
 شروع کرنے کے 
لیے تیار ہیں؟

 بلڈنگ بالک #2 
 کو مکمل کرنے کے لیے 
Visit nyckidsrise.org/ 

 options مالحظہ 
کریں

اب جب آپ کے بچے کو اس کا NYC اسکالرشپ اکأونٹ موصول ہو گیا ہے اور آپ اسے آن الئین مالحظہ کرنے کے لیے رجسٹر ہو 
گئے ہیں، اب اگال قدم اٹھانے کا وقت ہے۔ 

NYC Kids RISE آپ کے بچے کے اسکالرشپ اکأونٹ کا انتظام سنبھالتا ہے اور صرف NYC Kids RISE اس اکأونٹ میں پیسے ڈال 
سکتا ہے۔ اپنے پیسوں کو اپنے بچے کے مستقبل کے لیے بچانا شروع کرنے اور NYC Kids RISE سے اضافی انعامات حاصل کرنے 
کے لیے، آپ کو اپنا ذاتی کالج سیونگز اکأونٹ کھولنا پڑے گا۔ آپ nyckidsrise.org/options پر جا کر آج ہی ایسا کر سکتے ہیں۔

بلڈنگ بالک 2#2
 اپنا کالج سیونگز اکاؤنٹ 
کھولیں اور مربوط کریں

 کالج کے بڑے خوابوں 
کی جانب چھوٹے قدم

اپنا کالج سیونگز اکأونٹ کھولیں اور 26 جون 2018 سے پہلے اسے اپنے بچے کے اسکالرشپ اکأونٹ کے ساتھ مربوط 
کریں اور آپ کے بچے کو NYC Kids RISE کی جانب سے اضافی 25$ موصول ہوں گے۔ 



کالج سیونگز اکاؤنٹ: آپ کا اپنا اکأونٹ
ذیل میں آپ کے اپنے کالج سیونگز اکأونٹ کے متعلق چند اہم حقائق موجود ہیں:

یہ اکأونٹ آپ کے نام پر ہوتا ہے اور یہ آپ کے بچے کی تعلیم کے لیے استعمال کے مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ آپ، آپ کا 
خاندان اور آپ کے دوست اس اکأونٹ میں پیسے ڈیپازٹ کر سکتے ہیں۔ 

کالج کے لیے بچت کرنے کے کئی طریقے اور کالج سیونگز اکأونٹس کی کئی اقسام ہیں۔ کالج کے لئے بچت پروگرام آپ 
کو 25$ انعام حاصل کرنے کے لیے اکأونٹس کی دو اقسام میں سے ایک کو اپنے بچے کے اسکالرشپ اکأونٹ کے ساتھ 

مربوط کرنے کے قابل بناتا ہے۔ آپ ایک ایسا منتخب کر سکتے ہیں جو آپ اور آپ کے خاندان کے لیے بہترین ہو۔ 
کوئی بھی والدین/سرپرست، خاندان کا رکن یا قابل اعتبار دوست ایک کالج سیونگز اکأونٹ کھول سکتا ہے اور اسے 
کسی بچے کے اسکالرشپ اکأونٹ سے مربوط کر سکتا ہے، بشرطیکہ ان کے پاس مطلوبہ معلومات موجود ہو۔ ہر 

بچے کے اسکالرشپ اکأونٹ کے ساتھ صرف ایک کالج سیونگز اکأونٹ مربوط کیا جا سکتا ہے۔

  کالج سیونگز اکاؤنٹ کے انتخابات
کالج سیونگز اکأونٹ کی جو دو اقسام آپ کھولنے اور 25$ کا انعام حاصل کرنے کے لیے اپنے بچے کے NYC اسکالرشپ 

اکأونٹ کے ساتھ مربوط کر سکتے ہیں، وہ درج ذیل ہیں:

اکأونٹ منتخب کرنا
ہر خاندان کے معاشی حاالت مختلف ہوتے ہیں۔ آپ کو ان اکأونٹ کے بارے میں مزید جاننا چاہیے اور اکأونٹ کھلوانے سے پہلے 
اپنے حاالت کو دیکھنا چاہیے۔ دونوں اکأونٹس کے بارے میں اس دستاویز کی اہم معلومات اگلے صفحہ پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ 

انضمامی بچت برائے کالج بینک اکأونٹ 12

 بلڈنگ بالک 2# کو مکمل کرنے کے لیے 
nyckidsrise.org/options مالحظہ کریں۔

شروع کرنے کے لیے تیار ہیں؟

NYC Kids RISE سرمایہ کاری کے متعلق مشورہ فراہم نہیں کرتا۔ مگر ہم آپ کو اپنے انتخابات سمجھنے اور اپنے 
اور اپنے خاندان کے لیے درست اکأونٹ منتخب کرنے میں مدد فراہم کرنے کے لیے کئی ٹولز اور وسائل کے ساتھ 

مربوط کر سکتے ہیں:
ہماری ویب سائیٹ: nyckidsrise.org/options پر جائیں

 nyckidsrise.org ،کسی ورکشاپ میں شرکت کریں: اپنے بچے کے اسکول میں آنے والی ورکشاپس کے ایک شیڈول کے لیے
مالحظہ کریں اور سرخ رنگ کے والدین/سرپرست کے بٹن پر کلک کریں یا KID-RISE-833 (7473-543-833) پر کال کریں۔
کسی NYC فائینانشیل امپاورمنٹ سینٹر )NYC Financial Empowerment Center( میں تشریف الئیں: کسی پیشہ ورانہ 

معاشی مشیر کے ساتھ ایک مفت، رازدارانہ، بالمشافہ مالقات طے کریں، جو آپ کو اپنے اکأونٹ کے انتخابات کو سمجھنے 
اور بچت شروع کرنے کے لیے منصوبہ بنانے میں مدد فراہم کر سکتا ہے۔ nyc.gov/dca پر جا کر آن الئن یا 311 پر کال کر کے 

مالقات طے کریں۔
NY 529 سے رابطہ کریں: NY 529 ڈائریکٹ پالن اکأونٹس کے متعلق تفصیلی معلومات کے لیے nysaves.org مالحظہ کریں یا 

NYSAVES-877 (2837-697-877) پر کال کریں۔
املگمیٹڈ بینک سے رابطہ کریں: املگمیٹڈ کالج کے لئے بچت بینک اکأونٹ کے متعلق تفصیلی معلومات کے لیے اپنے قریب 
موجود کسی املگمیٹڈ شاخ میں تشریف الئیں یا 0860-662-800 پر کال کریں۔ کوئی املگمیٹڈ شاخ تالش کرنے کے لیے 

amalgamatedbank.com/find-branchatm مالحظہ کریں۔

 NY  کا 529 کالج سیونگز پروگرام ڈائریکٹ پالن اکاؤنٹ

پر  اکأونٹ، جو خاص طور  کاری  کا سرمایہ  )ایک قسم 
کالج اور کیریئر کے لیے تربیت کے لیے بچت کرنے میں 

خاندانوں کی مدد کرنے کے لیے بنایا گیا ہے( 



کالج سیونگز اکأونٹ کے وہ انتخابات، جنہیں آپ کسی NYC اسکالرشپ اکأونٹ سے مربوط کر سکتے ہیں:

 ان اکأونٹس اور کالج کے لیے بچت کے دیگر انتخابات کے بارے میں مزید پڑھنے کے لیے 
nyckidsrise.org/options مالحظہ کریں

 NYC Kids  محکمہ تعلیم اور نیو یارک شہر کے ساتھ شراکت داری میں  NYC  ،کالج کے لئے بچت پروگرام کا انتظام  NYC Kids RISE
RISE ، ایک غیرنفع بخش تنظیم کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ Kids RISE   NYCنیو یارک کے 529 کالج بچت پروگرام سے نہ ہی منسلک ہے 
اور نہ ہی اس کا مجاز تقسیم کنندہ ہے اور سرمایہ کاریوں کی سفارش یا سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں دیتا۔ نیو یارک شہر اور 
 NYC  محکمہ تعلیم، نیویارک کے 529 کالج کے لئے بچت پروگرام کے لئے پروگرام مینیجر کے ساتھ منسلک شدہ نہیں ہے اور کسی 
مخصوص کالج کی بچت یا دیگر سرمایہ کاری کی گاڑی کے پروگرام، بشمول جن کے بارے میں خاندان کالج پروگرام کے لئے بچت 

کریں کے ذریعے جانتے ہیں، کے لئے کوئی گواہی، یا سفارش مہیا نہیں کرتا، نہ ہی اس کی ذمہ داری لیتا ہے۔

¹معیاری ڈیپازٹ کے بیمہ کے کوریج کی حد فی ڈیپازیٹر، فی FDIC-بیمہ شدہ بینک، فی ملکیت کی قسم 250,000$ ہے۔ مختلف ملکیت کے زمروں 

میں کئے گئے ڈیپازٹس کم سے کم 250,000$ علیحدہ طور پر بیمہ شدہ ہیں، یہاں تک کہ ایک ہی بینک میں کئے گئے ہوں تب بھی۔

انضمامی بچت برائے کالج بینک اکأونٹNY 529 ڈائریکٹ پالن اکأونٹ

ایک 529 اکأونٹ ایک قسم کا سرمایہ کاری اکأونٹ ہے، جو یہ کیا ہے؟
خاندانوں کو کالج اور کیریئر کے لیے تربیت کے لیے بچت 

کرنے میں مدد فراہم کرنے کے لیے بنایا ہے۔

ایک 529 اکأونٹ میں موجود رقم سے اقتصادی مارکیٹوں 
میں سرمایہ کاری کی جاتی ہے، تاکہ یہ وقت کے ساتھ بڑھ 
سکے۔ یہ پیسے کو کھو بھی سکتا ہے۔ 529 اکأونٹس کے 
ساتھ وفاقی اور ریاستی ٹیکس بینیفٹس بھی آتے ہیں۔ 

NY 529 ڈائریکٹ پالن کو آفس آف نیو یارک اسٹیٹ 
کمپٹرولر (Office of the New York State Comptroller) اور 
 New York) نیو یارک ہائر ایجوکیشن سروسز کاروپوریشن

Higher Education Services Corporation) کی جانب سے 
منتظم کیا جاتا ہے۔ NYC اسکالرشپ اکأونٹس کی بھی 

یہیں پر سرمایہ کاری کی جاتی ہے۔

یہ ایک ایملگمیٹڈ بینک میں ایک روایتی سیونگز 
اکأونٹ ہے، جس میں بچہ بینیفشری کے طور پر 

نامزد ہوتا ہے

اس قسم کا اکأونٹ خاندانوں کو ایک بیمہ یافتہ 
اقتصادی ادارے میں بچت کرنے اور رقم پر سود 

حاصل کرنے کے قابل بناتی ہے۔ 

سیونگز اکأونٹ میں 250,000$ تک کے ڈیپازٹس 
نقصان سے محفوظ ہوتے ہیں۔¹

میں اس قسم کا اکأونٹ 
کیسے کھول سکتا اور اپنے 

بچے کے اسکالرشپ اکأونٹ کے 
ساتھ مربوط کر سکتا ہوں؟ 

 nyckidsrise.org/options مرحلہ بہ مرحلہ ہدایات کے لیے
مالحظہ کریں۔ مزید معاونت کے لیے:

کالج کے لئے بچت کی کسی ورکشاپ میں شرکت 	 
کریں؛

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

اکأونٹ کھولنے اور مربوط کرنے کے لیے اپنے قریب 
موجود کسی انضمامی بینک کی شاخ میں تشریف 

الئیں۔
کوئی املگمیٹڈ شاخ تالش کرنے کے لیے 	 

 amalgamatedbank.com/find-branchatm
مالحظہ کریں۔

 nyckidsrise.org/options مزید معلومات کے لیے
 (833-543-7473) 833-KID-RISE مالحظہ کریں یا 

پر کال کریں۔

کیا اس قسم کے اکأونٹ میں 
بچت کرنے سے میرے بچے کی 

کالج کی معاشی امداد میں 
کوئی فرق پڑے گا؟

ممکنہ طور پر۔ اس بات کا انحصار آپ کے گھرانے 
کے مخصوص حاالت پر ہوتا ہے۔ مزید معلومات کے 
لیے nyckidsrise.org/financial-aid مالحظہ کریں یا 

NYSAVES-877 پر NY 529 سے رابطہ کریں۔

ممکنہ طور پر۔ اس بات کا انحصار آپ کے گھرانے 
کے مخصوص حاالت پر ہوتا ہے۔ مزید معلومات 

کے لیے nyckidsrise.org/financial-aid مالحظہ 
 کریں یا KID-RISE (833-543-7473-833) پر 

کال کریں۔

کیا اس قسم کے اکأونٹ میں 
بچت کرنے سے میرے بچے کے 

موجودہ سرکاری بینیفٹس پر 
کوئی فرق پڑے گا؟

ممکنہ طور پر۔ اس بات کا انحصار آپ کے گھرانے کے 
مخصوص حاالت پر ہوتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے 

nyckidsrise.org/public-benefits پر جائیں یا 
KID-RISE-833 (7473-543-833) پر کال کریں۔

ممکنہ طور پر۔ اس بات کا انحصار آپ کے گھرانے 
کے مخصوص حاالت پر ہوتا ہے۔ مزید معلومات 

کے لیے nyckidsrise.org/public-benefits پر جائیں 
یا KID-RISE-833 (7473-543-833) پر کال کریں۔

اس قسم کا اکأونٹ میرے 
مجموعی معاشی پالن میں 

کس طرح ِفٹ ہوتا ہے؟

کالج کے لیے بچت کو اپنی مجموعی معاشی صورتحال 
میں فٹ کرنے کے لیے مفت، بالمشافہ معاونت کے لیے، 

 NYC Financial) فائنانشیل امپاورمنٹ سینٹر NYC کسی
Empowerment Center) میں تشریف الئیں۔

کالج کے لیے بچت کو اپنی مجموعی معاشی 
صورتحال میں فٹ کرنے کے لیے مفت، بالمشافہ 

معاونت کے لیے، کسی NYC فائنانشیل امپاورمنٹ 
 (NYC Financial Empowerment Center) سینٹر

میں تشریف الئیں۔

 میں اس قسم کے اکأونٹ 
کے متعلق تفصیلی معلومات 

کے لیے کس سے رابطہ کر 
سکتا ہے؟

nysaves.org مالحظہ کریں )صرف انگریزی( یا 
NYSAVES-877 (2837-697-877) پر کال کریں۔

اپنے قریب موجود ایملگمیٹڈ بینک کی کسی شاخ 
میں تشریف الئیں یا 0860-662-800 پر کال کریں۔

ہسپانوی زبان میں معاونت دستیاب ہو 	 
سکتی ہے۔



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

شہر نیویارک کے ساتھ شراکت داری میں کالج کے لئے بچت پروگرام کا انتظام کرتی ہے۔

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

طریقہ معلوم کریں

nyckidsrise.org
833-KID-RISE (833-543-7473)
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