
هل لديك طفل في صف الروضة 

أو الصف األول؟

طالب صف الروضة والصف األول في المدارس العامة بمدينة نيويورك، بما 

في ذلك المدارس المستقلة المشاركة، مؤهلون للمشاركة في برنامج االدخار للكلية 

* !(Save for College Program)

بصرف النظر عن دخل أسرتك أو حالة الهجرة، يتوفر لطفلك حساب للمنحة الدراسية لمدينة 

نيويورك ) (NYC Scholarship Account مجاني  مودع به مبلغ أولي بقيمة 100 دوالر لاللتحاق 

بالكلية والحصول عىل التدريب المهني. يمكنك اتخاذ خطوات اليوم ومعرفة كيفية كسب 

المزيد من المال لحساب طفلك! ستتوفر أيًضا فرص لتلقي أموال إضافية بمرور الوقت.

تعرف عىل المزيد

تحدث إىل منسق شؤون اآلباء في مدرسة طفلك●

اتصل بالخط الساخن لمؤسسة (NYC Kids RISE) عىل الرقم 833-543-7473●

للحصول عىل المعلومات بلغتك

●info@nyckidsrise.org أرسل بريًدا إلكترونًيا إىل العنوان

●nyckidsrise.org ُقم بزيارة الموقع اإللكتروني

* يتم تسجيل طفلك المؤهل تلقائًيا في البرنامج ما لم تختر عدم المشاركة وإلغاء االشتراك. نظرًا إىل تجربة البرنامج في 
المنطقة التعليمية الجغرافية المدرسية رقم 30 بدًءا من عام 2017، فإنه يمكن لجميع الطالب في الصفوف من الروضة 

حتى الصف الخامس الملتحقين بالمدارس التجريبية البالغ عددها 39 المشاركة.

 بادروا بتنشيط حساب المنحة الدراسية لمدينة نيويورك 
(NYC Scholarship Account) المجاني الخاص بطفلكم!
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Do you have a child in 
kindergarten or first grade?

Kindergarten and first grade students at NYC public schools, 
including participating charter schools, are eligible for the Save for College 
Program!*

No matter your income or immigration status, your child receives a free 
NYC Scholarship Account with an initial $100 for college and career 
training. You can take steps TODAY and learn how to earn more money for 
your child’s account! There will also be opportunities to receive additional 
funds over time.

Learn More
● Talk to the Parent Coordinator at your child’s school
● Call the NYC Kids RISE hotline at 833-543-7473 for information 

in your language
● Email info@nyckidsrise.org
● Visit nyckidsrise.org

* Unless you choose not to participate and opt out, your eligible child is automatically enrolled in the Program. 
Because the Program was piloted in geographic School District 30 starting in 2017, every kindergarten through 
fifth grade student in the 39 pilot schools can participate.

Activate your child’s free NYC Scholarship Account!
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