
আপনার সন্ানন বিবনন়াগ  
করুন-কনেনে পডাননার  
েন্য সঞ্চ় করুন
বিস্ট্রিক্ট 30 এর সকে বকন্ারগান ট্ে নররা একটি  সদ্য 
নতুন কনেে স্কোরশ ীপ এিং সসবিংস স্াগ্ানের 
েন্য স�াগ্য

কনেনের সসবিংস প্্যান বকন্ারগান ট্ে নন শুরু করুন

PS84 The Steinway School, 2017  
এ পিপি ব্যাঙ্ক তৈরী হয়েযে

সসি ফর কনেে 
স্াগ্াে
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কনেে হে সাফনে্যর 
সিটোবিক সরাসবর রাস্া। 
যে কযারযে NYC Kids RISE পিউই়েক্ক  পিটি এবং NYC পিিযার্ক যেন্ট অভ এিুযকশযির 
িযগে অংশীদযাপরযবে যিভ ফর কযেজ য্যাগ্যাযের শুরু কযরযে। এটি একটি স্কেযারপশি 
এবং যিপভংি য্যাগ্যাে েযা আিিযার িন্যাযির জি্ কযেজযক আযরযা িিুে এবং িহজ 
েভ্ কযরযে। আেযাযদর য্যাগ্যাে আিিযার িন্যাযির ভপবষ্যৈর জি্ অর্ক িঞ্চয়ে 
আিিযাযক, আিিযার িপরবযারযক এবং আিিযার কপেউপিটিযক একিযগে কযাজ করযার 
উিযা়ে ্দযাি কযর।

সু্কে পিস্ট্রিক্ট 30-এর িকে পকন্যারিযাযর্ক ি পশক্যারীথী  অংশগ্হে করযৈ িযাযর এই যিভ 
ফর কযেজ য্যাগ্যাযে ৈযাযদর আয়ের স্তর এবং অপভবযািিিৈ অবস্যা েযাই যহযাক িযা যকি। 
অংশগ্হেকযারী ্পৈটি পশশু িযাযব NYC স্কেযারপশি অ্যাকযাউন্ট যেখযাযি NYC Kids RISE 
ৈরযফ ্যারপেকভযাযব 100 িেযার অর্ক িযাহযাে্ যদও়েযা হযব।

সু্কে পিস্ট্রিক্ট 30 এর েয্্ রয়েযে কুইযসের পবপভন্ন েহল্যা যেেি অয্যাপর়েযা, পিরেযারি, ই্ 
এেেহযা ্্ক , হযান্টযার’ি িয়েন্ট, জ্যাকিি হযাইরি, েং আইে্যান্ পিটি, িযাপিিযাইি এবং 
উিিযাইি।

NYC স্কেযারশীি অ্যাকযাউন্ট যিযৈ পিৈযােযাৈযা ও অপভভযাবকযদর পকেু করযৈ হযব িযা এবং 
স্কেযারপশি  অ্যাকযাউন্ট রযাকযে আিিযার অি্যাি্ িরকযাপর িুপব্যা যেেি ্যারযা 8 এর 
ভযাউচযার, পিউই়েক্ক  পিটি হযাউপজং অযরযাপরটি (NYCHA) বযা ভযাডযা পি়েপ্রিৈ আবযািি, 
SNAP বযা Medicaid েযাযভর যেযাি্ৈযা িীপেৈ করযব িযা।

পিৈযােযাৈযা ও অপভভযাবকরযাও ৈযাযদর পিযজযদর কযেজ যিপভংি অ্যাকউন্ট খুেযৈ িযাযরি 
িন্যািযদর পশক্যািংক্যান্ ভপবষ্যৈর জি্ িঞ্চ়ে শুরু করযৈ। পিৈযােযাৈযা, অপভভযাবক, 
আত্ী়ে এবং বনু্রযা এই অ্যাকযাউযন্ট িরযািপর অর্ক অিদুযাি পদযৈ িযাযরি এবং NYC 
স্কেযারপশি অ্যাকযাউযন্টর যিপভংি ব্যাযেসে যদখযৈ িযারযার িযাশযািযাপশ ৈযাযদর যিপভং 
ব্যাযেসেও যদখযৈ িযাযরি।

িপরবযারযক এটি একযা করযার ্য়েযাজি যিই। স্যািী়ে িংিঠি ও ব্বিযািহ িেগ্ 
কপেউপিটি অংশগ্হেকযারী পশক্যারীথী যদর NYC স্কেযারপশি অ্যাকযাউযন্ট অর্ক অিদুযাি 
পদয়ে িম্পৃক্ত হযৈ িযাযর।



nyckidsrise.org4

বশক্ারীথী , বপতাোতা, পবরিার 
ও কবেউবনটিনদর েন্য সুন�াগ
যখন আপনার সন্ান ছ�াট তখন ছেকে সঞ্চয় েরকত শুরু 
েরকে তা আপনাকে, আপনার পররবার এবং আপনার 
েরিউরনটিকে র িশুর ভরবষ্যকতর রভরতি ধ ীকর ধ ীকর গক়ে 
ছতাোয় সুরবধা ছেকব। NYC Kids RISE ছসভ ফর েকেজ 
ছ্াগাি রনকে উরলির খত উপাকয় এটি সিে্থন েকর:

1 ্পৈটি যেযাি্ পশক্যারীথী যক NYC স্কেযারশীি অ্যাকযাউন্ট ্দযাি করযা, 
যেখযািকযার অর্ক িপরবযারবি্ক শু্ু পশক্যার যক্যরে ব্বহযার করযৈ 
িযারযব;

2 িপরবযারবি্কযক িরঞ্যাে এবং ৈর্ ্দযাযি ক্েৈযাপ়েৈকরে েযাযৈ ৈযারযা 
পিজস্ব কযেজ যিপভংি প্্যাি তৈপর করযৈ িযাযর; 

3 কপেউপিটিিেূহযক একপরেৈভযাযব কযাজ করযা়ে ক্েৈযাপ়েৈ করযা েযাযৈ 
ৈযারযা ৈযাযদর স্কেযারপশি অ্যাকযাউযন্ট অর্ক অিুদযাি পদয়ে পশক্যারীথী যদর 
কযেজ অ্যাকযাউযন্ট পবপিয়েযাি করযৈ িযাযর, এযৈ এেিপক িেয়ের 
িযাযর িযাযর ্যৈ্ক পশক্যারীথী র ভপবষ্ৈ পভপতি ্িযাপরৈ হ়ে।;

4 কযেযজ েযাও়েযার ্ৈ্যাশযা বযাপডয়ে যৈযােযা - সু্কে ও এেযাকযাপভপতিক 
অিুষ্যাি ও ্চযাযরর েযা্্যে; 

5 পকন্যারিযাযর্ক যি আররথিক পশক্যা ্দযাি েযাযৈ ্যৈ্ক পশক্যারীথী  ৈযাযদর 
ক্যািরূযে আররথিক ্পশক্ে িযা়ে যিটি পিপচিৈ করযৈ পিিযার্ক যেন্ট 
অভ এিুযকশযির িযাযর কযাজ কযর।
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শুরু করা �াক 
আপনার সন্াকনর ভরবষ্যকত রবরনকয়াগ শুরু েরা সহজ। 
NYC Kids RISE ছসভ ফর েকেজ ছ্াগ্াকি অংিগ্হণ েরা 
শুরু েরার রতনটি সহজ উপায় আক�: 

 1 2017 এর যহেযন্, কু্ইযসের পিস্ট্রির 30-এর িযাবপেক সু্কযে 
িযাঠরৈ ্পৈটি পকন্যারিযাযর্ক িযাযরর NYC স্কেযারপশি অ্যাকযাউযন্ট 
অযরযাে্যাটিক্যাপে 100 িেযার কযর জেযা হযব, েপদ িযা ৈযাযদর িপরবযার 
অংশগ্হে িযা করযার পিদ্যান্ পিয়ে রযাযক। 

যিভ ফর কযেজ য্যাগ্যাে িম্যক্ক  আযরযা জযািযৈ িযাযরি এেি 
অিষ্যািিেূযহর জি্ আিিযার িন্যাযির সু্কে ও NYC Kids RISE যরযক 
য�যাষেযার যখোযাজ রযাখুি।

অ্যাকযাউন্ট তৈপরর আযি, পিৈযােযাৈযা/অপভভযাবকরযা অংশগ্হযে 
্্ররৈ্যাখ্যাযির পিদ্যান্ পিযৈ িযাযরি। আিিযার িন্যাযির সু্কযের েযা্্যে 
পবস্তযাপরৈ ও পিযদ্ক শিযা যদ়েযা হযব।

2 জযাি়ুেযাপরর শুরু যরযক, NYC Kids RISE-এর ওয়েবিযাইযর েযাি এবং 
আিিযার িন্যাযির NYC স্কেযারপশি অ্যাকযাউন্ট যদখযৈ ও িেয়ে িেয়ে 
আিিযার ব্যাযেসে যচক করযৈ িযাইি আি করুি।

েখি আিপি আিিযার NYC স্কেযারপশি অ্যাকযাউন্ট যদখযৈ িযাইি আি 
কযরি, ৈখি NYC Kids RISE অ্যাকযাউযন্ট অপৈপরক্ত অর্ক জেযা যদযব।  

ভপবষ্যৈ, আিিযার িন্যাযির স্কেযারপশি অ্যাকযাউযন্ট আযরযা অর্ক যেযাি 
করযার জি্ NYC Kids RISE অি্যাি্ িযুেযাি ্দযাি করযব।

3 এেযাডযাও জযাি়ুেযারী যরযক, কযেজ যিপভংি পবকল্প এবং আিিযার 
এবং আিিযার িপরবযাযরর জি্ িঠিক কযেজ যিপভংি প্্যাি কীভযাযব 
তৈপর করযবি যিিম্যক্ক  আযরযা ৈযর্র জি্ কে্কশযােযা়ে যেযাি পদি বযা 
nyckidsrise.org যদখুি। 
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NYC Kids RISE কপেউপিটি হে একটি অেযাভজিক িংস্যা যেটি 
িপরবযার, সু্কে ও কপেউপিটিযক একিযগে কযাজ করযার উিযা়ে ্দযাি কযর 
পশশুযদর পশক্যার জি্ আররথিক ও িক্িযাৈহীি িুযেযাি ্িযাপরৈ কযর। 
িপরবযারবি্ক ৈযাযদর পশশুযদর ভপবষ্যৈর জি্ যে স্বপ্ন রয়েযে ৈযা িযড 
যৈযােযা ও ্ৈ্যাশযা িরূে করযার যক্যরে NYC Kids RISE-এর েক্্ হে 
িপরবযারবি্ক যকযারযা যরযক এযিযে ও ব্যাযঙ্ক ৈযাযদর কী িপরেযাে অর্ক 
আযে ৈযা পিরবথিযশযষ NYC িযাবপেক সু্কযের পশক্যারীথী যদর কযেযজ িডযা ও 
গ্্ররযাজুয়ের হও়েযা আরও িহজিযা্্ কযর যৈযােযা। 
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আপনার ব শশুর েন্য 
বিবনন়াগ করুন-কনেনে 

পডাননার েন্য সঞ্চ় করুন

বকিানি তা এখানন সদনখ বনন:

nyckidsrise.org

Citi Community Development সাহাকয্য রে�ু অংি ছনওয়া সম্ভব হকয়ক�।


