SoarMA ៖ សន្ល ឹកព័ត៌មាន្

តតើ SoarMA ជាអ្វ ី?
ជាកម្ម វ ិធីសាកល្បងដែល្មានរយៈពេល្េីរឆ្នាំ ដែល្ត្រូវបានបពងក ើរព ើង ពោយអនុពោម្ពៅតាម្ជាំេូកទី 133
ននត្កម្ឆ្នាំ 2016 វាគឺជាច្បាប់សកល្ ជាកម្ម វ ិធីគណនីយឧបរថ ម្ភត្បាក់ទុនសនស ាំ ដែល្បានពរៀបច្បាំពែើម្បីជួយែល្់កុមារ
និងត្គួ សារពៅរែឋ មា៉ាសាឈូ ពសរដែល្មានត្បាក់ច្បាំណូល្ទាប ឲ្យមានល្ទធភាេអាច្បសនស ាំត្បាក់សត្មាប់ការអប់រំ
និងការបណ្តុះបណ្ត
ា ល្ពត្កាយពរៀនច្បប់ពៅវ ិទាល្័យ ។ គពត្មាងផ្្ ច្បពផ្ា
ួ
ើម្ពនុះ បានទទួ ល្
ម្ូ ល្និធិឧបរថ ម្ភតាម្រយៈភាេជានែគូ រវាងវ ិស័យសាធារណៈ និងឯកជន នឹងជួ យោក់ទុនសនស ាំបង្គងរប់
ត្េម្ទា ាំងហិរញ្ញ វរថតច្បាំព ុះកម្ម វ ិធីសិកា ។ គណនីសនស ាំដផ្នការ 529 ទា ាំងអស់ពនុះ ដែល្ជារបស់ម្ហាវ ិទាល្័យ នឹងត្រូវ
ផ្ា ល្់ជូនតាម្រយៈការ ិយាល្័យររនាគារ និងអគរ ពល្ខាធិកាដផ្ន កទទួ ល្ថវ ិកាននរែឋ មា៉ាសាឈូ ពសរ (Office of the
Massachusetts State Treasurer and Receiver General) កនតងកិច្បចសហត្បរិបរា ិការជាម្ួ យនឹងអាជាាធរ
ហិរញ្ញ វរថតននរែឋ មា៉ាសាឈូ ពសរ (MEFA-Massachusetts Educational Financing Authority) និង Inversant ។
កម្ម វ ិធី SoarMA សត្មាប់សាកល្បងពៅសហគម្ន៍ គឺជាកម្ម វ ិធី “ជុាំទី II” របស់អនកច្បូ ល្រ ួម្ពៅរែឋ មា៉ាសាឈូ ពសរ
ដែល្ច្បូ ល្រ ួម្កនតងកម្ម វ ិធីម្ូល្និធិត្បឈម្ការងារទីត្ក ុង របស់ទុនបត្ម្ ុងសហេ័នធ (Federal Reserve’s Working
Cities Challenge grant program) ។ ទីត្ក ុងទា ាំងពនាុះមានែូ ច្បជា ត្ក ុងហាពវ ើហុិល្ (Haverhill) ូ ដវ៉ែល្ (Lowell)
ភិរពហវ ៀល្ (Pittsfield) ង្គសរិងពហវ ៀល្ (Springfield) និងវ៉ែពេសទ ឹ (Worcester) ។

តតើអ្វីជាបំណងរ ួម ន្ិងតោលតៅរបស់ SoarMA?
បាំណងរបស់ SoarMA គឺពែើម្បីជួយែល្់សិសសពៅរែឋ មា៉ាសាឈូ ពសរ ត្េម្ទា ាំងត្គួ សាររបស់េួកពគ ឲ្យអាច្បសនស ាំត្បាក់
សត្មាប់ការសិកាពៅឧរា ម្សិកា បណ្តុះទសសនៈវ ិជជ មានច្បាំព ុះការសនស ាំត្បាក់ ការបពងក ើរអរា សញ្ញញណ
ប័ណណសនាពៅតាម្សហគម្ន៍ដែល្មានត្បាក់ច្បាំណូល្ទាប និងពរៀនជាំនាញសាំខាន់ៗដផ្ន កហិរញ្ញ វរថត ។
កម្ម វ ិធី SoarMA នឹង
ពបា ជាាកនតងការចារ់ដច្បងធនធានរបស់ខ្ល ួនសត្មាប់ពត្ជាម្ដត្ជងពគាល្បាំណងទា ាំងបីជាពគាល្ការណ៍ ។ ទីម្ួយ
កម្ម វ ិធីពនុះ មានបាំណងបពងក ើនភាគរយននការសនស ាំត្បាក់ជាត្គួ សារ សត្មាប់ការអប់រំពៅឧរា ម្សិកា
ពៅតាម្សហគម្ន៍ជាពគាល្ពៅទា ាំងអស់ ។ ទីេីរ កម្ម វ ិធីពនុះមានបាំណងផ្ា ល្់ជូនកម្ម វ ិធីការ
អប់រំហិរញ្ញ វរថតដែល្មានគុណភាេខ្រ សែ
់ ល្់ត្គួ សារ ពែើម្បីបពងក ើរបានជាវបបធម្៌ច្បាំព ុះការសនស ាំត្បាក់ពែើម្បីអនាគរ
និងការត្គប់ត្គងថវ ិកាត្បកបពោយនិរនា រភាេ ។ ទីបី
កម្ម វ ិធីពនុះមានបាំណងជត្ម្ ុញឲ្យសិសសច្បុុះព្មុះច្បូ ល្ពរៀនឲ្យបានពត្ច្បើនពត្កាយច្បប់ វ ិទាល្័យ
និងអត្តាបញ្ច ប់ការសិកាមានកត្ម្ិរខ្រ ស់ ច្បាំព ុះទីត្ក ុងទា ាំងអស់ពនុះ
បងក ការពល្ើកទឹកច្បិរាសត្មាប់ការសិកាពៅឧរា ម្សិកាច្បាំព ុះកុមារដែល្ងាយរងពត្គាុះខាងដផ្ន កពសែឋ កិច្បច
និងកុមារដែល្ម្ិនមានឱកាសត្គប់ត្គាន់ ។

ិ
តតើអ្វីជាគណន្ីសន្សំមហាវទ្យាល័
យ 529?
គណនីយទា ាំងអស់ដែល្មានផ្ា ល្់ជូនតាម្រយៈកម្ម វ ិធី SoarMA គឺជា “ដផ្នការ 529”
ដែល្ជាដផ្នការវ ិនិពយាគច្បាំពណញេនធ ដែល្អនុញ្ញញរពោយវគរ ទី 529 ននត្កម្ត្បាក់ច្បាំណូល្នផ្ទ កនតង (Internal
Revenue Code) ពហើយត្រូវបានពរៀបច្បាំព ើង ពែើម្បីជត្ម្ ុញឲ្យមានការសនស ាំត្បាក់សត្មាប់ការសិកាពៅឧរា ម្សិកា ។
គណនីយទា ាំងអស់ពនុះ មានការផ្ា ល្់ជូនជាេិពសសតាម្រយៈ EMFA’s U.Fund
ដែល្ឧបរា ម្ភពោយកុម្៉ាុងដវល្ននរែឋ មា៉ាសាឈូ ពសរ (Commonwealth of Massachusetts)

ពហើយត្គប់ត្គងពោយត្ក ុម្វ ិនិពយាគហវ វ៊ិដែល្ិធី (Fidelity Investments) ។
គណនីយទា ាំងអស់ដែល្បពងក ើរព ើងតាម្រយៈកម្ម វ ិធី SoarMA មានរ ួម្បញ្ចល្
ូ ការោក់ត្បាក់ែាំកល្់ច្បាំនួន $50
័ នាពេល្អនាគរ ។
ពែើម្បីជួយែល្់ត្គួ សារឲ្យចាប់ពផ្ា ើម្ោក់ត្បាក់សនស ាំសត្មាប់ភាេពជាគជយ
ការទទួ ល្បានត្បាក់ច្បាំណូល្កនតងគណនីយដែល្ម្ិនបាច្ប់បង់េនធ
ពហើយអន កអាច្បែកត្បាក់សនស ាំពនាុះយកម្កពត្បើពៅតាម្ពគាល្បាំណងពោយម្ិនចាាំបាច្ប់ត្រូវបង់េនធ សហេ័នធ
និងរែឋ ពល្ើេនធត្បាក់ច្បាំណូល្ ព ើយ ។ ការច្បូ ល្រ ួម្ច្បាំព ុះគណនីយពនុះ គឺជាអវ ើដែល្ម្ិនចាាំបាច្ប់ការ់េនធ
ពហើយក៏ម្ិនត្រូវបង់នថៃ ពសវាកម្ម ដថរកាគណនីយពនុះព ើយ ។ គណនីយនីម្ួយៗ អាច្បមានត្បាក់ជាអរិបរមាច្បាំនួន
$375,000 សត្មាប់អនកទទួ ល្ផ្ល្មានក់ៗ ។

ន្រណាអាចចុះត្មុះតបើកគណន្ីយតន្ុះបាន្?
កម្ម វ ិធីពនុះ គឺពបើកច្បាំហច្បាំព ុះសិសសថ្ននក់ទីត្បាាំេីរទា ាំងអស់
ដែល្បានច្បុុះព្មុះច្បូ ល្ពរៀនពៅអនុ វ ិទាល្័យែូ ច្បខាងពត្កាម្ ដែល្ចាប់ពផ្ា ើម្កនតងឆ្នាំសិកា 2017-2018 ៖
▪
▪
▪

តៅទ្យីក្ក ុង Haverhill ៖ អនុ វ ិទាល្័យ
Consentino Middle School

▪

តៅទ្យីក្ក ុង Lowell ៖ អនុ វ ិទាល្័យ Stoklosa
Middle School

តៅទ្យីក្ក ុង Springfield ៖ អនុ វ ិទាល្័យ South
End Middle School

▪

តៅទ្យីក្ក ុង Worcester ៖ អនុ វ ិទាល្័យ
Worcester East Middle School

តៅទ្យីក្ក ុង Pittsfield ៖ អនុ វ ិទាល្័យ Reid

Middle School

តតើខ្ញំអាចចុះត្មុះតបើកគណន្ីយបាន្តៅតពលណា?
ការពបើកទទួ ល្ច្បុុះព្មុះសត្មាប់កម្ម វ ិធី SoarMA នឹងពធវ ើព ើងពៅពេល្ចាប់ពផ្ា ើម្ឆ្នាំសិកា 2017-2018
សត្មាប់សិសសថ្ននក់ទីត្បាាំេីរ ដែល្បានច្បុុះព្មុះច្បូ ល្ពរៀនពៅសាោសហគម្ន៍ដែល្ច្បូ ល្រ ួម្កនតងកម្ម វ ិធីពនុះ ។
អន កអាច្បច្បុុះព្មុះពែើម្បីទទួ ល្បានេ័រ៌មានបច្បចតបបនន ភាេពៅឯ SoarMA529.org

តតើវាមាន្ដំតណើរការយ៉ាងដូ ចតមេ ច?
ច្បាំព ុះត្គួ សារទា ាំងឡាយណ្តដែល្ចាប់អារម្ម ណ៍ច្បុុះព្មុះគណនីយ 529 តាម្រយៈកម្ម វ ិធី SoarMA
នឹងត្រូវបាំពេញសាំណុាំដបបបទអនឡាញពៅកនតងវ៉ែ៊ិបនសរ៍ MEFA ។ ពត្កាយពេល្បពងក រ
ើ គណនីយបានពហើយ
ត្គួ សារអាច្បចាប់ពផ្ា ើម្ោក់ត្បាក់ច្បូល្ ពហើយនឹងទទួ ល្បានត្បាក់សនស ាំបង្គងរប់េីកម្ម វ ិធី SoarMA
ពៅពេល្ដែល្អន កបានោក់ត្បាក់សនស ាំត្គប់ច្បាំនួន $100 ពៅកនតងឆ្នាំទីម្ួយតាម្ត្បរិទិន ។

តេតអ្វ ីខ្ញំក្តូវចុះត្មុះយកគណន្ីយតន្ុះ?
គណនីយសនស ាំត្បាក់សត្មាប់ការសិកសពៅម្ហាវ ិទាល្័យ គឺជា វ ិធីម្ួយែ៏មានត្បសិទធិភាេសត្មាប់ត្គួ សារ
កនតងការត្គប់ត្គងភាេត្បឈម្ច្បាំព ុះការព ើងនថៃ ដផ្នកឧរា ម្សិកា ។ គណនីយពនុះ
ជាឧបករណ៍អាច្បបងាាញេីភាេមានត្បពយាជន៍ម្ួយ ដែល្ជួ យពយើងបានកនតងការទទួ ល្បានការអប់រំ
និងពសច្បកា ីត្បាថ្ននរបស់កមា
ុ រ ។ យុវវ ័យដែល្ធាំធារ់ ពហើយបានែឹងថ្នខ្ល ួនមានគណនីយសនស ាំម្ួ យ

សត្មាប់ជួយផ្រ រផ្
់ រ ង់ហិរញ្ញ វរថតែល្់ការសិកាពៅម្ុខ្របស់ពគ គឺមានភាគរយខ្រ សក
់ ន ត ងការសពត្ម្ច្បកា ីត្បាថ្ននកនតងការសិកា
ជាងពកម ងដែល្ម្ិនមានគណនីយពនុះ ។ ការសិកាត្សាវត្ជាវក៏បានបងាាញផ្ងដែរថ្ន កុមារដែល្មាន
គណនីយត្បាក់សនស ាំ ជារ ួម្មានច្បាំនួនត្បាាំេីរែងពត្ច្បើនជាងអន កដែល្ម្ិនមានគណនីយសនស ាំ កនតងការ
ច្បូ ល្ពរៀនពៅម្ហាវ ិទាល្័យ ។
សិសស និងត្គួ សារដែល្ច្បុុះព្មុះច្បូ ល្រ ួម្កនតងកម្ម វ ិធី SoarMA ក៏នឹងទទួ ល្បានផ្ល្ត្បពយាជន៍េីកម្ម វ ិធីអប់រំហិរញ្ញ វរថត
ដែល្បានោក់បញ្ចល្
ូ ជាម្ួ យនឹងសកម្ម ភាេសាកល្បងពនុះផ្ងដែរ ។ ជាម្ួ យនឹងកម្ម វ ិធីបង្គងរប់ត្បាក់សនស ាំ
ពែើម្បីពល្ើកទឹកច្បិរាឲ្យត្គួ សារសិសសពច្បុះសនស ាំត្បាក់ កម្ម វ ិធីសិកាហិរញ្ញ វរថតដែល្ពៅថ្ន “វែដ ននការសនស ាំត្បាក់” នឹងត្រូវ
សត្ម្បសត្ម្ួ ល្ពោយ Inversant ដែល្ជាអងរ ការម្ួ យជួ យកនតងការេត្ងឹងអាំណ្តច្បហិរញ្ញ វរថត
និងការសពត្ម្ច្បល្ទធ ផ្ល្ច្បាំព ុះការសិកាថ្ននក់ឧរា ម្ សត្មាប់សហគម្ន៍ដែល្មានត្បាក់ច្បាំណូល្ទាប ។
សត្មាប់ត្គួ សាររបស់សិសស គឺត្រូវទទួ ល្បានផ្ល្ត្បពយាជន៍េីការសិកាពគាល្ការណ៍គនៃ ឹុះហិរញ្ញ វរថតដែល្
ោរត្រោងពល្ើសេីកាីត្បាថ្ននននការអប់រំពៅឧរា ម្សិកា
ពហើយអាច្បជួ យេួ កពគបពងក ើរបាននូ វអរា ច្ប រ ិកវ ិជជ មានច្បាំព ុះការសនស ាំត្បាក់ និងសាថប័នហិរញ្ញ វរថត ។

ិ SoarMA?
តេតអ្វ ីបាន្តគតក្រើសតរ ីសឲ្យសាលាខ្ញំចូលរ ួមកនញងកមម វធី
ពោយគិរអាំេីទាំនាក់ទាំនងការការជិរសន ិរជាម្ួ យនឹងររនាគារ ធនាគារទុនបត្ម្ ុងសហេ័នធននត្ក ុងបូ ស្តន
(Federal Reserve Bank of Boston) ត្េម្ទា ាំងភាេត្សបគានននពគាល្បាំណងរបស់កម្ម វ ិធីសាកល្បង
ជាម្ួ យនឹងភាេត្បឈម្ការងារទីត្ក ុង (Working Cities Challenge) គឺសាោទា ាំងអស់ពនុះ
ជានែគូ ដបបធម្ម ជារិច្បាំព ុះកម្ម វ ិធី SoarMA សាកល្បង ។ ពោយការពត្ជើសពរ ើសយកសាោទា ាំងត្បាាំពនុះ កម្ម វ ិធី
SoarMA បានេលតុះបញ្ញចាំងយា៉ាងត្រឹម្ត្រូវច្បាំព ុះភាេច្បត្ម្ ុុះដផ្ន កវបបធម្៌ និងភូ ម្ិសាង្គសា ននកុម្៉ាុងដវល្
កនតងពេល្ដែល្ខ្ល ួនកាំេុងពធវ ើការពែើម្បីកសាងអន កែឹកនាាំជនា
ាំ ន់ពត្កាយកនតងសហគម្ន៍របស់ពយើង ។
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