
 بچت شروع کرنے 
کے لیے تیار ہیں؟
مزید معلومات کے لیے 

nyckidsrise.org/ 
 start-saving 
مالحظہ کریں

ایک مرتبہ جب آپ نے اپنا کالج سیونگز اکأونٹ کھول لیا اور اسے اپنے بچے کے NYC اسکالرشپ اکأونٹ سے مربوط کر دیا، تو آپ 
کالج کے لئے بچت پروگرام کے ساتھ بچت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 

کالج کے لیے بچت کرنا خاندان کے مجموعی معاشی منصوبے کا اہم حصہ ہے — لیکن یہ اس کا واحد حصہ نہیں ہے۔ کالج 
کے لیے بچانے کے لیے رقم کی موزوں مقدار ہر خاندان کے لیے مختلف ہوتی ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ جب آپ جلدی بچت کرنا 

شروع کر دیں، تو کوئی بھی رقم بہت بڑی یا بہت چھوٹی نہیں ہوتی! جب آپ کا بچہ چھوٹا ہو، اس وقت بچت شروع کرنا اس 
وقت تک بڑا فرق پیدا کر سکتا ہے جس آپ کا وہ بچہ کالج کے لیے تیار ہو۔

 NYC Kids RISE 26 جون 2018 سے پہلے اپنے مربوط شدہ کالج سیونگز اکأونٹ میں کم از کم 5$ ڈیپازٹ کریں اور
آپ کے بچے کے اسکالرشپ اکأونٹ میں مزید 25$ ڈیپازٹ کرے گا۔ 

یار رکھیں، یہ آپ کے بچے کے مستقبل کے لیے ایک ساتھ بچت کرنے کی ہماری طویل مدتی شراکت کا بس آغاز ہے۔ 
اہم ترین حصہ شروع ہو رہا ہے۔

بلڈنگ بالک #3
اپنے مربوط کردہ کالج بچت اکاؤنٹ 

میں پہلی رقم جمع کرائیں

کالج کے بڑے خوابوں 
کی جانب چھوٹے قدم
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مشورہ
بچت کا ایک ہدف مقرر کریں۔

شروع کرنے کا ایک زبردست طریقہ اس بارے میں ایک ہدف مقرر کرنا ہے کہ آپ ایک باقاعدہ شیڈول پر کتنی بچت کرنا 
چاہتے ہیں۔ اپنے اہم ترین خرچوں اور بچت کی ترجیحات کی بنیاد پر اس بارے میں سوچیں کہ آپ ہر ہفتے یا مہینے 

کتنی رقم الگ کرنے کے قابل ہوں گے۔ ان میں کرایہ، کریانہ کی چیزیں، نگہداشت صحت، نقل و حمل، قرضوں کی 
ادائیگی یا ریٹائرمنٹ کے لیے بچت شامل ہو سکتی ہے۔

کچھ لوگوں کے لیے، ہر ہفتے یا ہر بار تنخواہ ملنے پر رقم علیحدہ کر دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ فیصلہ کریں کہ آپ کے 
خاندان کے لیے کون سی چیز بہترین کام کرتی ہے۔ 

مشورہ
اپنے ڈیپازٹ کرنے کا بہترین طریقہ منتخب کریں۔

آپ اپنی بچت کے باقاعدہ ڈیپازٹ کیسے کریں گے؟ آپ کے آجر، آپ کے کالج سیونگز اکأونٹ اور دستیاب ٹیکنالوجی کی 
بنیاد پر آپ کے پاس کچھ انتخابات موجود ہو سکتے ہیں۔ ذیل میں کچھ ممکنات ہیں:

 آن الئین ڈیپازٹ: آن الئن جائیں اور ہر مہینے، ہر ہفتے یا ادائیگی کے ہر وقت پر اپنے بینک اکأونٹ سے پیسے 
منتقل کریں۔

پے رول کٹوتی: اپنے آجر سے درخواست کریں کہ وہ ایک رقم مختص کر دیں جو ہر مہینے آپ کی ادائیگی میں سے 
خود بخود کٹتی رہے اور آپ کے کالج بچت اکأونٹ میں براہ راست ڈیپازٹ ہوتی رہے۔

آپ کے بینک اکأونٹ سے خودکار منتقلی: اپنے بینک سے پوچھیں کہ کیا آپ اپنے اکأونٹ میں رقم مختص کر سکتے ہیں، 
جو ہر مہینے، ہر ہفتے یا ادائیگی کے ہر وقت پر آپ کے اکأونٹ سے نکل کر آپ کے کالج بچت اکأونٹ میں چلی جائے۔

بذریعہ ڈاک چیک یا ذاتی طور پر ڈیپازٹ: چیک لکھیں اور ہر مہینے، ہفتے یا ادائیگی کے وقت پر اسے اپنے کالج بچت 
اکأونٹ کو بذریعہ ڈاک بھیج دیں — یا اسے براہ راست پہنچا دیں۔ )ذاتی طور پر ڈیپازٹ صرف کسی بینک میں 

کھولے گئے کالج سیونگز اکأونٹ کے لیے دستیاب ہیں۔(
 ذاتی طور پر نقد رقم ِڈپازٹ کروانا: اپنے کالج بچت اکأونٹ میں رقم جمع کروانے کے لیے نقد رقم چھوڑ جائیں۔ 

)یہ صرف کسی بینک میں کھولے گئے کالج بچت اکأونٹ کے لیے دستیاب ہے۔(
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یاد رکھیں، ابھی چھوٹے، باقاعدہ ڈیپازٹ کرنے سے آپ کو ایک بہت بڑے عنصر، جو آپ کے پاس 
ہے، سے فائدہ ملتا ہے: وقت۔

اس بارے میں مزید معلومات کے لیے کہ آپ اپنے کالج بچت اکاؤنٹ میں رقم کیسے ڈیپازٹ کر 
سکتے ہیں، nyckidsrise.org/start-saving مالحظہ کریں۔

 مزید معلومات کے لیے 
nyckidsrise.org/start-saving مالحظہ کریں۔

بچت شروع کرنے کے لیے تیار ہیں؟



مشورہ
دوستوں اور خاندان کو بتائیں کہ کالج کے لیے بچت ایک ترجیح ہے۔

آپ کو یہ صرف اکیلے ہی نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی ایسے دادا/دادی، نانا/نانی، آنٹیاں، انکل، کزن، رضاعی والدین یا دوست 
ہیں، جو آپ کو بچت کرنے میں مدد کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے بچے کے کالج سیونگز اکأونٹ میں حصہ ڈال سکتے 
ہیں۔ وہ کسی سالگرہ، چھٹی پر یا کسی بھی وقت ڈیپازٹ کر سکتے ہیں۔ دوست یا خاندان درست راستے پر رہنے کے لیے 

حوصلہ افزائی اور یاددہانی کے طور پر بھی رقم کی پیشکش بھی کر سکتے ہیں۔ 

مشورہ
کسی مفت پیشہ ورانہ معاشی مشیر کے ساتھ بات کریں۔

 NYC( اختیار مالیاتی  برائے  نیویارک شہر مرکز  لیے،  کے  بالمشافہ معاونت  لیے  کے  کرنے  پر عمل  اور اس  بنانے  منصوبہ 
کا وقت  ایک مالقات  اپ کریں۔  لیے سائن  رازدارانہ معاشی مشاورت کے  اور  پر مفت   )Financial Empowerment Center

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

شہر بھر میں 20 سے زیادہ مالیاتی اختیار دہی کے مراکز ہیں۔ اسکول ڈسٹرکٹ 30 کے قریب تین مقامات مندرجہ ذیل 
ہیں )آپریشن کے دن اور گھنٹے تبدیلی سے مشروط ہیں(:

)Urban Upbound( اربن اپ بأونڈ
• 38-85 13th Street, Long Island City, NY 11101

پیر – جمعہ )9:00 بجے صبح – 6:00 بجے شام(، جمعرات )11:00 بجے صبح – 7:00 بجے شام( دستیاب ہے	 
زبانیں : انگریزی،   ہسپانوی	 

میک دی روڈ  NY  پر مالیاتی کلینک
•  92-10 Roosevelt Avenue, Jackson Heights, NY 11372

دستیاب پیرس، منگل، اور جمعہ )10:00 بجے صبح۔ – 6:00 بجے شام(	 
زبانیں : انگریزی،   ہسپانوی	 

نیبرہڈ ہاؤسنگ سروسز، ناردرن کوئنز میں نیبرہڈ ٹرسٹ فائنانشیل پارٹنرز
•  60-20 Woodside Avenue, 2nd Floor, Woodside, NY 11377

پیر اور بدھ کو دستیاب )9:00 بجے صبح – 6:00 شام(	 
زبانیں : انگریزی،   ہسپانوی	 
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 NYC کالج کے لئے بچت پروگرام ایک اسکالرشپ اور بچت پروگرام ہے جسے تمام NYC Kids RISE
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 پتہ کریں

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

BB3Ov_UD
March 2018


