
 رحلتك مع برنامج االدخار للكلية 
)Save for College Program(
نحن ندخر للدراسة بالكلية والتدريب المهني في الوقت نفسه. ابدأ المرحلة االبتدائية 

بأموال مدخرة من أجل مستقبل طفلك عبر الخطوات التالية:

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

*كل تلميذ)ة( في صف الروضة ملتحق بمدرسة عامة في مدينة نيويورك )بما في ذلك المدارس المستقلة المشاركة( مؤهل للمشاركة في برنامج االدخار للكلية من مؤسسة NYC Kids RISE . تم إطالق البرنامج تجريبيًا في المنطقة التعليمية الجغرافية المدرسية رقم 
30 بدًءا من عام 2017. وعلى هذا النحو، وألن البرنامج اآلن في عامه الخامس، أصبحت عائالت تالميذ الصفوف من الروضة وحتى الصف الرابع االبتدائي مؤهلة للمشاركة من 39 مدرسة من المجموعة التجريبية في المنطقة التعليمية الجغرافية المدرسية رقم 30.

مْن المؤهل لبرنامج االدخار للكلية؟
كل تلميذ)ة( بصف الروضة مسجالً 

في مدرسة عامة بمدينة نيويورك )بما 
في ذلك المدارس المستقلة المشاركة(، 

يعتبر مؤهالً بغض النظر عن الدخل 
أو وضع الهجرة الخاص بعائلته.

لتلقي حساب المنحة الدراسية لمدينة نيويورك 
)NYC Scholarship Account( تلقائيًا يتضمن 

مخصًصا مجانيًا قدره 100 دوالر نيابة عن طفلك 
مودعاً من قِبل مؤسسة NYC Kids RISE، ما 

عليك سوى عدم اتخاذ أي إجراء عندما تتلقى إشعاًرا 
تنشيط حساب المنحة الدراسية لمدينة بأن عملية "إلغاء االشتراك" قد بدأت.

نيويورك )NYC( الخاص بطفلك 
واالطالع عليه

استخدم مدخراتك من أجل 
مستقبل طفلك التعليمي!

يمكنك استخدام األموال المودعة في حساب 
 )NYC( المنحة الدراسية لمدينة نيويورك

من أجل تدبير التعليم العالي لطفلك، ما يشمل 
الدراسة بالكليات التي تمتد لعامين أو أربعة 
أعوام وااللتحاق ببرامج التدريب المهني 

والفني في نيويورك، وسائر أنحاء الواليات 
المتحدة األمريكية، وفي بعض الكليات 

بالخارج أيًضا.
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افتح حساب ادخار للكلية والتوظيف خاًصا بك

استمر في االدخار من أجل تعليم طفلك في الكلية وحصوله على 
التدريب المهني

يمكنك فتح حساب ادخار للكلية والتوظيف تمتلكه، وربطه 
 .)NYC( بحساب المنحة الدراسية لمدينة نيويورك

 NYC Kids وعندما تفعل ذلك، ستخصص مؤسسة
RISE لطفلك مكافأة منحة دراسية أخرى بقيمة 25 دوالًرا. 

لمعرفة المزيد عن خيارات الحساب، قُم بزيارة الرابط 
.nyckidsrise.org/options

يمكنك أنت وعائلتك ومجتمعك ومؤسسة NYC Kids RISE االستمرار في االدخار معًا بمرور 
 NYC الوقت. بدًءا من التحاق طفلك بالصف األول حتى نهاية الصف الخامس، ستودع مؤسسة

Kids RISE مبلغًا مساويًا للـ 100 دوالر التالية التي تدخرها عائلتك. مقابل كل دوالر تدخره 
عائلتك، ستدخر مؤسسة NYC Kids RISE دوالًرا آخر لطفلك بدورها. استمر في االدخار 
بالطرق وبالوتيرة التي تناسبك أنت وعائلتك. يمكن ألفراد مجتمعك أيًضا المساهمة في تعليم 

طفلك من خالل المنح المجتمعية.

2 
لتنشيط حساب المنحة الدراسية لمدينة نيويورك 
 ،Savings Tracker قُم بزيارة أداة ،)NYC(
وهي بوابة عبر اإلنترنت حيث يمكن للوالد)ة(/ 

ولي)ة( األمر االطالع على حساب المنحة الدراسية 
لمدينة نيويورك )NYC( الخاص بطفله، وإنشاء 
ملف تعريف شخصي عبر اإلنترنت على الموقع 

اإللكتروني nyckidsrise.org. وعندما تفعل ذلك، 
ستخصص مؤسسة NYC Kids RISE لطفلك مكافأة 

أخرى بقيمة 25 دوالًرا تودع في حساب المنحة 
الدراسية لمدينة نيويورك )NYC( الخاص بطفلك! قُم بإيداع 5 دوالرات على األقل في 

حساب االدخار للكلية الذي تم ربطه.

قُم بإجراء أول عملية إيداع

mailto:info@nyckidsrise.org
https://nyckidsrise.org/
https://www.nyckidsrise.org/options
https://www.nyckidsrise.org


رقم تعريف التلميذ)ة( الخاص بالطفل
تاريخ ميالد الطفل

الرمز البريدي الحالي للطفل
عنوان بريدي اإللكتروني

*

.1 )NYC( تنشيط حساب المنحة الدراسية لمدينة نيويورك
الخاص بطفلك واالطالع عليه عبر اإلنترنت 

نصائح تساعدك في االدخار: 

االستمرار في االدخار من أجل تعليم طفلك في الكلية 4.
وحصوله على التدريب المهني 

فتح حساب ادخار للكلية والتوظيف 2.
تمتلكه لصالح طفلك

NYC Kids RISE تلقائيًا يتضمن مخصًصا مجانيًا قدره 100 دوالر من قِبل مؤسسة )NYC( تلقَّ حسابًا للمنحة الدراسية لمدينة نيويورك

أخبر األصدقاء والعائلة أن االدخار في الكلية 
والتدريب المهني يمثل أولوية بالنسبة إليك

استفد من وقت أسترداد الضرائب: يمكنك أخذ 
جزء من المبلغ المسترد من الضرائب ووضعه 

في حساب االدخار للكلية الخاص بك.
تحدث إلى استشاري مالي محترف مجانًا**

حدد هدفًا ادخاريًا
اعرف معلومات "مطابقة المدخرات" بمبلغ 100 

دوالر المتوفرة من مؤسسة NYC Kids RISE على 
 nyckidsrise.org/savings-match/ الرابط

اختر أفضل طريقة لإليداع

سأكمل الخطوات التالية:سأحتاج إلى ما يلي:

التاريخ:التاريخ: الوقت:الوقت:
المكان:المكان: طرف االتصال:طرف االتصال:

في المنزل
عبر الهاتف

أثناء فعالية 
في موعد شخصي 

بمساعدة فردية

إذا كنت ترغب في المشاركة في برنامج االدخار للكلية، فال تتخذ أي إجراء عندما تتلقى إشعاًرا من مدرستك بأن عملية إلغاء االشتراك قد بدأت.

سأكمل الخطوات التالية:سأحتاج إلى ما يلي:

 )SSN( رقم الضمان االجتماعي
للوالد)ة(/ ولي)ة( األمر، أو رقم 
)ITIN( تعريف دافعي الضرائب
 )SSN( رقم الضمان االجتماعي
الخاص بالتلميذ)ة( أو رقم دافعي 

)ITIN( الضرائب

في المنزل
عبر الهاتف

أثناء فعالية 
في موعد شخصي 

بمساعدة فردية

اختر أفضل طريقة إلجراء عمليات اإليداع. اعرف خياراتك 
من مستند "نصائح بشأن االدخار" المتوفر على الرابط 

.nyckidsrise.org/downloadable-resources

** 

يمكنك العثور على هذا الرقم في بطاقة التقرير المدرسي الخاصة بطفلك من خالل تسجيل الدخول إلى حساب مدارس مدينة نيويورك )NYC Schools Account( الخاص بك على الموقع اإللكتروني  *
www.mystudent.nyc، أو من خالل طلبه من منسق شؤون اآلباء بمدرسة طفلك.

ثمة أكثر من 20 مركز تمكين مالي بمدينة نيويورك )NYC Financial Empowerment Center( في جميع أنحاء المدينة. اتصل بالرقم 311 واطلب مشورة مالية مجانية لمعرفة أقرب موقع إليك.

يوفر برنامج االدخار للكلية من مؤسسة NYC Kids RISE للعائالت والمدارس والمجتمعات طريقة للتعاون بهدف االدخار من أجل مستقبل أطفالها. وهو يعد برنامًجا للمنح الدراسية واالدخار مصمًما لجعل التعليم في الكليات والتدريب المهني أموًرا متاحة بشكل أكبر لجميع تالميذ المدارس العامة 
بمدينة نيويورك، بغض النظر عن دخل األسرة أو وضعها من حيث الهجرة. برنامج االدخار للكلية هو أداة يمكن للعائالت، جنبًا إلى جنب مع المدارس والجيران، استخدامها وتخصيصها بالطريقة التي تناسب حياتها بشكل أفضل وتدعم تحقيق مستقبل أطفالها الذي تصبو إليه بوجه أفضل. مؤسسة 

NYC Kids RISE، هي مؤسسة غير ربحية تدير برنامج االدخار للكلية بالشراكة مع إدارة التعليم لمدينة نيويورك )NYC Department of Education( وبلدية مدينة نيويورك.

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

ُمخطط رحلتك مع برنامج االدخار للكلية
واآلن بعد أن تعرفت على البرنامج، احتفظ بورقة العمل هذه في متناول يدك حتى تعرف الخطوات التي 

.)NYC( يجب اتخاذها بمجرد انتهاء عملية إلغاء االشتراك وفتح حساب المنحة الدراسية لمدينة نيويورك

سأكمل الخطوات التالية:سأحتاج إلى ما يلي:

معلومات التوجيه البنكي ورقم 
الحساب أو شيك شخصي/ 

حوالة مالية

قُم بإجراء أول عملية إيداع 3.

في المنزل
عبر الهاتف

أثناء فعالية 
في موعد شخصي 

بمساعدة فردية
الوقت:التاريخ:

طرف االتصال:المكان:
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