
عائلة أوكالند،

 

Oakland من ً ً بكم في برنامج Brilliant Baby! يعد برنامج Brilliant Baby جزءا مرحبا

Promise. تتمثل رؤية Oakland Promise في تخريج طالب مدارس أوكالند بالتطلعات

المرغوبة والموارد والمهارات التي تلزمهم إلكمال مرحلة الجامعة وااللتحاق بالمهن

التي يحلمون بها.

 

ويعد برنامج Brilliant Baby مورداً للوالدين واألوصياء أثناء السنوات األوىل المهمة من

حياة الطفل. ويتمثل الهدف الذي نضعه نصب أعيننا في دعمك لتمهيد طريق النجاح

أمام طفلك فيما يخص دراسته وحياته. سيستفيد طفلك أثناء نشأته في مدينة أوكالند

من موارد Oakland Promise وخدماتها المتضمنة في النظام التعليمي K-12،كما

سيحصل عىل إحدى المنح الجامعية وبرنامج إرشادي لخريجي المرحلة الثانوية.

 

فالعمل عىل تهيئة أطفالنا للنجاح في الحياة والتحصيل العلمي يبدأ من لحظة الوالدة.
فهي رحلة تملؤها السعادة وصور التنمية. نشكرك عىل إتاحة الفرصة لنا لنكون جزءاً

من هذه الرحلة. ويشرفنا تقديم الدعم في إذكاء طموح طفلك!

 

 

مع تحيات،

 

Amanda Feinstein

مدير برنامج 

 Brilliant Baby
 

 

فرصة تغير مسار حياة طفلك

BRILLIANT BABY 
OAKLAND PROMISE 
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صفحة 2

دعم العائالت التي
لديها أطفال وتعاني
من نقص في الموارد،
وتشمل صور الدعم:
حساب مدخرات

الدراسة الجامعية
وتدريب اإلدارة

المالية، وورش عمل
تعليمية، ودعم

مجتمعي.

إتاحة المنح الجامعية
المبكرة، وورش عمل

للتوعية المالية، ودعم بدء
إنشاء حسابات مدخرات
الدراسة الجامعية، وعقد
زيارات للجامعة، وتقديم

أشكال دعم /موارد ثقافة
الذهاب للجامعة في

المدارس أثناء المراحل

االنتقالية االبتدائية
واإلعدادية والثانوية.

مراكز التعليم المدرسي
التي توفر تقديم ما بعد
المرحلة الثانوية، ودعم
المنح، وفرص التدريب،
ومجتمع يركز عىل الحياة
ما بعد المرحلة الثانوية.

المنح الدراسية،
وأشكال اإلرشاد
واالستشارات:

تسهيل االتصاالت
بين الباحثين
والكليات

والمجتمعات ذات

الصلة.  

OAKLAND PROMISE
االلتزام من الوالدة وحتى الحياة المهنية

مرحباً بكم في Oakland Promise! نهدف إىل تقديم سبل الدعم لك ولطفلك
عىل مدار كل مرحلة من مراحل التعليم والمراحل االنتقالية المهمة في الحياة

(الوالدة، المرحلة االبتدائية، والمرحلة الثانوية، والمرحلة الجامعية، وما بعدها).

من رياض األطفال
إلى الجامعة

إكمال سنواتدخول الجامعة
الجامعة وِمنحها

Brilliant Baby



 
ينقسم برنامج Brilliant Baby إىل ثالثة محاور

رئيسية: 

 Oakland Promise Brilliant Baby!

نأمل أن تتفضل بزيارة صفحة Oakland Promise Brilliant Baby Community عىل وسائل
التواصل االجتماعي!

حساب مدخرات

الدراسة الجامعية
بمبلغ 500 دوالر

my529 لطفلك عىل

تدريب اإلدارة المالية

بإعانات مالية للوالدين

واألوصياء.

المجتمع وروابط
الموارد المتاحة

للعائالت التي لديها

أطفال صغار.

 

البريد اإللكتروني:
brilliantbaby@oakladpromise.org

 

   
 

 
 

B r i l l i a n t B a b y

@ B r i l l i a n t B a b y O P

@ B r i l l i a n t B a b y O P

 الهاتف:
(510-858-6054) 

:Brilliant Baby اتصل بـ

 

يتضمن هذا الكتيب معلوماٍت عن البرنامج والمواد الخاصة باالشتراك في تدريب

 اإلدارة المالية

صفحة 3

مرحباً بكم في عائلة



يعد حساب مدخرات الدراسة الجامعية بمبلغ 500 دوالر باسم طفلك عىل            واحداً من أعىل

برامج االدخار للدراسة الجامعية عىل مستوى البلد.

 Brilliant Baby هو مالك الحساب، ويعد طفلك هو المستفيد الوحيد، أما أنت فتكون الطرف

المعني بالحساب

نبذة عن حساب مدخرات الدراسة الجامعية الخاص
بـBrilliant Baby الخاص بك عىل 

بإمكانك معرفة تفاصيل نمو مدخرات
my529.org الحساب الخاص بطفلك عىل

سيتمكن طفلك من سحب هذه األموال
لدفع نفقات الجامعة أو المدرسة المهنية

قبل بلوغ سن 25.

كما سُيرسل بياناً مالياً عبر البريد 4 مرات
في السنة. في حال تغيير عنوان السكن،
.my529.org يُرجى تحديث عنوانك عىل

إذا كنت ترغب في ادخار بعض األموال
لتعليم طفلك الجامعي، فنحن سعداء

لمساعدتك في إنشاء حساب مدخرات آخر
للدراسة الجامعية. غير مسموح بإيداع

Brilliant Baby مدخرات العائلة في حساب

.my529

info@my529.org :البريد اإللكتروني
 

 االتصال بـ              :

 
الهاتف: 800.418.2551

صفحة 4



انقر عىل الدخول إىل الحساب 

انقر عىل نسيت اسم المستخدم وكلمة المرور          

(Forgot Username and Password).

 (Interested Party) اختر الطرف المعني

أعد تعيين الحساب برقم الضمان االجتماعي

(SSN) للطفل.

اتصل بنا إذا كان لديك أي استفسارات. 

 هل نسيت معلومات تسجيل الدخول

الخاص بك؟

.1

.2

.3

.4

.5

(Account Access) انقر عىل الوصول إىل الحساب 

           (Username) أدِخل اسم المستخدم

(Password) وكلمة المرور 

اعرض الحساب عبر اإلنترنت في أي وقت.

 my529.org اذهب إىل

.1

.2

.3

هل لديك أي أسئلة أخرى أو مشكلة
في الوصول إىل حسابك؟

 حدد موعداً

 briliantbaby@oaklandpromise.org :البريد اإللكتروني
الهاتف: 913-9051 (510)

info@my529.org:البريد اإللكتروني
الهاتف: 800.418.2551

 اتصل بـ Brilliant Baby:االتصال بـ            :

صفحة 5

Brilliant Baby             كيفية عرض حسابك عىل

عبر اإلنترنت



يساعدك برنامج تدريب اإلدارة المالية عىل إعداد أهدافك المالية والعمل عىل تحقيقها.

بعد التسجيل في برنامج Brilliant Baby، سيتم تحويلك للتحدث مع أحد مدربي الشؤون

المالية لدعوتك لالشتراك. اتصل بنا وحدد موعداً ألوىل زياراتك لنا!

برنامج تدريب اإلدارة المالية

قم بحضور ورش عمل Brilliant Baby لالستمرار في

Brilliant التعرف عىل الموضوعات المالية مع مجتمع

.Baby

بادر باالشتراك في برنامج تدريب اإلدارة المالية فالعدد محدود، وإذا لم تحضر جلساتك خالل

مدة 12 شهراً، سيتم منح مكانك لفرد آخر.

يدور موضوع الجلسة األوىل عن أهدافك

التي ترغب في تحقيقها لك ولعائلتك فيما

يخص أسلوب المعيشة واألمور المالية.

سيساعدك المدرِّب عىل وضع خطة بسيطة

وسهلة تستطيع من خاللها تحقيق أهدافك.

التِق بمدربك في 6 جلسات. وسيكون

المدرِّب في خدمتك إلرشادك عن أي

شيء عىل مدار الجلسات.

صفحة 6

ستحصل خالل أول ثالثة أشهر من اشتراكك في التدريب المالي عىل إعانة مالية.



يحصل اآلباء الذين لديهم طفل مشترك في برنامج Brilliant Baby عىل 500 دوالر من اإلعانات

المالية التي تمنحها Brilliant Baby. (بإمكانك اختيار طريقة إنفاق اإلعانة المالية. ويستفيد

العديد من العائالت من هذا الدعم المالي وتنفق هذه األموال في تحقيق أحد أهدافها).

Brilliant تواصل مع الزمالء في ورش عمل

Baby ومجموعات القيادة العائلية لتكتسب

المزيد من المهارات التربوية وتتعرف عىل

النصائح التي تخص األمور المالية مع مجتمع

.Brilliant Baby

اإلعانة المالية لتدريب اإلدارة المالية

ً نمنح بطاقات هدايا بقيمة 20 دوالرا

 .Brilliant Baby (للمشتركين) في ورش عمل

(لـ 10 ورش عمل بقيمة 200 دوالر)

نستخدم  PayPal في دفع إعانات التدريب

(تصل اإلعانات إىل 300 دوالر في ثالثة

أشهر). تحدث مع مدرِّبك عن كيفية إنشاء

حساب عىل PayPal، أما إذا كنت من غير

المتعاملين مع البنوك، فهناك خيارات

أخرى أعددناها من أجلك 

اإلعانة المالية المخصصة لورش العمل

أسئلة عن اإلعانات المالية؟

  

البريد اإللكتروني: 

 

   

تفضل باالتصال بنا عىل

يمكنك الحصول عىل إعانة مالية بقيمة 100 دوالر

عن أي ثالثة أشهر تشارك فيها مشاركة إيجابية

وفعالة في التدريب.

الهاتف: 

اإلعانات المالية لبرنامج تدريب اإلدارة

المالية

صفحة 7

(510)-858-6054
 

diego@oaklandpromise.org 
 



 
 

مجموعة القيادة العائلية
نعقد هذه الجلسة 4 مرات في العام لالستفادة من
إمكانيات اآلباء كشركاء في عملية تعليم أطفالهم

وتسهيل نمو طفلك العاطفي واالجتماعي بشكل صحي.

الرسائل اإلخبارية ووسائل التواصل
االجتماعي

استلم رسائل إخبارية شهرية سنرسلها لك عبر بريدك
اإللكتروني، وتابعنا عىل وسائل التواصل االجتماعي كي تكون

عىل علم بآخر المستجدات فيما يخص ورش عمل

BRILLIANT BABY وفعاليات المجتمع وفعالية يوم المرح
العائلي الذي يُعقد سنوياً.

ماذا بعد BRILLIANT BABY؟
توفير صندوق منح جامعية مبكرة لكل طالب في مرحلة
رياض األطفال. يعد برنامج من رياض األطفال إىل الجامعة

(K2C) مكوناً يختص بالمدارس االبتدائية في
.Oakland Promise 

يساندك BRILLIANT BABY في تحقيق أهدافك وأحالمك فيما يخص مستقبل طفلك، جنباً إىل

جنب مع هدف تعزيز التنمية السليمة ونجاح العملية التعليمية ألطفال مدينة أوكالند

B r i l l i a n t B a b y @B r i l l i a n t B a b y
OP

حساب مدخرات الدراسة الجامعية
والتدريب

قم بحضور ورش العمل المالية التي تعقدها
Brilliant Baby ومجموعة القيادة العائلية لتزيد

من مهاراتك التربوية والمالية، عالوة عىل التواصل
.Brilliant Baby مع أفراد مجتمع

صفحة 8

مجتمع Brilliant Baby وجهات

التواصل فيه



6

Leah  Dav i s  
مدرِّب مالي

Viv ian  Padua
 مدرِّب مالي

Diana  Gamino  
مدرِّب مالي

Diego  P in to
مدير برنامج تدريب اإلدارة

 المالية

r i ta  zhang  
مدرِّب مالي

Sad ie  Wi l l iams  
مدرِّب مالي

Gay lon  Logan  Jr .
مدرِّب مالي

Teresa  Garza
مدرِّب مالي

Saundra  Dav i s
مستشار برنامج تدريب اإلدارة

   المالية

صغحة 9

Reshonda  Wi l l iams  
 مساعد شؤون العمليات

Du lce  Torres-  Pet ty
مدير أول

Amanda Fe ins te in  
مدير برنامج                     

  Brilliant Baby فريق

 
BRILLIANT BABY



مواد برنامج تدريب اإلدارة

المالية

اسم مالك هذا الكتيب:

اسم مدربي:_____________________________________
رقم هاتف مدربي:_______________________

موعدي القادم في: 

صفحة 10

PayPal

اسم المستخدم:________________________
كلمة المرور:_________________________

login.my529.org - موقع التحقق من الحساب :My529

اسم المستخدم:________________________
كلمة المرور:_________________________



عجلة الحياة
استعن بمقياس من 1-10 لتقييم مدى رضاك الحالي لكل فئة من الفئات

التالية، حيث يشير رقم 10 إىل "مرتفع" عن طريق رسم خط عبر هذا القسم

من المخطط الدائري عىل الرقم المناسب.

الجانب

 المالي

الجانب

العاطفي

الجانب

الصحي

الجانب الترفيهي  الجانب األسري

الجانب

الشخصي 

 الجانب

المهني

أخرى:

صفحة 11

31 4 5 6 7 8 9 102



عجلة المستوى المادي
استعن بمقياس من 1-10 لتقييم مدى رضاك الحالي لكل فئة من الفئات التالية،

حيث يشير رقم 10 إىل "مرتفع" عن طريق رسم خط عبر هذا القسم من المخطط

الدائري عىل الرقم المناسب.

الهدف المالي (عىل سبيل

 المثال، السفر للجامعة، 

شراء مشتريات رئيسية):

الهدف المالي (عىل

سبيل المثال،

السفر للجامعة،

شراء مشتريات

رئيسية):

حماية األصول

المالية

بناء األصول المالية (بما في

ذلك االستثمارات ومدخرات

(التقاعد

التخطيط الضريبي

إدارة

القروض

والديون

إدارة األموال

 االدخار

للطوارئ

صفحة 12

31 4 5 6 7 8 9 102



4. كيف يمثل هذا الوضع أهمية

بالنسبة لي؟ 

هدفي المالي

ما وضعي المالي الحالي؟ .1
3. كيف أعرف أنني وصلت إىل

النقطة المرغوبة؟

5. بعد ذلك، سأقوم بـ 3 أشياء

آتية:

2. إىل أين أريد أن أنتقل؟

العقبات الفرص

صفحة 13



صفحة 14

BRILLIANT BABY اتفاقية تدريب
 

اتفاقية التدريب المبرمة بين ___________________________، المدرِّب 
 
و___________________________________________________________، العميل 

 
 
يتطلب إجراء التدريب الناجح االلتزام بعملية التدريب ووجود اتفاق مشترك بين المدرِّب والعميل.  يوافق الطرفان عىل اآلتي: 

 
 

 1.  ___________________________________، سيبدأ المدرِّب في تقديم خدمات تدريبية في

_________________ (التاريخ) عىل أن تستكمل خالل مدة 12 شهراً.

 
 
 

2. يوافق العميل عىل التواصل بشكل صريح مع المدرِّب ويتقبل التعليقات وأشكال المساعدة، فضالً
عن االنخراط بشكل كامل في هذه العملية التدريبية.

3.  خدمات تدريب اإلدارة المالية: أثناء جلسات التدريب، ستناقش مع المدرِّب أهداف مالية بعينها، وقد
تكشف عن ظروف/أهداف عامة في حياتك الخاصة أو المهنية التي تؤثر عىل وضعك المالي.  وستحدد مع مدربك

هدفك (أهدافك) المالية والفرص والعقبات التي قد تواجهك، كما سترسم خريطة طريق لتحقيق تلك األهداف.
المدرِّب عىل علم بموضوعات التمويل الشخصي ويمكنه تقديم معلومات ورؤى تدعم تحقيق أهدافك.يتمثل

الغرض من التدريب أن يكون في شكل شراكة ويتطلب أن تكون المشاركة والمساءلة فعالتين فيه.ستوافق أنت

ومدرِّبك عىل كيفية إدارة التدريب وتوقيته، كما ستحدد اإلجراءات أو "الواجب المنزلي" وسيعود األمر لك للمتابعة
مع مدربك بشأن تقدمك. ال يتم تقديم النصائح المالية في التدريب - فالعميل هو صانع القرار وال يقدم المدرِّب

سوى الدعم والمعلومات والتعليقات، والمساءلة.   في حال كنت بحاجة إىل مساعدة تتجاوز نطاق خبرة المدرِّب،
سيتم تحويلك إىل أحد المتخصصين المهنيين.

4. االلتزام بالوقت: أنت مؤهل للحصول عىل 6 جلسات تدريب كحد أقصى عىل مدى 6 أشهر. تستغرق مدة
جلسة التدريب ساعة واحدة، وقد تستغرق الجلسة األوىل حوالي ساعة ونصف الساعة. يجوز عقد هذه الجلسات إما
وجه لوجه أو في جلسات افتراضية (عبر الهاتف أو تطبيق FaceTime، أو Zoom أو Skype)، كما سيتفق كل من

العميل (أنت) والمدرِّب عىل التواريخ والوقت في الجلسة األوىل.

6. المدة: تحكم هذه االتفاقية عملنا معاً لمدة أقصاها 12 شهراً من المشاركة في التدريب. يجوز لك إنهاء خدمات
Brilliant التدريب ألي سبب، نطلب منك فقط تقديم إشعار قبل الجلسة المقررة والسماح لمدربك أو مدير برنامج

Baby بالتحدث معك في مقابلة ترك التدريب لمدة 15 دقيقة لفهم احتياجاتك ومعالجة أي مخاوف قد تساورك. 
سيساعدنا هذا األمر في تحسين خدماتنا.
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7.  الجلسات الفائتة: إذا لم تتمكن من حضور إحدى الجلسات المقررة، ستوافق أنت والمدرِّب عىل إرسال
إشعار بعدم الحضور لآلخر بمدة التقل 24 ساعة.  إذا فاتك موعداً أو قمت بإعادة جدولته من دون إرسال إشعار
خالل 24 ساعة، ستحدد مع المدرِّب مكالمة تسجيل.يُرجى حضور كل المواعيد/إجراء المكالمات في وقتها.  في حال
تعذر عليك الحضور في الموعد وستتأخر، يُرجى إبالغ المدرِّب قبل بدء الجلسة.  إذا فاتك حضور ثالث جلسات مقررة

دون إبالغ المدرِّب قبلها، سيتم تعليق مشاركتك التدريبية.  وإذا رغبت في العودة لمشاركتك التدريبية، فعليك
.Brilliant Baby إرسال طلب إىل

8. االلتزام بالتدريب: تعد االجتماعات الشهرية هي حجر األساس لهذه العملية وتعد الجلسات الرئيسية في هذا
البرنامج. إذا لم تتمكن من حضور تلك االجتماعات الشهرية، فعليك إبالغ المدرِّب عىل الفور؛ كي يتم تعليق

Brilliant مشاركتك لمدة 6 شهور.  وعندما تكون مستعداً لمعاودة حضور االجتماعات، أرسل طلباً لمدير برنامج
Baby. في هذه الحالة قد ال نتمكن من تحديد مواعيد لك مع نفس المدرِّب السابق.

9. الجلسات االفتراضية/عبر الهاتف: إذا كانت جلساتك التدريبية افتراضية (عبر الهاتف أو برنامج عبر اإلنترنت)،
فستقع عليك مسؤولية بدء مكالمات الجلسة في تاريخها/وقتها المقرر. وسينتظر المدرِّب اتصالك. غالباً ما تكون

محادثات التدريب بمثابة فرصة لمشاركة الموارد أو إلكمال ملء المستندات التي ستحتاج إليها لتتمكن من استخدام

البريد اإللكتروني واإلنترنت بسهولة واالتصال باإلنترنت من خالل الهاتف الذكي أو جهاز الكمبيوتر.

10. السرية: أتعهد أنا  ________________________، المدرِّب، بالتزامي بخلق مساحة من االنفتاح والثقة معك. 
والحفاظ عىل سرية المعلومات التي تعد خارج الموضوعات/األهداف المالية التي تشاركها معي في جلسة التدريب. 
Brilliant Baby  لن يتم تداول معلوماتك المتعلقة بهدفك (أهدافك) المالية وكذلك وضعك المالي إال مع فريق عمل
وشركاء التقييم لقياس كفاءة البرنامج التدريب وتقييمه.  كما أقدر استعدادك لتكون صريحاً وصادقاً وسأحترم طبيعة

أي معلومات تشاركها معي.

 
 11.  االستعداد: هيئ نفسك قبل المجيء لكل جلسة لالشتراك والتحدث في محادثة التدريب.

 
 12. مسؤولية مشتركة: يقع عىل عاتقنا مسؤولية نجاح برنامج التدريب هذا.  ولذا، فاطرح كل األسئلة التي تدور في
ذهنك، وأخبرني بكل األمور التي تراها ناجحة أو األخرى غير الناجحة في شراكتنا، وفي المقابل سأكون ملتزماً بالحضور
وعدم إلقاء األحكام عليك، وخلق مساحة للحوار مع توفير أشكال المساءلة ألخذ خطوات نحو تحقيق أهدافك المالية

وإخبارك بنقاط القوة لديك والنجاحات التي حققتها.
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 يدرك العميل أن خدمات المدرِّب ذات طبيعة استشارية وأن القرارات واإلجراءات التي تؤخذ بناًء عىل مدخالت
المدرِّب هي في النهاية مسؤولية العميل الكاملة. ال يتحمل المدرِّب مسؤولية أي إجراءات يأخذها العميل (أو لم

يتخذها) في هذا الصدد. ال يقدم المدرِّب أي ضمانات، صريحة أو ضمنية، فيما يتعلق بالنتائج التي سيتم
تحقيقها، أو فيما يتعلق بالعواقب المترتبة عىل أي إجراءات يتخذها العميل أو ال يتخذها. ال يجوز استخدام التدريب
كبديل للخدمات العالجية أو للحصول عىل المشورة في مجال الصحة العقلية. يحق للمدرِّب المطالبة بإحالة العميل

.Brilliant Baby إىل أحد المتخصصين في الصحة العقلية أثناء حضور العميل لبرنامج التدريب الخاص بـ

.Brilliant Baby تفيد توقيعاتنا عىل هذه االتفاقية مدى الفهم الكامل لخدمات التدريب التي يقدمها المدرِّب الذي يمثل 

توقيع العميل: ___________________________________________  التاريخ: _________________________________________
 

توقيع المدرِّب: ___________________________________________  التاريخ: _________________________________________
 


