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1. NYC Kids RISE সসি ফর কদেজ 
সপ্রাগ্াম কী?   
NYC Kids RISE সেভ ফর কলেজ স্রোগ্রোম আপনরোর শিশুর 
ভশিষ্যতলক েুরশষিত কররোর জন্য আপনরোলক, আপনরোর 
পশরিরোরলক এিং আপনরোর কশমউশনটিলক একেলগে করোজ 
কররোর একটি উপরোয় ্দরোন কলর। এটি একটি স্কেরোরিীপ 
এিং সেশভংে স্রোগ্রোম যরো আপনরোর েন্রোলনর জন্য কলেজ 
্লিলির পথটিলক আলররো েুগম ও েম্ভিলযরোগ্য কলর সতরোেরোর 
জন্য ততশর কররো হলয়লে। শিস্ট্রিক্ট 30 এর শকন্রোরগরোল ট্ে লন 
পড়লে এমন েকলের জন্যই এই স্রোগ্রোম উনু্ক্ত - 
পশরিরোলরর আয় ও অশভিরোেনগত অিস্রো শনরিবিলিলষ এলত 
অংি সনয়রো যরোলি। 

্শতটি সযরোগ্য শিষিরোথীথী লক অশগ্ম স্কেরোরিীপ এিং 
পশরিরোরলদর তরোলদর শনলজলদর কলেজ সেশভংে পশরকল্পনরো 
ততশর কররোর জন্য েরঞ্রোম ও তথ্য ্দরোন কররোর মরোধ্যলম 
সেভ ফর কলেজ স্রোগ্রোম পশরিরোরগুশেলক তরোলদর শিশুর 
ভশিষ্যত শভশতি শনমটেরোলে ষিমতরোয়ন করলে। এেরোড়রোও সেভ 
ফর কলেজ স্রোগ্রোম আমরোলদর শিশুলদর তরোলদর কলেলজর 
স্বপ্ন িরোস্তিরোয়যলন েমগ্ কশমউশনটিলক েম্পৃক্ত করলি। 

2. কীিাদব NYC Kids RISE সসি ফর 
কদেজ সপ্রাগ্াদমর স্কোরশীি অংশটি 
কাজ কদর?
NYC Kids RISE শনলজ সথলকই আপনরোর শকন্রোরগরোল ট্ে লন 
পঠনরত শিশুর NYC স্কেরোরিীপ অ্যরোকরোউলটে 100 
িেরোর জমরো করলি, আপশন অংিগ্হে নরো করলে অথটে 
জমরো কররো হলি নরো। জরোনুয়রোশর সথলক শুরু কলর, আপনরোর 
শিশুর স্কেরোরিীপ অ্যরোকরোউলটের জন্য অশতশরক্ত ফরোন্ 
পরোওয়রোর েুলযরোগগুশে সিয়রোর করি। কশমউশনটি েংগঠন ও 
ি্যিেরোেমূহেহ কশমউশনটির অন্যরোন্য েদে্যররোও আপনরোর 
শিশুলক তরোর কলেজ েলষি্য সপৌেঁরোলত েরোহরোয্য কররোর জন্য 
স্কেরোরিীপ অ্যরোকরোউলটে অথটে েরোহরোয্য করলত পরোরলিন। 

স্কেরোরিীলপর ফরোন্ NY 529 শিলরক্ট প্্যরোলন শিশনলয়রোগ কররো 
হলি, যরো এক ধরলনর অ্যরোকরোউটে সযটিলক স্ককু লের জন্য েঞ্চয় 
করলত পশরিরোলরর েহরোয়তরোয় শিলিষভরোলি ততশর কররো হলয়লে। 
েমলয় েমলয় স্কেরোরিীপ অ্যরোকরোউলটে অথটে িরোলড় ও কলম, যরো 
শনভটে র কলর আরথবিক িরোজরোর এিং শিশনলয়রোগ সকমন করোজ 
করলে তরোর উপর। এর মরোলন হে এই সয, শিশু যখন কলেজ 
যরোলি তখন শিশুর NYC স্কেরোরিীপ অ্যরোকরোউলটে উপেব্ধ 

অলথটের পশরমরোে সেই অ্যরোকরোউলটে জমরো কররো ্কৃত অলথটের 
সথলক সিশি িরো কম হলত পরোলর।

3. কীিাদব NYC Kids RISE সসি ফর 
কদেজ সপ্রাগ্াদমর সঞ্চদের অংশ কাজ 
কদর?
শিস্ট্রিক্ট 30 এর শকন্রোরগরোল ট্ে লন পঠনরত শিশুলদর শপতরোমরোতরো 
এিং অশভভরোিকররো তরোলদর শিশুর স্কেরোরিীপ অ্যরোকরোউলটে 
শিশনলয়রোগকৃত অথটে িৃশধি কররোর েলষি্য তরোররো শনলজররো কলেজ 
সেশভংে অ্যরোকরোউটে সখরোেরোর েুলযরোগও পরোলি। শপতরোমরোতরো, 
অশভভরোিক, আত্ীয় এিং িন্কু ররো এই অ্যরোকরোউলটে 
েররোেশর অথটে দরোন করলত পরোলরন এিং তরোলদর েন্রোলনর 
NYC স্কেরোরিীপ অ্যরোকরোউলটের সেশভংে ি্যরোলেন্স সদখরোর 
পরোিরোপরোশি তরোলদর সেশভংে অ্যরোকরোউটে ি্যরোলেন্সও ট্্যরোক 
করলত পরোলরন। আপনরোর েন্রোন তরোর স্কেরোরিীপ অ্যরোকরোউটে 
পরোিরোর পর, NYC Kids RISE আপনরোর ও আপনরোর 
পশরিরোলরর জন্য েঠিক কলেজ সেশভংে প্্যরোন কীভরোলি ততশর 
করলত হয় সেেম্লকটে  আলররো তথ্য ্দরোন করলি। 

4. সকন NYC Kids RISE সসি ফর 
কদেজ সপ্রাগ্াম ততপর করা হদেদে?
কলেলজর জন্য েঞ্চয় কররো কঠিন হলত পরোলর। অলনক 
শপতরোমরোতরোর জন্য তরোলদর েন্রোনলদর কলেলজ পড়লত পরোঠরোলনরো 
কষ্টেরোধ্য হলত পরোলর। গলিষেরোয় সদখরো সগলে সয, সয েমস্ত 
শিশুররো কলেলজ যরোয় তরোররো শিরজীিনই উললেখলযরোগ্যভরোলি 
সিশি সিতন পরোয়। এেরোড়রোও গলিষেরোয় সদখরোলগলে 1 সথলক 
500 িেরোলরর ষুিদ্র সেশভংে অ্যরোকরোউটে থরোকরো শিশুলদর 
শতনগুে কলেলজ ভরতবি হওয়রোর েম্ভরোিনরো থরোলক এিং িরোরগুে 
সিশির গ্্যরোজুলয়্ হওয়রোর েম্ভরোিনরো থরোলক।

NYC Kids RISE, শনউইয়কটে  শেটি ও শিপরো ট্ে লমটে অভ 
এিকু লকিলনর অংিীদরোশরলবে পশরিরোরিগটেলক তরোলদর শিশুলদর 
স্ককু লের ্থম শদন সথলকই কলেজ পড়রোলনরোর েঞ্চয় ও 
পশরকল্পনরো শুরু কররোর জন্য ষিমতরো ্দরোন করলত সেভ ফর 
কলেজ স্রোগ্রোম শুরু কলরশেে।

5. সসি ফর কদেজ সপ্রাগ্াদম কারা 
অংশ সনোর জন্য স�াগ্য? 
এই ্রোরশম্ভক পযটেরোলয়, ককু ্যইলন্সর শিস্ট্রিক্ট 30 এর পরোিশেক 
স্ককু লে পলড় এমন েমস্ত শকন্রোরগরোল ট্ে ন শিষিরোথীথী  অংিগ্হে 
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করলত পরোলর। সেভ ফর কলেজ স্রোগ্রোলমর “অপ্ট-আউ্ 
ওলয়ভে” শুরু সথলক সিষ হওয়রো পযটেন্ শিস্ট্রিক্ট 30 এর সকরোন 
একটি পরোিশেক স্ককু লে পলড় এমন েমস্ত শকন্রোরগরোল ট্ে নরোর 
স্রোগ্রোলম শনলজ সথলকই নশথভকু ক্ত হলয় যরোলি, যশদ নরো তরোলদর 
পশরিরোর অংিগ্হে নরো কররোর শেধিরোন্ শনলয় থরোলক।

6. সকান্ সকান্ স্ককু ে অংশ পনদছে?
ককু ্যইলন্সর শিস্ট্রিক্ট 30 এর েমস্ত পরোিশেক স্ককু ে NYC Kids RISE 
সেভ ফর কলেজ স্রোগ্রোলমর ্থম িেলর অংি শনলছে। 

7. আপম কীিাদব অংশগ্হণ করব? 
আপনরোর শিশুর ভশিষ্যলত শিশনলয়রোগ শুরু কররো েহজ। NYC 
Kids RISE সেভ ফর কলেজ স্রোগ্রোলম অংিগ্হে কররো শুরু 
কররোর শতনটি েহজ উপরোয় আলে: 

• 2017 এর সহমলন্, ককু ্যইলন্সর শিস্ট্রি্ 30 এর পরোিশেক স্ককু লে 
পরোঠরত ্শতটি শকন্রোরগরোল ট্ে নরোরলক স্বয়ংশরিয়ভরোলি 100 
িেরোরেহ একটি NYC স্কেরোরিীপ অ্যরোকরোউটে সদয়রো হলি, 
যশদ নরো তরোলদর পশরিরোর অংিগ্হে নরো কররোর শেধিরোন্ শনলয় 
থরোলক। 

• জরোনুয়রোশর সথলক, NYC Kids RISE ওলয়িেরোইল্ যরোন এিং 
আপনরোর শিশুর NYC স্কেরোরিীপ অ্যরোকরোউটে সদখলত ও 
মরোলে মরোলে আপনরোর ি্যরোলেন্স সিক করলত েরোইন আপ 
করুন। যখন আপশন আপনরোর স্কেরোরিীপ অ্যরোকরোউটে 
সদখলত েরোইন আপ কলরন, NYC Kids RISE অ্যরোকরোউলটে 
িরোড়শত অথটে জমরো সদলি। 

• এেরোড়রোও জরোনুয়রোশর সথলক, কলেজ সেশভংে শিকল্প এিং 
আপনরোর ও আপনরোর পশরিরোলরর জন্য েঠিক কলেজ 
সেশভংে প্্যরোন কীভরোলি ততশর করলিন সেেম্লকটে  আলররো 
তলথ্যর জন্য কমটেিরোেরোয় সযরোগ শদন িরো nyckidsrise.org 
সদখকুন। 

8. আপম �পে অংশগ্হণ করদত না চাই 
তাহদে কী হদব? 
সযরোগ্য শকন্রোরগরোল ট্ে নরোরলদর শপতরোমরোতরো/অশভভরোিক তরোলদর 
েন্রোলনর স্ককু েলক সেভ ফর কলেজ স্রোগ্রোলম নরোম নশথভকু ক্ত 
নরো কররোলনরোর শিষলয় জরোনরোলনরোর েুলযরোগ পরোলিন। অলক্টরোিলরর 
মরোেরোমরোশে, আপনরোর শকন্রোরগরোল ট্ে নরোর তরোর স্ককু ে সথলক নরোম 
্ত্যরোহরোলরর শিজ্ঞশতি পরোলি। যশদ আপশন নরো িরোন সয আপনরোর 
েন্রোন 100 িেরোলরর NYC স্কেরোরিীপ অ্যরোকরোউটে িরো 

ভশিষ্যলতর ফরোন্ পরোক তরোহলে আপনরোলক অিি্যই নরোম 
্ত্যরোহরোলরর শিজ্ঞশতিলত স্বরোষির করলত হলি এিং শিজ্ঞশতি 
পরোওয়রোর 30 শদলনর মলধ্য আপনরোর েন্রোলনর স্ককু লে সফরত 
পরোঠরোলত হলি। 

9. �পে আপম সসি ফর কদেজ সপ্রাগ্াম 
সেদক নাম প্রত্যাহার না কপর, সসদষেদরে 
কী হদব?
নরোম ্ত্যরোহরোর নরো কররোর 30 শদন েময়েীমরোর পর, 
শিপরো ট্ে লমটে অি এিকু লকিন NYC Kids RISE-এর করোলে 
সয েমস্ত শকন্রগরোল ট্ে নলরর শপতরোমরোতরোগে সেভ ফর 
কলেজ স্রোগ্রোম সথলক অপ্ট-আউ্ কলরনশন তরোলদর 
েন্রোনলদর নরোম ও ্রোথশমক তথ্য পরোঠরোলি। এই তলথ্যর 
মলধ্য শনম্নশেশখত অন্ভকু টে ক্ত: েন্রোলনর নরোম, জন্শদন, 
স্ককু ে, সগ্ি, িরোেরোর ঠিকরোনরো, সফরোন নম্বর ও মরোতৃভরোষরো; এিং 
শপতরোমরোতরো/অশভভরোিলকর নরোম ও সযরোগরোলযরোলগর তথ্য (যশদ 
তরো DOE সত ্দরোন কররো হয়)। এই সি্রো NYC Kids RISE 
্শতটি অংিগ্হেকরোরী শিষিরোথীথী র জন্য NYC স্কেরোরিীপ 
অ্যরোকরোউটে সে্আপ কররোর মঞ্শুর সদলি এিং ্শতটি 
অ্যরোকরোউলটে 100 িেরোর কলর জমরো করলি।

10. কীিাদব অপিবাসনগত অবস্া 
আমার অংশগ্হণদক প্রিাপবত করদব?
শিস্ট্রিক্ট 30 এর ্শতটি শিশু তরোর ও তরোর পশরিরোলরর 
অশভিরোেনগত অিস্রো শনরিবিলিলষ NYC স্কেরোরিীপ 
অ্যরোকরোউটে পরোলি, যশদ তরোর শপতরোমরোতরো/অশভভরোিক 
অংিগ্হে নরো কররোর েম্মশত জরোনরোয়। জরোনুয়রোশরলত, NYC 
Kids RISE সযেমস্ত পশরিরোর তরোলদর শনলজর কলেজ 
সেশভংে অ্যরোকরোউটে খকুেলত িরোয় এিং এর পরোিরোপরোশি তরোলদর 
স্কেরোরিীপ অ্যরোকরোউটে সেশভংে শুরু করলি তরোলদরলক 
িরোড়শত তথ্য ্দরোন করলি। 

11. NYC স্কোরশীি অ্যাকাউদটের 
অে্থ পকদসর জন্য ব্যবহার করা হদত 
িাদর?  কীিাদব ব্যবহাদর করা �াদব সস 
ব্যািাদর সকান পবপ্পনদে্ আদে পক?
NYC স্কেরোরিীপ অ্যরোকরোউলটের অথটে NY 529 শিলরক্ট 
প্্যরোলন শিশনলয়রোগ হয় এিং সকিেমরোত্র শিষিরোলষিলত্র ি্যিহরোর 
কররো সযলত পরোলর। এর অন্ভকু টে ক্ত দুই িরো িরোর িেলরর কলেজ 
ও অন্য সপিরোগত ্শিষিে স্রোগ্রোম। স্কেরোরিীলপর ফরোন্ 



টিউিন, শফ, েরঞ্রোম, রুম ও থরোকরোর খরি ও পরোঠ্যিইলয়র 
মলতরো শজশনে সযগুশে অন্য স্কেরোরিীলপর আওতরোভকু ক্ত নয় 
সেেলির জন্য ি্যিহরোর কররো যরোলি। এই অথটে শনউইয়লকটে র 
স্ককু েেমূহ এিং সদিি্যরোপী ি্যিহরোর কররো যরোলি, এর পরোিরোপরোশি 
শিলদলির শকেকু  স্ককু লেও এই অথটে ি্যিহরোর কররো যরোলি।

NYC এর স্কেরোরিীপ অ্যরোকরোউলটের অথটে কীভরোলি ি্যিহরোর কররো 
যরোলি সেেম্লকটে  আলররো তলথ্যর জন্য nyckidsrise.org সদখকুন। 

12. NYC Kids RISE সসি ফর কদেজ 
সপ্রাগ্াম সক িপরচােনা কদর?
NYC Kids RISE  NYC শিপরো ট্ে লমটে অভ এিকু লকিন এিং 
শনউইয়কটে  শেটির অংিীদরোশরলবে সেভ ফর কলেজ স্রোগ্রোম 
পশরিরোেনরো কলর। NYC Kids RISE কশমউশনটি হে একটি 
অেরোভজনক েংস্রো সযটি পশরিরোর, স্ককু ে ও কশমউশনটিলক 
একেলগে করোজ কররোর উপরোয় ্দরোন কলর শিশুলদর শিষিরোর 
জন্য আরথবিক ও পষিপরোতহীন েুলযরোগ ্েরোশরত কলর। 
পশরিরোরিলগটের তরোলদর শিশুলদর ভশিষ্যলতর জন্য সয স্বপ্ন 
রলয়লে তরো গলড় সতরোেরো ও ্ত্যরোিরো পূরে কররোর সষিলত্র NYC 
Kids RISE-এর েষি্য হে পশরিরোরিগটে সকরোথরো সথলক এলেলে 
ও ি্যরোলকে তরোলদর কী পশরমরোে অথটে আলে তরো শনরিবিলিলষ NYC 
পরোিশেক স্ককু ে শিষিরোথীথী লদর কলেলজ পড়রো ও সেখরোন সথলক 
গ্রোজুলয়্ হওয়রো আরও েরোধনলযরোগ্য কলর সতরোেরো।

13. সসি ফর কদেজ সপ্রাগ্াদমর আদরা 
তে্য আপম সকাোে িাব? 
NYC Kids RISE সেভ ফর কলেজ স্রোগ্রোম েম্লকটে  
আলররো তথ্য আপনরোর েন্রোলনর স্ককু ে এিং অনেরোইলন 
nyckidsrise.org এ উপেব্ধ।

14. আমার সন্ান হাই স্ককু ে সেদক 
গ্্যাজুদেট হওোর আদগই �পে আমরা 
পিসট্রিক্ট 30 সেদে �াই, সসদষেদরে 
আমার সন্াদনর স্কোরপশদির কী হদব?
আপনরোর শকন্রোরগরোল ট্ে ন পড়রো েন্রোন একিরোর এনওয়রোইশে 
স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউটে সপলয় সগলে আপশন শনউ ইয়কটে  
শেটির অন্য সকরোন পরোিশেক িরো িরো ট্ে রোর স্ককু লে িলে সগলেও 
সেই অ্যরোকরোউলটে ্লিিরোশধকরোর সপলত থরোকলিন। আপনরোর 
েন্রোনও শকেকু  শনরদবিষ্ট অশতশরক্ত ইনলেন্টিভ পরোওয়রোর সযরোগ্য 
হলত পরোলর।

আপনরোর েন্রোন এনওয়রোইশে পরোিশেক স্ককু ে শেলটেম সেলড় 
সগলেও সে তরোর ইলতরোমলধ্যর এনওয়রোইশে স্কেরোরশিপ 
অ্যরোকরোউলটে অথটে েরোলভর সযরোগ্য থরোকলি, তলি িরোড়শত অথটে 
পরোিরোর সযরোগ্য থরোকলি নরো।

15. আমার সন্ান হাই স্ককু ে গ্্যাজুদেট 
হওোর আদগ পিসট্রিক্ট 30-এর অন্য 
সকান অংশগ্হণকারী স্ককু দে ট্্যান্সফার 
হদে কী হদব?
একজন শিষিরোথীথী  শিস্ট্রিক্ট 30-এর অংিগ্হেকরোরী িরো ট্ে রোর 
স্ককু েেহ অন্য সকরোন অংিগ্হেকরোরী স্ককু লে ট্্রর্যন্সফরোর হলেও 
সেভ ফর কলেজ স্রোগ্রোম-এর মলধ্য থরোকলি এিং এলত 
অংিগ্হে করলে সযেি েুশিধরো পরোওয়রো যরোয় তরোর েি পরোিরোর 
সযরোগ্য হলি। 

16. আপম পিস্ট্রিক্ট 30-সত বাস কপর, 
পকন্তু আমার সন্ান অন্য একটি 
পিস্ট্রিদক্টর স্ককু দে �াে। আপম পক তা 
সদ্বেও NYC Kids RISE সসি ফর 
কদেজ (NYC Kids RISE Save for 
College) সপ্রাগ্াদম অংশ পনদত িাপর?
নরো। এখন সকিেমরোত্র সকরোন অংিগ্হেকরোরী স্ককু লে এনলররোেি্র 
শিষিরোথীথী ররোই অংি সনওয়রোর সযরোগ্য।

17. ককু ইন্স-এর পিস্ট্রিক্ট 30-সক সকন 
প্রেম অংশগ্হণকারী স্ককু ে পিস্ট্রিক্ট 
পহদসদব সবদে সনওো হে?
স্ককু ে শিস্ট্রিক্ট 30-সক NYC Kids RISE সেভ ফর কলেজ 
স্রোগ্রোলমর ্থম অংিগ্হেকরোরী স্ককু ে শিস্ট্রিক্ট শহলেলি সিলে 
সনওয়রোর করোরে হে, এই শিস্ট্রিলক্টর জনেংখ্যরো েরোরিবিকভরোলি 
শনউ ইয়কটে  শেটির পরোিশেক-স্ককু লের জনেংখ্যরোলক ্শতফশেত 
কলর। এই নতকু ন সেভ ফর কলেজ স্রোগ্রোমলক েহরোয়তরোদরোন 
এিং এর েম্লকটে  িক্তি্য েশড়লয় সদওয়রোর সষিলত্র এই 
শিস্ট্রিক্টটি একটি িশক্তিরোেী স্ককু ে ও েমরোজ-শভশতিক 
অংিীদরোরও িল্।

nyckidsrise.orgQ&A



18. সসি ফর কদেজ সপ্রাগ্াদম আমার 
সন্াদনর স্ককু ে কীিাদব সংপলিষ্ট হদত িাদর? 
সেভ ফর কলেজ স্রোগ্রোম েম্লকটে  তথ্য সিয়রোর করলত, 
পশরিরোরগুশের অংিগ্হলের েহরোয়তরোয়, শিষিরোথীথী  ও 
শপতরোমরোতরোলদর জন্য আরথবিক শিষিরো েুলযরোলগর েমন্বয়েরোধলন 
NYC Kids RISE এনওয়রোইশে শিপরো ট্ে লমটে অভ এিকু লকিন 
এিং শিস্ট্রিক্ট 30-এর স্ককু েেমূলহর েরোলথ করোজ করলি। 

19. সসি ফর কদেজ সপ্রাগ্াদমর অংশ 
পহদশদব NYC পকিস্ রাইজ আমার 
সন্ান সম্পদক্থ  কী তে্য িাদব?
NYC Kids RISE আপনরোর েন্রোনলক একটি এনওয়রোইশে 
স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউটে ্দরোন করলত, ্লত্যক 
অংিগ্হেকরোরী শিষিরোথীথী র জন্য NYC  এনওয়রোইশে 
শিপরো ট্ে লমটে অভ এিকু লকিন (DOE) সথলক শনম্নশেশখত 
তথ্যগুশে গ্হে করলি: শিষিরোথীথী র নরোম, জন্তরোশরখ, স্ককু ে, 
সগ্ি, িরোশড়র ঠিকরোনরো, িরোশড়র সফরোন নম্বর, এিং িরোশড়র ভরোষরো; 
এিং শপতরোমরোতরো/অশভভরোিলকর নরোম, সফরোন নম্বর, ও ইলমে 
ঠিকরোনরোগুশে (যশদ এগুশে DOE-সক ্দরোন কররো হলয় থরোলক)।

20. আমার সন্াদনর এবং আমার 
ব্যপতিগত তে্য কীিাদব ব্যবহার করা 
হদব?
অংিগ্হেকরোরী পশরিরোরেমূলহর এই সমৌশেক তথ্যরোশদ 
শিষিরোথীথী র এনওয়রোইশে স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউটে ততশর করলত 
এিং পশরিরোরগুশেলক সেভ ফর কলেজ স্রোগ্রোম েম্লকটে  
শিশষিত কলর তকু েলত, ও এেরোড়রো স্রোগ্রোলমর মূে্যরোয়ন ও 
গলিষেরোর করোলজ ি্যিহরোর কররো হলি। আপশন NYC Kids 
RISE-এর করোলে ্দতি সযরোগরোলযরোলগর তথ্য আপলি্ করলত 
এিং কলয়কটি শনরদবিষ্ট ধরলনর সযরোগরোলযরোগ েরোলভর েম্মশত 
্ত্যরোহরোর করলতও পরোরলিন। 

21. আপম �পে সসি ফর কদেজ 
সপ্রাগ্াদম কারা অংশ পনদত না চাই, 
আপম পক িপে িদরর সকান তাপরদে 
এনদরাে করদত িারদবা?
সযেি শপতরোমরোতরো/অশভভরোিলকররো অপ্ট-আউ্ সনরোটিে পূরে 
কলরন ও জমরো সদন শকন্তু পরিতীথী লত মন পশরিতটেন কলরন 
ও অংি শনলত িরোন, তরোলদরলক NYC Kids RISE-এর েলগে 

833-শকি-ররোইজ (833-543-7473)নম্বলর সযরোগরোলযরোগ করলত 
হলি।

22. অপ্ট-আউদটর সমে সশে হবার 
ির, সসি ফর কদেজ সপ্রাগ্াম সেদক 
আপম পক আমার সন্াদনর অংশগ্হণ 
বাপতে করদত িাপর?
আপশন যশদ আপনরোর েন্রোলনর সেভ ফর কলেজ স্রোগ্রোলম 
এনলররোে হওয়রো এিং তরোর এনওয়রোইশে স্কেরোরশিপ 
অ্যরোকরোউটে গ্হে পরোিরোর পর সেটি িরোশতে করলত িরোন, 
অনুগ্হ কলর NYC Kids RISE-এর েলগে 833-শকি-ররোইজ 
(833-543-7473) নম্বলর সযরোগরোলযরোগ করুন।

23. NYC পকিস্ রাইজ সসি ফর 
কদেজ সপ্রাগ্াম কীিাদব পনউ ইেক্থ  
সটেদটর পবনা-সবতদনর পিপগ্ সপ্রাগ্াম, 
এদসেেপসের স্কোরপশদির সাদে 
সম্পরকধিত?
NYC Kids RISE ও েরোমরোশজক েহরোয়তরোকরোরীগে কতৃটেক 
এনওয়রোইশে স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউলটে ্দতি অথটে সকিে 
টিউিন েরোড়রোও অন্য সষিলত্র ি্যিহরোর কররো যরোয়। সকরোন 
শিষিরোথীথী  যশদ এলসেেশেওর স্কেরোরশিলপর মরোধ্যলম CUNY 
িরো SUNY কলেলজ শরি টিউিলনর সযরোগ্যতরো অজটে ন কলর, 
সেলষিলত্র তরোররো তরোলদর এনওয়রোইশে স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউলটের 
অথটে কলেলজর অন্যরোন্য খরলির জন্য ি্যিহরোর করলত পরোলর। 
এর মলধ্য পলড় িই, েরিররোহ, কশম্উ্রোর ও শকেকু  থরোকরো-
খরোওয়রোর খরি। এর পরোিরোপরোশি, এনওয়রোইশে স্কেরোরশিপ 
অ্যরোকরোউটে েরোররোলদলির সিশিরভরোগ দুই- ও িরোর-িেলরর 
কলেজ ও সপিরোগত ্শিষিে করোযটেরিলম, এমনশক শকেকু  সষিলত্র 
শিলদলিও ি্যিহরোর কররো যরোয়। 
 
24. সসি ফর কদেজ সপ্রাগ্াদম 
অংশগ্হদণর জন্য সকান েরচ আদে 
পক?
নরো, স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউটে েরোভেহ NYC শকিে্র ররোইজ সেভ 
ফর কলেজ স্রোগ্রোলম এনলররোেলমটে স্বলতরোশরিয় এিং শিনরো 
খরলি হলয় থরোলক। সকরোন পশরিরোর যশদ এই স্রোগ্রোলমর অংি 
শহলিলি তরোলদর শনলজলদর কলেজ সেশভং অ্যরোকরোউলটে েঞ্চয় 
করলত িরোয়, NYC Kids RISE কলেলজর কম- ও শিনরো-
খরলির কলেলজ েঞ্চলয়র শিকল্পেমূলহর তথ্য ্দরোন করলি।
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25. িপরবারগুপে কীিাদব 
স্কোরপশদির অপতপরতি অে্থ সিদত 
িাদর?
NYC Kids RISE শিষিরোথীথী  ও তরোলদর পশরিরোরগুশেলক 
েমলয়র েরোলথ েরোলথ এনওয়রোইশে স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউলটের 
অথটে িৃশধি কররোর েুলযরোগ ্দরোন করলি। সযমন জরোনুয়রোশর সথলক 
শুরু কলর, যখন আপশন ভশিষ্যলত অনেরোইলন আপনরোর 
স্কেরোরিীপ অ্যরোকরোউটে সদখলত সরশজটেরোর কলরন, তখন NYC 
শকিে্র ররোইজ আপনরোর েন্রোলনর অ্যরোকরোউলটে অশতশরক্ত 
অথটে জমরো সদলি, পশরিরোরগুশে তা রোলদর েন্রোলনর স্কেরোরশিপ 
অ্যরোকরোউলটে আরও অথটে সযরোগ কররোর অন্যরোন্য েুলযরোগও 
পরোলি।

26. $100 একটি পশশুর কদেদজ 
�াওোর ষেমতাে কীিাদব িাে্থক্য 
ততপর কদর?
সযেি শিষিরোথীথী র কলেজ সেশভংে অ্যরোকরোউটে ও উচ্চশিষিরোর 
একটি পশরকল্পনরো রলয়লে তরোলদর কলেলজ যরোওয়রোর ও সেখরোন 
সথলক গ্্যরোজুলয়্ হওয়রোর েম্ভরোিনরো সিশি। এেরোড়রোও গলিষেরোয় 
সদখরো সগলে 1 সথলক 500 িেরোলরর ষুিদ্র সেশভংে অ্যরোকরোউটে 
থরোকরো শিশুলদর কলেলজ ভরতবি হওয়রোর েম্ভরোিনরো শতনগুে 
থরোলক এিং তরোলদর কলেজ গ্্যরোজুলয়্ হওয়রোর েম্ভরোিনরো 
িরোরগুে সিশি। আিরো এই সয, অশতশরক্ত ইনলেন্টিভ ও 
েরোমরোশজক েহরোয়তরোর(এটি েম্ভরোি্য শিশনলয়রোলগর েরোভ িরো 
সেরোকেরোলনর উপর শনভটে র করলি) মরোধ্যলম অংিগ্হেকরোরী 
শিষিরোথীথী লদর এনওয়রোইশে স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউটে রিমরোন্বলয় 
িৃশধি পরোলি, যরো ্শতটি শিশুর কলেলজ ্লিি আরও 
েহজেরোধ্য করলি।

27. হাই স্ককু ে গ্্যাজুদেট হওোর সমে 
ি�্থন্ আমার সন্াদনর এনওোইপস 
স্কোরপশি অ্যাকাউদটে কী িপরমাণ 
অে্থ োকদব?
আপনরোর েন্রোলনর NYC স্কেরোরিীপ অ্যরোকরোউলটের অথটে NY 
529 শিলরক্ট প্্যরোলন শিশনলয়রোগ হয়। NY 529 শিলরক্ট প্্যরোলনর 
অথটে িরিিৃশধি আয়েহ আরথবিক িরোজরোলর শিশনলয়রোগ কররো হয় 
যরোলত স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউলটের অথটে েমলয়র েলগে িৃশধি পরোয়। 
উদরোহরেস্বরূপ, আপনরোর েন্রোলনর স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউলটে 
$300 থরোকলে (্রোরশম্ভক অিদরোন $100 ও তরোর েলগে সযরোগ 
হওয়রো $200 েম্ভরোি্য ইনলেন্টিভ), শিষিরোথীথী  যখন হরোই স্ককু ে 

গ্্যরোজুলয়্ হয় তখন তরোর অ্যরোকরোউলটের অলথটের পশরমরোে 
্রোয় $500 পযটেন্ িৃশধি সপলত পরোলর িলে অনুমরোন কররো যরোয়। 
এর শভশতি হে 13 িের েময় ধলর িের ্শত ্রোয় 4.5% 
েরোলভর অনুশমত হরোর। সযলহতকু , স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউলটের অথটে 
শিশনলয়রোগ কররো হয়, সেজলন্য সকরোন সকরোন েময় স্কেরোরশিপ 
অ্যরোকরোউলটের অথটে হরোররোলতও হলত পরোলর, যরো শিশনলয়রোলগর 
করোযটেেম্রোদনরোর উপর শনভটে র করলি। এর মরোলন হে এই সয 
শিশু যখন কলেজ যরোলি তখন শিশুর NYC স্কেরোরিীপ 
অ্যরোকরোউলটে উপেব্ধ অলথটের পশরমরোে সেই অ্যরোকরোউলটে জমরো 
কররো ্কৃত অলথটের সথলক সিশি িরো কম হলত পরোলর।

28. স্কোরপশি অ্যাকাউদটের অে্থ 
কীিাদব পবপনদোগ করা হদব সসটি সক 
পস্র করদব?
NYC Kids RISE এনওয়রোইশে স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউলটের 
মরোশেক ও তরোর ি্যিস্রোপনরোর ভরোর তরোর উপর এিং এর অথটে 
কীভরোলি শিশনলয়রোগ কররো হলি সেটি তরোররো শস্র করলি। NYC 
Kids RISE স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউটেেমূলহর অথটে NY 529 
শিলরক্ট প্্যরোন-এ শিশনলয়রোগ কররো সিলে শনলয়লে। NY 529 
শিলরক্ট প্্যরোন েম্রকবিত আরও তথ্য সপলত NYSaves.org 
পশরদিটেন করুন অথিরো 877-NYSAVES-এ কে করুন।

29. আপম পক পনদজর অে্থ আমার 
সন্াদনর এনওোইপস স্কোরপশি 
অ্যাকাউদটে সঞ্চে করদত িাপর?
NYC Kids RISE পশরিরোরগুশেলক তরোলদর শনলজলদর 
কলেজ সেশভংে অ্যরোকরোউটে সখরোেরো ও তরোলত অথটে জমরো 
ররোখলত শুরু কররো তা রোলদর পলষি েঠিক শকনরো সেটি শিলিিনরো 
করলত উৎেরোশহত কলর। ি্যশক্তগতভরোলি সকরোন  এনওয়রোইশে 
স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউলটে অথটে জমরো কররো যরোলি নরো। শিশভন্ন 
েংস্রো ও ি্যিেরোেহ কমু্যশনটি েদে্যগে NYC Kids RISE-এ 
দরোলনর মরোধ্যলম শিষিরোথীথী লদর একটি গ্ুলপর স্কেরোরশিপ 
অ্যরোকরোউলটে অথটে জমরো ররোখলত পরোলরন। 

30. 529 অ্যাকাউটে কী?
529 অ্যরোকরোউটে হলেরো এক ধরলনর অ্যরোকরোউটে যরো 
শিলিষভরোলি পশরিরোরগুলেরোর কলেজ েঞ্চলয়র েলষি্য ততশর। 
529 অ্যরোকরোউলটের অথটে েমলয়র েরোলথ িরোড়লত থরোলক এিং 
এলত ্্যরোসে সিশনশফ্ও হয়, এর মলধ্য আলে ্্যরোসে-শরি 
আয় এিং েম্ভরোি্য সটে্ ইনকরোম ্্যরোসে শিলয়রোগ। যশদও  529  
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অ্যরোকরোউলটের অথটে সয িৃশধি পরোলিই তরোর সকরোন গ্যরোররোন্টি সনই 
এিং এর মূে্য কমলতও পরোলর।

31. 529 অ্যাকাউটে সকান ব্যাংক 
অ্যাকাউটে সেদক কতটা পিন্ন?
ি্যরোংক অ্যরোকরোউটে ও 529 অ্যরোকরোউটে - উভয়ই কলেলজর 
জন্য অথটে েঞ্চলষর শিকল্প। যশদও, 529 অ্যরোকরোউলটের অথটে 
আরথবিক িরোজরোলর শিশনলয়রোগ কররো হয়, যরোর েলগে যকুক্ত আরও 
সিশি েম্ভরোি্য েকু া শক ও আরও সিশি েম্ভরোি্য েরোভ। 529 
অ্যরোকরোউলটে অথটে েঞ্চয়, যরোর অন্ভকু টে ক্ত NY 529 শিলরক্ট 
প্্যরোন, তরোলত ্্যরোসে েুশিধরোও পরোওয়রো যরোয়, ্শ্ন 29-সত যরো 
িরেবিত আলে, সেটি  সিশিরভরোগ ি্যরোংক অ্যরোকরোউটেগুশের 
থরোলক নরো। 

529 অ্যরোকরোউটেেমূহ পশরিরোরগুশের হরোই স্ককু ে পরিতীথী  
েমলয় তরোলদর েন্রোলনর শিষিরোর জন্য েঞ্চয় কররোর উলদেলি্যই 
েুশনরদবিষ্টভরোলি ততশর কররো হলয়লে। উপযকুক্ত শিষিরোর খরি 
েরোড়রো অন্য সকরোন উলদেলি্য 529 অ্যরোকরোউটে সথলক অথটে 
তকু লে সনওয়রো হলে সেই তকু লে সনওয়রো অলথটের আলয়র অংিটি 
েরোধরোরে আয় শহলেলি করযকুক্ত হলত পরোলর এিং সেই আলয়র 
উপর পশরিরোরগুশেলক 10 িতরোংি জশরমরোনরো শদলত হলত 
পরোলর। এই তকু লে সনওয়রো অথটে সটে্ ও স্রোনীয় কর-েরোলপষি 
হলত পরোলর।

32. আমার সন্াদনর জন্য ইপতমদ্্যই 
আপম �পে একটি 529 অ্যাকাউটে 
েকু দে োপক, সসদষেদরে কী হদব?
আপনরোর যশদ ইলতরোমলধ্য এনওয়রোই 529  শিলরক্ট প্্যরোলন 
একটি 529  অ্যরোকরোউটে থরোলক যরোর েুশিধরো েরোভ করলি 
আপনরোর শকন্রোরগরোল ট্ে ন শিষিরোথীথী , আপশন সেই শিদ্যমরোন 
অ্যরোকরোউটেটি েন্রোলনর এনওয়রোইশে স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউলটের 
েলগে “শেংক” কররোর েুলযরোগ পরোলিন এিং একই জরোয়গরোয় 
উভয় অ্যরোকরোউলটের ি্যরোলেন্স সদখলত পরোলিন। আপনরোর 
শিদ্যমরোন 529 অ্যরোকরোউটেটিলক আপনরোর এনওয়রোইশে 
স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউলটের েলগে শেংক কররো েম্রকবিত আরও 
তথ্য জরোনুয়রোশরলত ্দরোন কররো হলি। 

NYC Kids RISE সেভ ফর কলেজ স্রোগ্রোম শিশনলয়রোলগর 
পররোমিটে সদয় নরো, এিং এই গরোইলি সকরোন শিশনলয়রোলগর 
উপযকুক্ততরো েম্লকটে  সকরোন েুপরোশরিও সদওয়রো হয়শন। 

33. আমার িপরবার ও আপম কীিাদব 
আমার সন্াদনর পশষোর জন্য সঞ্চে 
শুরু করদত িাপর?
জরোনুয়রোরী সথলক শুরু কলর, কলেজ সেশভংে শিকল্প এিং 
আপনরোর ও আপনরোর পশরিরোলরর জন্য েঠিক কলেজ 
সেশভংে প্্যরোন কীভরোলি ততশর করলিন সেেম্লকটে  NYC 
Kids RISE আলররো তলথ্যর ্দরোন করলি। অনেরোইলন 
nyckidsrise.org-েরোইল্ এিং আপনরোর কমু্যশনটি 
কমটেিরোেরোয় তথ্য পরোওয়রো যরোলি। NYC Kids RISE ্শতটি 
পশরিরোরলক শিশভন্ন কলেজ সেশভংে-এর শিকল্প খকু ালজ সদখলত 
উৎেরোহ সদয় এিং শিশনলয়রোলগর সকরোন পররোমিটে সদয় নরো। 
আপনরোলক শিশনলয়রোলগর আলগ শনজস্ব পশরশস্শত শিলিিনরো 
করলত হলি এিং আপশন সকরোন শিশনলয়রোগ সপিরোদরোলরর 
পররোমিটে িরোইলত পরোলরন।

34. আপম পক এেনই সঞ্চে শুরু 
করদত িাপর?
NYC Kids RISE সযলকরোন েময় ্শতটি পশরিরোরলক শিশভন্ন 
কলেজ সেশভংে-এর শিকল্প খকু ালজ সদখলত উৎেরোহ সদয়। 
জরোনুয়রোলত, NYC শকিে ররোইজ পশরিরোরগুশেলক তরোলদর 
শনজস্ব কলেজ সেশভংে অ্যরোকরোউটে খকুেলত শিশভন্ন কলেজ 
সেশভংে শিকল্প এিং েরঞ্রোলমর তথ্য ্দরোন কলর। 

35. সসি ফর কদেজ সপ্রাগ্াম কী 
্রদনর আরেধিক পশষোর সুদ�াগ প্রোন 
কদর?
পশরিরোরলদরলক তরোলদর শনজস্ব সেশভংে প্্যরোন ততশর করলত 
শিষিরোথীথী , শপতরোমরোতরো, এিং পশরিরোরিগটে শিশভন্ন েরঞ্রোম ও 
তথ্য েরোভ করলি। জরোনুয়রোরী সথলক শুরু কলর, আপশন এিং 
আপনরোর পশরিরোর কলেজ সেশভংে শিকল্প এিং আপনরোলদর 
জন্য উপেব্ধ আরথবিক ষিমতরোয়লনর েহরোয়-েংস্রোন েম্লকটে  
আলররো জরোনলত শিশভন্ন কমটেিরোেরোয় সযরোগদরোলনর আমন্ত্রে 
পরোলিন্র। আপনরোর শকন্রোরগরোল ট্ে লনর শিষিরোথীথী  সহমলন্ শুরু 
হওয়রো তরোর ক্রোলে সমৌশেক আরখবিক ধরোরেরোেমূহ েম্লকটে  
শিখলি। 
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36. আমার সন্ান কদেদজ �াওোর 
সমে আপম কীিাদব ঐ অে্থ সিদত 
িাপর? 
শিষিরোথীথী ররো হরোই স্ককু লে থরোকরোর েময় NYC Kids RISE 
শিষিরোথীথী  ও তরোলদর শপতরোমরোতরো/অশভভরোিকলদরলক 
এনওয়রোইশে স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউটে কীভরোলি ি্যিহরোর করলত 
হয় সেেম্রকবিত তথ্য ্দরোন করলি।

37. আমার সন্াদনর তার স্কোরপশি 
অ্যাকাউদটের অে্থ ব্যবহাদরর সকান 
সমেসীমা আদে পক?
আপনরোর েন্রোলনর তরোর স্কেরোরশিলপর অথটে ি্যিহরোলরর 
েময়েীমরো হে শকন্রোরগরোল ট্ে ন েম্ূেটে কররোর 20 িের পযটেন্, 
যরোর সিষ তরোশরখ জুন মরোলে হলি। ্থম অংিগ্হেকরোরী 
শকন্রোরগরোল ট্ে ন ক্রোেটি জুন 2018-সত শকন্রোরগরোল ট্ে ন েম্ূেটে 
করলি, তরোই তরোররো উপযকুক্ত কলেজ িরো সপিরোদরোরী ্শিষিলের 
খরলির জন্য জুন 2038 অিশধ তরোলদর স্কেরোরশিলপর অলথটের 
জন্য আলিদন ও তরো ি্যিহরোর করলত পরোরলি। এই েময়েীমরোর 
অথটে হে সেই েময় নরোগরোদ সিশিরভরোগ শিষিরোথীথী র িয়ে 
হলি 26 িের। এই েময়েীমরোর পলরও সকরোন দরোশিহীন অথটে 
পলড় থরোকলে তরো NYC Kids RISE-এর করোলে সফরত যরোলি 
যরো ভশিষ্যলতর িেরগুশেলত সেভ ফর কলেজ স্রোগ্রোলমর 
েহরোয়তরোয় করোলজ েরোগরোলনরো হলি।

38. সসি ফর কদেজ সপ্রাগ্াদমর 
সকান পশষোেীথী  �পে কদেদজ না �াে, 
সসদষেদরে কী হদব?
এনওয়রোইশে স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউলটে থরোকরো অথটে সকিেমরোত্র 
শিষিরোথীথী  সকরোন উপযকুক্ত ্শতষ্রোলন ভরতবি হলে ি্যিহরোর 
করলত পরোরলি, যরোর মলধ্য আলে সিশিরভরোগ দুই- ও িরোর-
িেলরর কলেজ এিং এেরোড়রো সপেিরোেরোইজি্র সট্শনং এিং 
েরোটিটেশফলকিন কমটেেূশি। শিষিরোথীথী  শকন্রোরগরোল ট্ে ন েম্ূেটে 
কররোর 20 িেলরর মলধ্য এই অলথটের দরোশি নরো জরোনরোলে সেই 
অথটে NYC Kids RISE-এ সফরত যরোলি যরো ভশিষ্যলতর 
িেরগুশেলত সেভ ফর কলেজ স্রোগ্রোলমর েহরোয়তরোয় করোলজ 
েরোগরোলনরো হলি।

39. সসি ফর কদেজ সপ্রাগ্াম কীিাদব 
িাবপেক সুপব্া প্রাপতিদক ষেপতগ্স্ত 
করদব?
সযলহতকু  এনওয়রোইশে স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউটেেমূহ NYC Kids 
RISE-এর মরোশেকরোনরোভকু ক্ত ও তরোলদর ি্যিস্রোপনরোয়,   তরোই 
স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউটে থরোকরো শিষিরোথীথী  িরো তরোর পশরিরোলরর 
পরোিশেক েুশিধরো ্রোশতির আলিদনলক এটি ্ভরোশিত কলর নরো।

সকরোন পশরিরোর তা রোলদর শনজস্ব কলেজ সেশভংে অ্যরোকরোউলটে 
েঞ্চয় করলে এই েম্দ শকেকু  শনরদবিষ্ট েুশিধরো পরোওয়রোর সষিলত্র 
্ভরোি েপৃষ্টি করলত পরোলর। 

40. আপম পনউ ইেক্থ  পসটি হাউপজং 
অেপরটির (NYCHA) সকান আবাসদন 
বাস করদে সসি কদেজ সপ্রাগ্াম 
কীিাদব আমার িাোদক প্রিাপবত 
করদত িাদর?
সযলহতকু  এনওয়রোইশে স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউটেেমূহ NYC Kids 
RISE-এর মরোশেকরোনরোভকু ক্ত ও তরোলদর ি্যিস্রোপনরোয়, তরোই 
স্কেরোরশিপ অ্যরোকরোউটে থরোকরো শিষিরোথীথী র িরো তরোর পশরিরোলরর 
NYCHA হরোউশজং-এর অথিরো এনওয়রোইশে শিপরো ট্ে লমটে অফ 
হরোউশজং শ্জরোলভটে িন অ্যরোন্ সিলভেপলমটে-এর মরোধ্যলম 
আিরোেন েহরোয়তরোর আলিদন িরো ভরোড়রোলক ্ভরোশিত কলর নরো। 

সকরোন পশরিরোর তা রোলদর শনজস্ব কলেজ সেশভংে অ্যরোকরোউলটে 
েঞ্চয় করলে এই েম্দ শকেকু  শনরদবিষ্ট েুশিধরো পরোওয়রোর সষিলত্র 
্ভরোি েপৃষ্টি করলত পরোলর।  

41. সসি ফর কদেজ সপ্রাগ্াদমর 
আদরা তদে্যর জন্য আপম কার সদগে 
স�াগাদ�াগ করদবা?
nyckidsrise.org পশরদিটেন করুন অথিরো NYC Kids 
RISE হ্েরোইলন 833-শকি-ররোইজ (833-543-7473)-সত 
সযরোগরোলযরোগ করুন।
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আিনার পশশুর জন্য পবপনদোগ করুন-কদেদজ 
িোদনার জন্য সঞ্চে করুন

পকিাদব তা এোদন সেদে পনন:

nyckidsrise.org

Citi Community Development সাহায্যে কিছু অংশ নেওযা সম্ভব হযযযছ। 

NYC শকিে্র ররোইজ সেভ ফর কলেজ স্রোগ্রোম একটি 
স্কেরোরশিপ এিং সেশভংে কমটেেূশি যরো NYC শিপরো ট্ে লমটে অভ 
এিকু লকিন এিং শনউইয়কটে  শেটির অংিীদরোরলবে সেভ ফর 
কলেজ স্রোগ্রোম কতৃটেক পশরিরোশেত। NYC Kids RISE শনউ 
ইয়লকটে র 529 কলেজ সেশভংে স্রোগ্রোলমর েলগে েম্কটে যকুক্ত 
নয় ও তরোর অনুলমরোশদত শিস্ট্রিশিউ্রও নয় এিং এটি সকরোন 
শিশনলয়রোগ িরোয় নরো িরো শিশনলয়রোলগর পররোমিটেও ্দরোন কলর নরো।


