
 
 برنامج االدخار للكلیة 

 إلغاء االشتراك لآلباء وأولیاء األمور واستمارةإشعار 
 

-  
  

OFFICE NOTE: FOR KINDERGARTENERS AND FIRST GRADERS [11/1/2022] 
 :ولي(ة) أو والد(ة) السید(ة)

 
 )NYC Kids RISE Save for College( للكلیة االدخار برنامج في الربحیة غیر ).NYC Kids RISE, Inc( مؤسسة مع شراكة في دخلت مدرستنا

 دوالر 100 مبلغ بتخصیص مؤسسة تقوم. المؤھل والمھني الجامعي التدریب تكالیف لتغطیة أمواالً  المؤھلین للتالمیذ المجاني البرنامج ھذا یوفر. ("البرنامج")
 مدرسة تضمین وسیتم العام ھذا البرنامج بتوسیع التعلیم وإدارة نیویورك مدینة بلدیة تقوم التمویل، توفر حسب. الدراسیة" المنحة "حساب في تلمیذ(ة) لكل

 . org.nyckidsrise//:http الرابط زیارة یرجى المعلومات، من مزید على لالطالع. طفلكم
 

ً  طفلك إدراج قبول إما كیفیة حول مھمة معلومات على اإلشعار ھذا یحتوي  قانون یمنع .االشتراك إللغاء إجراء اتخاذ أو للبرنامج، المنحة حساب في تلقائیا
 على الحصول دون بالتلمیذ(ة) الخاصة للشخصیة المحددة المعلومات مشاركة من المدارس الخصوصیة وحمایة للعائلة التعلیمیة الحقوق قانون یسمى فیدرالي
 في للمشاركة. "الدلیل "معلومات التفاصیل ھذه تسمى. طفلك وعن عنك التفاصیل بعض مشاركة یمكننا بذلك، القیام بعدم تخبرنا لم ما ذلك، ومع. بذلك موافقة

 الدلیل معلومات إلى )VistaShare( تسمى وشركة ")DOE(" نیویورك لمدینة التعلیم وإدارة ،)NYC Kids RISE( مؤسسة تحتاج البرنامج، ھذا
 :یلي ما الدلیل معلومات تشمل .بطفلك الخاصة

 
 بالبرنامج الخاص الفرید التلمیذ(ة) تعریف رقم ▪
 الكامل االسم ▪
 المیالد تاریخ ▪
 المنزل عنوان ▪
 تغیّر قد المنزل عنوان كان إذا ما ▪

 المنزل ھاتف رقم ▪
 المدرسة اسم ▪
 الحالي الصفي المستوى ▪
 المنزل في بھا المتحدث (اللغات) اللغة ▪
 وخارج داخل وجدت، إن أخرى، مدارس إلى تمت التي التحویالت ▪

 نیویورك بمدینة العامة المدارس منظومة
 
ً  یحتاجون   :تلمیذ(ة) لكل األمور أولیاء اآلباء/ من اثنین إلى یصل لما التالیة البالغین معلومات إلى أیضا

 بالبرنامج الخاص الفرید الوالد(ة) تعریف رقم ▪
 الكامل االسم ▪

 اإللكتروني البرید عنوان ▪
 آخر ھاتف رقم أو و/ المحمول الھاتف رقم ▪

 
 إلدارة یُسمح ال. الفني الدعم وتقدیم إلكترونیة بوابة وإدارة المشاركین معلومات لتخزین )VistaShare( شركة مع )NYC Kids RISE( مؤسسة تعمل 

 ال. وتقییمھ البرنامج تشغیل لغرض مشاركتھا أو ھذه الدلیل معلومات باستخدام إال )VistaShare( وشركة ،)NYC Kids RISE( ومؤسسة ،)DOE( التعلیم
 .أخرى تجاریة أو تسویقیة أو إعالنیة أغراض ألي الدلیل معلومات مشاركة أو استخدام أو ببیع لھم یُسمح

 
 لدیك؟ المتوفرة الخیارات ھي ما 
 

ً  تفعل ال .1  حساب في لطفلك دوالر 100 مبلغ تخصیص وسیتم )College for Save( للكلیة اإلدخار برنامج إلى تلمیذك ینضم أن ترید كنت إذا شیئا
 .الدراسیة المنحة

 
ً  یتلقى ولن یشارك لن طفلك أن یعني ھذا. بطفلك الخاصة الدلیل معلومات مشاركة في ترغب ال كنت إذا التالیة الصفحة في االستمارة امأل  .2  أعد. حسابا

 ھذه بخصوص أسئلة أیة لدیك كان إذا بمدرستك اآلباء شؤون منسق مع التحدث الرجاء .12/16/2022 بحلول مدرستك سكرتیر إلى االستمارة ھذه
 .االستمارة

 
 اإللكتروني البرید أو 833-543-7473 الرقم على )NYC Kids RISE( لمؤسسة الساخن بالخط اتصل البرنامج؟ ھذا حول أسئلة لدیك ھل

org.info@nyckidsrise. 
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 برنامج االدخار للكلیة 

 إلغاء االشتراك لآلباء وأولیاء األمور واستمارةإشعار 
 

 )Save for College( للكلیة اإلدخار برنامج في االشتراك إلغاء استمارة
 

 .12/16/2022 بحلول مدرستك سكرتیر إلى االستمارة ھذه أعد. تلمیذك مشاركة ترید ال كنت إذا فقط علیھ ووقع االستمارة ھذه أكمل
 

 أي تضمین یتم لن ھذه، الدلیل معلومات حجب خالل من أنھ أفھم .بطفلي الخاصة الدلیل معلومات مشاركة في أرغب ال طفلي، أمر ولي(ة) والد(ة)/ بوصفي
 .الدراسیة المنح حساب من أموال أي على یحصل لن سوف وطفلي الدراسیة المنحة حساب في لطفلي أموال

 
 :للتلمیذ(ة) األخیر االسم  :للتلمیذ(ة) األول االسم 

 

 :للتلمیذ(ة) الرسمي الفصل  :المدرسة اسم
  :الرسمي الصف مستوى

 

 :التوقیع :األمر ولي(ة) أو الوالد(ة) اسم
 
 

  :التاریخ
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