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للبرنامج األهلية 

1. ما مدى تأثير وضع الهجرة على قدرتي على 
المشاركة في برنامج التوفير للكلية المقدم من 

منظمة NYC Kids RISE؟ 
ليس هناك أي تأثير لوضع الهجرة الخاص بك! حيث يمكن لجميع الطالب 
وضع  عن  النظر  بغض  للكلية،  التوفير  برنامج  في  االشتراك  المؤهلون 
الهجرة. وهذا يشمل الحصول على حساب منحة بلدية مدينة نيويوركوفتح 

حساب التوفير للكلية الخاص بالطالب. 

لن تحتاج األُسر إلى تقديم رقم الضمان االجتماعي )SSN( أو رقم هوية 
البرنامج  في  لتسجيله  بالطفل  الخاص  )ITIN(  الفردي  الضرائب  دافع 

والحصول على حساب منحة بلدية مدينة نيويورك. 

من  بك  الخاص  للكلية  التوفير  حساب  فتح  في  التفكير  عند  ذلك،  ومع 
أجل االدخار مع حساب منحة بلدية مدينة نيويورك، يُرجى مالحظة أن 
خيارات حسابات التوفير المتاحة حاليًا من خالل البرنامج ال تشترط تقديم 
رقم الضمان االجتماعي )SSN(، أو رقم هوية دافع الضرائب الفردي 
في  حساب  فتح  اخترت  إذا  ذلك،  على  عالوة  الحساب.  لفتح   )ITIN(
الخطة المباشرة NY 529 Direct Plan( NY 529( باعتباره خيارك 
للتوفير، يجب عليك استيفاء تعريف مصلحة الضرائب األمريكية للمواطن 

األمريكي أو المقيم مع تقديم عنوان دائم مثبت في الواليات المتحدة. إذا لم 
تكن هذه المعلومات متوفرة لديك، تذكر أنه بإمكان أحد أفراد األسرة أو 
أحد األصدقاء الموثوق بهم فتح حساب لطفلك. ولمزيد من المعلومات عن 
تعريف دائرة اإليرادات الداخلية األمريكية لألجانب المقيمين، تفضل بزيارة
https://www.irs.gov/individuals/international-

.taxpayers/determining-alien-tax-status

بلدية  منحة  حساب  على  للحصول  الخاص  حسابك  فتح  عليك  يتعين  ال 
مدينة نيويورك المجاني واإلبقاء عليه. 

اإللكتروني  الموقع  بزيارة  قم  أو   ،NYC Kids RISE بمنظمة  اتصل 
التوفير  برنامج  لـ  حدثًا  احضر  nyckidsrise.org/options، أو 
للكلية لمزيد من المعلومات حول خيارات التوفير للكلية المتاحة لك. إن 
على  العثور  في  وأسرتك  لمساعدتك  متاحون  اللغات  متعددي  موظفينا 

المعلومات التي تحتاجها للتعرف على برنامج التوفير للكلية.
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تتضمن هذه النشرة األسئلة الشائعة بشأن كيفية التعامل مع البرنامج واستخدامه بناًء على وضع ووثائق الهجرة الخاصة بأسرتك. لمزيد من المعلومات 
برنامج التوفير للكلية(Save for College Program)، تفضل بزيارة nyckidsrise.org/questions-and-answers أو اتصل بمنظمة 
NYC Kids RISE على الرقم 7473-543-833. إن موظفينا متعددي اللغات متاحون لمساعدتك في العثور على المعلومات التي تحتاجها للتعرف 

على برنامج التوفير للكلية. لن نطلب منك نهائيًا إخبارنا بوضع الهجرة الخاص بك. 
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وضع الهجرة ووثائقها
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حساب منحة بلدية مدينة نيويورك الخاص 
بطفلك

 NYC 2. ما هي المعلومات التي تتلقاها منظمة
Kids RISE عني وعن طفلي لتسجيل طفلي في 

برنامج التوفير للكلية وفتح حساب منحة بلدية 
مدينة نيويورك؟

التعليم دائرة  من  التالية  المعلومات   NYC Kids RISE منظمة  تتلقى 
طالب  كل  عن  نيويورك  مدينة  في   )Department of Education(

مشارك:

 أرقام تعريف فريدة خاصة بكل طالب وولي أمر في البرنامج؛ 	 

 اسم الطالب بالكامل؛ 	 

 تاريخ ميالد الطالب؛ 	 

 عنوان منزل الطالب؛ 	 

 إذا ما تغير عنوان منزل الطالب؛ 	 

 رقم هاتف منزل الطالب؛ 	 

 اسم مدرسة الطالب؛ 	 

 مستوى الصف الدراسي الحالي للطالب؛ 	 

 اللغة )اللغات( المتحدث بها في منزل الطالب؛ 	 

سواء 	  وجدت؛  إن  أخرى،  مدارس  إلى  إجراؤها  تم  التي   التحويالت 
داخل أو خارج منظومة المدارس العامة في مدينة نيويورك. 

من  اثنين  حتى  التالية  المعلومات   NYC Kids RISE منظمة أيًضا  تتلقى 
اآلباء/ أولياء األمور لكل طالب مشارك: 

 االسم الكامل للوالد/ ولي األمر؛ 	 

 عنوان البريد اإللكتروني للوالد/ ولي األمر؛ 	 

 رقم الهاتف الخلوي و/أو غيره من الهواتف للوالد/ ولي األمر؛. 	 

هذه معلومات مشابهة لما تقدمه في البطاقة الزرقاء عند تسجيل طفلك في 
المدرسة. 

منحة  حساب  بإنشاء   NYC Kids RISE لمنظمة  البيانات  هذه  وستسمح 
دوالر   100 بقيمة  أولي  وإيداع  مشارك  طفل  لكل  نيويورك  مدينة  بلدية 

أمريكي في كل حساب.

يتم استثمار أموال المنحة الدراسية في الخطة المباشرة 529 لبرنامج التوفير 
لمساعدة  خصيًصا  مصمم  الحساب  من  نوع  وهو  نيويورك،  بمدينة  للكلية 
حساب  لـ  يمكن  ألطفالهم.  التعليمي  للمستقبل  واالدخار  التوفير  في  األسر 

منحة بلدية مدينة نيويورك الخاص بطفلك كسب أو خسارة المال بمرور 
الوقت، وذلك اعتماًدا على األسواق المالية وأداء االستثمار. وهذا يعني 
أن المبلغ المتوفر في حساب منحة بلدية مدينة نيويورك الخاص بطفلك 
المودعة  المبالغ  من  أقل  أو  أكثر  يكون  قد  الكلية  في  الطفل  يداوم  عندما 

.NYC Kids RISE أصالً في الحساب من قبل منظمة

3. كيف تُستخدم معلوماتي الشخصية؟ 
إلنشاء  المشاركة  األسر  عن  األساسية  المعلومات  هذه  استخدام  سيتم 
حساب منحة بلدية مدينة نيويورك الخاص بالطالب والتواصل مع األسر 
تسجيل  بعد  البرنامج.  نجاح  لتقييم  وكذلك  للكلية،  التوفير  برنامج  بشأن 
طفلك في البرنامج، يمكنك تحديث معلومات االتصال المقدمة إلى منظمة 
من  المحددة  األنواع  بعض  في  االشتراك  وإلغاء   NYC Kids RISE
االتصاالت من خالل النقر فوق زر إلغاء االشتراك عند استقبال رسائل 
بريد إلكتروني من برنامج التوفير للكلية. لعرض )وتنشيط( حساب منحة 
 nyckidsrise.org بلدية مدينة نيويورك الخاص بطفلك، تفضل بزيارة

وانقر فوقتنشيطالحساب. 

4. ما هي شركة VistaShare، وما هي 
الصلة بينها وبين برنامج التوفير للكلية؟

 NYC هي شركة تكنولوجيا تعاقدت معها منظمة VistaShare شركة
عن  الشخصية  المعلومات  لتخزين  برنامًجا  تقدم  وهي   Kids RISE
بلدية  منحة  حساب  وإلنشاء  آمن  بشكل  األمور  واآلباء/أولياء  األطفال 
عليه  يطلق  الذي   ،VistaShare برنامج كذلك  ويتيح  نيويورك.  مدينة 
اسم أداة تتبع االدخار )Savings Tracker(، للوالدين /أولياء األمور 
حساب  استعراض  إمكانية  المشاركين،  األطفال  أسر  أفراد  من  وغيرهم 

المنحة الخاص بهم، وربط حساب التوفير للكلية الخاص بهم. 

5. ما هي المعلومات الشخصية التي ستحصل 
عليها VistaShare عن طفلي وعني؟ 

يخزن  الذي  البرنامج  إلى  الوصول  حق   VistaShare لشركة سيكون 
البرنامج  يخزن  الفني.  الدعم  تقديم  من  تتمكن  حتى  الُمشارك  معلومات 
المعلومات األساسية الُمقدمة عن األسر من قبِل إدارة التعليم، وقيمة نفقات 
المنحة الدراسية المخصصة لكل ُمشارك، ومعلومات من الحساب الذي 

قامت أسرة بربطه بحساب المنحة الدراسية الخاص بها. 
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6. ما هي مجموعة Vanguard وما مدى 
ارتباطها بـ حساب منحة بلدية مدينة نيويورك 

الخاص بطفلي؟
 ،NY 529 هي مدير االستثمار للخطة المباشرة Vanguard مجموعة
تتلقى  وال  نيويورك.  مدينة  بلدية  منح  حسابات  استثمار  فيها  يتم  التي 
مجموعة Vanguard أي معلومات عن طفلك أو أسرتك )بما في ذلك 
االسم أو المدرسة أو أي معلومات أخرى( الستثمار حساب منحة بلدية 
 NYC ذلك، تتعامل منظمة  من  وبدالً  بطفلك.  الخاص  نيويورك  مدينة 
حول  الشخصية  المعلومات  جميع  مع   VistaShareو  Kids RISE

حسابات منح بلدية مدينة نيويورك.

7. هل يمكن أن يكون المتالك حساب منحة بلدية 
مدينة نيويورك أي تأثير على وضع الهجرة 
الخاص بي بموجب قاعدة الرسوم العامة؟

عامة  منفعة  يعتبر  ال  نيويورك  مدينة  بلدية  منحة  حساب  امتالك  إن  ال، 
بموجب قاعدة الرسوم العامة ولن يكون له أي تأثير بموجب هذه القاعدة. 
 ActionNYC لمزيد من المعلومات حول قاعدة الرسوم العامة، اتصل بـ
على الرقم 5630-453-008 وقل عبارة public charge )الرسوم 
العامة( للحصول على استشارة من مزود خدمات قانونية آمنة ومجانية 

لشؤون الهجرة.

8. هل يمكنني ادخار أموالي الخاصة في 
حسابات منحة بلدية مدينة نيويورك الخاص 

بطفلي؟ 
ال، ال يمكن لألسر عمل إيداعات خاصة بها في حسابات منح بلدية مدينة 
في  النظر  على  األسر   NYC Kids RISE تشجع  الفردية.  نيويورك 
لهذا  المساهمات  تقديم  في  والبدء  بها  الخاص  للكلية  التوفير  حساب  فتح 
والشركات،  المنظمات  ذلك  في  بما  المجتمع،  ألعضاء  يمكن  الحساب. 
خالل  من  الطالب  من  لمجموعة  الدراسية  المنح  حسابات  في  المساهمة 

 .NYC Kids RISE التبرع لمنظمة

9. ماذا سيحدث للمال الموجود في حساب منحة 
بلدية مدينة نيويورك الخاص بطفلي إذا تم 

ترحيلي؟ 
مؤهل  وهو  نيويورك  مدينة  بلدية  منحة  حساب  من  المستفيد  هو  طفلك 
يمكن  المتحدة.  الواليات  في  تعيش  ال  كنت  إذا  حتى  األموال  الستخدام 
ذلك  في  بما  العالي،  للتعليم  مؤهلة  نفقات  ألي  األموال  استخدام  لطفلك 
برامج التعليم الجامعي والمهني في نيويورك وعلى مستوى الدولة وفي 

دول أخرى.

10. ماذا يحدث لمنحة طفلي إذا تركنا المنطقة 
التعليمية الحالية التي نتبع لها قبل أن يتخرج 

طفلي من المدرسة الثانوية؟
بمجرد حصول طفلك على حساب منحة بلدية مدينة نيويورك، سيستمر 
في التمتع بحق الوصول إلى هذا الحساب إذا انتقل إلى أية مدرسة عامة 
نيويورك.  مدينة  في  أهلية(  مدرسة  أو  ما  تعليمية  لمنطقة  تابعة  )سواء 
إضافية  مكافآت  على  للحصول  مؤهالً  يكون  بأن  طفلك  أيًضا  سيستمر 
نيويورك،  مدينة  في  العامة  المدارس  منظومة  طفلك  ترك  إذا  معينة. 
حساب  في  بالفعل  الموجودة  األموال  استخدام  على  قادًرا  طفلك  فسيظل 
مكافآت  أي  لكسب  مؤهالً  يكون  لن  ولكنه  نيويورك،  مدينة  بلدية  منحة 

إضافية. 

فتح حساب التوفير للكلية الخاص بك

 NY 11. إذا قمت بفتح حساب الخطة المباشرة
529 الخاص بي، فما نوع المعلومات التي 

تتلقاها الخطة المباشرة NY 529 عن طفلي 
وعني؟

سيتم االحتفاظ بالمعلومات الشخصية التي تقدمها إذا اخترت فتح حساب 
الخطة المباشرة NY 529 في سجالت الخطة المباشرة NY 529. تعد 
Ascensus Broker Dealer Services وVanguard مسؤولتين 
عن االحتفاظ بهذه السجالت. يمكن االتصال بهما عن طريق البريد على،  
P.O. Box 55440 Boston, MA 02205-8323, أو عبر الهاتف 

 .1-877-NYSAVES على الرقم
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يتم جمع المعلومات الشخصية منك بموجب سلطة قانون برنامج التوفير 
لرسوم اختيار الكليات بوالية نيويورك )المادة -14أ من قانون التعليم في 
استخدام  سيتم  األمريكي.  الضرائب  قانون  من  والقسم 529  نيويورك( 
في  لمساهماتك  بسجالت  لالحتفاظ  تقدمها  التي  الشخصية  المعلومات 
المساهمات.  تلك  من  والعائدات   )NY 529المباشرة )الخطة  برنامج 
سيتم استخدامها كذلك لمعالجة المعامالت التي تطلبها. إذا رفضت تقديم 
المعلومات المطلوبة، فقد يكون من المستحيل عليك التسجيل في برنامج 
 )NY 529المباشرة )الخطة  برنامج  أو   )NY 529المباشرة )الخطة 
فتح  كيفية  حول  المعلومات  من  لمزيد  تطلبها.  التي  المعامالت  لمعالجة 

.nyckidsrise.org/options حساب، تفضل بزيارة

 NY 12. إذا فتحت حساب الخطة المباشرة
529 لطفلي، فما الجهة التي تتم مشاركة 

معلوماتي معها؟ 
يرسل برنامج NY 529 بعض المعلومات حول أصحاب الحسابات إلى 
والمالية  الضرائب  ودائرة   )IRS( األمريكية  الداخلية  اإليرادات  دائرة 

بوالية نيويورك لألغراض الضريبية.

13. هل أحتاج إلى وجود رقم ضمان اجتماعي 
أو رقم هوية دافع الضرائب الفردي لفتح حسابي 

في برنامج الخطة المباشرة NY 529؟
نعم. يجب أن يكون لديك رقم ضمان اجتماعي أو رقم هوية دافع الضرائب 
الفردي لفتح حساب في برنامج الخطة المباشرة NY 529. وإذا لم تقدم 
المباشرة  الخطة  برنامج  في  حسابك  وقف  يتم  فسوف  المعلومات،  هذه 
الداخلية  اإليرادات  دائرة  مع  المعلومات  تلك  مشاركة  وتتم   .NY 529

األمريكية )IRS( ودائرة الضرائب والمالية بوالية نيويورك.

14. ما هو رقم هوية دافع الضرائب الفردي 
(ITIN)؟ 

لفتح حساب التوفير للكلية الخاص بك من أجل االدخار مع حساب منحة 
بلدية مدينة نيويورك، يُرجى مالحظة أن خيارات حساب التوفير للكلية 
الضرائب  دافع  هوية  رقم  أو  االجتماعي  الضمان  رقم  تقديم  تشترط  ال 
 )IRS( الفردي لفتح الحساب. تُصدر دائرة اإليرادات الداخلية األمريكية
المطالبين  لألشخاص   )ITINs( الفردية  الضرائب  دافعي  هوية  أرقام 
بتقديم اإلقرارات الضريبية وغير المؤهلين للحصول على أرقام الضمان 
هوية  أرقام  االئتمانية  واالتحادات  البنوك  من  العديد  تقبل  االجتماعي. 
تقبل  الحسابات.  لفتح  صالحة  تعريف  كأرقام  الفردية  الضرائب  دافعي 
الفردية  الضرائب  دافعي  هوية  أرقام  كذلك   NY 529 المباشرة الخطة 

باعتبارها رقم هوية. 

الفردية،  الضرائب  دافعي  هوية  أرقام  حول  المعلومات  من  لمزيد 
األمريكية  الداخلية  اإليرادات  لدائرة  اإللكتروني  الموقع  بزيارة  قم 
https://www.irs.gov/individuals/individual- على: 
هذا  بقراءة  تفضل  أو   taxpayer-identification-number
https://www. على:  للهجرة  األمريكي  المجلس  من  المصدر 
americanimmigrationcouncil.org/research/facts-
.about-individual-taxpayer-identification-number-itin

15. إذا لم يكن لدي رقم ضمان اجتماعي أو رقم 
هوية دافعي الضرائب الفردية، فهل يمكنني 

الحصول على رقم هوية لدافعي الضرائب 
الفردية لفتح حساب؟ 

يمكنك التقدم بطلب للحصول على رقم هوية لدافعي الضرائب الفردية إذا 
لم يكن لديك بالفعل رقم ضمان اجتماعي أو رقم هوية لدافعي الضرائب 
قانونية  خدمات  مقدم  إلى  أوالً  التحدث  األفضل  من  لكن  حالي،  الفردية 
لتحديد ما يجب عليك القيام به بخصوص هذا األمر. إذا كنت قيد التقدم 
فقد  قريبًا،  بذلك  ستقوم  أو  اجتماعي  ضمان  رقم  على  للحصول  بطلب 
الفردية  الضرائب  لدافعي  هوية  رقم  على  للحصول  بطلب  التقدم  يؤثر 
على العملية. اتصل بـ ActionNYC على الرقم 800-354-0365 
للحصول على استشارة من مزود خدمات قانونية آمنة ومجانية لشؤون 

الهجرة.

شائعًا  سببًا  حساب توفير(  حساب 529 أو  بفوائد )مثل  حساب  يُعد فتح 
تشمل  الفردية.  الضرائب  لدافعي  هوية  رقم  على  للحصول  بطلب  للتقدم 
أو  قرض  على  للحصول  للتأهل  ائتماني  تاريخ  إنشاء  األخرى  األسباب 
استئجار شقة، أو تقديم اإلقرارات الضريبية. يجب أن يكون لديك سبب 

للتقدم بطلب للحصول على رقم هوية لدافعي الضرائب الفردية. 

مالحظة:   إذا كان لديك رقم هوية لدافعي الضرائب الفردية وكان دخلك 
)المكتسب أو غير ذلك( يستوفي الحد األدنى من متطلبات دفع الضرائب، 

يتعين عليك تقديم إقرار ضريبي. 
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16. هل يمكن لألطفال الحصول على أرقام هوية 
لدافعي الضرائب الفردية؟ 

نعم، يمكن لألطفال الحصول على أرقام هوية لدافعي الضرائب الفردية. 
يكون  ما  عادةً  وهو  المفعول،  ساري  هوية  إثبات  لديهم  يكون  أن  يجب 
جواز سفر ال ينتهي في غضون 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب. يجب 
عليهم كذلك استيفاء أحد األسباب المطلوبة للتقديم. ويتمثل السبب األكثر 
شيوًعا في كونهم مدرجين بصفتهم أشخاًصا معالة في اإلقرار الضريبي. 

الخطة  حساب  فتح  أغراض  بخصوص   .17
األجنبي  تعريف  هو  ما   ،NY 529 المباشرة 

المقيم؟ 
في  مقيًما  أجنبيًا   )IRS( األمريكية  الداخلية  اإليرادات  دائرة  تعتبرك 
الواليات المتحدة ألغراض ضريبية إذا استوفيت اختبار البطاقة الخضراء 

أو اختبار التواجد األساسي للسنة التقويمية )1 يناير - 31 ديسمبر(. 

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لدائرة اإليرادات الداخلية 
https://www.irs.gov/individuals/ على   )IRS( األمريكية 
.international-taxpayers/determining-alien-tax-status

18. تلقيت خطابًا من برنامج الخطة المباشرة 
NY 529 يطلب مني تقديم المزيد من 

المعلومات لتأكيد هويتي. فلماذا تلقيت هذا 
الخطاب؟ 

إذا اخترت فتح حساب في برنامج الخطة المباشرة NY 529، ويتعذر 
على برنامج NY 529 التأكيد على بعض المعلومات التي تحدد هويتك، 
فيمكن إرسال خطاب يطلب فيه البرنامج منك تقديم المزيد من المعلومات. 
على سبيل المثال، إذا كان االسم الذي أدخلته ال يتطابق مع االسم الذي 
أعطيته لدائرة اإليرادات الداخلية األمريكية )IRS( عندما تقدمت بطلب 
للحصول على رقم هوية دافع الضرائب الفردي، فقد يحتاج البرنامج إلى 

التحقق من اسمك الصحيح. 

 NY 529 19. إذا تلقيت خطابًا من برنامج
يطلب مني تقديم معلومات إضافية حول الهوية، 
فهل ستتم مشاركة هذه المعلومات مع مسؤولي 

الهجرة أو أي وكاالت أخرى؟ 

قد يشارك برنامج NY 529 تلك المعلومات مع دائرة اإليرادات الداخلية 
األمريكية )IRS( ودائرة الضرائب والمالية بوالية نيويورك.

20. هل يمكن لصديق أو أحد أفراد األسرة فتح 
حساب نيابةً عن طفلي وربطه بحساب منحة 

بلدية مدينة نيويورك؟ 
وربطه  لطفلك  حساب  فتح  األسرة  أفراد  أحد  أو  لصديق  يمكن  نعم، 
بحساب منحة بلدية مدينة نيويورك الخاص بطفلك. يجب أن يكون لدى 
لدافعي  هوية  رقم  أو   )SSN( اجتماعي ضمان  رقم  البالغ  الشخص  هذا 
ضرائب الفردية )ITIN( صالح لفتح حساب. عالوة على ذلك، إذا اختار 
المباشرة NY 529، يجب عليه استيفاء تعريف  حساب في الخطة  فتح 
دائرة اإليرادات الداخلية األمريكية للمواطن األمريكي أو األجنبي المقيم 
مع تقديم عنوان مثبت في الواليات المتحدة. لمزيد من المعلومات حول 

.nyckidsrise.org/options كيفية فتح حساب، تفضل بزيارة

21. إذا تم ترحيلي، فهل ال يزال بإمكاني 
الوصول إلى األموال في حساب الخطة المباشرة 

NY 529 الخاص بي؟
 NY في  حسابك  إلى  الوصول  يمكنك  لك.  ملًكا  حسابك  يزال  ال  نعم، 
nysaves. اإللكتروني  الموقع  على  اإلنترنت  عبر  فيه  والتحكم   529
بعد  حسابك  في  إضافية  إيداعات  إجراء  من  تتمكن  لن  أنك  الحظ   .org
الموجودة  األموال  إلى  الوصول  بإمكانك  سيظل  ذلك،  ومع  الترحيل. 
في الحساب. لمزيد من المعلومات، اتصل بخطة NY 529 على الرقم 

.877-NYSAVES )877-697-2837(

22. هل أحتاج إلى وجود رقم ضمان اجتماعي 
أو رقم هوية دافع الضرائب الفردي لفتح حساب 

 NYC التوفير البنكي المتاح من خالل منظمة
Kids RISE؟

دافع  هوية  رقم  أو  اجتماعي  ضمان  رقم  لديك  يكون  أن  يجب  نعم، 
منظمة  خالل  من  متوفرة  بنكية  توفير  حسابات  لفتح  الفردي  الضرائب 

.NYC Kids RISE
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اإلفصاحات
يوجد فرق مهم بين المعلومات القانونية والمشورة القانونية. وهذه المواد هي معلومات قانونية فقط. ينبغي عدم اعتبار أي معلومات واردة في هذه المواد بمثابة مشورة قانونية بشأن الهجرة 

أو الضرائب. ال يقصد من هذه المعلومات أن تحل محل التحدث مع محاميك للحصول على المشورة فيما يتعلق بموقفك أو سؤالك أو مشكلتك الخاصة. 

إن برنامج التوفير للكلية المقدم من منظمة NYC Kids RISE هو أحد برامج المنح الدراسية واالدخار الذي تديره منظمة NYC Kids RISE, Inc، وهي مؤسسة غير ربحية، بالشراكة 
مع إدارة التعليم بمدينة نيويورك ومدينة نيويورك. ال تنتمي منظمة NYC Kids RISE لبرنامجالتوفيرللكلية College Savings Program( 529 529( وال تعد موزًعا معتمًدا له 
وال تسعى إلى االستثمار أو تقديم نصائح استثمارية. مدينة نيويورك وإدارة التعليم في مدينة نيويورك ال تقدم تصديقات أو توصيات حول، وال تراقب أو تملك أو تتبع مدير البرنامج لبرنامج 

التوفير للكلية 529 بنيويورك وأية ادخارات خاصة للكلية أو أدوات استثمار، بما في ذلك تلك التي قد تتعلمها األسر من خالل برنامج التوفير للكلية.

23. إذا اخترت خيار حساب التوفير البنكي 
 NYC Kids RISE المتاح من خالل منظمة

وتم ترحيلي، فهل ال يزال بإمكاني الوصول إلى 
األموال المودعة في حساب التوفير الذي فتحته؟

كيفية إغالق  عن  تتبعه  الذي  البنك  اسأل  لك.1  ملًكا  حسابك  يزال  ال  نعم، 
بحاجة  كنت  إذا  األصل.  بلدك  من  استخدامه  في  االستمرار  أو  حسابك 
إلى مساعدة، يمكنك أيًضا االتصال بالخط الساخن للعدالة المالية بمدينة 

نيويورك على الرقم 212-925-4929. 

https://www.neweconomynyc.org/ الجديد:  االقتصاد  مشروع  1المصدر: 

 resource/immigrants-banking-rights-brochure/

24. إذا كانت أسرتي وأصدقائي ال يمكنهم فتح 
حساب التوفير للكلية ألننا ال نمتلك المعلومات 

الضرورية (مثل رقم هوية دافعي ضرائب 
الفردية)، فكيف يستفيد طفلي من برنامج 

التوفير للكلية؟
يعتبر حصولك على حساب التوفير للكلية الخاص بك مجرد جزء واحد 
تلقائيًا  طفل  كل  يحصل  للكلية.  التوفير  ببرنامج  ملتحقًا  كونك  يعنيه  مما 
على حساب منحة بلدية مدينة نيويورك مع إيداع أولي مجاني بقيمة 100 

دوالر مقدم من منظمة NYC Kids RISE بغض النظر عن مستوى دخل 
األسرة أو وضع الهجرة. يمكن كذلك لكل طفل تلقي الودائع في حسابات 
والجماعات  المحلية  المنظمات  تقدمها  التي  نيويورك  مدينة  بلدية  منح 
جميع  وفي  مجتمعهم  في  األفراد  من  والمانحون  والشركات  المجتمعية 
أنحاء مدينة نيويورك. باإلضافة إلى ذلك، يمكن لكل أسرة المشاركة في 
وحضور  فيها،  الموجودين  للطالب  الدراسي  الفصل  في  المالي  التعليم 
األحداث في مدرستهم وفي األحياء القانطين بها، والمشاركة مع جيرانهم 
في حمالت لدعم كل طفل في مجتمعهم لتحقيق النجاح، بغض النظر عما 

إذا كانت أسرته قد فتحت حساب توفير للكلية خاًصا بهم. 

ال يزال بإمكان األسر التي ليس لديها الوثائق الالزمة لفتح حساب التوفير 
االدخار  تتبع  ألداة  اإللكتروني  موقع  على  التسجيل  بهم  الخاص  للكلية 
واستكمال  بالطفل،  الخاص  نيويورك  مدينة  بلدية  منحة  حساب  لتفعيل 
استطالع موجز، والحصول على ما يصل إلى 25 دوالًرا إضافيًا لحساب 
للحصول  كذلك  مؤهلة  األسر  هذه  تكون  قد  نيويورك.  مدينة  بلدية  منحة 
إلى  باإلضافة  المستقبل،  في  الدراسية  المنح  مكافآت  من  المزيد  على 

المزايا األخرى الموضحة أعاله.
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