
أهم 5 أشياء 

يجب عليك معرفتها

أسئلة وأجوبة لآلباء 
وأولياء األمور
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833-543-7473

جميع العائالت التي لديها تالميذ في صف الروضة   .1
أو تالميذ في الصف األول مسجلين في مدرسة 

عامة بمدينة نيويورك )NYC( )بما في ذلك 

المدارس المستقلة المشاركة( مؤهلة للمشاركة، 

بغض النظر عن الدخل أو وضع الهجرة.

إذا كان طفلك مؤهالً، فسيتم تسجيله تلقائًيا في   .2
البرنامج، ما لم تختر عدم المشاركة وإلغاء االشتراك. 

بمجرد التسجيل، ستتلقى مجموعة مستندات   .3
ترحيبية تحتوي عىل معلومات بشأن كيفية 

تنشيط حساب المنحة الدراسية لمدينة نيويورك 

)NYC Scholarship Account( المجاني 
 الخاص بطفلك الذي ستخصص له مؤسسة 

)NYC Kids RISE( رصيًدا مبدئًيا قدره 100 
دوالر لصالح طفلك.

بمجرد قيامك بتنشيط حساب المنحة الدراسية   .4
لمدينة نيويورك )NYC( الخاص بطفلك، يمكنك 

إكمال الخطوات الرئيسية األخرى - المعروفة 

بالعناصر األساسية - لربح مكافآت إضافية.

يجوز استخدام األموال المودعة في حسابات   .5
المنحة الدراسية لمدينة نيويورك )NYC( لتغطية 

مجموعة متنوعة من نفقات الدراسة في الكليات 

أو التدريب المهني.

https://www.nyckidsrise.org
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1. ما هو برنامج االدخار للكلية التابع 
لمؤسسة )NYC Kids RISE(؟

برنامج االدخار للكلية )Save for College Program( التابع 

لمؤسسة )NYC Kids RISE( هو برنامج للمنح الدراسية 

واالدخار مصمم لجعل التعلّم في الكليات والتدريب المهني 

متاحين لجميع تالميذ المدارس العامة بمدينة نيويورك 

)NYC(، بغض النظر عن دخل األسرة أو حالة الهجرة.

من خالل برنامج االدخار للكلية، يتلقى جميع التالميذ في 

صف الروضة المسجلين في مدرسة عامة بمدينة نيويورك 

)بما في ذلك المدارس المستقلة المشاركة( تلقائًيا حساب 
للمنحة الدراسية لمدينة نيويورك  )NYC(  مودًعا به مبلًغا 

مبدئًيا قيمته 100 دوالر نيابة عنهم، إال إذا اختار آباؤهم 

أو أولياء أمورهم "إلغاء االشتراك" في البرنامج. يمكن 

للعائالت الحصول عىل مكافآت إضافية في شكل أموال 

للمنح الدراسية تودع في هذا الحساب. ويمكن للمجتمعات 

أيًضا المشاركة بأموال إضافية بإيداعها في مجموعات من 

حسابات المنحة الدراسية لمدينة نيويورك )NYC( إلظهار 

الدعم المجتمعي لنجاح كل طفل. 

سُتستثمر األموال المخصصة لحسابات المنحة الدراسية 

 New York’s 529 في حساب )NYC( لمدينة نيويورك

College Savings Program Direct Plan  تملكه وتديره 
مؤسسة )NYC Kids RISE(، وهي مؤسسة غير ربحية، نيابة 

عن التالميذ المشاركين. ال يمكن لآلباء وأولياء األمور اإليداع 

في حسابات المنحة الدراسية لمدينة نيويورك )NYC( أو 

السحب منها، إذ ال يمكن للتلميذ)ة( المشارك استخدامها 

إال لتغطية نفقات التعليم العالي المؤهلة. إذا لم يطالب 

تلميذ)ة( في البرنامج بأموال حساب المنحة الدراسية 

لمدينة نيويورك )NYC( الخاص به في غضون 20 عاًما 

 من إكماله صف الروضة، فسُترد هذه األموال إىل مؤسسة 

)NYC Kids RISE( لدعم تالميذ برنامج االدخار للكلية 
في المستقبل.

ومع ذلك، بصفتك والد)ة( أو ولي)ة( أمر التلميذ)ة( 

المشارك، يمكنك فتح و/ أو ربط حساب ادخار للكلية 

والمسارات المهنية تمتلكه لصالح طفلك، وذلك من خالل 

البرنامج. ومن هنا، يمكنك البدء في االدخار بطرق ومبالغ 

تتناسب مع وضعك المالي. 

وبصفة عامة، يمكِّن برنامج االدخار للكلية اآلباء وأولياء األمور 

وأفراد العائلة واألصدقاء والمدارس والمجتمعات والشركات 

والحكومة من التعاون لتوفير األصول ودعم توقعات النجاح 

التعليمي واالقتصادي لكل طفل.

2. مْن المؤهلون للمشاركة في برنامج 
االدخار للكلية؟

اعتباًرا من العام الدراسي 2022-2023، سيتمكن جميع 

التالميذ في صف الروضة والصف األول المسجلين في 

مدرسة عامة بمدينة نيويورك )NYC( )بما في ذلك المدارس 

المستقلة المشاركة( من المشاركة، بغض النظر عن دخل 

العائلة أو وضع الهجرة.

نظرًا إىل تجربة البرنامج في المنطقة التعليمية الجغرافية 

المدرسية رقم 30 بدًءا من عام 2017، فإن جميع التالميذ من 

صف الروضة حتى الصف الخامس الملتحقين بالمدارس 

التجريبية البالغ عددها 39 مؤهلون للمشاركة.

ويجب عىل التالميذ المؤهلين المداومة في إحدى المدارس 

المشاركة في برنامج االدخار للكلية لمدة 60 يوًما عىل األقل 

قبل تسجيلهم في برنامج االدخار للكلية.

3. كيف يمكنني المشاركة؟
إذا كان طفلك مؤهالً، فمن السهل البدء في برنامج االدخار 

للكلية! وإليك الطريقة:

ببساطة، ال تتخذ أي إجراء عند تلقيك إشعاًرا من مدرسة 	 

طفلك بأن عملية إلغاء االشتراك قد بدأت )ستتلقى 

معلومات حول عملية إلغاء االشتراك في ذلك الوقت(. 

بعد انتهاء عملية إلغاء االشتراك، سُيسجل طفلك 	 

 تلقائًيا في برنامج االدخار للكلية، وستنشئ مؤسسة 

)NYC Kids RISE( حساب المنحة الدراسية لمدينة 
نيويورك )NYC(، وستخصص مبلًغا مبدئًيا قدره 100 

دوالر نيابة عن طفلك. 

ستتلقى مجموعة مستندات ترحيبية من مؤسسة 	 

)NYC Kids RISE( تحتوي عىل معلومات وإرشادات 
إضافية. إذا لم تلِغ االشتراك في الخريف، فستتمكن 

عىل األرجح من تنشيط حساب طفلك في العام الجديد. 

)قد يتباين اإلطار الزمني الذي يمكنك فيه تنشيط حساب 
طفلك إذا قمت بالتسجيل في تاريخ الحق(.

بعد تلقيك لمجموعة المستندات الترحيبية، سجل 	 

عىل المنصة اإللكترونية، Savings Tracker )هي بوابة 

إلكترونية يستطيع من خاللها اآلباء/أولياء األمور االطالع 

 )NYC( عىل حساب المنحة الدراسية لمدينة نيويورك

الخاص بطفلهم(، من أجل تنشيط حساب المنحة 

الدراسية لمدينة نيويورك )NYC( لطفلك وتتبعه بمرور 

الوقت. وستتلقى أيًضا معلومات حول كيفية اتخاذ 

خطوات رئيسية أخرى في البرنامج.

https://www.nyckidsrise.org
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 Stephen Beck, Jr. لـ )Achieving a Better Life Experience, ABLE( 1 وفًقا لما هو مصرح به بموجب قانون تحقيق تجربة حياتية أفضل 

لعام 2014، فإن حسابات ABLE هي أدوات لالدخار ذات ميزات ضريبية تتيح لألفراد ذوي اإلعاقة االدخار لتغطية النفقات المتعلقة 

باإلعاقة دون التعرض لخطر فقدان اإلعانات التي يحصلون عليها من برامج المساعدات مثل برنامج دخل الضمان االجتماعي 

التكميلي )Supplemental Security Income, SSI( وبرنامج Medicaid )تُطبق بعض القيود(.

 New York’s 529 في حساب 529 في برنامج )NYC( يُحتفظ بعوائد حساب المنحة الدراسية لمدينة نيويورك 

 College Savings Program، وليس في حساب برنامج NY ABLE. لذلك، عند التوزيع، قد تُحتسب عوائد هذا الحساب كأصول 
.NY ABLE فيما يتعلق بأي إعانات قائمة عىل االحتياجات والتي يتلقاها مالك حساب

4. ما آلية عمل قسم "المنحة 
الدراسية" في برنامج االدخار للكلية؟

بمجرد تسجيل طفلك في البرنامج، ستنشئ مؤسسة 

)NYC Kids RISE( حسابًا للمنحة الدراسية لمدينة نيويورك 
)NYC( وستخصص تلقائًيا 100 دوالر لمستقبل طفلك 

 )NYC Kids RISE( التعليمي. وبمرور الوقت، ستوفر مؤسسة

فرًصا لعائلتك لكسب المزيد من المال وإيداعه في حساب 

المنحة الدراسية لمدينة نيويورك )NYC( الخاص بطفلك. 

ويمكن أيًضا للمنظمات المجتمعية والشركات وغيرها أن 

تضيف إىل حسابات المنحة الدراسية لمساعدة طفلك في 

الوصول إىل أهدافه في الكلية والمسارات المهنية. 

تُعد مؤسسة )NYC Kids RISE( مؤسسة غير ربحية، وتمتلك 

أموال المنح الدراسية وتديرها نيابًة عن التالميذ المشاركين، 

وتستثمر األموال في برنامج NY 529 Direct Plan، وهو نوع 

من حسابات االستثمار مصمم خصيًصا للمساعدة في االدخار 

للتعليم العالي. من الوارد لحسابات المنحة الدراسية لمدينة 

نيويورك )NYC( أن تربح المال أو تخسره بمرور الوقت، وذلك 

اعتماًدا عىل األسواق المالية وأداء االستثمار. 

إذا كنت والد)ة( أو ولي)ة( أمر طفل مؤهل، ولم تلِغ االشتراك 

 )NYC Kids RISE( في البرنامج حتى اآلن، فستنشئ مؤسسة

حساب المنحة الدراسية لمدينة نيويورك )NYC( هذا وتمّوله 

نيابة عن طفلك. ستتلقى مجموعة مستندات ترحيبية من 

مؤسسة )NYC Kids RISE( بمجرد إنشاء حساب المنحة 

الدراسية لمدينة نيويورك )NYC( الخاص بطفلك. لتنشيط 

أموال المنحة المخصصة لطفلك من خالل حساب المنحة 

الدراسية لمدينة نيويورك )NYC( واالطالع عليها بمرور الوقت:

لن يُطلب منك إيداع أي أموال	 

لن يُطلب منك تقديم معلومات رقم الضمان االجتماعي 	 

)Social Security Number, SSN( أو رقم التعريف 
 Individual Taxpayer( الفردي لدافع الضرائب

Identification Number, ITIN( أو الحساب المصرفي 
أو معلومات بطاقة االئتمان

لن يُطلب منك تقديم معلومات عن وضعك االقتصادي 	 

أو وضعية الهجرة. 

ال يتطلب االشتراك وجود حد أدنى أو أقصى للدخل.	 

5. ما آلية عمل قسم "المنحة" 
من برنامج االدخار للكلية؟ 

بعد أن يتلقى طفلك حساب المنحة الدراسية لمدينة 

نيويورك )NYC( الخاص به، ستتلقى مزيًدا من المعلومات 

حول كيفية إنشاء خطة ادخار للكلية والمسارات المهنية 

تناسبك أنت وعائلتك. ولزيادة األموال المستثمرة في حساب 

المنحة الدراسية لمدينة نيويورك )NYC( الخاص بطفلك، 

يمكنك فتح و/ أو ربط حساب لالدخار للكلية والمسارات 

 المهنية تملكه لصالح طفلك من خالل البرنامج. يمكنك 

 أيًضا اختيار فتح و/ أو ربط حساب في برنامج االدخار  

)NY ABLE Savings Program(، طالما كان التلميذ)ة( 
المشارك مؤهالً لنوع الحساب هذا.1

عىل العكس من حساب المنحة الدراسية لمدينة نيويورك 

 )NYC Kids RISE( الذي تملكه وتديره مؤسسة )NYC(
لتعليم طفلك المستقبلي، تمتلك عائلتك حسابك الذي تم 

ربطه. يمكنك أنت وأقاربك وأصدقائك المساهمة مباشرة في 

هذا الحساب. واستناًدا إىل نوع حساب االدخار الذي تختاره، 

يمكن لعائلتك تتبع رصيد حساب المدخرات الخاص بك 

جنًبا إىل جنب مع حساب المنحة الدراسية لمدينة نيويورك 
 )NYC( الخاص بطفلك عبر اإلنترنت من خالل بوابة 

 .)NYC Kids RISE( التابعة لمؤسسة Savings Tracker

تعرَّف عىل خيارات حساب االدخار المتاحة لك عن طريق 

زيارة الرابط nyckidsrise.org/options، أو حضور ورشة 

عمل افتراضية تابعة لمؤسسة )NYC Kids RISE(، أو 

االتصال بالخط الساخن عىل الرقم )833-543-7473( 

KID-RISE-833، أو إرسال بريد إلكتروني إلينا عىل العنوان 
info@nyckidsrise.org، أو تحديد موعد للتحدث إىل ممثل 
مؤسسة )NYC Kids RISE(، أو حضور موعد استشارة مالية 

مجانية في أحد مراكز التمكين المالي في مدينة نيويورك 

.)NYC Financial Empowerment Center(

http://nyckidsrise.org/options
mailto:info%40nyckidsrise.org?subject=
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6. فيَم يجوز استخدام األموال المودعة 
في حساب المنحة الدراسية لمدينة 

نيويورك )NYC(؟ وهل هناك قيود 
عىل كيفية استخدامها؟ ماذا إذا لم 

يلتحق طفلي بالكلية؟

تُستثمر األموال المودعة في حساب المنحة الدراسية 

 NY 529 Direct Plan في خطة )NYC( لمدينة نيويورك

ويمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من مصروفات 

التعليم العالي. ومع أن حساب 529 يسمى حساب ادخار 

للكلية، يمكن استخدام الحساب لدفع مصروفات التعليم 

العالي المؤهلة في أي مؤسسة مؤهلة في الواليات المتحدة 

وخارجها. أي أنه باإلضافة إىل الكليات والجامعات التقليدية 

التي تستمر الدراسة بها لمدة 4 سنوات، تشمل األنواع 

األخرى من المؤسسات المؤهلة الكليات المجتمعية 

والمدارس التجارية والمهنية وبرامج التدريب المهني المؤهلة 

وبرامج الشهادات عبر اإلنترنت. يمكن استخدام أموال المنح 

الدراسية في سداد المصروفات الدراسية، والرسوم، وشراء 

األدوات، وبعض نفقات السكن والمأكل، وحتى تكاليف 

الكتب الدراسية، التي غالًبا ما ال تغطيها المنح الدراسية 

األخرى. ُقم بزيارة الموقع اإللكتروني nysaves.org لالطالع 

عىل قائمة كاملة لنفقات التعليم العالي المؤهلة.

إذا لم يطالب تلميذ)ة( في البرنامج بأموال حساب المنحة 

الدراسية لمدينة نيويورك )NYC( الخاص به في غضون 

20 عاًما من إكماله صف الروضة، فسُترد هذه األموال إىل 
مؤسسة )NYC Kids RISE( لدعم تالميذ برنامج االدخار 

للكلية في المستقبل.

ال يجوز استخدام األموال المودعة في حساب المنحة 
الدراسية لمدينة نيويورك )NYC( لتغطية أي نفقات تتعلق 

بالصفوف الدراسية من صف الروضة حتى الصف 12، بما 

في ذلك ما يتأهل منها بموجب القانون الفيدرالي.

يرجى المالحظة أن مؤسسة )NYC Kids RISE( تستكشف 

طرًقا لتتمكن من تحويل أموال من حساب المنحة الدراسية 

لمدينة نيويورك )NYC( إىل حساب NY ABLE للتالميذ من 

ذوي اإلعاقة في وقت التوزيع.

7. إذا لم ألِغ االشتراك، فما المعلومات 
 NYC Kids( التي ستتلقاها مؤسسة

RISE( عني وعن طفلي لتسجيل طفلي 
في برنامج االدخار للكلية؟

 تتلقى مؤسسة )NYC Kids RISE( المعلومات التالية من إدارة

 )NYC Department of Education( التعليم لمدينة نيويورك 
عن كل تلميذ)ة( مشارك: 

أرقام تعريف التلميذ)ة( وولي)ة( األمر الفريدة ضمن 	 

البرنامج؛

االسم الكامل للتلميذ)ة(؛	 

تاريخ ميالد التلميذ)ة(؛	 

عنوان منزل التلميذ)ة(؛	 

وما إذا تم تغيير عنوان منزل التلميذ)ة(؛	 

رقم هاتف منزل التلميذ)ة(؛	 

اسم مدرسة التلميذ)ة(؛	 

الصف الدراسي الحالي للتلميذ)ة(؛	 

اللغة )اللغات( التي يتم التحدث بها في منزل التلميذ)ة(؛	 

التحويالت إىل مدارس أخرى، إن وجدت، داخل منظومة 	 

المدارس العامة بمدينة نيويورك أو خارجها.

تتلقى مؤسسة )NYC Kids RISE( أيًضا المعلومات التالية 

المتعلقة بإثنين من اآلباء أو أولياء األمور بحد أقصى لكل 

تلميذ)ة( مشارك:

اسم الوالد)ة( أو ولي)ة( األمر بالكامل؛	 

عنوان البريد اإللكتروني الخاص بالوالد)ة( أو ولي)ة( األمر؛	 

رقم الهاتف المحمول و/ أو رقم هاتف آخر للوالد)ة( أو 	 

ولي)ة( األمر.

إن هذه المعلومات مشابهة لما تقدمه عىل "البطاقة الزرقاء" 

عند تسجيل طفلك في المدرسة. تتيح هذه البيانات لمؤسسة 

)NYC Kids RISE( إعداد حساب المنحة الدراسية لمدينة 
نيويورك )NYC( لكل طفل مشارك وإيداع تخصيص أولي 

 )NYC Kids RISE( قدره 100 دوالر لكل طفل. تتبع مؤسسة

إرشادات صارمة بشأن الخصوصية والسرية لجميع 

المعلومات العائلية.

8. ماذا إذا لم أكن أرغب في المشاركة؟ 
إلخبار المدرسة بعدم رغبتك في تسجيل طفلك في برنامج 

االدخار للكلية، يجب عليك إعادة نموذج إلغاء االشتراك 

الموّقع أو إلغاء االشتراك في حساب مدارس مدينة نيويورك 

)NYC Schools Account( خالل فترة 30 يوًما. يعني اتخاذ 
أي من هذه اإلجراءات أن طفلك لن يتلقى حسابًا للمنحة 

الدراسية لمدينة نيويورك )NYC(، أو استثماًرا بقيمة 100 

دوالر، أو أمواالً مستقبلية. يرجى الرجوع إىل نموذج إلغاء 

https://www.nyckidsrise.org
http://nysaves.org
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 االشتراك الخاص بطفلك أو ُقم بزيارة الرابط 

/schools.nyc.gov/learning/student-journey 
college-and-career-planning/nyc-kids-rise-save-

for-college-program لمعرفة تفاصيل محددة.

9. إذا اخترت عدم المشاركة في برنامج 
االدخار للكلية اآلن، فهل يمكنني 
تسجيل طفلي في تاريخ الحق؟

نعم، يمكن لآلباء وأولياء األمور الذين اختاروا عدم المشاركة 

ثم غيروا رأيهم الحًقا وباتوا يرغبون في مشاركة طفلهم 

إعادة التسجيل في وقت الحق. تتاح للعائالت مهلة حتى 

نهاية الصف الدراسي الخامس ألطفالهم إلعادة التسجيل. 

schools.nyc.gov/learning/student- ُقم بزيارة الرابط

journey/college-and-career-planning/nyc-kids-
rise-save-for-college-program لمعرفة تفاصيل محددة.

10. هل يمكنني إلغاء مشاركة طفلي 
في برنامج االدخار للكلية بعد الموعد 

النهائي الموضح في إشعار إلغاء 
االشتراك؟

نعم. يمكنك إلغاء مشاركة طفلك بعد تسجيله في البداية. 

schools.nyc.gov/learning/student- ُقم بزيارة الرابط

journey/college-and-career-planning/nyc-kids-
rise-save-for-college-program لمعرفة تفاصيل 

وتعليمات محددة.

11. ما تأثير وضع الهجرة في 
قدرتي عىل المشاركة؟ 

ليس له تأثيراً عىل اإلطالق! يمكن لجميع التالميذ المؤهلين 

المشاركة في برنامج االدخار للكلية، بغض النظر عن وضع 

الهجرة. 

 )SSN( ال تحتاج العائالت إىل تقديم رقم الضمان االجتماعي
ورقم التعريف الفردي لدافع الضرائب )ITIN( ليتم تسجيل 

أطفالها في البرنامج وتلقي حساب المنحة الدراسية لمدينة 

 .)NYC( نيويورك

ومع ذلك، عند التفكير في فتح حساب االدخار للكلية 

والمسارات المهنية الذي تمتلكه لصالح طفلك من أجل 

االدخار جنًبا إىل جنب مع حساب المنحة الدراسية لمدينة 

نيويورك )NYC(، يرجى مالحظة أن خيارات حساب االدخار 

تتطلب إما رقم الضمان االجتماعي )SSN( أو رقم التعريف 

 الفردي لدافع الضرائب )ITIN( لفتح الحساب. وباإلضافة 

 إىل ذلك، إذا اخترت الفتح والربط لحساب برنامج

 NY 529 Direct Plan أو حساب NY ABLE كخيارك 
 لالدخار، يجب أن تفي بتعريف مصلحة الضرائب 

 )The Internal Revenue Service, IRS( األمريكية 

للمواطن األمريكي أو األجنبي المقيم بشكل دائم بعنوان 

أمريكي معتمد. إذا لم تكن لديك هذه المعلومات، فتذكر أنه 

يمكن ألحد أفراد العائلة أو صديق مؤتمن فتح حساب برنامج 

NY 529 Direct Plan لطفلك.

لست بحاجة إىل فتح حسابك الخاص لطفلك ليحصل عىل 

حساب المنحة الدراسية لمدينة نيويورك )NYC( المجاني 

الذي أنشأته مؤسسة )NYC Kids RISE( وتديره نيابة عن 

طفلك.

12. كيف يؤثر امتالك حساب المنحة 
الدراسية لمدينة نيويورك )NYC( في 

التأهل لنيل اإلعانات العامة؟ 

نظرًا إىل أن حسابات المنحة الدراسية لمدينة نيويورك 

 ،)NYC Kids RISE( تملكها وتديرها مؤسسة )NYC(
فلن يؤثر الحصول عىل حساب المنحة الدراسية في 

طلبات التلميذ)ة( أو العائلة للحصول عىل اإلعانات العامة. 

إذا ادخرت إحدى العائالت المال في حساب االدخار للكلية 

والمسارات المهنية، فقد يؤثر هذا األصل في إعانات 

معينة. للمزيد من المعلومات حول تأثير المساهمة في 

حساب االدخار للكلية والمسارات المهنية الخاص بك في 

nyckidsrise.org/download- إعاناتك، ُقم بزيارة الرابط

 resources/#additional-materials وُقم بتنزيل 
 نشرة "برنامج االدخار للكلية واإلعانات العامة" 

 )"The Save for College Program and Public Benefits"(
لمعرفة المزيد من المعلومات.

13. كيف يؤثر امتالك حساب المنحة 
الدراسية لمدينة نيويورك )NYC( في 

التأهل لنيل اإلعانات المالية؟ 

نظرًا إىل أن حسابات المنحة الدراسية لمدينة نيويورك 

 ،)NYC Kids RISE( تملكها وتديرها مؤسسة )NYC(
فلن يؤثر الحصول عىل حساب المنحة الدراسية في تأهل 

التلميذ)ة( للحصول عىل معونة مالية عند وجود أموال في 

الحساب. وستوفر مؤسسة )NYC Kids RISE( مزيًدا من 

المعلومات مع اقتراب طفلك من االلتحاق بالكلية بشأن 

كيفية تأثير استخدام أموال حساب المنحة لتعليم طفلك عىل 

أهليته للحصول عىل المعونة المالية بمجرد إنفاق األموال. 

فقد يوجد التأثير أو ينعدم. 
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إذا ادخرت إحدى العائالت المال في حساب االدخار للكلية 

والمسارات المهنية، فقد تؤثر هذه المدخرات في حزمة 

المساعدة المالية للتلميذ)ة(. للمزيد من المعلومات حول 

كيفية تأثير المساهمة في حساب االدخار للكلية والمسارات 

المهنية الخاص بك في أهلية التلميذ)ة( فيما يتعلق 

بالحصول عىل المساعدة المالية بموجب قواعد المساعدة 

nyckidsrise.org/ المالية الحالية، ُقم بزيارة الرابط

download-resources/#additional-materials وُقم 
بتنزيل نشرة "برنامج االدخار للكلية وتأثيره عىل مستقبل 

 The Save for College Program and"( "اإلعانات المالية

Impact on Future Financial Aid"( لمعرفة المزيد من 
المعلومات. ويرجى مالحظة أن قواعد المساعدة المالية هذه 

غالًبا ما تتغير بمرور الوقت.

14. هل ستحول هذه المنحة دون 
تلقي طفلي منًحا دراسية أخرى في 

المستقبل؟

ينبغي أال يمنع حصول طفلك عىل حساب المنحة الدراسية 

لمدينة نيويورك )NYC( من تلقي منح دراسية أخرى في 

المستقبل، مع أن ذلك قد يعتمد عىل شروط تلك المنح 

الدراسية األخرى. يرجى مراجعة شروط تلك المنح الدراسية.

15. لماذا تم إنشاء برنامج االدخار 
للكلية؟ 

قد يكون من الصعب االدخار من أجل المستقبل التعليمي 

للطفل. وبالنسبة للعديد من العائالت، قد يبدو تعليم أطفالهم 

في الكليات حلًما بعيد المنال. ومن هذا المنطلق، بدأت 

مؤسسة )NYC Kids RISE(، بالشراكة مع بلدية مدينة 

نيويورك وإدارة التعليم لمدينة نيويورك، برنامج االدخار للكلية 

لدعم األسر لبدء االدخار والتخطيط للكلية والتدريب المهني 

من األيام األوىل ألطفالهم في المدرسة. وتُظهر األبحاث أن 

األطفال الذين لديهم حساب ادخار للتعليم العالي يتراوح 

بين دوالر واحد و500 دوالر هم أكثر عرضة بثالثة أضعاف 

لاللتحاق بالكليات وأكثر احتمالية إلتمام الدراسة والتخرج 

بأربع مرات. كما تظهر األبحاث أن األطفال الذين يلتحقون 

بالكلية يتقاضون راتباً أعىل بكثير خالل حياتهم ويقل احتمال 

تعطلهم عن العمل.
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برنامج االدخار للكلية التابع لمؤسسة )NYC Kids RISE( عبارة عن برنامج للمنح الدراسية واالدخار تديره مؤسسة )NYC Kids RISE Inc. (، وهي مؤسسة غير ربحية، بالشراكة مع 

إدارة التعليم لمدينة نيويورك وبلدية مدينة نيويورك. إن مؤسسة )NYC Kids RISE( ليست شركة تابعة أو موزعة معتمدة لبرنامج New York’s 529 College Savings Program وال 

تلتمس استثمارات أو تقدم نصائح استثمارية. ال تقدم بلدية مدينة نيويورك وإدارة التعليم لمدينة نيويورك أي تصديق أو توصية بشأن مدير برنامج NY 529 وأي مدخرات جامعية 

معينة أو وسيلة استثمارية أخرى، وال تملك أو يرتبط بها أي منها، بما في ذلك الوسائل االستثمارية التي قد تتعرف عليها العائالت من خالل برنامج االدخار للكلية.

اعرف المزيد: تحدث إىل مدرسة طفلك أو اتصل بمؤسسة 

)NYC Kids RISE( عىل الرقم 7473-543-833، أو عبر 
عنوان البريد اإللكتروني info@nyckidsrise.org أو ُقم بزيارة 

.nyckidsrise.org الموقع اإللكتروني

 مؤسسة )NYC Kids RISE( هي مؤسسة غير ربحية 

 تتعاون مع بلدية مدينة نيويورك وإدارة التعليم 

)Department of Education( إلدارة برنامج االدخار للكلية.

http://nyckidsrise.org/download-resources/#additional-materials
http://nyckidsrise.org/download-resources/#additional-materials
https://www.nyckidsrise.org
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