
التقــدم بطلــب لقانــون DREAM الخــاص بعضــو مجلــس الشــيوخ José Peralta بواليــة نيويــورك )"قانــون DREAM فــي 
واليــة نيويــورك"( متــاح اآلن! يمكــن للطــاب غيــر الموثقيــن وغيرهــم مــن الطــاب المهاجريــن اآلن الحصــول علــى 
ــي الخــاص بهــم، بمــا فــي ذلــك برنامــج  ــم العال ــورك ‐لدعــم تكاليــف التعلي ــة نيوي المنــح والمنــح الدراســية التــي تديرهــا والي
المســاعدة فــي دفــع الرســوم الدراســية )Tuition Assistance Program, TAP( فــي نيويــورك. تتوفــر طلبــات التقــدم 

 .www.hesc.ny.gov/dream والمواد الداعمة على

صرحــت مؤسســة خدمــات التعليــم العالــي )Higher Education Services Corporation, HESC( بــأن األهليــة 
ــة نيويــورك أو برنامــج معــادل للمدرســة  ــة فــي والي ــة بوضــع الهجــرة وحضــور مدرســة ثانوي تعتمــد علــى المعاييــر المتعلق

الثانوية في والية نيويورك. 

من يمكنه االستفادة من البرنامج؟
وفًقا لمؤسسة HESC، تعتمد األهلية للحصول على المساعدة المالية على حالة الهجرة الخاصة بك ومتى وأين حضرت وتخرجت من المدرسة الثانوية أو 

حصلت على شهادة معادلة المدرسة الثانوية الخاصة بك.

حاالت الهجرة المؤهلة
وفًقا لمؤسسة HESC، يمكنك التأهل إذا كان لديك تأشيرة )U(، أو تأشيرة )T(، أو وضع الحماية المؤقتة )TPS(، أو اإلجراء المؤجل للقادمين من األطفال 
)DACA(، أو ال يكون لديك وضع هجرة. إذا كنت ال تعيش في والية نيويورك، فيمكنك التأهل أيًضا إذا كنت مواطًنا أمريكًيا أو حاماً للبطاقة الخضراء أو 

الجًئا أو طالب لجوء سياسي.

الحضور إلى المدرسة
يجب أن تثبت أيًضا أنك حضرت في مدرسة في والية نيويورك. بالنسبة للمتقدمين بطلب للحصول على المساعدة المالية للمستوى الجامعي:

إذا تخرجت من مدرسة ثانوية في والية نيويورك:

· يجب أن تكون قد التحقت بمدرسة ثانوية في والية نيويورك لمدة عامين )2( أو أكثر.	
· يجب عليك التقدم بطلب في غضون 5 أعوام من التخرج من المدرسة الثانوية.	

إذا كان لديك شهادة معادلة المدرسة الثانوية في والية نيويورك:

· يجب عليك التقدم بطلب في غضون 5 أعوام من الحصول على شهادة معادلة المدرسة الثانوية.	

يجب على الطاب المتقدمين بطلب للحصول على مساعدة الدراسات العليا التقدم بطلب خال 10 أعوام. 

متى يجب علي التقدم بطلب؟
ــب  ــدم بطل ــى التق ــن عل ــوح اآلن. نحــن نشــجع الطــاب المؤهلي ــورك مفت ــة نيوي ــي والي ــون DREAM ف ــى مخصصــات قان ــب للحصــول عل ــدم بطل التق

في أقرب وقت ممكن. يقبل برنامج TAP طلبات التقدم وفًقا ألولوية التقدم.

قــد يكــون لبعــض المنــح الدراســية والمنــح مواعيــد نهائيــة إضافيــة. تحقــق مــع مدرســتك لمعرفــة المزيــد عــن المواعيــد النهائيــة األخــرى والفــرص التــي قــد 
تكون مفتوحة لك.

 NYSDREAM@applyISTS.com في والية نيويورك، فأرسل رسالة بريد الكتروني إلى DREAM إذا كان لديك المزيد من األسئلة حول قانون 
أو اتصل بالرقم 4372-697-888  للتحدث مع مؤسسة خدمات التعليم العالي، التي تشرف على قانون DREAM في والية نيويورك والمساعدة المالية في 

والية نيويورك. 

 للحصول على معلومات إضافية حول الخدمات التعليمية وقانون DREAM في والية نيويورك، قم بزيارة صفحة MOIA على:
 .on.nyc.gov/NYSDREAMAct
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قانون DREAM في والية نيويورك



األسئلة الشائعة

هل ســيتمتع الطالب غير الموثقين في والية نيويورك بإمكانية الحصول على أشــكال أخرى من المســاعدة الممولة فيدرالًيا في دفع الرســوم الدراســية، مثل 
منح بيل )Pell( والطلب المجاني للحصول على مساعدة الطالب الفيدرالية )FAFSA(؟ 

· ــات FAFSA. يحــق 	 ــل Pell وطلب ــح بي ــل من ــرى، مث ــة األخ ــج الفيدرالي ــة للبرام ــى األهلي ــر عل ــورك ال يؤث ــة نيوي ــي والي ــون DREAM ف ال. قان
للحكومة الفيدرالية وحدها إجراء مثل تلك التغييرات. 

هل سيتيح قانون DREAM في والية نيويورك لمشتركيه )Dreamers( طريًقا للحصول على الجنسية؟ 

· ــج المســاعدة 	 ــى مخصصــات برنام ــن للحصــول عل ــن الطــاب مؤهلي ــر م ــورك، ســيصبح عــدد أكب ــة نيوي ــي والي ــون DREAM ف ال. بموجــب قان
في دفع الرسوم الدراسية في والية نيويورك، بما في ذلك الطاب غير الموثقين. 

· هذا التشريع ال عالقة له بمنح الجنسية. يمكن للحكومة الفيدرالية فقط تغيير القوانين الفيدرالية المتعلقة بوضع الهجرة. 	

· ــك المشــتركين فــي DREAM برنامــج، بمســار 	 ــا فــي ذل ــن، بم ــر الموثقي ــن غي ــد المهاجري ــة لتزوي ــدة دي باســيو الجهــود الفيدرالي تدعــم إدارة العم
للحصول على الجنسية وستواصل دعم العدالة لجميع المهاجرين. 

هل سأضطر إلى اإلفصاح عن وضع الهجرة الخاص بي عند التقدم بطلب للحصول على مساعدة مالية؟ وهل ستخضع هذه المعلومات للحماية؟ 

· ــة 	 ــة. باإلضاف ــد األهلي ــبيل تحدي ــي س ــرة ف ــن وضــع الهج ــورك ع ــة نيوي ــي والي ــون DREAM ف ــن قان ــتفادة م ــم لاس ــب التقدي ــر طل ــم. يستفس نع
إلــى ذلــك، يلــزم الطــاب الذيــن ليــس لديهــم وضــع هجــرة قانونــي تقديــم إقــرار كتابــي مشــفوع بقســم إلــى مدرســتهم يفيــد بأنهــم تقدمــوا بطلــب إلضفــاء 

الشرعية على وضعهم أو سيقومون بذلك بمجرد أن يصبحوا مؤهلين. 

· تحمــي قوانيــن الواليــة والقوانيــن الفيدراليــة معلومــات الطالــب التــي قامــت بجمعهــا إحــدى المؤسســات التعليميــة، بمــا فــي ذلــك المعلومــات التــي تــم 	
جمعها عن وضع الهجرة. 


