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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.

من لديه منحة الفوند؟ ابتداء من عام 2013، يتم منح جميع األطفال الذين يولدون كمقيمني يف والية ماين 
منحة ألفوند بقيمة 500 دوالر. بحلول بداية عام 2022، استثمرت مؤسسة ألفوند للمنح الدراسية أكرث من 64 مليون 
دوالر ألكرث من 128000 طفل من والية ماين. هل طفلك واحد منهم؟ كام كانت منحة ألفوند متاحة عىل أساس أكرث 

محدودية يف فرتة 2008-2012. 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.  
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.  
عندما ترغب العائالت يف تقديم مساهامتهم الخاصة، سيحتاجون إىل فتح حساب خاص بهم. NextGen 529®هي   	 

خطة ماين 529، التي تستخدمها العديد من العائالت لالدخار للتعليم بعد املدرسة الثانوية. ملعرفة املزيد أو فتح     
.NextGenforME.com حسابك الخاص، قم بزيارة  

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 
.NextGen 529 مؤسسة ألفوند للمنح الدراسية ليست موزًعا معتمًدا لـ

https://www.instagram.com/myalfondgrant/
https://www.facebook.com/MyAlfondGrant/


مؤسسة ألفوند للمنح الدراسية ASF هي منظمة غري ربحية مستقلة وفًقا للامدة c) )3) 501( وليست تابعة أو تعمل تحت 
أي سلطة تابعة لإلدارة املالية يف والية ماين FAME. مل ترصح FAME أو توافق عىل اتصاالت ASF بشكل عام، أو عىل هذه 
 NextGen يجب ترتيب إنشاء حساب .ASF املواد عىل وجه التحديد، وليست مسؤولة عن محتواها أو محتوى أي اتصال

واملشاركة يف خطة Maine’s 529 من خالل تقديم طلب مبارش إىل FAME. ال متلك ASF أي سلطة من FAME لتقديم أي 
عروض أو تقديم أي توصيات أو مشورة فيام يتعلق باملشاركة يف برنامج NextGen 529 .NextGen هي خطة توفري تابعة 

للامدة 529 التي تديرها االدارة املالية لوالية ماين (FAME, Finance Authority of Maine(. ميكنك الحصول عىل وصف برنامج 
 NextGen 529 عن طريق طلب نسخة من املختص املايل أو زيارة NextGenforME.com أو االتصال مبدير الربنامج عىل

4529-336-833-1. يحتوي وصف الربنامج عىل معلومات كاملة، مبا يف ذلك أهداف االستثامر والرسوم والنفقات ومخاطر 
االستثامر يف NextGen 529، والتي يجب عليك مراعاتها بعناية قبل االستثامر. حسابات NextGen 529 ليست ودائع مرصفية 

 .)FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation) وليست مؤمنة من قبل املؤسسة الفيدرالية لتأمني الودائع 
عوائد االستثامرات يف حسابات NextGen 529 ليست مضمونة أو مؤمنة من قبل والية ماين أو FAME أو أي من مزودي 

خدمات NextGen 529. وعىل املشاركني يف NextGen 529 اإلقرار بجميع مخاطر االستثامر يف NextGen 529، مبا يف ذلك 
الخسارة املحتملة لرأس املال واملسؤولية عن الغرامات الرضيبية التي ميكن تقييمها فيام يتعلق بأنواع معينة من عمليات 

.NextGen 529 سحب املبالغ املستثمرة يف
بينام تعتقد ASF أن االدخار واالستثامر من أجل الكلية يعود بالفائدة عىل أطفال Maine، تشري ASF أن االستثامرات يف 529 
خطة ميكن أن تخفض القيمة بسبب عدد من العوامل، مبا يف ذلك قرارات االستثامر األساسية و/أو اإلجراءات واإلسقاطات 

من قبل مقدمي الخدمات. ASF يتنصل من أي مسؤولية أو التزام تجاه عائدات االستثامر الخاصة مبنحة الفوند الخاصة 
بالطفل أو أي مساهمة يف 529.


