4. ماذا يحدث إذا مل يكن الطالب قادًرا عىل
NY 529 استخدام حساب الخطة املبارشة 

الخاص به لدفع النفقات املؤهلة؟

إذا كان املستفيد األصيل الخاص بك لن يستخدم األموال املوجودة يف حساب 

529 الخاص بك، فيمكنك اختيار مستفيد جديد من أرسته أو أرستها املبارشة. 
يشمل أفراد األرسة املؤهلون أشقاء املستفيد األصيل، والوالدين، وأبناء العم، 

وبنات األخ، وأبناء األخ، والعامت، واألعامم، واألجداد، والزوج، واألطفال.

تخضع عمليات السحب من حسابات الخطة 529 التي ال يتم استخدامها 

للنفقات املؤهلة للرضائب الفيدرالية والرضائب املحلية ورضيبة الوالية عىل 

األرباح، وكذلك نسبة %10 عقوبة اتحادية. ومع ذلك، فإن عمليات السحب 

التي تحدث بسبب وجود إعاقة تخضع للرضائب الفيدرالية والرضائب 

املحلية ورضيبة الوالية عىل األرباح، ولكن مع عدم وجود نسبة %10 عقوبة 

اتحادية. مبوجب قانون والية نيويورك، سوف تتطلب عمليات السحب 

غري املؤهلة يف نيويورك استعادة أي مزايا رضيبية لوالية نيويورك 

مستحقة عىل املساهامت. باإلضافة إىل ذلك، فإن التغيريات األخرية 

يف قوانني الرضائب االتحادية تسمح بتحويل األموال إىل حساب 529 
الخاص بالطالب إىل حساب ABLE ضمن ظروف معينة قبل األول من 

يناير 2026 دون أي رضائب أو عقوبة اتحادية.

5. ما هو حساب ABLE 529؟ 

تُعد حسابات ABLE )تحقيق تجربة حياة أفضل( هي وسائل توفري 

ذات امتيازات رضيبية تتيح لألفراد ذوي االحتياجات الخاصة توفري 

النفقات املتعلقة بهذه االحتياجات. للحصول عىل مزيد من املعلومات 

 حول حسابات ABLE، تفضل بزيارة mynyable.org و

https://www.ablenrc.org/what-is-able/what-are-
./able-acounts

 6. أين ميكنني العثور عىل معلومات حول
Save for College Program 

)برنامج التوفري للكلية(؟

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

عرب الربيد اإللكرتوين info@nyckidsrise.org. يكنك أيًضا متابعة 

@nyckidsrise عىل Instagram وTwitter، واإلعجاب بصفحة 
منظمة NYC Kids RISE عىل Facebook، واالشرتاك يف صفحة 

.YouTube عىل NYC Kids RISE منظمة
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من  املقدم  للكلية(  التوفري  )برنامج   Save for College Program ُيعد 

 NYC برنامج منح دراسية وادخارات تديره رشكة NYC Kids RISE  منظمة

Kids RISE, Inc، وهي مؤسسة غري ربحية، بالرشاكة مع إدارة التعليم مبدينة 

نيويورك.  مدينة  وبلدية   )NYC Department of Education( نيويورك 

 New York’s 529 College" لربنامج   "NYC Kids RISE" تنتمي  ال 

تقديم  أو  االستثامر  إىل  تسعى  وال  له  معتمًدا  موزًعا  تعد  وال   "  Savings

نصائح استثامرية. مدينة نيويورك وإدارة التعليم يف مدينة نيويورك ال تقدم 

 New( بنيويورك   529 للكلية  التوفري  برنامج  حول  توصيات  أو  تصديقات 

York’s 529 College Savings( وال تراقب أو متلك أو تتبع مدير الربنامج؛ 

وال تقدم كذلك أي تصديقات أو توصيات حول أية ادخارات خاصة للكلية أو 

 Save for أدوات استثامر، مبا يف ذلك تلك التي قد تتعلمها األرس من خالل

College Program )برنامج التوفري للكلية(.

https://fafsa.ed.gov/spa/fsc/#/SEARCH?locale=en_US
https://fafsa.ed.gov/spa/fsc/#/SEARCH?locale=en_US
http://nysaves.org
http://mynyable.org
https://www.ablenrc.org/what-is-able/what-are-able-acounts/
https://www.ablenrc.org/what-is-able/what-are-able-acounts/
https://www.ablenrc.org/what-is-able/what-are-able-acounts/
http://nyckidsrise.org
mailto:info%40nyckidsrise.org?subject=
https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/facts-about-individual-tax-identification-number-itin
http://nyckidsrise.org
https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/general-itin-information
https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/determining-alien-tax-status


خطوات بسيطة لتحقيق أحالم الكلية الكبرية
الطريقة اكتشف 

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

info@nyckidsrise.org

.) Citi Community Development ( أصبحت املواد متوفرة جزئًيا من خالل دعم تطوير مجتمع سيتي
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