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1. ما هو برنامج التوفير للكلية المقدم من منظمة 
NYC Kids RISE ومن المؤهل لالشتراك في 

البرنامج؟ 
برنامج التوفير للكلية المقدم من منظمة NYC Kids RISE عبارة عن 
برنامج للمنح التعليمية والتوفير للكلية والتدريب المهني وهو متاح لجميع 
دخول  عند  نيويورك  مدينة  في  المشاركة  الحكومية  المدارس  طالب 
يمكن  أداة  للكلية  التوفير  برنامج  يُعَد  األطفال.  رياض  مرحلة  الطالب 
لألسر، إلي جانب المدارس والجيران، استخدامها وتخصيصها بالطريقة 
األكثر مالئمة لحياتهم واألنسب لدعم تحقيق أحالمهم ألطفالهم. بدًءا من 
رياض  مرحلة  في  الطالب  لجميع  يحق  الدراسي 2021-2022،  العام 
األطفال بالمدارس العامة في جميع أنحاء المدينة المشاركة في البرنامج 

)بما في ذلك من المدارس األهلية المشاركة(. 

منظمة  تقوم  سوف  البرنامج،  في  طفلك  تسجيل  بمجرد  أنه  يعني  وهذا 
 NYC( نيويورك  مدينة  بلدية  منحة  حساب  بفتح   NYC Kids RISE
Scholarship Account( وتودع تلقائيًا مبلغ 100 دوالر من أجل 
خطوات  اتخاذ  خالل  من  مكافآت  كسب  يمكنك  التعليمي.  طفلك  مستقبل 
إضافية في البرنامج، وإذا اخترت ذلك، يمكنك فتح وربط حساب توفير 
االدخار  أجل  من  والكلية،  الوظيفي  التدريب  لبرامج  تمتلكه  منفصل 
التي  والمبالغ  بالطرق  نيويورك،  مدينة  بلدية  منحة  حساب  مع  والتوفير 
للمجتمعات  يمكن  نفسه،  الوقت  وفي  وأسرتك.  أنت  ظروفك  تناسب 
في  المساهمة  وغيرها،  المحلية  والمنظمات  الشركات  فيها  بما  المحلية، 
حسابات منحة بلدية مدينة نيويورك لزيادة االدخارات في حساب كل طفل 

وإظهار مستوى دعم المجتمع لتحقيق النجاح لكل طفل. يتيح هذا البرنامج 
لآلباء / أولياء األمور وأفراد األسرة واألصدقاء والمدارس والمجتمعات 
المالية  األصول  لبناء  معًا  العمل  إمكانية  والحكومة  المعنية  والمؤسسات 

ودعم تحقيق توقعات النجاح التعليمي واالقتصادي لكل طفل.

2. ما الذي يمكن أن تُستخدم من أجله األموال 
في حساب منحة بلدية مدينة نيويورك؟ هل توجد 

أي قيود على استخدامه؟ 
الخطة  في  نيويورك  مدينة  بلدية  منحة  حساب  في  األموال  استثمار  يتم 
استخدامها  ويمكن   )NY 529 Direct Plan(ة  NY 529 المباشرة 
حساب  أن  من  الرغم  وعلى  العالي.  بالتعليم  الخاصة  المتنوعة  للنفقات 
لدفع  الحساب  استخدام  يمكن  أنه  إال  للكلية،  توفير  حساب  يسمى   529
الواليات  في  المؤهلة  المؤسسات  جميع  في  المؤهلة  العالي  التعليم  نفقات 
المتحدة وخارجها. وإلى جانب الكليات والجامعات التقليدية التي تبلغ مدة 
المؤهلة  المؤسسات  من  األخرى  األنواع  تشمل  سنوات،  بها 4  الدراسة 
التجارية والمهنية وبرامج الشهادات عبر  والمدارس  الكليات المجتمعية 
الدراسية  الرسوم  لدفع  الدراسية  المنح  أموال  استخدام  ويمكن  اإلنترنت. 
والرسوم والمعدات وبعض مصروفات الغرف واإلقامة وحتى أشياء مثل 
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تتضمن هذه النشرة بعض األسئلة الشائعة ذات الصلة بأُسر الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة المؤهلة لالشتراك في برنامج التوفير 
 للكلية )Save for College Program( الُمقدم من منظمة NYC Kids RISE. لمزيد من المعلومات حول برنامج التوفير للكلية

، تفضل بزيارة nyckidsrise.org/questions-and-answers أو اتصل بمنظمة NYC Kids RISE على الرقم 833-543-7473. 
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الكتب المدرسية التي غالبًا ما ال تغطيها المنح الدراسية األخرى. تفضل 
التعليم  نفقات  من  كاملة  الئحة  على  للحصول   nysaves.org بزيارة 

العالي المؤهلة. 

التعليم  نفقات  ألي  نيويورك  مدينة  بلدية  منحة  حساب  استخدام  يمكن  ال 
االبتدائي واإلعدادي بما في ذلك هؤالء المؤهلين وفقًا للقواعد الفيدرالية.

3. هل يمكن استخدام األموال الموجودة في 
حساب منحة بلدية مدينة نيويورك الخاص 

بالطالب ألي برامج تعليمية خاصة؟ 
يمكن استخدام حسابات منح بلدية مدينة نيويورك، بما يتماشى مع قواعد 
الخطة المباشرة  NY 529 الحالية، لتغطية خدمات معينة للطالب من 
ذوي االحتياجات الخاصة فيما يتعلق بالتسجيل والحضور في المؤسسات 
برامج  المؤهلة  التعليمية  المؤسسات  بعض  في  توجد  المؤهلة.  التعليمية 
ودعائم مخصصة للطالب من ذوي االحتياجات الخاصة. لمعرفة ما إذا 
https://fafsa. كانت مدرسة أو برنامج بعينه مؤهالً، تفضل بزيارة

 .ed.gov/spa/fsc/#/SEARCH?locale=en_US

 NY المباشرة الخطة  لـ  وفقًا  المؤهلة  النفقات  أنواع  عن  المزيد  لمعرفة 
مع  تواصل  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  من  الطالب  ذلك  في  بما   ،529
تفضل  أو   877-NYSAVES )877-697-2837( على  NY 529

 .nysaves.org بزيارة

باإلضافة إلى ذلك، تستكشف منظمة NYC Kids RISE ُطرقًا لعمليات 
التمويل في حساب منحة بلدية مدينة نيويورك الخاص بالطفل ليتم تحويلها 
أفضل(  حياة  تجربة  )تحقيق   ABLE حسابات تُعد   .ABLE حساب إلى 
هي وسائل توفير ذات امتيازات ضريبية تتيح لألفراد ذوي االحتياجات 
الخاصة توفير النفقات المتعلقة بهذه االحتياجات. سوف نوفر المزيد من 

المعلومات في المستقبل بشأن هذه اإلمكانية.

4. ماذا يحدث إذا لم يكن الطالب قادًرا على 
 NY 529 استخدام حساب الخطة المباشرة

الخاص به لدفع النفقات المؤهلة؟

بالنسبة إلى حساب منحة بلدية مدينة نيويورك، الذي ال تسهم فيه األسر، 

به  الخاصة  باألموال  مطالبة  البرنامج  في  المشارك  الطالب  يرفع  لم  إذا 

خالل 20 عاًما بعد استكمال مرحلة رياض األطفال، فسوف تعود هذه 

التوفير  برنامج  طالب  لدعم   NYC Kids RISE منظمة  إلى  األموال 

للكلية في المستقبل. 

يرجى العلم بأن منظمة NYC Kids RISE بصدد استكشاف طرقًا لتكون 

حساب  إلى  نيويورك  مدينة  بلدية  منحة  حساب  أموال  تحويل  على  قادًرا 

NY ABLE للطالب من ذوي اإلعاقة. 

وفيما يتعلق بخيار حساب التوفير الذي تمتلكه عائلتك، على سبيل المثال، 

إذا قررت فتح حساب الخطة المباشرة NY 529 منفصل وربطه كخيار 

استخدام  على  قادًرا  طفلك )المستفيد(  يكن  لم  فإذا  البرنامج(،  في  توفير 

أن  يجب  التي  األشياء  من  العديد  فهناك  المؤهلة،  النفقات  لدفع  الحساب 

تكون على دراية بها.

أوالً، إذا كان المستفيد األصلي الخاص بك لن يستخدم األموال الموجودة 

في حساب 529 الخاص بك، فيمكنك اختيار مستفيد جديد من أسرته أو 

أسرتها المباشرة. يشمل أفراد األسرة المؤهلون أشقاء المستفيد األصلي، 

واألعمام،  والعمات،  األخ،  وأبناء  األخ،  وبنات  العم،  وأبناء  والوالدين، 

واألجداد، والزوج، واألطفال. 

بتحويل  تسمح  االتحادية  الضرائب  قوانين  في  األخيرة  التغييرات  ثانيًا، 

األموال إلى حساب 529 الخاص بالطالب إلى حساب ABLE في إطار 

عقوبة  أو  ضرائب  أي  دون  يناير 2026  من  األول  قبل  معينة  ظروف 

اتحادية. 

خطة  حسابات  من  السحب  عمليات  أن  معرفة  المهم  من  ذلك،  بخالف 

إلى  تحويلها  يتم  لم  التي  )أو  المؤهلة  للنفقات  المستخدمة  غير   529

حساب ABLE بموجب قانون الضرائب الفيدرالي المعمول به( تخضع 

للضرائب الفيدرالية والمحلية المعمول بها على مستوى الوالية والمحلية 

ذلك،  ومع   .10% بنسبة  اتحادية  عقوبة  إلى  باإلضافة  األرباح،  على 

للضرائب  تخضع  إعاقة  وجود  بسبب  تحدث  التي  السحب  عمليات  فإن 

مع  ولكن  األرباح،  على  الوالية  وضريبة  المحلية  والضرائب  الفيدرالية 

نيويورك،  والية  قانون  بموجب  اتحادية.  عقوبة  نسبة 10%  وجود  عدم 
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أي  استعادة  نيويورك  في  المؤهلة  غير  السحب  عمليات  تتطلب  سوف 

مزايا ضريبية لوالية نيويورك مستحقة على المساهمات. 

5. هل يجب أن أشارك في هذا البرنامج إذا لم 
أكن متأكًدا من أن طفلي سيلتحق بالكلية؟ 

عن  ناهيك  صعبًا،  أمًرا  يكون  قد  لطفلك  التعليمي  للمستقبل  التخطيط  إن 
بالكلية  طفل  إلحاق  يبدو  قد  األُسر،  من  للعديد  بالنسبة  أجله.  من  التوفير 
ألسباب  المنال،  بعيد  المستقبلي  الوظيفي  المسار  في  التفكير  حتى  أو 
منحة  حساب  بمفردها.  ذلك  تفعل  أن  األسر  على  يتعين  ال  لكن  متنوعة. 
قدره 100  أولي  بمبلغ  الطالب  عليه  يحصل  الذي  نيويورك  مدينة  بلدية 
دوالر هو حساب مجاني لألسر، بغض النظر عن مستوى الدخل أو وضع 
الهجرة، ويوفر طريقة لمنظمة NYC Kids RISE ومدرستك ومجتمعك 
خالل  من  طفلك.  مستقبل  أجل  من  واالدخار  التخطيط  في  لمساعدتك 
المشاركة في البرنامج، فأنت تبقي الباب مفتوًحا لطفلك حتى يتمكن من 
االستفادة من الجهود المبذولة لتعاون المجتمعات معًا لدعم جميع أطفالنا، 
المحلية  والمنظمات  للشركات  يمكن  حيث  المجتمع،  منحة  ذلك  في  بما 
والجيران والمؤسسات األخرى توجيه األموال وجمع التبرعات من أجل 

حسابات الطالب. 

6. ما هو حساب ABLE 529؟
تُعد حسابات ABLE )تحقيق تجربة حياة أفضل( المرخصة بموجبقانون 
ستيفن بيك جيه.آر لعام 2014 تحقيق تجربة حياة أفضل )ABLE( وسائل 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  لألفراد  تتيح  ضريبية  امتيازات  ذات  توفير 
توفير النفقات المتعلقة بهذه االحتياجات، دون المخاطرة بفقدان مزاياهم 
من برامج المساعدة مثل برنامج دخل الضمان التكميلي وبرنامج الرعاية 
الطبية )تنطبق بعض القيود(. في نيويورك ، يدير مكتب المراقب المالي 
للوالية )OSC( حسابات ABLE بمدينة نيويورك. للحصول على مزيد 
 mynyable.org تفضل بزيارة ،ABLE من المعلومات حول حسابات
https://www.ablenrc.org/what-is-able/what-are-و

.able-acounts/

7. أين يمكنني العثور على معلومات عن برنامج 
التوفير للكلية؟ 

أو  طفلك،  مدرسة  خالل  من  المعلومات  من  مزيد  على  العثور  يمكنك 
الرقم  على  لدينا  الساخن  بالخط  اتصل  أو   ،nyckidsrise.org زيارة 
العنونا  على  إلكتروني  بريد  رسالة  إرسال  أو   ،833-543-7473

صفحات  على  معنا  اتصال  على  للبقاء   info@nyckidsrise.org
على   nyckidsrise@ متابعة  يمكنك  االجتماعي،  التواصل  وسائل 
 NYC Kids منظمة  بصفحة  واإلعجاب   ،Twitterو  Instagram
 NYC Kids واالشتراك في صفحة منظمة ،Facebook على RISE

 .YouTube على RISE

منح  برنامج   NYC Kids RISE  منظمة من  المقدم  للكلية  التوفير  برنامج  يُعد 
غير  مؤسسة  وهي   ،NYC Kids RISE, Inc شركة  تديره  وادخارات  دراسية 
بمدينة   )Department of Education( التعليم  إدارة  مع  بالشراكة  ربحية، 
نيويورك وبلدية مدينة نيويورك. وال تنتمي منظمة NYC Kids RISE  لبرنامج 
نيويورك  بمدينة   )529 College Savings Program( 529 للكلية التوفير 
استثمارية.  نصائح  تقديم  أو  االستثمار  إلى  تسعى  وال  له  معتمًدا  موزًعا  تعد  وال 
مدينة نيويورك وإدارة التعليم في مدينة نيويورك ال تقدم تصديقات أو توصيات 
مدير  تتبع  أو  تملك  أو  تراقب  وال  بنيويورك  للكلية 529  التوفير  برنامج  حول 
خاصة  ادخارات  أية  حول  توصيات  أو  تصديقات  أي  كذلك  تقدم  وال  البرنامج؛ 
للكلية أو أدوات استثمار، بما في ذلك تلك التي قد تتعلمها األسر من خالل برنامج 

التوفير للكلية.
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