
Առաջին դասարանի քոլեջի 

հաջողության հիմնադրամ 
 

Ի՞նչ է Առաջին դասարանի քոլեջի հաջողության հիմնադրամը 

Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջանի (GUSD) քոլեջի հաջողության հիմնադրամը երեխաների 

համար խնայողական հաշվի ծրագիր է: Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջանը, 2020 թվականի 

հունիսի 1-ի դրությամբ, քոլեջի խնայողական հաշիվներ կբացի կրթաշրջանի դպրոցներում ընդունված 

բոլոր առաջին դասարանցիների համար։  

Օգտվելով Կալիֆորնիայի Աշակերտի աջակցության հանձնաժողովի դրամաշնորհային միջոցներից` 

կրթաշրջանը 50 դոլար կհատկացնի յուրաքանչյուր առաջին դասարանի աշակերտի քոլեջի 

հիմնադրամի հաշվին: Այդ գումարը կներդրվի աշակերտի (նպաստընկալի) անունից: Այն հնարավոր 

կլինի դուրս բերել այն ժամանակ, երբ նպաստընկալն ավարտի GUSD-ի ավագ դպրոցը և ընդունվի քոլեջ 

կամ կարիերայի կրթության ծրագրում։ Առաջին դասարանի քոլեջի հաջողության հիմնադրամի ծրագրի 

միջոցով ընտանիքները նաև խրախուսվում են անհատական հաշիվներ բացել իրենց երեխաների 

համար և գումար խնայել նրանց ապագայի համար: 

 

Ի՞նչու է GUSD-ին առաջարկում այս ծրագիրը  

Քանի որ տնտեսությունը շարունակում է վերափոխվել, անհերքելի իրականություն է դարձել 

բարձրագույն կրթության կամ մասնագիտական պատրաստվածության անհրաժեշտությունը 

աշխատաշուկայում: Բարձրագույն կրթություն ստանալու գինը շարունակում է աճել յուրաքանչյուր 

անցնող տարվա հետ: Այս խնդրի լուծման արդյունավետ միջոցներից մեկն այն է, որ սկսեք 

հնարավորինս շուտ խնայել քոլեջի համար: Քոլեջի համար խնայելը ներառում է ժամանակի ու ջանքերի 

գործադրում՝ հավաստի տեղեկատվություններ հավաքելու համար: Արդյունքում, ընտանիքներից շատ 

քչերն են ավանդաբար իրենց երեխաների համար քոլեջի խնայողական հաշիվներ բացել: Առաջին 

դասարանի քոլեջի հաջողության հիմնադրամի միջոցով, GUSD-ը մտադիր է քաջալերել քոլեջի համար 

գումար խնայելու գաղափարը` Գլենդելի ընտանիքներին օգնելով, որ արդյունավետ քայլեր ձեռնարկեն 

իրենց երեխաների ապագայի ուղղությամբ:  

 

Ինչո՞ւ է կարևոր առաջին դասարանի քոլեջի խնայողությունը GUSD-ի ընտանիքների 

համար: 

Վաղ տարիքում քոլեջի խնայողական հաշիվներ բացելը խթանում է GUSD-ի ընտանիքներին, որ սկսեն 

իրենց երեխանների անունից գումար հավաքել և երկար ժամանակահատվածում կանոնավոր 

ներդրումներ կատարել քոլեջի խնայողական հաշիվներում: Հաշվարկվում է, որ այսօր խնայված 

յուրաքանչյուր դոլարը ապագայում մոտ 2.44 դոլար շահույթ է լինելու` դրան գումարած 

տոկոսագումարը: Ներդրումներից մի քանի տարբերակներ այսօր ավելի բարձր շահույթ են 

առաջարկում ԱՄՆ-ի տնտեսության մեջ: 



Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ քոլեջի խնայողական հաշիվ ունենալը խիստ կապված է 

քոլեջ հաճախելու հետ: Հաշիվ ունենալն ազդեցություն է ունենում քոլեջի գրանցման և հաճախելիության 

վրա՝ անկախ հաշիվում խնայված գումարի չափից։ Աշակերտներից շատերի համար, հաշիվ ունենալը 

ծրագրավորման ակնկալիքներ է սահմանում` ավագ դպրոցից հետո ուսումը շարունակելու համար, 

ինչը հանգեցնում է տարրական, միջին և ավագ դպրոցներում մեծ ջանքերի ու ուսումնական 

ներգրավվածության: Ժամանակի ընթացքում դա մեծացնում է պատրաստվածության և ուսումնական 

նվաճումների մակարդակը: 

 

Որտեղի՞ց է գալիս այս հիմնադրամը 

Այս ծրագրի ֆինանսավորումը ամբողջությամբ տրամադրվում է Կալիֆորնիայի Աշակերտի 

աջակցության հանձնաժողովի դրամաշնորհների և մասնավոր նվիրատվությունների միջոցով։  GUSD-ի 

ոչ մի հատկագումար չի օգտագործվում այս ծրագրի համար: 

 

Ինչպե՞ս է գործում քոլեջի հաջողության հիմնադրամի ծրագիրը` 

 

Հաշվի կառուցվածքը 

GUSD-ի «Առաջին դասարանի քոլեջի հաջողության հիմնադրամ»-ը նախատեսում է, որ յուրաքանչյուր 

առաջին դասարանի աշակերտ (նպաստընկալ) կունենա երկու խնայողական հաշիվ: GUSD-ը կստեղծի 

առաջին հաշիվը ScholarShare-ի հետ: ScholarShare-ը Կալիֆորնիա նահանգի քոլեջի խնայողությունների 

529 ծրագիր է: GUSD-ն կօգտագործի այս հաշվի ձևահարթակը՝ ծրագրում $50 ներդրումներ կատարելու 

յուրաքանչյուր առաջին դասարանի սովորողի համար, ով ընդունվել է GUSD-ի դպրոց` 2020 թվականի 

հունիսի 1-ի դրությամբ: 

Երկրորդ հաշիվը կարող է ստեղծվել ուղղակիորեն առաջին դասարանի աշակերտի ծնողի կամ 

խնամակալի կողմից: GUSD-ը համագործակցել է Գլենդելի կրթաշրջանի դպրոցների վարկային միության 

հետ (GASCU) ընտանիքներին օգնելու` քոլեջի խնայողությունների հաշիվներ ստեղծելու հարցում: GASCU-

ի աշխատակիցները կայցելեն GUSD-ի դպրոցները և կօգնեն ընտանիքներին ստեղծել իրենց հաշիվները: 

Այս հաշիվները կոչվում են Coverdell հաշիվներ և նման են կանոնավոր, տոկոսաբեր, խնայողական 

հաշիվների։ 

Ծնողները կամ խնամակալները հնարավորություն կունենան «Outcome Tracker» նախագծված ծրագրի 

միջոցով հասանելիություն ունենալ երկու հաշիվներին։ 

 

Ծրագրի կամավոր մասնակցություն 

«Առաջին դասարանի քոլեջի հաջողության հիմնադրամ»-ի մասնակցությունը խիստ կամավոր է: Մինչ 

բոլոր առաջին դասարանների երեխաներն ինքնաբերաբար ընդգրկվում են այս ծրագրում, 

ընտանիքները կարող են հրաժարվել մասնակցությունից` լրացնելով ծրագրից դուրս գալու առցանց ձևը 

կամ նամակ ուղարկելով՝ Գլենդելի Աշակերտների աջակցման ծառայությունների բաժինը, որի հասցեն 

է` 223 North Jackson Street, Glendale CA 91206.  



Չկան ծախսեր կամ վճարներ 

Ծրագրին մասնակցելու հետ կապված ծախսեր կամ վճարներ չկան: Հաշիվների հետ կապված ամսական 

վճարներ կամ ծախսեր չկան: 

 

Նպաստ 

Ներկայումս GUSD-ն  50 ԱՄՆ դոլարի կորիզ գումար է տրամադրում կրթաշրջանի յուրաքանչյուր 

առաջին դասարանի աշակերտին: Այս գումարը ներդրվում է տարիքին համապատասխան պորտֆելի 

մեջ՝ հիմնվելով քոլեջի ընդումնման ակնկալվող տարվա վրա: Ծրագրի նպաստընկալը, 

հասանելիություն չի ունենա սույն հիմնադրամին` GUSD-ի ավագ դպրոցն ավարտելուց առաջ։ Ներդրված 

գումարի շուկայական արժեքը նպաստընկալին հասանելի կլինի GUSD-ի ավագ դպրոցն ավարտելու 

պահին և ուղղակիորեն կուղարկվի քոլեջի կամ կարիերայի նախապատրաստման 

ծրագրերին`աշակերտի ծախսերը փոխհատուցելու համար։ 

 

Շրջանավարտ 

Այն աշակերտները, ովքեր GUSD- ում գրանցվել են որպես առաջին դասարանի աշակերտ, նույնպես 

պետք է ավարտեն GUSD-ի ավագ դպրոցը` այդ առավելությունները ստանալու համար։ Որևէ ժամանակ 

կրթաշրջանից հեռանալը կհանգեցնի ծրագրի նպաստների կորստին: Այնուամենայնիվ, աշակերտը 

հնարավորություն կունենա հասանելիություն ունենալ ցանկացած քոլեջի խնայողական հաշվին, որը 

ստեղծվել է իր ծնողի/խնամակալի կողմից: 

 


