
تعلیمی سال کے اختتام سے قبل اپنے بچے کی تعلیم کے لئے اپنا بطور اضافی 
رقم 75$ موصول کرنے کا موقع مت کھوئیں۔

کیا اگال قدم اٹھانے کے لئے تیار ہیں؟ nyckidsrise.org دیکھیں اور شروع کرنے کے لئے “میرا 
اکاؤنٹ دیکھیں” پر کلک کریں۔

کالج کے لئے بچت پروگرام میں اپنے بچے کا اندراج کرائیں
NYC Kids RISE نے پروگرام میں خودکار طریقے سے آپ کے بچے کا اندراج کر لیا ہے۔ ہم نے ایک NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ کھول دیا ہے اور 

آپ کے بچے کے مستقبل کی تعلیم کے لئے $001 کی پہلی رقم جمع کر دی ہے۔ یہ اکاؤنٹ ایک 925 پالن میں سرمایہ کاری کرتا ہے، جو سرمایہ 
کاری اکاؤنٹ کی ایک قسم ہے جسے خاص طور پر خاندانوں کی کالج اور کیریئر کی تربیت کرنے میں مدد کے لئے بنایا گیا ہے۔ اس اکاؤنٹ کے 
پیسوں کو نیو یارک اور پورے ملک میں دو سالہ کالجوں، چار سالہ کالجوں، اور دیگر کیریئر تربیت پروگراموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 

اپنے بچے کے NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ کے بارے میں مزید تفصیلی معلومات کے لئے nyckidsrise.org مالحظہ کریں۔

 کالج کے بڑے خوابوں کی جانب چھوٹے قدم
آپ کے بچے کے مستقبل کے لئے ایک شراکت داری T M

NYC KIDS RISE کالج کے لئے بچت پروگرام میں خوش آمدید!
 ہم نے ہر NYC پبلک اسکول کے طالب علم کے لئے کالج کو زیادہ قابل رسائی اور حاصل کرنے کے قابل بنانے کے لئے اس 

اسکالرشپ اور بچت پروگرام کو تخلیق کیا۔ کالج کی بچت کے لئے پہال قدم اٹھانا سب سے مشکل حصہ ہو سکتا ہے۔ کالج 
کے لئے بچت پروگرام کے ساتھ، ہم نے پہلے ہی ایک ساتھ پہال قدم اٹھایا لیا ہے۔

اگال قدم کیا ہے؟ 3 بلڈنگ بالکس
آج سے شروع کرتے ہوئے، آپ اپنے بچے کے کنڈرگارٹن مکمل کرنے سے پہلے NYC Kids RISE کے ساتھ مزید تین اقدامات کر سکتے ہیں۔ آپ کے 
بچے کے مستقبل کی بچت کے لئے یہ ہماری شراکت داری کے بلڈنگ بالکس ہیں۔ ان اقدام کو پورا کرنے سے آپ کو کالج کے لئے رقم میں مزید 

75$ تک حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔

1
اپنے بچے کا NYC اسکالرشپ 

اکاؤنٹ دیکھنے کے لئے آن الئن 
رجسٹر کریں

2
اپنا کالج بچت اکاؤنٹ کھولیں 

اور اسے اپنے بچے کے اسکالرشپ 
اکاؤنٹ سے مربوط کریں۔

3
اپنے مربوط کردہ کالج بچت 
اکاؤنٹ میں پہلی رقم جمع 

کرائیں۔

$ $



اپنے مربوط کردہ کالج بچت اکاؤنٹ میں 
پہلی رقم جمع کرائیں۔

چھوٹے اقدامات اضافہ کرتے ہیں۔ وسائل کے لئے««
 nyckidsrise.org/start-saving مالحظہ کریں 

جنہیں آپ ابھی بچت شروع کرنے اور بچت جاری 
رکھنے کے لئے ایک منصوبہ بنانے میں استعمال کر 

سکتے ہیں۔

اگر آپ اپنے مربوط کردہ کالج بچت اکاؤنٹ میں  ««
26 جون 2018 سے پہلے کم سے کم5$ جمع 

کراتے ہیں، تو NYC Kids RISE آپ کے بچے کے 
اسکالرشپ اکاؤنٹ میں 25$ مزید جمع کرا دے گا۔

مزید معلومات کیلئے:««

ایک منصوبہ بنانے اور اس پر قائم رہنے میں 	 
مدد کے لئے ایک NYC فنانشل امپاورمنٹ 

سنٹر کا دور کریں جو بالکل مفت، رازدارانہ، 
براہ راست مشاورت ہے۔ ایک مالقات کا وقت 

 مختص کرانے کے لئے، 311 پر کال کریں یا 
nyc.gov/dca مالحظہ کریں۔

کالج پروگرام کے لئے بچت کریں ورکشاپ میں 	 
شرکت کریں۔ آئندہ ورکشاپس کے شیڈول کے 
لئے، nyckidsrise.org مالحظہ کریں اور سرخ 
“والدین/سرپرست” کے بٹن پر کلک کریں، یا 

اپنے بچے کے اسکول سے دریافت کریں

NYC Kids RISE کالج کے لئے بچت کریں پروگرام ایک اسکالرشپ اور بچت پروگرام ہے جسے تمام 
NYC پبلک اسکول کے طالب علم کے لئے—ان کی خاندانی آمدنی یا امیگریشن کی حیثیت سے قطع 

 NYC Kids نظر، کالج کو زیادہ قابل رسائی اور حاصل کرنے کے قابل بنانے کے لئے تیار کیا گیا ہے۔
RISE، ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے، جو NYC محکمہ تعلیم اور سٹی آف نیویارک کے ساتھ 

شراکت داری میں کالج کے لئے بچت پروگرام کا انتظام کرتی ہے۔
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سٹی کمیونٹی ڈویلپمنٹ کی معاونت کی مدد سے 
حصہ میں ممکن بنائے جانیوالے مواد۔

اپنے بچے پر سرمایہ کاری کریں — کالج کے لیے 
پیسے جمع کریں

nyckidsrise.org جانیں کہ کیسے
833-KID-RISE (833-543-7473)

T M

اپنے بچے کا NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ 
دیکھنے کے لئے آن الئن رجسٹر کریں

رجسٹریشن کے عمل کو شروع کرنے کے لئے ««
nyckidsrise.org پر جائیں اور “میرا اکاؤنٹ 

دیکھیں” پر کلک کریں۔ 

اگر آپ اس مرحلے کو 26 جون، 2018 سے پہلے ««
مکمل کرتے ہیں، تو آپ کے بچے کے اکاؤنٹ میں 

NYC Kids RISE کی طرف سے 25$ کا انعام 
موصول ہو گا۔

مزید معلومات کیلئے:««

کالج کے لئے بچت پروگرام ورکشاپ میں 	 
شرکت کریں۔ آئندہ ورکشاپس کے شیڈول کے 
لئے، nyckidsrise.org مالحظہ کریں اور سرخ 
“والدین/سرپرست” کے بٹن پر کلک کریں، یا 

اپنے بچے کے اسکول سے دریافت کریں۔

رجسٹر کرنے اور اپنے بچے کے اسکالرشپ 	 
اکاؤنٹ کے بارے میں سواالت کے ساتھ معاونت 

 83 833-KID-RISE کو NYC Kids RISE کے لئے
(7473-543-833) پر کال کریں۔

3 بلڈنگ بالکس کو کیسے مکمل کریں:

کالج کے لئے ابھی بچت 
کیوں شروع کریں؟

وقت آپ کے ہاتھ میں ہے: اپنے بچے کے جوان 
ہونے سے پہلے کالج کے لئے بچت شروع کرنے 
سے ایک بڑا فرق پڑ سکتا ہے جس وقت آپ کا 

کنڈرگارٹنر کالج کے لئے تیار ہوگا۔

یہ آپ کے بچے کے لئے کامیابی کو مرتب کرتا 
ہے: تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ 1$ اور 500$ کے 
درمیان رقم کے بچت اکاؤنٹس کے حامل بچوں 
کے لئے کالج میں داخل ہونے کا امکان تین گنا 
زیادہ ہوتا ہے۔ ان کے گریجویٹ ہونے کا امکان 

چار گنا سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔

اعٰلی تعلیم پر بہت زیادہ الگت آ سکتی ہے: کالجز 
اور خصوصی تربیتی پروگرام اکثر بڑے قیمت 

لیبل کے ساتھ فراہم کیے جاتے ہیں۔

آج کی زیادہ بچت کا مطلب بعد میں کم طالب 
علم قرض کی صورت میں ہو سکتا ہے: قرضہ 

جات بہت سے کالج مالی امداد پیکیجوں کا حصہ 
ہیں اور واپس ادائیگی کرنے میں ایک طویل وقت 

لگ سکتا ہے۔ 

کالج واپس ادائیگی کرتا ہے: کالج سے گریجویٹ 
کرنے والے طالب علم اپنی پوری زندگی نہایت اعٰلی 

تنخواہیں حاصل کرتے ہیں۔ ان کے بے روزگار 
ہونے کا بہت کم امکان ہوتا ہے۔

23$ 1
$

اپنا کالج بچت اکاؤنٹ کھولیں اور اسے 
اپنے بچے کے اسکالرشپ اکاؤنٹ سے 

مربوط کریں۔
کالج کے لئے بچت کے بہت سے طریقے موجود ہیں۔ ««

اپنے کالج بچت اکاؤنٹ کے اختیارات کو تالش کرنے 
کے لئے [nyckidsrise.org/options] مالحظہ کریں اور 
کسی ایک کو منتخب کریں جو آپ اور آپ کے خاندان 

کے لئے موزوں تصور کیا جاتا ہے۔ 

اگر آپ ایک کالج بچت اکاؤنٹ کو اپنے بچے کے ««
اسکالرشپ اکاؤنٹ سے منسلک کر کے 26 جون، 

2018 سے پہلے اس مرحلے کو مکمل کر لیتے ہیں، 
تو NYC Kids RISE آپ کے بچے کے اسکالرشپ 

اکاؤنٹ میں 25$ مزید جمع کرا دے گا۔

مزید معلومات کیلئے:««

کالج کے لئے بچت پروگرام کی ورکشاپ میں 	 
شرکت کریں۔ آئندہ ورکشاپس کے شیڈول کے 
لئے، nyckidsrise.org مالحظہ کریں اور سرخ 

“والدین/سرپرست” کے بٹن پر کلک کریں، یا اپنے 
بچے کے اسکول سے دریافت کریں۔

سرمایہ کاری اور بینکاری کے ماہرین کے حوالہ 	 
 833-KID-RISE کو NYC Kids RISE جات کے لئے

(7473-543-833) پر کال کریں۔

اپنے اکاؤنٹ کے اختیارات کو سمجھنے اور بچت 	 
شروع کرنے کے لئے ایک منصوبہ بنانے میں مدد 

کے لئے ایکNYC  فنانشل امپاورمنٹ سنٹر کا دور 
کریں جو بالکل مفت، رازدارانہ، براہ راست مشاورت 

ہے۔ ایک مالقات کا وقت مختص کرانے کے لئے، 
311 پر کال کریں یا nyc.gov/dca مالحظہ کریں۔ 


