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 NYC Kids RISE .1سیو فار کالج
پروگرام کیا ہے؟

 NYC Kids RISEسیو فار کالج پروگرام آپ ،آپ کے
خاندان اور آپ کی برادری کو آپ کے بچے کے مستقبل
کے لیے بچت کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کا ایک
طریقہ فراہم کرتا ہے۔ یہ اسکالرشپ (وظیفے) اور
بچت کا ایک پروگرام ہے جسے آپ کے بچے کے لیے
کالج کو زیادہ قابل رسائی اور قابل حصول بنانے کے
لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ پروگرام ضلع  30کے کنڈر
گارٹن کے تمام طلبا کے لیے—ان کے خاندان کی آمدنی
یا نقل وطن کی حیثِت سے قطع نظر کھال ہے۔
ہر اہل طالب علم کو پہلے سے ہی اسکالرشپس
(وظیفے) دے کر اور خاندانوں کو کالج کے لیے
بچت کے اپنے ذاتی منصوبے بنانے کے لیے آلہ کار
اور معلومات فراہم کر کے  ،سیو فار کالج پروگرام
خاندانوں کو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے بنیاد
رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ سیو فار کالج
پروگرام ہمارے بچوں کو اپنے کالج کے خوابوں کی
تعبیر میں مدد فراہم کرنے کے لیے پوری برادری کو
ساتھ شامل کرے گا۔

 NYC Kids RISE .2سیو فار کالج
پروگرام کا اسکالرشپ واال حصہ
کیسے کام کرتا ہے؟

 NYC Kids RISEخودبخود آپ کے کنڈرگارٹن کے طالب
اکاونٹ میں
علم کے لیے ایک  NYCاسکالرشپ ٔ
خودبخود  $100شامل کرے گا ،ماسوائے یہ کہ آپ
شرکت نہ کرنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ جنوری سے
شروع کرتے ہوئے ،ہم آپ کے ساتھ اپنے بچے کے
اکاونٹ کے لیے اضافی سرمائے وصول
اسکالرشپ ٔ
کرنے کے مواقع کا اشتراک کریں گے۔ برادری کے دیگر
اراکین ،بشمول برادری کی تنظیمیں اور کاروبار ،بھی
آپ کے بچے کو اس کے کالج کے اہداف کے حصول
اکاونٹس میں اپنا
میں مدد کرنے کے لیے اسکالرشپ ٔ
حصہ ادا کرنے کے قابل ہوں گے۔
اسکالرشپ کے سرمائے کو  NY 529ڈائریکٹ پالن میں
اکاونٹ کی ایک ایسی قسم ہے،
لگایا جائے گا ،جو ٔ
جسے خاندانوں کو اسکول کے لیے بچت کرنے میں
مدد فراہم کرنے کے لیے خصوصی طور پر تیار کیا گیا
اکاونٹ میں معاشی مارکیٹوں اور
ہے۔ اسکالرشپ ٔ

Q&A

سرمایہ کاری کی کارکردگی کی بنیاد پر وقت کے ساتھ
پیسوں میں اضافہ یا کمی ہو سکتی ہے۔ اس کا
مطلب ہے کہ جس وقت وہ بچہ کالج کو جائے گا ،تو ہو
اکاونٹ
سکتا ہے کہ اس وقت بچے کے  NYCاسکالرشپ ٔ
میں دستیاب رقم اصلی طور پر جمع کی گئی رقم
سے زیادہ یا کم ہو۔

 NYC Kids RISE .3سیو فار کالج
پروگرام کا بچت واال حصہ کیسے کام
کرتا ہے؟

اکاونٹ میں سرمایہ کاری
اپنے بچے کے اسکالرشپ ٔ
کردہ پیسوں کو بڑھانے کے لیے ،ضلع  30کے کنڈرگارٹن
کے طلبا کے والدین اور سرپرستوں کے پاس بھی کالج
اکاونٹ کھلوانے کا موقع ہو گا۔
کے لیے بچت کا اپنا ٔ
اکاونٹ
والدین ،سرپرست ،رشتہ دار اور دوست اس ٔ
میں براہ راست حصہ ڈال سکتے ہیں اور اپنے بچے
اکاونٹ کے ساتھ اپنی بچت کا
کے  NYCاسکالرشپ ٔ
بیلنس کا حساب رکھ سکتے ہیں۔ جب آپ کے بچے
اکاونٹ مل جائے گا ،تو NYC
کو اس کا اسکالرشپ ٔ
 Kids RISEاس بارے میں مزید معلومات فراہم کرے
گا کہ کالج کے لیے بچت کرنے کے لیے آپ اور آپ کے
خاندان کے لیے موزوں منصوبہ کیسے بنایا جائے۔

 NYC Kids RISE .4سیو فار کالج
پروگرام کیوں بنایا گیا؟

کالج کے لیے پیسے جمع کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔
کئی والدین کے لیے اپنے بچوں کو کالج بھیجنا
ناممکن لگ سکتا ہے۔ تحقیق یہ ظاہر کرتی ہے کہ
جو بچے کالج جاتے ہیں ،وہ اپنی زندگیوں میں بڑی
حد تک زیادہ آمدنی حاصل کرتے ہیں۔ تحقیق یہ بھی
ظاہر کرتی ہے کہ بچت کے لیے  $1سے  $500تک
اکاونٹس رکھنے والے بچوں کا کالج میں
کے چھوٹے ٔ
داخلے کا امکان تین گنا زیادہ ہوتا ہے اور سندیافتہ
ہونے کا امکان کا چار گنا زیادہ ہوتا ہے۔
نیو یارک شہر اور محکمئہ تعلیم کے ساتھ شراکت
میں NYC Kids RISE ،نے خاندانوں کو مدد فراہم کرنے
کے لیے سیو فار کالج پروگرام شروع کیا ہے ،تاکہ وہ
اپنے بچے کے اسکول کے پہلے دن سے ہی کالج کے
لیے بچت اور منصوبہ بندی شروع کر دیں۔
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 .5سیو فار کالج پروگرام میں شرکت
کرنے کا کون اہل ہے؟

اس ابتدائی مرحلے میں ،کوئینز میں ضلع  30پبلک
اسکولوں کے کنڈر گارٹن کے تمام طلباء شرکت کر
سکتے ہیں۔ ضلع  30پبلک اسکول میں جانے والے ہر
کنڈرگارٹن کے طالب علم کو سیو فار کالج پروگرام کی
آوٹ ویوز» کی ابتداء سے اختتام تک خودبخود
«آپٹ ٔ
پروگرام میں شامل کر لیا جائے گا ،ماسوائے یہ کہ ان
کے والدین شرکت نہ کرنے کا انتخاب کریں۔

 .6کون سے اسکول حصہ لے رہے ہیں؟

کوئینز میں ضلع  30کے تمام پبلک اسکولز NYC Kids
 RISEسیو فار کالج پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں۔

 .7میں شرکت کیسے کروں؟

آغاز کرنا اور اپنے بچے کے مستقبل میں سرمایہ کاری
کی ابتدا کرنا آسان ہے۔  NYC Kids RISEسیو فار کالج
پروگرام میں شرکت کرنے کے تین سادے مراحل ہیں:
•خزاں  2017کے دوران ،کوئینز میں ضلع  30کے
کسی پبلک اسکول میں جانے والے ہر کنڈر
گارٹن کے ہر طالب علم کو خودبخود  $100کے
اکاونٹ دے دیا جائے
ساتھ ایک  2017اسکالرشپ ٔ
گا ،ماسوائے یہ کہ ان کا خاندان نہ شرکت کرنے کا
فیصلہ کرے۔
•جنوری سے شروع کرتے ہوئےNYC Kids RISE ،
کی ویب سائٹ پر جائیں اور اپنے بچے کے NYC

اکاونٹ کو دیکھنے اور وقت کے ساتھ
اسکالرشپ ٔ
اپنے بیلنس کا حساب رکھنے کے قابل ہونے کے
لیے سائن اپ کریں۔ جب آپ اپنے اسکالرشپ
اکاونٹ کو دیکھنے کے لیے سائن اپ کرتے ہیں ،تو
ٔ
اکاونٹ میں ایک اضافی رقم جمع
NYC
Kids
RISE
ٔ
کر دے گا۔

•اس کے عالوہ ،جنوری میں شروع کرتے ہوئے ،کالج
کے لیے بچت کرنے کے انتخابات اور اس بارے میں
مزید جاننے کے لیے کسی ورک شاپ میں شرکت
کریں یا  nyckidsrise.orgمالحظہ کریں ،کہ کالج کے
لیے بچت کا ایک ایسا منصوبہ کیسے بنائیں ،جو آپ
اور آپ کے خاندان کے لیے درست ہو۔

Q&A

 .8اگر میں شرکت نہ کروں ،تو کیا ہو گا؟
کنڈرگارٹن کے اہل طلبا کے والدین/سرپرستوں کے
پاس اسکول کو اس بارے میں مطلع کرنے کا ایک
موقع ہو گا کہ وہ اپنے بچے کو سیو فار کالج پروگرام
میں شامل نہیں کروانا چاہتے۔ اکتوبر کے وسط میں،
آپ کے کنڈرگارٹن کلے طالب علم کو ان کے اسکول
آپٹ-آوٹ (خارج ہونے) کا نوٹس
کی جانب سے ایک
ٔ
موصول ہو گا۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے
اکاونٹ یا مستقبل میں
کو  $100کا  NYCاسکالرشپ ٔ
آپٹ-آوٹ نوٹس پر
سرمائے موصول ہوں ،تو آپ کو
ٔ
دستخط کرنے چاہیں اور اسے موصول ہونے کی تاریخ
کے  30دن کے اندر اپنے بچے کے اسکول کو واپس کرنا
چاہیے۔

 .9اگر میں سیو فار کالج پروگرام سے
خارج نہ ہوں ،تو کیا ہو گا؟

خارج ہونے کے  30دن کے دورانیے کے بعد ،محکمئہ
تعلیم  NYC Kids RISEکو کنڈر گارٹن کے ہر اس طالب
علم کے نام اور بنیادی معلومات بھیجے گا ،جن کے
والدین نے سیو فار کالج پروگرام سے خآرج نہ ہونے کا
فیصلہ کیا ہے۔ اس معلومات میں درج ذیل چیزیں
شامل ہوں گی :بچے کا نام ،سالگرہ ،اسکول ،گریڈ،
گھر کا پتہ ،گھر کا فون نمبر ،اور گھر کی زبان؛ اور
والدین/سرپرست کے نام اور رابطہ معلومات (اگر یہ
 DOEکو فراہم کی گئی تھیں تو)۔ اس ڈیٹا کی مدد
سے  NYC Kids RISEکو شرکت کرنے والے ہر بچے کے لیے
اکاونٹ میں
اکاونٹ بنانے اور ٔ
ایک  NYCاسکالرشپ ٔ
 $100جمع کروانے میں مدد ملے گی۔

 .10میری امیگریشن کی صورت
حال میری شرکت پر کیسے اثر انداز
ہوتی ہے؟
اس بات سے قطع نظر کہ بچے یا اس کے اہل خانہ
کی امیگریشن کی صورت حال کیا ہے ،ضلع  30کے ہر
اکاونٹ ملے گا ،ماسوائے
بچے کو ایک  NYCاسکالرشپ ٔ
یہ کہ والدین/سرپرست خود شرکت نہ کرنے کا فیصلہ
کریں۔ جنوری میں NYC Kids RISE ،ایسے اہل خانہ کے
لیے اضافی معلومات فراہم کرے گی جو اسکالرشپ
اکاونٹ کے عالوہ بچت کرنے کے لیے اپنے ذاتی کالج
ٔ
اکاونٹس بھی کھلوانا چاہتے ہوں۔
کے)
(بچے
سیونگ
ٔ
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اکاونٹ کی رقم
 NYC .11اسکالرشپ ٔ
کہاں پر استعمال کی جاسکتی ہے؟
کیا اس کے طریقہ استعمال پر کوئی
پابندیاں موجود ہیں؟

اکاونٹ میں موجود رقم کی سرمایہ
 NYCاسکالرشپ ٔ
کاری  NY 529ڈائریکٹ پالن میں ہوتی ہے اور اس
کو صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہی استعمال کیا
جا سکتا ہے۔ ان میں کالج کے دو سالہ و چار سالہ
پروگرام اور طرز معاش کے دیگر تربیتی پروگرام
شامل ہیں۔ اسکالرشپ کی رقوم کو ٹیوشن،
فیسوں ،آالت ،تعلیمی رہائشی اخراجات کے عالوہ
دیگر ایسی چیزوں پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے جو
دیگر اسکالرشپس میں عام طور پر شامل نہیں
ً
مثل نصابی کتابیں وغیرہ۔ ان رقوم کو نیویارک
ہوتیں
اور پورے ملک کے اسکولوں میں خرچ کیا جا سکتا
ہے اور اس کے عالوہ بیرون ملک بعض اسکولوں میں
بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔
اکاونٹ کی رقم کو خرچ کرنے
 CYNاسکالرشپ ٔ
کے طریقہ کے بارے میں مزید معلومات کے لیے
 nyckidsrise.orgمالحظہ کریں۔

 NYC Kids RISE .12سیو فار کالج
پروگرام کو منتظم کون کرتا ہے؟

سیو فار کالج پروگرام کو  NYC Kids RISEکے ذریعے
نیو یارک شہر محکمئہ تعلیم اور نیو یارک شہر کی
شراکت سے منتظم کیا جاتا ہے۔  NYC Kids RISEایک
غیر نفعی تنظیم ہے جو خاندانوں ،اسکولوں اور
برادریوں کو بچوں کی تعلیم کے لیے بچت کرنے کے
لیے ایک ساتھ کام کرنے کا ایک طریقہ فراہم کر کے
معاشی مواقع اور مساوات کو توسیع دیے کے لیے
کام کر رہی ہے۔ اہل خانہ اپنے بچوں کے مستقبل کے
ساتھ جو خواب اور توقعات وابستہ کرتی ہیں ان کی
تعمیر کے لیے،

 NYC Kids RISEکا ہدف ہے کہ وہ نیو یارک شہر کے تمام
پبلک اسکولوں کے طلباء کے لیے کالج جانے اور وہاں
سے سندیافتہ ہونے کی راہ ہموار کرے — اس سے قطع
نظر کہ طلبا کا تعلق کہاں سے ہے یا یہ کہ ان کی اہل
خانہ کے پاس بینک میں کیا کچھ موجود ہے۔

 .13سیو فار کالج پروگرام کے بارے
میں مزید معلومات مجھے کہاں سے
مل سکتی ہے؟
 NYC Kids RISEسیو فار کالج پروگرام کے بارے میں
مزید معلومات آپ کو اپنے بچے کے اسکول میں اور
آن الئن  nyckidsrise.orgسے مل سکتی ہے۔

اپنے بچے پر سرمایہ کاری کریں — کالج کے لیے بچت کریں
جانیں کہ کیسے
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 Citi Community Developmentکی معاونت سے مواد کا حصول ممکن ہوا ہے۔

