
 OCFS-3165-AR (06/2021) 2 من 1 صفحة

 مكتب والیة نیویورك لخدمات األطفال واألسرة 
)OFFICE OF CHILDREN AND FAMILY SERVICES, OCFS( 

 )FOSTER YOUTH COLLEGE SUCCESS INITIATIVE PROGRAM( في الكلیة برنامج مبادرة نجاح شباب الرعایة البدیلة
 

 !تعلیمات مھمة

 !قد تكون ُمؤھًال للحصول على تمویل إضافي لاللتحاق بالكلیة
مؤھًال لمزیِد  تكون قدوٌكنت تحضر أو تتقدم إلى كلیة،بعد عید میالدك الثالث عشر،إذا كنت أحد الشباب الذي یتلقون الرعایة البدیلة أو ُكنت تتلقى الرعایة البدیلة  •

خدمات دعم إضافیة وتمویل للمساعدة في تلبیة تكالیف بوالیة نیویورك في الكلیة یوفر برنامج مبادرة نجاح شباب الرعایة البدیلة الدعم،   وخدمات من التمویل 
  .الكلیة للطالب المؤھلین

o  لتكون مؤھًال للحصول على ھذه األموال، یجب أن تكون مسجًال في جامعة والیة نیویورك)State University of New York, SUNY(،   
أو مؤسسة جامعیة خاصة في والیة نیویورك لدیھا برنامج فرص التعلیم ) City University of New York, CUNY(مدینة نیویورك  أو جامعة

 ).Higher Education Opportunity Program, HEOP(العالي 

 ! ) ,ETV Education Training Voucher(التعلیم والتدریب  قسیمة عن  یختلفھذا البرنامج   :یُرجى مالحظة •
  .یُمكنك التقدم للحصول على كلیھما

 ما الذي یتعین علّي القیام بھ؟

وجامعة والیة نیویورك وجامعة ) The New York State Education Department, NYSED(یجب أن تكون إدارة التعلیم بوالیة نیویورك  •
یُمكنك الحصول على  كان لتحدید ما إذامدینة نیویورك على علم ما إذا ُكنت تتلقى حالیًا الرعایة البدیلة أو تلقیتھا من قبل، فھم یحتاجون إلى ھذه المعلومات 

 . الدعم التمویل أو

 TAPطلب  إكمال ، یُرجى التأكد من )Tuition Assistance Program, TAP(إذا حصلت على نموذج الموافقة من طلب برنامج المساعدة الدراسیة  •
 .نموذج الموافقة وإرسالھ إلى عنوان البرید اإللكتروني الُمحدد الموجود في نھایة النموذج إكمال بعد ذلك، یُرجى . الخاص بك بالكامل

 دون موافقتي؟ CUNYأو  SUNYأو  NYSEDبیانات الرعایة البدیلة الخاصة بي مع  OCFSھل یُمكن أن تٌشارك 

بوالیة نیویورك بمشاركة بیانات الرعایة ) Office of Children and Family Services, OCFS(ال یُسمح لمكتب خدمات الطفل واألسرة ال،  •
 . نموذج الموافقة إكمال  OCFSلذا، تطلب . عام 18البدیلة دون موافقتك، أو ُدون إذن الوصي القانوني الخاص بك، إذا لم تبلغ بعد 

 ؟بعد ذلك ماذا أفعل . أرغب في مشاركة بیاناتي. أرغب في معرفة ما إذا كان یُمكنني الحصول على المال لاللتحاق بالكلیة
ھذا النموذج وإعادتھ إلینا، إذا كنت دون عمر  إكمال عاًما أو أكبر، یُمكن  18، أو كان عمرك NYSEDمشاركة بیاناتك مع  OCFSترغب من  كنت إذا •

 .ھذا النموذج وإعادتھ إكمال عاًما، یجب على الوصي القانوني الخاص بك  18

 .  CUNY، أوSUNY، أوNYSEDحالیًا، أو تلقونھا من قبل إلى  البدیلة بیانات بشأن حالتك كأحد الشباب الذي یتلقون الرعایة OCFSستٌرسل  •

 في مشاركة بیاناتي؟ماذا إن لم أرغب 
في مشاركة بیانات الرعایة  OCFSإذا كنت ال ترغب من . القرار یرجع إلیك، أو إلى الوصي القانوني الخاص بك، إذا كنت ترغب في مشاركة بیاناتك •

ذا غیرت رأیك، وكنت ترغب في إ. وسیتم استثناءك من الدعم إضافي أو التمویل في ھذه المرحلة. ، ال یتعین علیك القیام بأي شيءNYSEDالبدیلة مع 
 . نموذج الموافقة إكمال مراعاتك في الدعم اإلضافي أو التمویل، سیتعین علیك عندئذ 

 َمن یُمكنني االتصال بھ؟. أرغب في معرفة المزید عن ھذا البرنامج •
إلى إدارة التعلیم بوالیة نیویورك عبر البرید ، یُرجى إرسال برید إلكتروني في الكلیة للمزید عن برنامج مبادرة نجاح شباب الرعایة البدیلة

  .لطلب معلومات  fosteryouth@nysed.govاإللكتروني
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 مكتب والیة نیویورك لخدمات األطفال واألسرة 
)OFFICE OF CHILDREN AND FAMILY SERVICES, OCFS( 

   في الكلیة الرعایة البدیلةبرنامج مبادرة نجاح شباب 
 تعلیمات

 .القسم أ إكمال عاًما أو أكبر، یُرجى  18إذا ُكنت في ُعمر  •
 .القسم ب إكمال سیتعین علیھم  عاًما أو أقل، یُرجى توجیھ ھذه البیانات إلى ولي أمرك أو الوصي القانوني الخاص بك،  17إذا ُكنت في ُعمر  •

  .2و 1عاًما أو أكبر، استكمل السؤالین  18إذا ُكنت طالب تلقیت الرعایة البدیلة حالیًا أو من قبل، وُكنت في عمر : القسم أ
بموجب ھذا النموذج في الكشف عن اسمي والحروف األربعة األخیرة من رقم الضمان االجتماعي،  OCFS، وأسمح لـ عاًما أو أكثر، 18أبلغ من العُمر  .1

للخدمات والدعم اإلضافیین من  للھدف الوحید بتقییم أھلیتي ، )NYSED(ووضعي كشاب تلقى الرعایة البدیلة حالیًا أو من قبل إلى إدارة التعلیم بوالیة نیویورك 
 ال نعم       ).      Foster Youth College Success Initiative Program(في الكلیة شباب الرعایة البدیلة خالل برنامج مبادرة نجاح 

 في الكلیة إلى مؤسسة التعلیم العالي التي تُسجل فیھا حالیًا من أجل مبادرة نجاح شباب الرعایة البدیلة لألھلیة لإلفصاح عن بیانات الطالب التالیة وحالتك  NYSEDتسمح كذلك لـ 
)Foster Youth College Success Initiative, FYCSI.( 

 بیانات الطالب .2
      : اسم كلیتك أو جامعتك. أ

      /       /       : تاریخ التسجیل. ب
      : اسمك األول. ج
      : سم عائلتكا . د

      ) سم العائلةاو أدرج االسم األول (ھل تُعَرف بأي اسم آخر؟ . ھـ
      /       /       : تاریخ میالدك. و
     : الخاص بك) Social Security Number, SSN(یُرجى كتابة فقط آخر أربعة أرقام من رقم الضمان االجتماعي . ز
      :  في الكلیة من التواصل معك بشأن برنامج مبادرة نجاح شباب الرعایة البدیلة NYSEDیُرجى كتابة عنوان البرید اإللكتروني لتتمكن . ح
      : یُرجى كتابة رقم الھاتف الخاص بك كخیار آخر لالتصال. ط
      : العنوان البریدي. ي
      /       /        :التاریخ       X :التوقیع

 

 .3و 2،و1األسئلة  إكمال عاًما، یُرجى 18إذا كنت ولي أمر، أو وصي قانوني لشاب الرعایة البدیلة حالیًا أو سابقًا دون عمر : القسم ب
األربعة األخیرة من رقم  واألرقام بالكشف عن اسم الشاب المذكور أدناه،  OCFS،  بھذه الصفة، أسمح لـ أنا ولي األمر أو الوصي القانوني للشاب الوارد أدناه .1

لھدف واحد، تتمثل في تقییم أھلیة  NYSEDالضمان االجتماعي الخاص بھ، والوضع الحالي أو السابق للشاب بالرعایة البدیلة إلى إدارة التعلیم بوالیة نیویورك 
 ال نعم       ).      FYCSI( في الكلیة یین من خالل برنامج مبادرة نجاح شباب الرعایة البدیلةالشاب للحصول على الخدمات والدعم اإلضاف

نجاح شباب الرعایة  بالكشف عن بیانات الطالب التالیة والحالة األھلیة للشاب إلى مؤسسة التعلیم العالي الُمسجل فیھا الشاب حالیًا من أجل برنامج مبادرة NYSEDتسمح كذلك لـ 
 ).Foster Youth College Success Initiative, FYCSI( في الكلیة البدیلة

 بیانات الطالب .2
      : اسم كلیة أو جامعة الطالب. أ

      /       /       : تاریخ التسجیل. ب
      : االسم األول للطالب. ج
      : للطالب إسم العائلة . د

      : اسم المؤسسة. ھـ
      /       /       : تاریخ میالد الطالب. و
     : الخاص بك) Social Security Number, SSN(أربعة أرقام من رقم الضمان االجتماعي آخر یُرجى كتابة فقط . ز

 بیانات الوصي القانوني .3
      : اسمك األول. أ

      : سم عائلتكا . ب
      : صلتك بالطالب المذكور أعاله؟. ج
      : في الكلیة من التواصل معك بشأن برنامج مبادرة نجاح شباب الرعایة البدیلة NYSEDیُرجى كتابة عنوان البرید اإللكتروني لتتمكن . د

      : یُرجى كتابة رقم الھاتف الخاص بك كخیار آخر لالتصال. ھـ
      : العنوان البریدي. و
      /       /        :التاریخ       X :التوقیع

 أین أُرسل النموذج المكتمل؟
      /       /        :الموعد النھائي    FCY4College@ocfs.ny.gov :إرسال نموذج الموافقة بالبرید اإللكتروني عبر البرید اإللكتروني التاليیُرجى 

 .نموذج الموافقة األھلیة أو التمویل لھذا البرنامج إكمال ال یضمن 
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