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*نظًرا إىل إطالق البرنامج تجريبًيا في المنطقة التعليمية الجغرافية رقم 30 بدًءا من عام 2017، فإن جميع الطالب 

من صف الروضة حتى الصف الخامس الملتحقين بالمدارس التجريبية البالغ عددها 39 مؤهلون للمشاركة.

سيستخدم 
طفلك هذه 

األموال في تعليمه 
مستقبالً!

يمكن لطفلك استخدام األموال المخصصة 

لحساب المنحة الدراسية لمدينة نيويورك 

)NYC( في تعليمه الجامعي، بما فيه الكليات 
المؤهلة التي تتراوح مدة الدراسة فيها بين 

سنتين وأربع سنوات والمدارس التجارية 

 والمهنية وبرامج التدريب المهني 

المؤهلة في الواليات المتحدة وبعض 

الكليات في الخارج.

استمر في االدخار واحصل عىل مطابقة المدخرات 4

يمكنك أنت وعائلتك ومجتمعك ومؤسسة )NYC Kids RISE( االستمرار 

في االدخار مًعا مع مرور الوقت. بدًءا من اليوم األول لطفلك في الصف 

 NYC Kids( األول حتى آخر يوم في الصف الخامس، ستطابق مؤسسة

RISE( المال الذي تودعه في حساب االدخار للكلية والمسارات المهنية 
الخاص بك الذي تم ربطه، دوالًرا مقابل دوالر، بحد أقصى 100 دوالر. 

استمر في االدخار بالطرق التي تناسبك أنت وعائلتك. يمكن ألفراد 

مجتمعك أيًضا المساهمة في تعليم طفلك من خالل المنح الدراسية 

المجتمعية. 

3 
ُقم بإجراء أول 

عملية إيداع

بمجرد أن تودع 5 دوالرات عىل 

األقل في حساب االدخار للكلية 

والمسارات المهنية الذي تم 

ربطه، ستخصص مؤسسة 

)NYC Kids RISE( مكافأة 
أخرى بقيمة 25 دوالًرا تودع 

في حساب المنحة الدراسية 

 )NYC( لمدينة نيويورك

الخاص بطفلك.

افتح حساب االدخار للكلية  2
والمسارات المهنية الخاص بك

عندما تفتح حساب االدخار للكلية والمسارات المهنية 

الذي تملكه وتربطه بحساب المنحة الدراسية لمدينة 

نيويورك )NYC( الخاص بطفلك، ستخصص مؤسسة 

)NYC Kids RISE( مكافأة أخرى بقيمة 25 دوالًرا تودع في 
حساب المنحة الدراسية لمدينة نيويورك )NYC( الخاص 

nyckidsrise.org/options :بطفلك. اعرف المزيد

1 

ل حساب المنحة الدراسية  فعِّ
 )NYC( لمدينة نيويورك

الخاص بطفلك واطلع عليه

بمجرد التحاق طفلك ببرنامج االدخار للكلية، 

 nyckidsrise.org/activate انتقل إىل

وانقر عىل "تفعيل حساب" لزيارة أداة 

 )Savings Tracker( تعقب المدخرات

عبر اإلنترنت، وأنشئ ملفك التعريفي وامأل 

"الدراسة االستقصائية التمهيدية". وعند 
 NYC( القيام بذلك، ستخصص مؤسسة

Kids RISE( لطفلك مكافأة أخرى بقيمة 
25 دوالًرا تودع في حساب المنحة الدراسية 

لمدينة نيويورك )NYC( الخاص بطفلك!

سيتلقى طفلك تلقائًيا حساب المنحة الدراسية 

 )NYC Scholarship Account( لمدينة نيويورك

مجانًا مع 100 دوالر كمبلغ مبدئي، ما لم تختر عدم 

المشاركة وإلغاء االشتراك. ما لم تتخذ أي إجراء أثناء 

عملية إلغاء االشتراك، فسيتم تسجيل طفلك تلقائًيا 

في برنامج االدخار للكلية. 

اعتباراً من العام الدراسي 2023-2022*، 

سيكون كل طالب)ة( في صف الروضة 

والصف األول ُمسَجل في مدرسة عامة 

بمدينة نيويورك )NYC( )بما في ذلك 

المدارس المستقلة المشاركة( مؤَهاًل 

للمشاركة، بغض النظر عن دخل األسرة أو 

وضعها من حيث الهجرة.

نحن ندخر مًعا إلتاحة االلتحاق بالكليات والتدريب المهني! عليك اتخاذ الخطوات التالية 

:)Save for College Program( للبدء في برنامج االدخار للكلية

رحلتك مع برنامج االدخار للكلية

http://nyckidsrise.org/options
http://nyckidsrise.org/activate
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 )City of New York( هي مؤسسة غير ربحية تتعاون مع بلدية مدينة نيويورك )NYC Kids RISE( مؤسسة

وإدارة التعليم )Department of Education( إلدارة برنامج االدخار للكلية.

يوفر برنامج االدخار للكلية من مؤسسة )NYC Kids RISE( للعائالت والمدارس والمجتمعات طريقة للتعاون مًعا بهدف االدخار من أجل مستقبل أطفالهم. وهو برنامج منح دراسية وادخار ُصمم لجعل االلتحاق بالكليات والتدريب المهني متاًحا وممكنًا أكثر من 

ذي قبل لجميع طالب المدارس العامة بمدينة نيويورك، بغض النظر عن دخل األسرة أو وضعها من حيث الهجرة. برنامج االدخار للكلية هو أداة يمكن للعائالت استخدامها وتخصيصها بالتعاون مع المدارس والجيران بأفضل طريقة تناسب حياة كل عائلة وتدعم 

تحقيق أحالمها لمستقبل أطفالها.

نصائح تساعدك عىل االدخار: 

استمر في االدخار واحصل عىل مطابقة المدخرات4.

nyckidsrise.org/savings-match :أكمل مطابقة المدخرات بمبلغ 100 دوالر

nyckidsrise.org/saving-resources :احصل عىل نصائح لالدخار وحدد هدًفا ادخاريًا

شجِّع أصدقاءك وأفراد عائلتك عىل المساهمة في حساب االدخار للكلية والمسارات المهنية الخاص 

nyckidsrise.org/bb3-resources :بطفلك

اقتطع جزًءا من استردادك الضريبي، وضعه في حساب االدخار للكلية والمسارات المهنية الخاص بطفلك

 NYC Financial( حدد موعًدا مجانًا مع االستشاري المالي لدى مركز التمكين المالي بمدينة نيويورك

Empowerment Center( من خالل زيارة الرابط nyc.gov/talkmoney، أو االتصال عىل 311 وقول 
"Financial Counseling" )استشارة مالية(

ستحتاج إىل أحد العناصر التالية:

ُقم بإجراء أول عملية إيداع 3.

بقيمة 5 دوالرات 

معلومات التوجيه البنكي ورقم الحساب، أو

شيكاً شخصياً، أو

حوالة مالية، أو

بناًء عىل حساب االدخار الذي تختاره، قد يكون اإليداع 

النقدي كذلك خياًرا متاًحا

 
افتح حساب االدخار للكلية والمسارات 

المهنية، المملوك للعائلة، لصالح طفلك .2
ستحتاج إىل ما يلي:

 رقم الضمان االجتماعي للوالد)ة(/ ولي)ة( األمر 

)Social Security Number, SSN( ورقم تعريف دافعي الضرائب 
)Individual Taxpayer Identification Number, ITIN(

 )ITIN( أو رقم تعريف دافعي الضرائب )SSN( رقم الضمان االجتماعي

الخاص بطفلك

رقم هوية الطالب الخاص بطفلك المكوَّن من تسعة أرقام*

تاريخ ميالد طفلك

الرمز البريدي الحالي لطفلك

عنوان بريدك اإللكتروني

ل حساب المنحة الدراسية لمدينة نيويورك 1. فعِّ

)NYC( الخاص بطفلك واطلع عليه

*يمكنك العثور عىل هذا الرقم في بطاقة التقرير المدرسي الخاصة بطفلك من خالل تسجيل الدخول إىل حساب 
مدارس مدينة نيويورك )NYC Schools Account( الخاص بك عبر الرابط mystudent.nyc، أو من خالل طلبه 

من منسق شؤون اآلباء بمدرسة طفلك. 

ستحتاج إىل ما يلي:

بعد أن يتلقى طفلك حساب المنحة الدراسية لمدينة نيويورك )NYC( الخاص به، استخدم ورقة العمل هذه عند اتخاذ الخطوات 

األساسية في البرنامج. يمكنك إكمال هذه الخطوات في المنزل أو عبر الهاتف أو في فعالية مدرسية أو عن طريق تحديد موعد 

.)NYC Kids RISE( للتحدث مع ممثل مؤسسة

ُمخِطط رحلتك مع برنامج االدخار للكلية

http://nyckidsrise.org/savings-match
http://nyckidsrise.org/saving-resources
http://nyckidsrise.org/bb3-resources
http://nyc.gov/talkmoney
http://mystudent.nyc

