
       
               

                  
                   

                  
       

     
                      

               

                   
                

   

                       
        

            
       

    
   

                     
        

                        

                  
     

 	   
 	         
 	      
 	          

               
                   

        

 وتأثيره للكلية االدخار برنامج
 المالية اإلعانات مستقبل على

 هذه تلبية والجامعات الكليات تحاول للعائلة، المالية االحتياجات الفيدرالية الحكومة تحدد أن بعد .للعائلة "المالية االحتياجات" تلبية هو المالية اإلعانات هدف
 :من مجموعة توفير طريق عن الحاجات
 ؛(للطالب الممنوحة األموال) المنح

 ؛ً(عادة سدادها ويجب العائلة أو الطالب يقترضها التي األموال) القروض
 ؛(الجامعي الحرم في وظيفة) والدراسة العمل برنامج
 (المالية حاجته أو إنجازاته على بناء للطالب الممنوحة األموال) الدراسية المنح

 )U.S. Department of Education( األمريكية التعليم لوزارة اإللكتروني الموقع زيارة عليك يجب الثانوية، المدرسة دخول على طفلك يوشك ندماع
 للكليات اإللكترونية المواقع زيارة اًأيض عليك يجب وحينها .المالية اإلعانات معايير عن المعلومات أحدث على للحصول www.ed.gov الرابط على

 .بها بااللتحاق طفلك يهتم التي والتجارية المهنية والمدارس والجامعات

 نيويورك مدينة بلدية من الدراسية المنحة حساب
 مؤسسة وتديرها تملكها )NYC Scholarship Accounts( نيويورك مدينة بلدية من الدراسية المنحة حسابات أن إلى ا ًظرن
()NYC Kids RISE، مؤسسة ستقدم .الحساب في بها االحتفاظ عند المالية اإلعانات في الدراسية المنحة حساب على الحصول يؤثر فلن

 )NYC Kids RISE( األهلية على الدراسية المنحة حساب يتركه قد الذي وجد، إن التأثير، عن المقبلة السنوات خالل المعلومات من المزيد 
لمؤسسة الساخن بالخط االتصال يرجى المعلومات، من مزيد على للحصول .الحساب في الموجودة األموال إنفاق بمجرد المالية اإلعانات لتلقي

 )NYC Kids RISE( (833) الرقم على KID-RISE الرابط زيارة أو nyckidsrise.org. 

 بك الخاص للكلية االدخار حساب
 خيار على سيتوقف األمر فهذا .لطفلك المالية اإلعانات باقة في ذلك يؤثر فقد بك، الخاص للكلية االدخار حساب في ًماال ادخرت إذا

 .أخرى وعوامل الوقت، ذلك في المالية اإلعانات وقواعد عائلتك، تجنيها التي األموال وحجم تحدده، الذي الحساب

للكلية االدخار برنامج ويمنحك .للكلية االدخار حسابات من أنواع عدة وتتوفر بالكلية، االلتحاق أجل من لالدخار طرق عدة توجد
 )Save for College Program( بحساب ربطه ويمكن المتاحة للكلية االدخار حسابات من خيارين بين واحد ادخار حساب لفتح فرصة 

 .بطفلك الخاص الدراسية المنحة

 يمكن للكلية االدخار برنامج خالل من للكلية االدخار خيارات من كل في األموال وإيداع الحساب فتح أن كيف عن معلومات الوثيقة هذه تتضمن
 .المستقبل في لطفلك المقدمة المالية اإلعانات في يؤثر أن

 خالل من لك المتاحة للكلية االدخار خيارات حول المعلومات من لمزيد
 nyckidsrise.org/options. الرابط زيارة يرجى ،(Save for College Program) للكلية االدخار برنامج

 الجدول يحدد .بالكلية لاللتحاق التقدم أثناء في المالية اإلعانات على حصوللل المستقبل في طفلك أهلية على التالية الصفحة في الواردة المعلومات نطبقت
 .لطفلك المقدمة المالية اإلعانات تأثر كيفية عن الدقيقة التفاصيل

 .بالكلية طفلك فيه يلتحق الذي الوقت بحلول تتغير قد التي الحالي الوقت في الوالية تقدمها التي المالية واإلعانات الفيدرالية المالية اإلعانات قواعد على هذا عتمدي
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 بحساب المالية اإلعانات تتأثر هلَ
 الحالية؟ القواعد بموجب البنكي، التوفير

 بامتالك المالية اإلعانات تتأثر هل
الحالية؟ القواعد بموجب ،529 حساب  الحساب؟ يملك نم

 http://fnaid.org الرابط زيارة يرجى- ال
 الوالدين دخل عن المعلومات من المزيد على للحصول
 للحصول عنها اإلبالغ ويجب يملكانها التي واألصول

 .الفيدرالية المالية اإلعانات على

 http://fnaid.org الرابط زيارة يرجى- ال
 الوالدين دخل عن المعلومات من المزيد على للحصول
 للحصول عنها اإلبالغ ويجب يملكانها التي واألصول

 .الفيدرالية المالية اإلعانات على

 ¹الطفل على الوصي /للطفل الحاضن )ة(الوالد

 )السنة في دوالر 50,000 من أقل العائلة دخل(

 :الحالية القواعد بموجب ما حد إلى سيؤثر نعم،

ُ ًا ي الفيدرالية، المالية لإلعانات بالنسبة حالي حسب
واستثماراتهم اآلباء مدخرات منًصغيراًجزءا

 تكاليف في عائلية مساهمة أنه على )%5.64( 
 .بالكلية الدراسة

 أكثر معلومات الخاصة الكليات تقدم أن يمكن
.المالية اإلعانات عن تفصيالً

من اً  مزيد )NYC Kids RISE( مؤسسة ستقدم
 مع المالية اإلعانات تأثيرات عن الحديثة المعلومات
 .الكلية دخول من طفلك اقتراب

 :الحالية القواعد بموجب ما حد إلى سيؤثر نعم،

ُ ًا ي الفيدرالية، المالية لإلعانات بالنسبة حالي حسب
واستثماراتهم اآلباء مدخرات منًصغيراًجزءا

 تكاليف في عائلية مساهمة أنه على )%5.64( 
 .بالكلية الدراسة

 المدخرات تؤخذ ال نيويورك، والية قانون بموجب
 بعين )New York 529 Plan( حساب في

 المالية اإلعانات لبرامج األهلية تحديد عند االعتبار
 الرسوم مساعدات برنامج مثل نيويورك لوالية

 ),Tuition Assistance Program الدراسية
 )TAP بكليات الملتحقين نيويورك والية لسكان 
 .الوالية داخل

 والية خارج بكليات الملتحقين للطالب بالنسبة
 التي اإلعانات على التأثير يختلف قد نيويورك،
 .الوالية تقدمها

 أكثر معلومات الخاصة الكليات تقدم أن يمكن
.المالية اإلعانات عن تفصيالً

من اً  مزيد )NYC Kids RISE( مؤسسة ستقدم
 مع المالية اإلعانات تأثيرات عن الحديثة المعلومات
 .الكلية دخول من طفلك اقتراب

 الطفل على الوصي/للطفل الحاضن )ة(الوالد

 )السنة في دوالر 50,000 من أكثر العائلة دخل(

 على الحساب هذا في الموجودة المدخرات تؤثر ال- ال
 تتأثر قد .الحساب في وجودها أثناء في المالية اإلعانات
 التعليم نفقات لدفع المدخرات سحب عند المالية اإلعانات
 .³للطفل العالي

 على الحساب هذا في الموجودة المدخرات تؤثر ال- ال
 تتأثر قد .الحساب في وجودها أثناء في المالية اإلعانات
 التعليم نفقات لدفع المدخرات سحب عند المالية اإلعانات
 .²للطفل العالي

 الوصي/للطفل الحاضن )ة(الوالد غير آخر شخص
 الحاضن غير )ة(الوالد أو )ة(الجد مثل الطفل، على

 غير مؤسسة وهي ، (NYC Kids RISE Inc.) مؤسسة تديره واالدخار الدراسية للمنح برنامج عن عبارة (NYC Kids RISE) لمؤسسة التابع للكلية االدخار برنامج
لبرنامج معتمدة موزعة أو تابعة شركة ليست (NYC Kids RISE) مؤسسة إن .نيويورك مدينة وبلدية نيويورك لمدينة التعليم إدارة مع بالشراكة ربحية،

 (New York’s 529 College Savings Program) يأ نيويورك لمدينة التعليم وإدارة نيويورك مدينة بلدية تقدم ال .استثمارية نصائح تقدم أو استثمارات تلتمس وال 
 االستثمارية الوسائل ذلك في وبما منها، يأ بها يرتبط أو تملك وال ى،أخر استثمارية وسيلة أو معينة جامعية مدخرات يوأ (NY 529) برنامج مدير بشأن توصية أو تصديق

 .للكلية االدخار برنامج خالل من العائالت عليها تتعرف قد التي

 الرابط من )Free Application for Federal Student Aid, FAFSA( للطالب الفيدرالية للمساعدة المجانية الطلب استمارة تعريف على اطلع ¹
.https://studentaid.ed.gov/sa/resources/fafsa-parent-text 

 قيمة اعتبار يمكن ساب،بالح المرتبط يدللمستف الكلية مصاريف لدفع واستخدامها للطفل الحاضن (ة)الوالد غير آخر شخص يملكه )NY 529 Direct Plan( حساب من المدخرات سحب عند ²
 .للطفل المقدمة المالية اإلعانات على تأثير له يكون قد مما ا،ًفصاعد اآلن من المالية اإلعانات استمارات في مكتسب غير دخل أنها المسحوب المبلغ

 قيمة اعتبار يمكن بالحساب، المرتبط للمستفيد الكلية مصاريف لدفع واستخدامها للطفل الحاضن (ة)الوالد غير آخر شخص يملكه )NY 529 Direct Plan( حساب من المدخرات سحب عند ³
 .للطفل المقدمة المالية اإلعانات على تأثير له يكون قد مما ا،ًفصاعد اآلن من المالية اإلعانات استمارات في مكتسب غير دخل أنها المسحوب المبلغ
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