
اپنے بچے پر سرمایہ کاری کریں — کالج کے لیے بچت کریں

ڈسٹرکٹ 30 کے تمام کنڈر گارٹنرز حصہ لینے کے اہل ہی
ایک بالکل نئے کالج اسکالرشپ اور سیونگز پروگرام میں

 کنڈر گارٹن کو کالج کے لیے پیسے بچانے کے ایک منصوبے کے ساتھ
شروع کریں

سیو فار کالج پروگرام

 PS84 The Steinway School, 2017
پر بچت خانہ بنایا گیا ہے
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کالج کامیابی کا سب سے سیدھا 
راستہ ہے۔

یہی وجہ ہے کہ غیر منافع بخش NYC Kids RISE کڈز رائیز نے سٹی آف نیو 
یارک اور NYC ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کے ساتھ شراکت داری میں سیو 

فار کالج پروگرام شروع کیا ہے۔ یہ اسکالرشپ 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۔ ہمارا پروگرام آپ، آپ کے خاندان اور آپ کی 
کمیونٹی کو آپ کے بچے کے مستقبل کے لیے بچت کرنے کے لیے مل کر کام 

کرنے کا ایک طریقہ فراہم کرتا ہے۔

اسکول ڈسٹرکٹ 30 کے تمام کنڈرگارٹنرز آمدنی کے درجے یا تارک وطن 
کی حیثیت سے قطع نظر سیو فار کالج پروگرام میں حصہ لے سکتے 

ہیں۔ شرکت کرنے والے ہر بچے کو NYC کڈز رائیز کی جانب سے $100 کی 
ابتدائی امداد کے ساتھ ایک NYC Kids RISE اسکالرشپ اکأونٹ ملتا ہے۔

اسکول ڈسٹرکٹ 30 میں کوئینز کے ایسٹوریا، ڈٹمارس، ایسٹ ایلم 
ہرسٹ، ہنٹرز پوائنٹ، جیکسن ہائیٹس، النگ آئی لینڈ سٹی، سنی سائیڈ 

اور ووڈ سائیڈ کے عالقے شامل ہیں۔

والدین اور سرپرستوں کو NYC اسکالرشپ اکأونٹ حاصل کرنے کے لیے 
کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا اور اسکالرشپ اکأونٹ کی موجودگی سے آپ 

کے دیگر عوامی بینیفٹس، مثاًل سیکشن 8 وأوچرز، نیویارک سٹی ہأوسنگ 
اتھارٹی )NYCHA( یا رینٹ ریگولیٹڈ ہأوسنگ، SNAP یا میڈیکیڈ، حاصل 

کرنے کی اہلیت پر اثر انداز نہیں ہو گا۔

والدین اور سرپرست بچے کے تعلیمی مستقبل کے لیے بچت شروع کرنے 
کے لیے کالج کے لیے اپنا ذاتی بچت اکأونٹ بھی کھلوا سکتے ہیں۔ والدین، 

سرپرست، رشتہ دار اور دوست اس اکأونٹ میں براہ راست حصہ ڈال 
سکتے ہیں اور اپنے بچے کے NYC اسکالرشپ اکأونٹ کے ساتھ اپنی بچت 

کا بیلنس دیکھ سکتے ہیں۔

خاندانوں کو ایسا اکیال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام کمیونٹی، بشمول 
تنظیمیں اور کاروبار، شرکت کرنے والے بچوں کے NYC اسکالرشپ 
اکأونٹس میں حصہ ادا کر کے اس عمل میں شامل ہو سکتی ہے۔ 
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بچوں، والدین، خاندانوں 
اور کمیونٹیوں کے لیے 

مواقع
اپنے بچے کے بچپن سے ہی بچت شروع کرنا آپ، آپ کے 
خاندان اور آپ کی کمیونٹی کو آپ کے بچے کے مستقبل 

 کے لیے آہستہ آہستہ بنیاد بنانے کے قابل بنائے گی۔
 NYC Kids RISE کڈز رائیز سیو فار کالج پروگرام درج ذیل 

طریقے سے اس عمل میں معاونت فراہم کرتا ہے:

تمام اہل طلباء کے لیے NYC اسکالرشپ اکأونٹس فراہم کر کے، ایسے   1
پیسے جنہیں خاندان صرف تعلیمی مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے 

ہیں؛

خاندانوں کو ایسے ٹولز اور معلومات مہیا کرنا جن سے وہ کالج کے لیے   2
بچت کے اپنے منصوبے بنا سکیں؛

کمیونٹیز کو اس مقصد کے لیے ساتھ کام کرنے کے قابل بنانا کہ وہ   3
اپنے اسکالرشپ اکأونٹس میں حصہ ادا کر کے اپنے بچے کی کالج کے 

لیے بچت میں سرمایہ کاری کریں، جس سے وقت کے ساتھ ہر بچے کے 
مستقبل کے لیے ایک وسیع تر بنیاد بنے گی؛

کالج جانے کی توقع کو دوبارہ مضبوط کرنا اسکولوں اور مختلف عالقوں   4
میں تقریبات اور مہمات کے ذریعے۔

ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کے ساتھ کام کر کے کنڈرگارٹن میں معاشی   5
تعلیم فراہم کرنا تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہر طالبعلم کو کالس روم 

میں معاشی تربیت موصول ہو۔
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شروع کرنا
شروع کرنا اور اپنے بچے کے مستقبل میں سرمایہ کاری کا 
آغاز کرنا آسان ہے۔ NYC Kids RISE کڈز رائیز سیو فار کالج 

پروگرام میں شرکت کرنے کے تین سادے مراحل ہیں:  

خزاں 2017 کے دوران، کوئینز میں کسی بھی ڈسٹرکٹ 30 پبلک اسکول   1
کو جانے والے ہر کنڈرگارٹنر کو خودبخود $100 کے ساتھ ایک 2017 

اسکالرشپ اکأونٹ موصول ہو گا، ماسوائے یہ کہ ان کا خاندان شرکت نہ 
کرنے کا فیصلہ کرے۔ 

NYC Kids RISE کڈز رائیز اور اپنے بچے کے اسکول کی جانب سے ایسی   
تقریبات کے متعلق اعالنات کو دیکھیں، جن میں آپ سیو فار کالج پروگرام 

کے متعلق مزید جان سکتے ہوں۔

اکأونٹ بنائے جانے سے پہلے والدین/سرپرست شرکت کرنے سے انکار کرنے   
کے قابل ہوں گے۔ تفصیالت اور ہدایات آپ کے بچے کے اسکول کے ذریعے 

فراہم کی جائیں گی۔

جنوری سے شروع کرتے ہوئے، NYC Kids RISE کڈز رائیز کی ویب سائیٹ   2
پر جائیں اور اپنے بچے کے NYC اسکالرشپ اکأونٹ کو دیکھنے اور وقت 

کے ساتھ بیلنس کا حساب رکھنے کے لیے سائن اپ کریں۔

جب آپ اپنے بچے کے NYC اسکالرشپ اکأونٹ کو دیکھنے کے لیے سائن   
اپ کرتے ہیں، تو NYC Kids RISE کڈز رائیز اکأونٹ میں ایک اضافی رقم 

ڈیپازٹ کر دے گی۔  

مستقبل میں، NYC Kids RISE کڈز رائیز آپ کے بچے کے اسکالرشپ   
اکأونٹ میں مزید پیسے شامل کرنے کے دیگر مواقع فراہم کرے گی۔

جنوری میں اس کے عالوہ شروع کرتے ہوئے، کالج کے لیے بچت کرنے کے   3
انتخابات اور اس بارے میں مزید جاننے کے لیے کسی ورک شاپ میں 

شرکت کریں یا nyckidsrise.org مالحظہ کریں، کہ کالج کے لیے بچت کا ایک 
ایسا منصوبہ کیسے بنائیں، جو آپ اور آپ کے خاندان کے لیے درست ہو۔
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NYC Kids RISE کڈز رائیز ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے جو خاندانوں، 

اسکولوں اور کمیونٹیوں کو بچوں کی تعلیم کے لیے بچت کرنے کے لیے ایک 
ساتھ کام کرنے کا ایک طریقہ فراہم کر کے معاشی مواقع اور انصاف کو بڑھانے 

کے لیے کام کر رہی ہے۔ فیمیلیز اپنے بچوں کے مستقبل کے ساتھ جو خواب 
اور توقعات وابستہ کرتی ہیں ان کی تعمیر کے لیے، NYC کڈز رائیز کا عزم ہے 
کہ وہ NYC کے تمام پبلک اسکولوں کے طلباء کے لیے کالج جانے اور وہاں سے 
گریجوئیشن کرنے کی راہ ہموار کرے — اس سے قطع نظر کہ طلباء کا تعلق 
کہاں سے ہے یا یہ کہ ان کی فیملیز کے پاس بینک میں کیا کچھ موجود ہے۔ 
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اپنے بچے پر سرمایہ کاری کریں — 
کالج کے لیے بچت کریں

جانیں کہ کیسے

nyckidsrise.org

Citi Community Development کی معاونت سے مواد کا حصول ممکن ہوا ہے۔


