O que é a
Bolsa Alfond?

A Bolsa Alfond é uma quantia de US$ 500 investida na educação das crianças de Maine após
o ensino médio (secundário). A bolsa é uma ótima ferramenta para ajudar famílias a começar
a se preparar, logo no início da vida de uma criança, para o ensino superior. É um presente
dado às crianças de Maine pelo empresário e filantropo de Maine, Harold Alfond.

Quem recebe a Bolsa Alfond? A partir de 2013, todos os bebês nascidos de residentes
em Maine são premiados com uma Bolsa Alfond no valor de US$ 500. No início de 2022, a Alfond Scholarship
Foundation investiu mais de US$ 64 milhões em mais de 128.000 crianças de Maine. O seu filho é um deles?
A Bolsa Alfond também esteve disponível de forma mais limitada entre 2008 e 2012.
Para mais informações, acesse www.MyAlfondGrant.org.

Como funciona?
•A Alfond Scholarship Foundation, organização sem fins lucrativos, concede a Bolsa Alfond de US$ 500 a todos os
bebês elegíveis de Maine.
•Os fundos são investidos em conta de propriedade da Alfond Scholarship Foundation. Já que a Bolsa Alfond de
US$ 500 é investida em uma idade precoce, ela tem um período de ao menos 18 anos para crescer.
•A Bolsa Grant pode ser usada para pagar por faculdades e universidades, faculdades comunitárias e muitas escolas
de ofício. A bolsa pode ser usada para pagar por acomodação, refeições, livros e computadores.
•Quando as famílias quiserem fazer suas próprias contribuições, terão de abrir a sua própria conta. Nextgen 529® é o
plano 529 de Maine que muitas famílias usam para economizar para estudos após o ensino médio. Para saber mais
ou abrir a sua própria conta, visite NextGenforME.com.

O que os pais podem fazer?
O site MyAlfondGrant oferece informações, dicas e recursos para crianças e pais!
Visite o nosso website, www.MyAlfondGrant.org, para:
•Verificar o valor da bolsa do seu filho - o valor muda ao longo do tempo!
•Atualizar as suas informações de contato
•Criar o plano MyPlan para ajudar o seu filho a ter sucesso
•Compartilhar uma história sobre a sua família ou seu filho
•Encontrar informações para ajudar o seu filho a alcançar um futuro brilhante

Siga-nos no Facebook e no Instagram!
A Alfond Scholarship Foundation não é uma distribuidora autorizada do NextGen 529.
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A ASF é uma organização independente sem fins lucrativos 501(c)(3) e não está afiliada ou atuando sob nenhuma autoridade da FAME. A FAME
não autorizou ou aprovou as comunicações da ASF em geral, ou esses materiais especificamente, e não é responsável pelo conteúdo deles ou
o conteúdo de qualquer comunicação da ASF. O estabelecimento de uma conta no NextGen e a participação no plano 529 de Maine deve ser
feito por meio de aplicação direta à FAME. A ASF não tem autorização da FAME para fazer quaisquer ofertas, ou fornecer recomendações ou
conselhos sobre a participação no programa NextGen. O Nextgen 529 é um plano da Seção 529 administrado pela Autoridade Financeira de
Maine (FAME, Finance Authority of Maine). Você pode obter a Descrição do Programa NextGen 529 solicitando uma cópia via seu consultor
financeiro, visitando NextGenforME.com ou ligando para o gerente do programa no número 1-833-336-4529. A Descrição do Programa contém
informações mais completas, incluindo objetivos de investimento, encargos, despesas e riscos de investimento na NextGen 529, que você
deve considerar cuidadosamente antes de investir. As contas Nextgen 529 não são depósitos bancários e não são seguradas pela Corporação
Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation). O retorno sobre investimentos em contas do NextGen 529 não
é garantido nem segurado pelo Estado de Maine, FAME ou por qualquer provedor de serviços NextGen 529. Os participantes do Nextgen 529
assumem todo o risco de investimento no NextGen 529, incluindo a perda potencial de capital e responsabilidade por penalidades fiscais que
são tributáveis em relação a certos tipos de retiradas de quantias investidas no NextGen 529.
Embora a ASF acredite que economizar e investir para o ensino superior beneficie as crianças de Maine, a ASF ressalta que os investimentos
em planos 529 podem diminuir em valor devido a vários fatores, incluindo decisões de investimento subjacentes e/ou ações ou omissões por
provedores de serviços. A ASF isenta-se de qualquer responsabilidade ou responsabilidade pelo retorno do investimento da Bolsa Alfond de
uma criança ou de qualquer contribuição de 529.

