
ن األسر والمدارس والمجتمعات  برنامج التوفير للكلية )Save for College Program( المقدم من منظمة NYC Kids RISE يوفر سبيًل يمّكِ
من العمل والتعاون معًا للتوفير واالستثمار في مستقبل أطفالهم. إنه عبارة عن برنامج منحة وتوفير مصمم لتسهيل عملية االلتحاق بالكلية وبرامج 

التدريب المهني لطلب المدارس العامة.

جميع األُسر ممن لديهم طلب في مرحلة رياض األطفال المسجلون لدى إحدى المدارس الحكومية بمدينة نيويورك )بما في ذلك المدارس األهلية المشاركة(، بصرف النظر 
عن مستوى الدخل أو وضع الهجرة.

َمن الذي يمكنه المشاركة في البرنامج؟

حتى يتمكن كل طالب في مدرسة عامة بمدينة نيويورك من تحقيق حلم كبير، وبناء أصول مالية يمكن استخدامها في الكلية وبرامج التدريب المهني وتلقي الدعم من المجتمع 
طوال الرحلة التعليمية.

لماذا تم إنشاء البرنامج؟

أخبار جيدة! سيتم تسجيل طفلك تلقائيًا في "برنامج التوفير للكلية" إال إذا اخترت عدم المشاركة من خلل النقر فوق "إلغاء االشتراك". ليس عليك فعل أي شيء للحصول 
على حساب منحة بلدية مدينة نيويورك )NYC Scholarship Account( مجانًا. 

كيف  يمكنني المشاركة في البرنامج؟

يتيح البرنامج لألسر والمدارس والمجتمعات إمكانية بناء أساس للتعاون سويًا من أجل مستقبل أطفالهم من خلل:

 توفير حساب منحة بلدية مدينة نيويورك لكل طالب مشارك في البرنامج 	 
تحصل جميع األسر على حساب منحة بلدية مدينة نيويورك مع مبلغ إيداع مبدئي بقيمة 100 دوالر. كما أن هناك فرص لكسب ما يصل إلى 200 دوالر في 

المكافآت المبكرة. 
 تمكين األسر باألدوات والمعلومات لتطوير خط التوفير الخاصة بهم 	 

بعد تنشيط حساب منحة بلدية مدينة نيويورك الخاص بالطفل، يمكن لألسر فتح حساب توفير للكلية خاص بهم من خلل المنصة اإللكترونية. بعد ذلك، يمكن لألسر 
بدء ادخار األموال بالطرق والمبالغ التي تناسب وضعها المالي.

 تشجيع المجتمعات للعمل والتعاون سويًا من أجل االستثمار في حسابات منحة بلدية مدينة نيويورك الخاصة بأطفالهم 	 
يمكن للشركات والمنظمات والمؤسسات وغيرها المساهمة في حسابات منحة بلدية مدينة نيويورك. تعمل هذه المساهمات على زيادة المدخرات في حساب كل طفل 

وإظهار مستوى دعم مجتمعات هؤالء األطفال لتحقيق النجاح لكل طفل. 
 تعزيز التوقعات المتعلقة بااللتحاق بالكلية وبرامج التدريب الوظيفي 	 

إن األحداث واألنشطة والحملت الهامة التي تُقام في المدارس وعلى نطاق األحياء تساعد الطلب على تخيل ما هو ممكن لمستقبلهم.
 التعليم المالي في الفصل الدراسي	 

يتلقى الطلب تعليًما ماليًا مناسبًا للعمر بدًءا من مرحلة رياض األطفال.

ما آلية عمل البرنامج؟

ف على المزيد: يرجى التحدث إلى مدرسة طفلك أو االتصال بمنظمة NYC Kids RISE على الرقم 7473-543 (833) أو على  تعرَّ
.www.nyckidsrise.org أو زيارة info@nyckidsrise.org عنوان البريد اإللكتروني

تُعد منظمة NYC Kids RISE منظمة غير ربحية تمارس أعمالها في مدينة نيويورك وإدارة 
التعليم )Department of Education( إلدارة برنامج التوفير للكلية.
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