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تهانينا لكم! كأسرة لديها طالب في صف الروضة مسجل في إحدى المدارس العامة المشاركة بمدينة نيويورك، فإن طفلكم هو واحد من أكثر من  
من أجل توفير األموال لاللتحاق   NYC Scholarship Account) طالب يمتلكون اآلن حسابًا للمنحة الدراسية لمدينة نيويورك )  80,000

 بالكليات والحصول على التدريب المهني. 

لتفعيل حساب المنحة الدراسية لمدينة نيويورك  nyckidsrise.org/activateقوموا بزيارة الرابط   . يعمل المجتمع سوياً لالستثمار في مستقبل أطفالنا
(NYC !الخاص بطفلكم واالطالع عليه اليوم ) 

السید(ة) والد(ة) أو ولي(ة)،

(! وهو برنامج للمنح الدراسية  NYC Kids RISE( الذي تقدمه مؤسسة )Save for College Programمرحبًا بكم في برنامج االدخار للكلية )

بغض النظر   —العامة بمدينة نيويورك، بدًءا من صف الروضة، لاللتحاق بالكليات والحصول على التدريب المهنيواالدخار يدعم مستقبل طالب المدارس 

 عن دخل األسرة أو وضع الهجرة الخاصة بها. فيما يلي توضيح لما يعنيه التسجيل في برنامج االدخار للكلية: 

( مع تخصيص مبلغ أولي قدره  NYCسابًا مجانيًا للمنحة الدراسية لمدينة نيويورك )تلقى طفلكم ح  -  ( NYCحساب المنحة الدراسية لمدينة نيويورك ) ●

( نيابة عنه. ويمكن االستفادة من األموال الموجودة في هذا الحساب لتسديد الرسوم الدراسية وغيرها NYC Kids RISEدوالر من مؤسسة ) 100

دراسة لعامين والكليات ذات الدراسة ألربعة أعوام، وغيرها من برامج التدريب المهني من المصاريف المؤهلة المتعلقة بالتعليم في الكليات ذات ال

 والوظيفي المؤهلة في جميع أنحاء البالد.

تحظى أسرتكم بفرصة لفتح حساب   -  فرصة لفتح حساب مخصص لالدخار من أجل االلتحاق بالكليات والحصول على التدريب المهني تتمتلكونه أنتم ●

والتدريب المهني تمتلكه لصالح طفلكم وربطه بحساب المنحة الدراسية، وذلك لالدخار من أجل طفلكم بالطرق التي تناسبكم. وتتوفر  ادخار للكلية 

 خيارات متعددة للحساب من خالل برنامج االدخار للكلية ويمكننا تزويدكم بالموارد لمساعدتكم في اتخاذ القرار الصحيح ألسرتكم. 

دوالًرا في شكل مكافآت لحساب المنحة الدراسية لمدينة نيويورك   75احصلوا على مبلغ إضافي بقيمة  -  ة ومطابقة المدخرات مكافآت المنح الدراسي ●

(NYCالخاص بطفلكم من خالل إكمال ثالث خطوات )—  يُطلق عليها "العناصر األساسية الثالثة". بعد صف الروضة، ستصبح هناك فرصة للحصول

 ر في شكل مطابقة للمدخرات. دوال 100على ما يصل إلى 

للحصول على معلومات بشأن الفعاليات وورش العمل أو   nyckidsrise.org/eventsقوموا بزيارة الرابط  -  الفعاليات وورش العمل االفتراضية ●

 العام. استفسروا من مدرستكم بشأن أي فعاليات مدرسية مخطط لها لهذا 

تُعد أسرتكم اآلن جزًءا من مجتمع االدخار للكلية. ويعني هذا أن مجتمعكم والمدينة بكاملها يعمالن معًا لدعم حساب المنحة   -  المنح الدراسية المجتمعية  ●

 ة. ( عن طريق جمع أموال إضافية للمنح الدراسية من خالل حمالت المنح الدراسية المجتمعي NYCالدراسية لمدينة نيويورك )

لكم من أجل االلتحاق  في حزمة الترحيب هذه، ستجدون معلومات مهمة بشأن الخطوات التالية التي يمكنكم القيام بها في برنامج االدخار للكلية لزيادة تمويل طف

 بالكلية والحصول على التدريب المهني:

 يوضح المكونات األساسية للبرنامج؛ مستند نظرة عامة .1

للمساعدة في تتبع التقدم الذي تحرزه أسرتكم في البرنامج؛  برنامج االدخار للكليةومخطط رحلة  .2

 مع معلومات مفيدة ألي أسئلة قد تراودكم؛  ومستند لألسئلة الشائعة .3

ام بها عبر  ، وهي أمور يمكنكم القي ( الخاص بطفلكم واالطالع عليهNYCوقائمة مرجعية لخطوات تفعيل حساب المنحة الدراسية لمدينة نيويورك ) .4

 دوالًرا.  25اإلنترنت للحصول على أول مكافأة قدرها 

. الخطوة األولى من مشوار األلف ميل  ى سوليست   هذهتسعدنا المشاركة معكم لالدخار معًا من أجل مستقبل طفلكم! 

مع خالص التقدير واالحترام، 

Debra-Ellen Glickstein
 المديرة التنفيذية

 ( NYC Kids RISEمؤسسة )

David C. Banks 
 مستشار التعليم

( NYC Department of Educationإدارة التعليم لمدينة نيويورك )
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