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 نبذة عن برنامج االدخار للكلية 

 .NYC Kids RISE, Inc( شراكة مع مؤسسة  NYC Department of Education, DOEعقدت إدارة التعليم لمدينة نيويورك ) 

 ( )ويشار إليه الحقًا بلفظ "البرنامج"( من مؤسسة  Save for College Programغير الهادفة للربح بشأن برنامج االدخار للكلية )

(NYC Kids RISE .)  من خالل هذا البرنامج المجاني، يتلقى كل تلميذ)ة( في صف الروضة مسجل في مدرسة عامة بمدينة نيويورك، بما

( مودًعا به مبلغ أولي NYC Scholarship Accountفي ذلك المدارس المستقلة المشاركة، تلقائيًا حساب المنحة الدراسية لمدينة نيويورك )

دوالر بالنيابة عنه، إال إذا اختار والده/ ولي أمره "إلغاء االشتراك" في البرنامج. يمكن للعائالت أن تحصل على مكافآت إضافية في  100قيمته 

عها في مجموعات من حسابات المنحة شكل أموال للمنح الدراسية تودع في هذا الحساب، ويمكن للمجتمعات أن تشارك بأموال إضافية بإيدا

لالطالع على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط ( إلظهار دعم مجتمعهم لنجاح كل طفل. NYCالدراسية لمدينة نيويورك )

/orghttp://nyckidsrise.. 

 ما خياراتي كوالد)ة(/ ولي)ة( أمر؟

ن  ما لم يختر اآلباء/ أولياء األمور عدم المشاركة عن طريق "إلغاء االشتراك" خالل فترة االنسحاب األولية، يتم تسجيل التالميذ المؤهلي 

ن  فإن اآلباء/ أولياء األمور الذين يختارون عدم المشاركة ثم يعدلون عن رأيهم الحقًا ويصبحوتلقائيًا في برنامج االدخار للكلية. ومع هذا، 

راغبين في مشاركة تالميذهم المؤهلين بإمكانهم التسجيل في وقت الحق. ويمكنك أيًضا إلغاء اشتراك طفلك في البرنامج بعد تسجيله في  

 تتاح للعائالت مهلة حتى نهاية الصف الدراسي الخامس ألطفالهم للتسجيل/ إعادة التسجيل.  أي وقت. 

 معلومات عن اإللغاء 

مور اختيار إلغاء مشاركة الطفل في برنامج االدخار للكلية في أي وقت. بمجرد إرسال طلب لإللغاء من خالل هذه  يمكن لآلباء/ أولياء األ

حساب المنحة الدراسية لمدينة نيويورك ( إغالق 1( بما يلي )NYC Kids RISEاالستمارة، فأنت توافق بذلك على أن تقوم مؤسسة )

(NYC) (اإللغاء وإعا2الخاص بتلميذك، و ) دة كل المخصصات المالية الخاصة بالتلميذ)ة( والمودعة في حساب المنحة الدراسية لمدينة

(، بما في ذلك أي مكافآت ومنح دراسية مجتمعية قد يكون قد تم تخصيصها للتلميذ)ة( NYC Kids RISE( إلى مؤسسة ) NYCنيويورك )

)وهي  Savings Tracker( حذف أي ملف تعريف على أداة 3به، و) ( الخاصNYCبإيداعها في حساب المنحة الدراسية لمدينة نيويورك )

( الخاص بطفلهم( يكون  NYCبوابة إلكترونية يستطيع من خاللها اآلباء/ أولياء األمور االطالع على حساب المنحة الدراسية لمدينة نيويورك )

( تخزين البيانات القديمة المتعلقة بحساب  5يذك بهذا الحذف، و)( إخطار كل شخص بالغ في الملف المرتبط بتلم4تم إنشاؤه نيابة عن تلميذك، و)

( والقانون المعمول به. يرجى مالحظة: إذا اخترت إعادة تسجيل NYC Kids RISEتلميذك وإلغائه وفقًا لسياسة إلغاء التسجيل في مؤسسة ) 

فقط. لن يتم تضمين أي أموال إضافية يكون قد تم دوالر  100طفلك في وقت الحق، فسيبلغ التخصيص المالي لطفلك عند إعادة التسجيل  

 تخصيصها مسبقًا.

 معلومات عن التسجيل/ إعادة التسجيل

طلب تسجيل  إذا اختار اآلباء/ أولياء األمور عدم المشاركة في البداية، أو ألغوا في وقت ما مشاركة التالميذ في برنامج االدخار للكلية، يمكنهم 

مؤهل في البرنامج في أي وقت قبل نهاية الصف الدراسي الخامس. إذا أكمل التلميذ)ة( عام صفه الدراسي الخامس، )أو إعادة تسجيل( تلميذ)ة( 

 يجوز للتلميذ)ة( االنضمام إلى البرنامج أو تلقي أي أموال مخصصة للمنحة الدراسية أو التأهل لمكافآت مستقبلية.   فال

 

التسجيل( في البرنامج، فأنت تمنح بذلك موافقتك إلدارة التعليم ألن تقوم بمشاركة المعلومات التالية مع بمجرد أن ترسل طلبًا للتسجيل )أو إعادة 

( الشريكة لها في مجال التكنولوجيا. هذه المعلومات مطلوبة لحساب المنحة  VistaShare( ومؤسسة )NYC Kids RISEمؤسسة )

( الخاص  NYCالمؤهل ولن يتم )أ( إنشاء حساب المنحة الدراسية لمدينة نيويورك ) ( ليتم إعداده لتلميذكNYCالدراسية لمدينة نيويورك )

دوالر األولى حتى المناسبة التالية في دورة   100( تلك المعلومات، و)ب( تخصيص مبلغ NYC Kids RISEبتلميذك قبل أن تتلقى مؤسسة ) 

 مرتان سنويًا(: ( )وهي حاليًا NYC Kids RISEالتمويل العادية لدى مؤسسة )

http://nyckidsrise.org/
http://nyckidsrise.org/
http://nyckidsrise.org/
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 ▪       رقم تعريف التلميذ)ة( الفريد ضمن البرنامج

 ▪       االسم الكامل 

 ▪       تاريخ الميالد

 ▪       عنوان المنزل

 ▪       ما إذا تم تغيير عنوان المنزل

 ▪       رقم هاتف المنزل

 ▪       اسم المدرسة 

 ▪       مستوى الصف الدراسي الحالي 

 اللغات( التي يتم التحدث بها في المنزل  أو ) ▪       اللغة

▪       التحويالت إلى مدارس أخرى، إن وجدت، داخل منظومة 

 المدارس العامة بمدينة نيويورك أو خارجها  

باء/ ( أيًضا إلى المعلومات التالية المتعلقة بالبالغين الثنين بحد أقصى من آVistaShare( ومؤسسة ) NYC Kids RISEتحتاج مؤسسة ) 

 أولياء األمور التلميذ)ة(:

 ▪       أرقام تعريف الوالد)ة( الفريدة ضمن البرنامج 

 ▪       االسم الكامل 

 ▪       عنوان البريد اإللكتروني

 ▪      رقم الهاتف المحمول و/ أو رقم هاتف آخر 

 

وإرسالها إلى المكتب الرئيسي   3االستمارة الموجودة في الصفحة لتغيير وضع مشاركة التلميذ)ة( في برنامج االدخار للكلية، يرجى ملء 

  لمدرسة التلميذ)ة(.
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 استمارة تغيير وضع المشاركة

 بصفتي والًدا)ةً( أو ولي)ة( أمر لتلميذ)ة( مؤهل، أرغب في تغيير وضع مشاركته في برنامج االدخار للكلية من 

 (.  NYC Kids RISEمؤسسة ) 

 

 على المريع المقابل للتغيير الذي ترغب في إدخاله:يرجى وضع عالمة 

على مشاركة المعلومات مع   أوافق(. NYC Kids RISEتلميذي في برنامج االدخار للكلية من مؤسسة ) أرغب في تسجيل □

( الشريكة لها في مجال التكنولوجيا.  أفهم أن حساب المنحة الدراسية  VistaShare( ومؤسسة )NYC Kids RISEمؤسسة )

( الخاص بالتلميذ)ة( لن يكون متاًحا على الفور وسيتم إنشاؤه خالل دورة التمويل العادية التالية التي تحدث NYCمدينة نيويورك )ل

 حاليًا مرتين سنويًا. 

(. أفهم أن أي أموال مخصصة NYC Kids RISEمشاركة تلميذي في برنامج االدخار للكلية من مؤسسة ) أرغب في إلغاء □

(  NYC Kids RISE( الخاص بالتلميذ)ة( في برنامج االدخار للكلية من مؤسسة )NYCالدراسية لمدينة نيويورك )لحساب المنحة 

( لصالح التالميذ اآلخرين المشاركين، وسيتم إغالق حساب المنحة الدراسية  NYC Kids RISEستتم إعادة تخصيصها من قِبل ) 

 ( الخاص بتلميذي.NYCلمدينة نيويورك )

 تقديم المعلومات التالية قبل اإلرسال إلى المكتب الرئيسي لمدرسة التلميذ)ة(.يرجى 

 االسم الكامل للتلميذ)ة(:  

 الصف الدراسي الرسمي للتلميذ)ة(:

 اسم المدرسة: 

 اسم الوالد)ة(/ ولي)ة( األمر بحروف واضحة:

 توقيع الوالد)ة(/ ولي)ة( األمر:

 

 التاريخ:

 

 

  ATS Maintainer( بواسطة  ATSمن هذه المعلومات الواردة في هذا المستند وتسجيل الدخول إلى نظام ) يجب التحقق  مالحظة للمكتب: 
أيام من االستالم )حوالي أسبوع واحد(. لطرح أي أسئلة تتعلق ببرنامج االدخار للكلية، يرجى التواصل مع  7في مدرستك في غضون 

 مسؤول االتصال ببرنامج االدخار للكلية في مدرستك، أو يمكنك االتصال بالخط الساخن لبرنامج االدخار للكلية على الرقم 
  ع االستمارات التي تم إرجاعها في المجلد التراكمي للتلميذ)ة( إلى أجل غير مسمى.احتفظ بجمي  .543-7473 (833) 

 


