
من لديه منحة الفوند؟ ابتداء من عام 2013، يتم منح جميع األطفال الذين يولدون كمقيمني يف والية ماين منحة ألفوند 
بقيمة 500 دوالر. وبحلول نهاية عام 2020، استثمرت مؤسسة آلفوند للمنح الدراسية أكرث من 58 مليون دوالر ألكرث من 

116,000 طفل من أبناء والية ماين. هل طفلك واحد منهم؟ كام كانت منحة ألفوند متاحة عىل أساس أكرث محدودية يف       
فرتة 2012-2008. ميكنكم زيارة املوقع األلكرتوين www.MyAlfondGrant.org ملعرفة املزيد.

كيف تعمل املنحة؟
تستثمر مؤسسة منحة ألفوند )ASF( غري الربحية منحة ألفوند التي تبلغ قيمتها 500 دوالر لجميع أطفال والية ماين 	 

املؤهلني.  
يتم استثامر األموال يف حساب متلكه مؤسسة منحة الفوند. ومبا أن منحة ألفوند التي تبلغ قيمتها 500 دوالر تستثمر   	 

يف سن مبكرة، فإن لديها ما ال يقل عن 18 عاماً لتحظى بالقدرة عىل النمو.  
نحن نرسل أربع مرات يف السنة املعلومات التي تبني القيمة الحالية ملنحة ألفوند 500 دوالر.	 
ميكن استخدام منحة الفوند للتعليم يف الكليات والجامعات والكليات املجتمعية والعديد من املدارس املهنية أو   	 

التجارية. وميكن حتى أن تستخدم  للسكن الداريس، والكتب وأجهزة الكمبيوتر.  
املنحة ليست حساباً ميكنك تقديم مساهامت فيه. العائالت التي ترغب يف اإلستثامر يف تعليم طفلها يف املستقبل،   	 

فسيتعني عليها فتح حساب خاص بها.  

ماذا عىل الوالدين فعله؟
 يقدم موقع MyAlfondGrant معلومات ونصائح وموارد لألطفال وأولياء األمور!

قم بزيارة موقعنا اإللكرتوين، www.MyAlfondGrant.org، من أجل:
تحقق من قيمة منحة طفلك - تتغري القيمة مبرور الوقت!	 
تحديث معلومات جهة االتصال الخاصة بك 	 
إنشاء “مخطط” MyPlan ملساعدة طفلك عىل النجاح 	 
شارك قصة عن عائلتك أو طفلك	 
ابحث عن معلومات ملساعدة طفلك يف طريقه نحو مستقبل مرشق	 

واإلنستكرام! الفيسبوك  عىل  تابعونا   

ما هي منحة 
الفوند؟

منحة ألفوند  هي منحة 500 دوالر استثمرت ألطفال والية ماين لتعليمهم بعد املدرسة 
الثانوية. املنحة هي طريقة رائعة ملساعدة األرس عىل البدء يف االستعداد، يف بداية حياة الطفل، 

للتعليم العايل. إنها هدية ألطفال والية ماين من رجل األعامل  الخريية هارولد ألفوند.
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