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األسئلة واألجوبة لآلباء/
أولياء األمور

أهم 10 أمور يجب 
عليك معرفتها

جميع األُسر ممن لديهم طالب في مرحلة 
رياض األطفال المسجلون لدى إحدى المدارس 

الحكومية بمدينة نيويورك )بما في ذلك 
المدارس األهلية المشاركة(، مؤهلون للمشاركة 
في البرنامج، بصرف النظر عن مستوى الدخل 

أو وضع الهجرة.
سيتم تسجيل طفلك تلقائًيا في البرنامج، إذا كان 
مؤهالً، إال إذا اخترت عدم المشاركة من خالل 

خيار إلغاء االشتراك. 
بمجرد تسجيل طفلك، فسوف يحصل على 

حزمة ترحيبية مع معلومات عن كيفية تنسيط 
 NYC( حساب منحة بلدية مدينة نيويورك

Scholarship Account( المجاني الخاص 
بالطفل مع إيداع مبلغ مبدئي بقيمة 100 

دوالر أمريكي في هذا الحساب من منظمة 
 .)NYC Kids RISE(

بمجرد تنشيط حساب منحة بلدية مدينة 
نيويورك الخاص بطفلك، يمكنك استكمال 

الخطوات األساسية األخرى لكسب مكافآت 
إضافية. 

يمكن استخدام األموال المودعة في حسابات 
منحة بلدية مدينة نيويورك لسداد مجموعة 

متنوعة من نفقات ورسوم التدريب في الكلية 
أو التدريب الوظيفي.
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 1. ما هو برنامج التوفير للكلية
 (Save for College) الخاص بمنظمة

NYC Kids RISE؟
منحة  هو   NYC Kids RISE بمنظمة  الخاص  للكلية  التوفير  برنامج  إن 
المهنية  التدريب  ودورات  الكلية  لجعل  ُمصمم  مدخرات  وبرنامج  دراسية 
المدارس  طالب  لجميع  للتحقيق  وقابلة  أفضل  بشكل  إليها  الوصول  ممكنة 
العامة في مدينة نيويورك—بغض النظر عن دخل أسرهم أو وضع الهجرة 

لهم.

مرحلة  في  طالب  لديهم  ممن  األُسر  جميع  للكلية  التوفير  برنامج  خالل  من 
رياض األطفال المسجلون لدى إحدى المدارس الحكومية بمدينة نيويورك )بما 
في ذلك المدارس األهلية المشاركة( يحصلون تلقائًيا على حساب منحة بلدية 
مدينة نيويورك. يتم االستثمار بهذا الحساب في خطة 529 مع إيداع مبدئي 
بقيمة 100 دوالر من منظمة  NYC Kids RISE . كما يمكنك الحصول على 
ما يصل إلى 200 دوالر في المكافآت األولية. يمكن للمجتمعات المساهمة في 
حسابات منحة بلدية مدينة نيويورك لزيادة المدخرات في كل حساب وإظهار 
باعتباركم  طفل.  لكل  النجاح  لتحقيق  األطفال  هؤالء  مجتمعات  دعم  مستوى 
أسرة مشاركة في البرنامج، يمكنك أيًضا فتح حساب خاص بكم في برنامج 
التوفير للكلية وربطه من خالل المنصة اإللكترونية. بعد ذلك، يمكنكم التوفير 

واالدخار لحسابكم بالطرق والمبالغ التي تناسب وضعكم المالي. 

يتيح هذا البرنامج لآلباء / أولياء األمور وأفراد األسرة واألصدقاء والمدارس 
ودعم  األصول  لبناء  مًعا  العمل  إمكانية  والحكومة  والشركات  والمجتمعات 

توقعات النجاح التعليمي واالقتصادي لكل طفل.

2. مْن المؤهل للمشاركة في برنامج التوفير للكلية؟ 
لدى  ومسجل  األطفال  رياض  مرحلة  في  طالب  لديهم  ممن  األُسر  جميع 
األهلية  المدارس  ذلك  في  )بما  نيويورك  بمدينة  الحكومية  المدارس  إحدى 
المشاركة(، مؤهل للمشاركة في البرنامج، بصرف النظر عن مستوى دخل 

األسرة أو وضع الهجرة. 

نظًرا ألن البرنامج تم تجريبه في المنطقة التعليمية 30 بدًءا من عام 2017، 
المدارس  إحدى  في  المسجل  الرابع  إلى  األول  الصف  من  طالب  كل  فإن 

التجريبية مؤهل أيًضا للمشاركة في البرنامج.

يتعين على الطالب المؤهلين المداومة في مدرسة مشاركة لمدة 60 يوم على 
األقل كي يتم تسجيلهم.

3. كيف أشارك؟
إذا كان طفلك مؤهالً للمشاركة، فمن السهل بدء المشاركة في برنامج التوفير 

للكلية. إليك الطريقة:

 فقط ال تتخذ أي إجراء عندما تتلقى إشعاًرا من مدرسة طفلك بأن عملية 	
إلغاء االشتراك قد بدأت )ستتلقى معلومات حول عملية إلغاء االشتراك 

في ذلك الوقت(. 
برنامج 	  في  تلقائًيا  طفلك  تسجيل  يتم  سوف  االشتراك،  إلغاء  عملية  بعد 

منحة  حساب  بفتح   NYC Kids RISE منظمة وستقوم  للكلية  التوفير 
بلدية مدينة نيويورك لطفلك ! 

 	 NYC Kids RISE منظمة  من  مباشرة  ترحيبية  حزمة  تتلقى  سوف 
في  االشتراك  بإلغاء  تقم  لم  إذا  إضافية.  وتعليمات  معلومات  متضمنة 
الخريف، فمن المتوقع أن تتمكن من تنشيط حسابك بحلول أوائل شهر 
خالله  يمكنك  الذي  الزمني  اإلطار  يختلف  )قد  )يناير(.  الثاني  كانون 

تنشيط حسابك إذا قمت بالتسجيل في تاريخ الحق.(
بعد أن تتلقى الحزمة الترحيبية الخاصة بك، بادر بالتسجيل على المنصة 	 

اإللكترونية، وأداة تتبع التوفير )Savings Tracker( لتنشيط حساب 
منحة بلدية مدينة نيويورك الخاص بطفلك ومتابعته على مدار الوقت. 
في  أخرى  أساسية  خطوات  اتخاذ  كيفية  حول  معلومات  أيًضا  ستتلقى 

البرنامج.

4. كيف يعمل جزء المنحة الدراسية من برنامج 
التوفير للكلية؟

 NYC Kids RISE البرنامج، سوف تقوم منظمة بمجرد تسجيل طفلك في 
دوالر  مبلغ 100  تلقائًيا  وتودع  نيويورك  مدينة  بلدية  منحة  في  حساب  بفتح 
منظمة  تواصل  سوف  الوقت،  مرور  ومع  التعليمي.  طفلك  مستقبل  أجل   من 
هذا  في  المال  من  المزيد  لكسب  لعائلتك  الفرص  NYC Kids RISE توفير 
لحسابات  التبرع  وغيرها  والشركات  المجتمعية  للمنظمات  يمكن  الحساب. 
الجامعية  المرحلة  في  أهدافهم  إلى  الوصول  في  األطفال  لمساعدة  المنح 

وأهدافهم الوظيفية. 

يتم استثمار أموال المنحة الدراسية في الخطة المباشرة لبرنامج  االدخار للكلية 
College Savings Program 529( 529( في مدينة نيويورك، كنوع 
من الحساب مصمم خصيًصا لمساعدة األسر في التوفير لمرحلة التعليم العالي. 
خسارة  أو  كسب  بطفلك  الخاص  نيويورك  مدينة  بلدية  منحة  حساب  لـ  يمكن 

المال بمرور الوقت، وذلك اعتماًدا على األسواق المالية وأداء االستثمار. 

فتح  يتم  عندما   NYC Kids RISE منظمة من  ترحيبية  حزمة  تتلقى  سوف 
حساب منحة بلدية مدينة نيويورك الخاص بطفلك. حتى تتمكن من الوصول 
األموال  وعرض  بطفلك  الخاص  نيويورك  مدينة  بلدية  منحة  حساب  إلى 

الموجودة به للمرة األولى وطوال فترة الرحلة التعليمية لطفلك: 

 لن ُيطلب منك إيداع أي أموال 	
 رقم 	 أو  بك،  الخاص  االجتماعي  الضمان  رقم  تقديم  منك  ُيطلب  لن 

التعريف الفردي لدافعي الضرائب، أو معلومات الحساب المصرفي أو 
بطاقة االئتمان. 

 وضعك 	 أو  االقتصادي  الوضع  عن  معلومات  تقديم  منك  ُيطلب  لن 
كمهاجر 

 لن يكون هناك حد أقصى للدخل حتى تتمكن من المشاركة 	
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5. كيف يعمل جزء االدخارات من برنامج التوفير 
للكلية؟ 

تحصل  سوف  نيويورك،  مدينة  بلدية  منحة  حساب  على  طفلك  حصول  بعد 
لك  مالئمة  للكلية  توفير  خطة  إنشاء  كيفية  حول  المعلومات  من  المزيد  على 
نيويورك  مدينة  بلدية  منحة  حساب  في  المستثمرة  األموال  لزيادة  ولعائلتك. 
الخاص بطفلك، سيكون لديك فرصة لفتح حساب التوفير للكلية الخاص بك 
وربطه من خالل المنصة اإللكترونية. على عكس حساب منحة بلدية مدينة 
نيويورك، الذي تمتلكه منظمة NYC Kids RISE وتديره، فأنت تملك حساب 
التوفير للكلية الخاص بك. ويمكنك أنت وأقاربك وأصدقائك المشاركة بشكل 
لعائلتك  يمكن  تحدده،  الذي  الخيار  على  واعتماًدا  الحساب.  هذا  في  مباشر 
تتبع رصيد ادخاراتك مع حساب منحة بلدية مدينة نيويورك الخاص بطفلك 
عبر   NYC Kids RISE االدخارات  تتبع  أداة  في  االدخار  تتبع  خالل  من 
اإلنترنت. هناك مجموعة متنوعة من الطرق للتعرف على الخيارات المتاحة 
لك، بما في ذلك قراءة المعلومات على موقعنا اإللكتروني والمواد ذات الصلة، 
أو حضور ورشة عمل تابعة لمنظمة NYC Kids RISE، أو االتصال بالخط 
الساخن، أو إرسال بريد إلكتروني إلى عنوان البريد اإللكتروني الخاص بنا، 
أو تحديد موعد مباشر مع شخص لدينا، أو الذهاب إلى موعد استشارة مالية 

مجانية في مركز التمكين المالي بمدينة نيويورك.

في  األموال  أجله  من  ُتستخدم  أن  يمكن  الذي  ما   .6
أي  توجد  هل  نيويورك؟  مدينة  بلدية  منحة  حساب 
ال  طفلي  كان  لو  ماذا  استخدامه؟  كيفية  على  قيود 

يذهب إلى الكلية؟
يتم استثمار األموال في حساب منحة بلدية مدينة نيويورك في الخطة المباشرة 
العالي.  بالتعليم  الخاصة  المتنوعة  للنفقات  استخدامها  ويمكن   NY 529
يمكن  أنه  إال  للكلية،  توفير  حساب  يسمى  حساب 529  أن  من  الرغم  وعلى 
مؤهلة  مؤسسة  أي  في  المؤهلة  العالي  التعليم  نفقات  لدفع  الحساب  استخدام 
في الواليات المتحدة وخارجها. وإلى جانب إلى الكليات والجامعات التقليدية 
التي تبلغ مدة الدراسة بها 4 سنوات، تشمل األنواع األخرى من المؤسسات 
الشهادات  وبرامج  والمهنية  التجارية  والمدارس  المجتمعية  الكليات  المؤهلة 
عبر اإلنترنت. ويمكن استخدام أموال المنح الدراسية لدفع الرسوم الدراسية 
مثل  أشياء  وحتى  واإلقامة  الغرف  مصروفات  وبعض  والمعدات  والرسوم 
تفضل  األخرى.  الدراسية  المنح  تغطيها  ال  ما  غالًبا  التي  المدرسية  الكتب 
بزيارة www.nysaves.org للحصول على الئحة كاملة من نفقات التعليم 

العالي المؤهلة. 

في  به  الخاصة  باألموال  مطالبة  البرنامج  في  المشارك  الطالب  يرفع  لم  إذا 
حساب منحة بلدية مدينة نيويورك خالل 20 عاًما بعد استكمال مرحلة رياض 
لدعم   NYC Kids RISE منظمة  إلى  األموال  هذه  تعود  فسوف  األطفال، 

طالب برنامج التوفير للكلية في المستقبل. 

ال يمكن استخدام حساب منحة بلدية مدينة نيويورك ألي نفقات التعليم االبتدائي 
واإلعدادي بما في ذلك هؤالء المؤهلين وفًقا للقواعد الفيدرالية.

7. إذا لم أقم بإلغاء اشتراكي، فما هي المعلومات 
التي تتلقاها منظمة NYC Kids RISE عني وعن 

طفلي لتسجيل طفلي في برنامج التوفير للكلية؟ 
في  التعليم  وزارة  من  التالية  المعلومات   NYC Kids RISE منظمة  تتلقى 

مدينة نيويورك عن كل طالب مشارك: 

أرقام تعريف فريدة خاصة بكل طالب وولي أمر في البرنامج؛ 	 
اسم الطالب بالكامل: 	 
تاريخ ميالد الطالب؛ 	 
عنوان منزل الطالب؛ 	 
إذا ما تغير عنوان منزل الطالب؛ 	 
رقم هاتف المنزل للطالب؛ 	 
اسم مدرسة الطالب؛ 	 
مستوى الصف الدراسي الحالي للطالب؛ 	 
اللغة )اللغات( المنطوقة في منزل الطالب؛ 	 
التحويالت التي تم إجراؤها إلى مدارس أخرى؛ سواء داخل أو خارج 	 

النظام المدرسي العام في مدينة نيويورك. 

من  اثنين  حتى  التالية  المعلومات   NYC Kids RISE منظمة  أيًضا  تتلقى 
أولياء األمور/األوصياء لكل طالب مشارك: 

االسم الكامل لولي األمر/الوصي؛ 	 
عنوان البريد اإللكتروني لولي األمر/الوصي؛ 	 
رقم الهاتف الخلوي و/أو غيره من الهواتف لولي األمر/الوصي. 	 

في  طفلك  تسجيل  عند  الزرقاء  البطاقة  في  تقدمه  لما  مشابهة  معلومات  هذه 
المدرسة. وستسمح هذه البيانات لمنظمة NYC Kids RISE بإنشاء حساب 
منحة بلدية مدينة نيويورك لكل طفل مشارك وإيداع أولي بقيمة 100 دوالر 
أمريكي في كل حساب. تتبع منظمة NYC Kids RISE إرشادات صارمة 

بشأن الخصوصية والسرية لجميع المعلومات العائلية.

8. ماذا لو لم أرغب في المشاركة؟ 
كي تبلغ مدرسة طفلك بأنك ال تريد تسجيل طفلك في برنامج التوفير للكلية، 
يتعين عليك التوقيع على نموذج إلغاء االشتراك أو إلغاء االشتراك من خالل 
واتخاذك  استالمه.  من  يوًما  خالل 30  نيويورك  مدينة  مدارس  في  حسابك 
حساب  على  يحصل  لن  طفلك  أن  يعني  اإلجرائين  هذين  من  إجراء  ألي 
منحة بلدية مدينة نيويورك، أو إيداع 100 دوالر أو تمويالت مستقبلية. من 
 فضلك راجع نموذج إلغاء االشتراك الخاص بطفلك أو المعلومات المتوفرة 
https://www.schools.nyc.gov/learning /student-
journey/college-and-career-planning/nyc-kids-rise-

save-for-college-program للحصول على تفاصيل محددة.
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12. ما مدى تأثير امتالكك لـ حساب منحة بلدية 
مدينة نيويورك على الشروط للحصول على 

اإلعانات العامة؟ 
 NYC Kids منظمة تمتلكها  نيويورك  مدينة  بلدية  منحة  حسابات  ألن  نظًرا 
RISE وتديرها، فإن وجود حساب للمنح الدراسية ال يؤثر على طلب الطالب أو 
األسرة لحساب منحة بلدية مدينة نيويورك لحصول على اإلعانات العامة. أما إذا 
كانت األسرة تدخر المال في الحساب الخاص بها للتوفير للكلية، فإن هذا األصل 
قد يؤثر على بعض المزايا. للحصول على مزيد من المعلومات عن مدى تأثير 
المساهمة في حساب التوفير للكلية على اإلعانات الخاصة بكم، تفضلوا بزيارة 
وتنزيل   https://nyckidsrise.org/download-resources/

النشرة الخاصة ببرنامج التوفير للكلية واإلعانات العامة.

13. ما مدى تأثير امتالكك لـ حساب منحة بلدية 
مدينة نيويورك على الشروط للحصول على 

المساعدة المالية؟ 
 NYC Kids ألن حسابات منحة بلدية مدينة نيويورك تمتلكها منظمة نظراً 
RISE وتديرها، فإن وجود حساب للمنح الدراسية ال يؤثر على أهلية الطالب 
ستوفر  الحساب.  في  أموال  وجود  حالة  في  المالية  المساعدة  على  للحصول 
منظمة NYC Kids RISE المزيد من المعلومات باقتراب طفلك من مرحلة 
الكلية عن مدى تأثير استخدام أموال حساب المنحة الدراسية لتعليم طفلك على 
أهليتهم للحصول على المساعدة المالية بمجرد إنفاق األموال. قد يوجد أو قد 

ال يوجد تأثير. 

هذه  فإن  بها،  الخاص  للكلية  التوفير  حساب  في  المال  تدخر  األسرة  كانت  إذا 
االدخارات قد تؤثر على حزمة المساعدة المالية للطالب. للحصول على مزيد من 
المعلومات عن مدى تأثير المساهمة في حساب التوفير للكلية الخاص بك على أهلية 
الطالب لديك للحصول على مساعدة مالية ضمن قواعد المساعدة المالية الحالية، 
 https://nyckidsrise.org/download-resources/ بزيارة  تفضل 
وتنزيل النشرة الخاصة ببرنامج التوفير للكلية وأثره على المساعدة المالية في 
المستقبل للحصول على مزيد من المعلومات من فضلك الحظ أنه قواعد المساعدات 

المالية هذه غالًبا ما تتغير بمرور الوقت.

14. هل ستمنع هذه المنحة طفلي من الحصول على 
منح دراسية أخرى في المستقبل؟

من  طفلك  يمنع  ما  على  نيويورك  مدينة  بلدية  منحة  حساب  يحتوي  أال  يجب 
على  ذلك  يعتمد  قد  ولكن  المستقبل،  في  أخرى  دراسية  منح  على  الحصول 

شروط تلك المنح األخرى. يرجى مراجعة شروط تلك المنح الدراسية.

15. لماذا تم إنشاء برنامج التوفير للكلية؟ 
للكثير  وبالنسبة  صعًبا.  أمًرا  يكون  قد  لطفلك  التعليمي  للمستقبل  إن  االدخار 
منظمة بدأت  المنال.  بعيد  أمًرا  بالكلية  أطفالهم  إلحاق  يبدو  قد  األسر،   من 

9. إذا اخترت عدم المشاركة في برنامج التوفير 
للكلية في الوقت الحالب، فهل يمكنني تسجيل طفلي 

في وقت الحق؟
ولكنهم  االشتراك  بإلغاء  قاموا  ممن  األمور،  أولياء   / لآلباء  يمكن  نعم، 
في  التسجيل  إعادة  المشاركة،  في  ويرغبون  بعد  فيما  رأيهم  غيروا 
الخامس  الصف  سنة  نهاية  حتى  اأُلسر  وأمام  الحق.   وقت  في  البرنامج 
الرابط  هذا  بزيارة  تفضل  البرنامج.  في  التسجيل  إلعادة  إمكانية   ألطفالهم 
https://www.schools.nyc.gov/learning /student-
journey/college-and-career-planning/nyc-kids-rise-

save-for-college-program للحصول على تفاصيل محددة.

10. هل يمكنني إلغاء مشاركة طفلي في برنامج 
التوفير للكلية بعد انتهاء إخطار إلغاء االشتراك؟

بزيارة تفضل  البداية.  في  تسجيله  بعد  طفلك  اشتراك  إلغاء  يمكنك   نعم، 
https://www.schools.nyc.gov/learning /student-
journey/college-and-career-planning/nyc-kids-rise-
save-for-college-program للحصول على تفاصيل وتعليمات محددة.

على  قدرتي  على  الهجرة  وضع  تأثير  مدى  ما   .11
المشاركة في البرنامج؟ 

الطالب  لجميع  يمكن  حيث  بك!  الخاص  الهجرة  لوضع  تأثير  أي  هناك  ليس 
المؤهلون االشتراك في برنامج التوفير للكلية، بغض النظر عن وضع الهجرة. 

لن تحتاج اأُلسر إلى تقديم رقم الضمان االجتماعي )SSN (  أو رقم تعريف 
البرنامج  في  لتسجيله  بالطفل  الخاص   ) ITIN ( الفردي  الضرائب  دافع 

والحصول على حساب منحة بلدية مدينة نيويورك. 

أجل  من  بك  الخاص  للكلية  التوفير  حساب  فتح  في  التفكير  عند  ذلك،  ومع 
االدخار مع حساب منحة بلدية مدينة نيويورك، ُيرجى مالحظة أن خيارات 
أو   ،)SSN( االجتماعي الضمان  رقم  تقديم  تشترط  ال  للكلية  التوفير  حساب 
الرقم التعريفي لدافعي الضرائب الفردية )ITIN( لفتح الحساب. عالوة على 
ذلك، إذا اخترت فتح حساب في الخطة المباشرة NY 529 باعتباره خيارك 
للمواطن  األمريكية  الضرائب  مصلحة  تعريف  استيفاء  عليك  يجب  للتوفير، 
األمريكي أو المقيم مع تقديم عنوان دائم تم التحقق منه في الواليات المتحدة. 
إذا لم تكن هذه المعلومات متوفرة لديك، تذكر أنه بإمكان أحد أفراد األسرة أو 

أحد األصدقاء الموثوق بهم فتح حساب لطفلك.

مدينة  بلدية  منحة  حساب  على  للحصول  الخاص  حسابك  عليك فتح  يتعين  ال 
نيويورك المجاني واإلبقاء عليه.
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NYC Kids RISE، بالشراكة مع مدينة نيويورك واإلدارة التعليمية بمدينة 
نيويورك، في إطالق برنامج التوفير للكلية لتمكين األسر من البدء في االدخار 
والتخطيط إللحاق أطفالهم بالكلية والتدريب المهني منذ األيام األولى ألطفالهم 
في المدرسة. كما ُتظهر األبحاث أيًضا أن األطفال الذين لديهم حتى حساب 
ثالث  بنسبة  المحتمل  من  دوالر  إلى 500  دوالر  من 1  بدًءا  صغيرة  توفير 
من  تخرجهم  أكثر  مرات  أربع  بنسبة  واحتمال  بالكلية  التحاقهم  أكثر  مرات 
الكلية. كما ُتظهر األبحاث أن األطفال المتلحقين بالكلية يكسبون رواتب أعلى 
بشكل ملحوظ على مدار حياتهم ويكونون أقل احتماالً في عدم الحصول على 

فرصة عمل. 

االتصال  أو  طفلك  مدرسة  إلى  التحدث  يرجى  المزيد:  على  ف  تعرَّ
أو  833-543-7473 الرقم  على   NYC Kids RISE  بمنظمة 

www.nyckidsrise.org أو زيارة info@nyckidsrise.org

تعتبر NYC Kids RISE منظمة غير ربحية تمارس أعمالها بإدارة التعليم 
في مدينة نيويورك والمجتمعات المحلية على مستوى المدينة إلدارة برنامج 

التوفير للكلية. 
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 )Department of Education( وهي مؤسسة غير ربحية، بالشراكة مع إدارة التعليم ،NYC Kids RISE Inc برنامج منح دراسية وادخارات تديره شركة NYC Kids RISE ُيعد برنامج التوفير للكلية المقدم من منظمة
بمدينة نيويورك ومدينة نيويورك. ال تنتمي منظمة NYC Kids RISE لبرنامج التوفير للكلية College Savings Program( 529 529( بمدينة نيويورك وال تعد موزًعا معتمًدا له وال تسعى إلى االستثمار أو تقديم 

نصائح استثمارية. ال تقدم مدينة نيويورك وإدارة التعليم بمدينة نيويورك أي تأييد أو توصية بخصوص مدير برنامج  NY 529  وال تراقبه أو تملكه أو تتبعه وكذلك الحال بالنسبة ألي مدخرات خاصة بالكلية أو أي أداة 
استثمارية أخرى، بما في ذلك تلك األدوات التي قد تتعّرف عليها األسر من خالل برنامج التوفير للكلية.
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