
کالج کے بڑے خوابوں کی جانب 
چھوٹے قدم

کالج کے بڑے خوابوں کی جانب 
چھوٹے قدم

کالج بچت ہر خاندان کی مالی منصوبہ بندی کا ایک اہم حصہ ہے۔ کالج کے لیے بچت کرنے کے کئی طریقے اور کالج سیونگز 
اکأونٹس کی کئی مختلف اقسام ہیں۔ Save for College پروگرام آپ کو کالج کی بچت کے اکأونٹ کے ان دو اختیارات میں 

سے ایک کو کھولنے کے قابل بناتا ہے جسے آپ کے بچے کے اسکالرشپ اکأونٹ کے ساتھ مربوط کیا جا سکتا ہے۔  

کالج کے لئے بچت کے صرف یہی طریقے نہیں ہیں۔ تاہم، Save for College پروگرام کے ذریعہ کالج کی بچت کے اکاؤنٹس کے 
لئے فراہم کردہ مخصوص خصوصیات اور فوائد صرف ان دو اختیارات کے لئے دستیاب ہیں۔

اکاؤنٹ کی  یا کسی خاص قسم کے کالج کی بچت کے  NYC Kids RISE سرمایہ کاری کے متعلق مشورہ فراہم نہیں کرتا 
سفارش نہیں کرتا۔ ہر خاندان کے معاشی حاالت مختلف ہوتے ہیں، اورآپ کو بچت یا سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اپنے حاالت 
پر غور کرنا چاہئے۔ یہ دیکھنے کے لئے کہ وہ آپ کے اور آپ کے خاندان کے لئے ایک مناسب انتخاب ہو سکتے ہیں یا نہیں، آپ 
دیگر متبادل دریافت کرنے کی خواہش رکھ سکتے ہیں، جسیے کہ دیگر ریاستوں کے ذریعہ پیشکش کردہ 529 منصوبہ بندیاں 

یا دیگر بینکوں کے ذریعہ پیشکش کردہ بچت اکاؤنٹس۔

جیسے جیسے آپ ان کالج کے بچت اکاؤنٹ کے اختیارات کو دریافت کرتے ہیں، ہم آپ کو دو اہم قسم کے اکاؤنٹس سے واقف 
ہونے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں: ایک 529 اکاؤنٹ اور ایک بینک اکاؤنٹ۔ نیچے ان عمومی سواالت کے ساتھ ایک چارٹ دیا 

گیا ہے جو آپ کے ذہن میں ان دو قسم کے کھاتوں کو لے کر ہو سکتے ہیں¹

¹  یہ معلومات ان اکاؤنٹس پر الگو ہوتی ہے جسے آپ اپنے بچہ کے اسکالرشپ اکاؤنٹ کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں۔ یہ دیگر 529 منصوبہ بندیوں اور 
بینک اکاؤنٹس پر بھی الگو ہوتی ہے جسے آپ خود حاصل کر سکتے ہیں۔

کالج سیونگز اکاؤنٹ کے انتخابات
آپ کے اور آپ کے خاندان کے لئے درست اکاؤنٹ کا انتخاب

اپنا کالج سیونگز اکاؤنٹ 
کھولیں اور مربوط کریں

nyckidsrise.org

بلڈنگ بالک #2:

12 NY کا ایک 529 کالج سیونگز پروگرام ڈائریکٹ پالن 
اکأونٹ )ایک قسم کا سرمایہ کاری اکأونٹ، جو خاص 

طور پر کالج اور کیریئر کے لیے تربیت کے لیے بچت کرنے 
میں خاندانوں کی مدد کرنے کے لیے بنایا گیا ہے(

ایک املگمیٹڈ سیو فار کالج بینک اکاؤنٹ۔

1



 کالج سیونگز101: 529 اکاؤنٹس VS. بینک اکاؤنٹس

بینک سیونگز اکأونٹ5292 اکأونٹسوال
ایک 529 اکأونٹ ایک قسم کا سرمایہ 1( یہ کیا ہے؟    •

کاری اکأونٹ ہے، جو خاندانوں کو 
کالج اور کیریئر کے لیے تربیت کے 

لیے بچت کرنے میں مدد فراہم 
کرنے کے لیے بنایا ہے۔

NYC اسکالرشپ اکأونٹس کی سرمایہ   •
کاری 529 اکاؤنٹ میں کی جاتی ہے۔

ایک 529 اکأونٹ میں موجود رقم میں   •
وقت کے ساتھ اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن 

اس کی قیمت کم بھی ہو سکتی ہے۔ 
اس اکاؤنٹ میں موجود رقم ٹیکس-فری   •
طور پر بڑھتی ہے، اور اگر اہل اعلٰی درجہ 

کے تعلیمی اخراجات کے لئے استعمال 
کیا جائے تو واپسی پر آمدنی ٹیکس-

فری ہوتی ہے۔
بہت سی ریاستوں میں 529 اکاؤنٹس   •
میں جمع کرنے کے لئے ریاستی ٹیکس 

کی کٹوتیاں یا کریڈٹس بھی ہیں۔

بینک میں سیونگز اکأونٹ خاندانوں   •
کو ایک بیمہ یافتہ اقتصادی ادارے 

میں محفوظ طریقہ سے بچت 
کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

اس اکاؤنٹ میں جمع کردہ رقم   •
پر سود حاصل کیا جاسکتا ہے۔ 

سود قابل محصول ہے۔
اس سیونگز اکاؤنٹ میں ڈیپازٹس   •

250,000$ تک فیڈرل ڈیپازٹ 
انشورنس کارپوریشن کے ذریعہ 

بیمہ شدہ ہوتے ہیں۔3

2(  میں اکاؤنٹ میں بچتوں کا 
استعمال کیسے کر سکتا ہوں؟

قابل تعلیمی اداروں میں بچتوں کا   •
استعمال "اہل اعلٰی تعلیم کے اخراجات" 

کے لئے کیا جا سکتا ہے۔ 
ان اخراجات میں شامل ہیں، ٹیوشن،   •

فیس، کتابیں، سامان اور داخلہ 
یا حاضری کے لئے ضروری آالت، 

مخصوص کمرہ اور بورڈ کے اخراجات؛ 
اور مخصوص ضروریات والے طلباء 

کے لئے مخصوص اخراجات4
اس اکاؤنٹ میں موجود رقم کا   •

استعمال امریکہ کے زیادہ تر کالجوں، 
یونیورسٹیوں، گریجویٹ اسکولوں، 

اور کیریئر کے تربیتی پروگراموں، 
اور کچھ بین االقوامی میں 

بھی کیا جا سکتا ہے5
قابل تعلیمی اداروں کی ایک موجودہ   •

فہرست پر آن الئن مل سکتی ہے 
https://fafsa.ed.gov/FAFSA/app/

.schoolSearch

اس قسم کے اکاؤنٹ کا مقصد بچہ   •
کے کالج کی تعلیم کے لئے ہے اور نہ 
کہ کسی دوسرے مقاصد کے لئے۔  

تاہم، اس اکاؤنٹ میں بچت کا   •
استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے اس 
پر کوئی سرکاری پابندیاں نہیں ہیں۔

3(  اس صورت میں کیا جب مجھے اپنے 
بچہ کی تعلیم کے اخراجات کے عالوہ 

رقم کی ضرورت ہو؟ مثال کے طور 
پر، اگر میرا بچہ کالج نہیں جاتا ہو 

اس صورت میں کیا؟

آپ کسی وجہ سے اکاؤنٹ میں سے   •
اپنی بچت کو نکال سکتے ہیں۔  

لیکن، اگر اس رقم کو اہل تعلیمی   •
اخراجات کے عالوہ کسی دیگر چیز کے 

لیے استعمال کیا گیا، تو آمدنی کے 
نکالی گئی رقم والے حصے پر عام آمدنی 

کے طور پر ٹیکس لیا جا سکتا ہے اور 
خاندانوں کو آمدنی پر 10 فیصد جرمانے 

کے ٹیکس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے6
529 پالیسیاں ریاست کے لحاظ   •

سے مختلف ہوتی ہیں۔
مثال کے طور پر، کچھ ریاستوں میں   •

واپسی کو اہل اعلٰی تعلیم کے اخراجات 
کے لئے استعمال نہیں کیا جاتا ہے یا 

ایک ریاست کی 529 منصوبہ بندی سے 
کسی دوسری ریاست کی 529 منصوبہ 
بندی میں تبدیلی ٹیکس یا دیگر نتائج 

کا سبب بن سکتی ہے۔
معلومات کے لئے آپ مخصوص   •

529 منصوبہ بندی کی ویب سائٹ 
کی جانچ کر سکتے ہیں۔

آپ بغیر کسی فیس یا جرمانہ   •
کی ادائیگی کے کسی بھی وجہ 
سے اس اکاؤنٹ میں سے رقم 

کو نکال سکتے ہیں۔ 



بینک سیونگز اکأونٹ5292 اکأونٹسوال
4(  اس اکاؤنٹ کے ٹیکس فوائد 

کیا ہیں؟
اکاؤنٹ میں رقم ریاست اور وفاقی   •

ٹیکس-مؤخر طور پر بڑھتی ہے، مطلب 
آمدنی آپ کی قابل محصول آمدنی 

کے ساتھ شمار نہیں ہوتی۔
بہت سی ریاستوں میں 529 منصوبہ   •

بندیوں میں امداد کے لئے ریاستی ٹیکس 
کی کٹوتیاں یا کریڈٹس ہیں۔7

کوئی نہیں۔  

5(  میں اس قسم کا اکأونٹ 
کیسے کھول سکتا ہوں؟

اکاؤنٹ کھولنے کے طریقہ کے بارے میں   •
معلومات کے لئے مخصوص 529 منصوبہ 

بندی کی ویب سائٹ کی جانچ کریں۔ 

اکاؤنٹ کھولنے کے طریقہ کے بارے   •
میں معلومات کے لئے مخصوص 

بینک سے رابطہ قائم کریں۔
6(  اگر میرا بچہ کالج نہ جانے کا 

فیصلہ کرتا ہے تو کیا میں رقم 
کو کسی مختلف بچہ کو منتقل 

کر سکتا ہوں؟

جی ہاں، آپ عام طور پر اس اکاؤنٹ پر   •
موجود مستفید کو مستفید کے کسی 
"خاندان کے رکن" میں تبدیل کر سکتے 

ہیں، جس میں شامل ہے:
-  ایک بیٹا، بیٹی، سوتیال بیٹا یا 

سوتیلی بیٹی، یا ایک اوالد؛
-  ایک بھائی، بہن، سوتیال بھائی، 

یا سوتیلی بہن؛
-  باپ یا ماں، یا کسی کے باپ دادا؛
-  ایک سوتیال باپ یا سوتیلی ماں؛
-  ایک بھائی یا بہن کا بیٹا یا بیٹی؛
-  ایک باپ یا ماں کا بھائی یا بہن؛
-  ایک داماد، بہو، سسر، ساس، 

دیور، یا بھابی
-  مستفید کا شریک حیات یا مندرجہ 

باال مذکورہ کسی بھی فرد کا 
شریک حیات؛ یا

-  مستفید کا پہال کزن۔

اس قسم کے اکاؤنٹ کے مالک   •
کے طور پر، آپ رقم کو کسی بھی 

بچے یا مقصد کے لۓ استعمال 
کرسکتے ہیں۔

7(  کیا اس اکاؤنٹ میں بچت وفاقی 
اور ریاستی مالی امداد کے لئے 

میرے بچہ کی اہلیت پر اثر انداز 
ہو سکتی ہے )موجودہ مالی امداد 

کے قوانین کے مطابق، جو وقت 
کے ساتھ تبدیل ہو سکتے ہیں(؟  

جی ہاں، ممکنہ طور پر  •
اگر آپ کی گھریلو آمدنی 50،000$، سے   •

کم ہے، تو اس اکاؤنٹ میں بچت عام 
طور پر وفاقی مالی امداد کے لئے آپ کے 
بچے کی اہلیت کو متاثر نہیں کرے گی۔ 
اگر آپ کی گھریلو آمدنی 50،000$، سے   •

زیادہ ہے، تو اس اکاؤنٹ میں بچت کا 
صرف ایک چھوٹا حصہ وفاقی مالی امداد 

کی اہلیت کے لئے شمار کیا جائے گا۔
مستقبل کے سالوں میں یہ جواب   •

تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اس سوال پر مزید 
تفصیلی معلومات کے لئے، مالحظہ کریں

.nyckidsrise.org/financial-aid

جی ہاں، ممکنہ طور پر  •
اگر آپ کی گھریلو آمدنی $50،000،   •

سے کم ہے، تو اس اکاؤنٹ میں 
بچت عام طور پر وفاقی مالی امداد 

کے لئے آپ کے بچے کی اہلیت کو 
متاثر نہیں کرے گی۔  

50،000$، سے زیادہ ہے، تو اس   •
اکاؤنٹ میں بچت کا صرف ایک 

چھوٹا حصہ وفاقی مالی امداد کی 
اہلیت کے لئے شمار کیا جائے گا۔

مستقبل کے سالوں میں   •
یہ جواب تبدیل ہو سکتے ہیں۔ 

اس سوال پر مزید تفصیلی 
 معلومات کے لئے، مالحظہ کریں
.nyckidsrise.org/financial-aid 

8(  کیا اس قسم کے اکاؤنٹ میں بچت 
کے ذریعہ عوامی سہولیات کے لئے 

میری اہلیت متاثر ہوسکتی ہے؟

جی ہاں، ممکنہ طور پر  •
عوامی فوائد کے اثرات پر مزید   •
معلومات حاصل کرنے کے لئے 

 nyckidsrise.org/public-benefits
پر جائیں۔ 

833-KID-RISE مزید تعاون کے لئے  • 
 NYC Kids RISE 7473-543-833( پر(

کو کال کریں۔

جی ہاں، ممکنہ طور پر  •
عوامی فوائد کے اثرات پر مزید   •
معلومات حاصل کرنے کے لئے 

 nyckidsrise.org/public-benefits
پر جائیں۔

 833-KID-RISE مزید تعاون کے لئے  •
 NYC Kids RISE 7473-543-833( پر(

کو کال کریں۔



²   اس ٹیبل میں وضاحت کردہ بینک سیونگز اکاؤنٹ نا بالغوں کے ایکٹ )UGMA( پر یونیفارم گفٹ اور نا بالغوں )UTMA( کے اکاؤنٹ پر یونیفارم 
منتقلیوں کے طور پر یکساں نہیں ہے، جسے عام طور پر ’’نگہداشت کے اکاؤنٹس‘‘ کے طور پر منسوب کیا جاتا ہے، جو قابل منسوخ ٹرسٹ 

ہیں اور جن کے مختلف قوانین اور اثرات ہیں۔
³  معیاری 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۔
4  اس میں تطبیقی آالت شامل ہیں جیسے ترمیم شدہ کمپیوٹرس یا درسی کتابیں۔ 

5  اس کے عالوہ، حالیہ ٹیکس کے قانون میں تبدیلی کی وجہ سے، بچہ کی ابتدائی یا ثانوی اسکول )K-12( کے ٹیوشن کی ادائیگی کے لئے 529 اکاؤنٹس 

سے فی سال 10,000$ تک رقم نکالی جا سکتی ہے۔
6  مثال کے طور پر، اگر اکاؤنٹ کی قیمت 320$ ہے، جس میں سے 20$ سود سے حاصل ہوئے ہیں، تو حاصل شدہ سود )20$( وفاقی اور ریاستی 

ٹیکس کے تابع ہوگا )شرحیں انفرادی طور پر مختلف ہو سکتی ہیں( اور 10% کا ایک وفاقی جرمانہ )جو کہ 2$ ہوگا(۔ 
State tax deductions may be subject to  7 ریاستی ٹیکس کی کٹوتیاں بعض حاالت میں باز تسخیر کے تابع ہو سکتی ہیں جیسے کہ کسی دوسری 

ریاست کی 529 منصوبہ بندی میں رول اوورز یا نا اہل واپسیاں۔
8  جب تک اکاؤنٹ پر مستفید دیوالیہ پن کے لئے درج کرنے والے اکاؤنٹ کے مالک کا بچہ، سوتیال بچہ، پوتا یا سوتیال پوتا نہ ہو۔  نوٹ: ایک قانونی طور 

پر اختیار شدہ بچے یا ایک رضاکار بچے کے ساتھ خون کے رشتہ والے بچے کے طور پر سلوک کیا جاتا ہے۔
9  جب تک اکاؤنٹ پر مستفید دیوالیہ پن کے لئے درج کرنے والے اکاؤنٹ کے مالک کا بچہ، سوتیال بچہ، پوتا یا سوتیال پوتا نہ ہو۔  نوٹ: ایک قانونی طور 

پر اختیار شدہ بچے یا ایک رضاکار بچے کے ساتھ خون کے رشتہ والے بچے کے طور پر سلوک کیا جاتا ہے۔

بینک سیونگز اکأونٹ5292 اکأونٹسوال
9(  کیا میری رقم کو اکاؤنٹ میں 
سے نکالنے پر کسی طرح کی 

فیس یا جرمانہ ہے؟  

اگر آپ اعلی تعلیم کے لئے آپ کی   •
بچت کا استعمال کرتے ہیں تو کسی 
بھی فیس پر معلومات کے لئے 529 
منصوبہ بندی کے انکشافی موادوں 

کی جانچ کریں۔  
اگر رقم کا استعمال اعلٰی تعلیم کے   •
لئے نہیں کیا جاتا ہے تو، آپ وفاقی، 
ریاستی اور مقامی آمدنی کا ٹیکس 

ساتھ ہی 10% وفاقی جرمانے کا ٹیکس 
ادا کر سکتے ہیں، لیکن  )صرف حاصل 

شدہ سود پر آپ کے اکاؤنٹ میں 
تمام بچتوں پر نہیں۔

آپ کو سابقہ طور پر لی گئی ریاستیی   •
ٹیکس کی کٹوتیوں کی قیمت ادا 

کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔

آپ کی بچت میں سے رقم نکالنے   •
کے لئے کسی بھی قابل اطالق 

فیس کے بارے میں معلومات کے 
لئے بینک سے رابطہ کریں۔

10(  اس اکاؤنٹ میں رکھی گئی رقم 
کتنی محفوظ ہے؟

آپ جس رقم کی سرمایہ کاری کرتے ہیں   •
اس میں وقت کے ساتھ اضافہ ہو سکتا 

ہے، لیکن معیشت اور مالیاتی بازاروں 
کی بنیاد پر آپ کو رقم کا نقصان بھی 

ہو سکتا ہے۔

فی ڈیپازیٹر 250,000$ تک کی بینک   •
کی بچتیں فیڈرل ڈیپازٹ انشورنس 
کارپوریشن )FDIC( کے ذریعہ نقصان 

کے خالف بیمہ شدہ ہوتے ہیں۔

11(  کیا اس اکاؤنٹ میں بچتیں 
کریڈٹرز سے محفوظ ہیں؟  

ممکنہ طور پر ااگر ایک وفاقی دیوالیہ پن   •
درج کرنے سے کم از کم 720 دن پہلے 

529 ڈیپازٹس کئے گئے تھے، تو وہ مکمل 
طور پر محفوظ ہیں اور کریڈٹرز کو 

دستیاب نہیں ہیں۔8 
ااگر ایک وفاقی دیوالیہ پن درج کرنے سے   •

365 دن اور 720 دن کے درمیان پہلے 529 
ڈیپازٹس کئے گئے تھے، تو 6,225$ تک 

)افراِط زر کے لئے موافق کردہ( دیوالیہ پن 
کی ملکیت میں سے خارج شدہ ہیں اور 

کریڈٹرز کو دسیتاب نہیں ہیں۔9
اگر ڈیپازٹس وفاقی دیوالیہ پن درج   •

کرنے سے 365 دن پہلے کئے گئے تھے، 
تو انہیں دیوالیہ پن کی ملکیت کا 
حصہ سمجھا جائے گا اور کریڈٹرز 

سے محفوظ نہیں کیا جائے گا۔
وفاقی دیوالیہ پن کے تحفظ کے عالوہ،   •

کچھ ریاستیں 529 ڈیپازٹس کے لئے 
کریڈٹ کے دعووں سے جزوی تحفظ 

بھی فراہم کرتی ہیں۔

نہیں۔  •

12(  مجھے اکاؤنٹ کھولنے سے پہلے 
اور کیا جاننے کی ضرورت ہے؟  

اس اکاؤنٹ کے لئے سائن اپ کرنے سے   •
پہلے انکشاف کے دستاویزات کو شامل 

کرتے ہوئے، 529 منصوبہ بندی کے ذریعہ 
فراہم کردہ موادوں کو احتیاط سے پڑھ 

اور سمجھ لیں۔ 

اس اکاؤنٹ کے لئے سائن اپ کرنے   •
سے پہلے بینک کے ذریعہ فراہم 

کردہ موادوں کو احتیاط سے پڑھ اور 
سمجھ لیں۔ 



 NYC کالج کے لئے بچت پروگرام کے ذریعہ، آپ مخصوص قسم کے اکاؤنٹ یا بینک سیونگز اکاؤنٹ کو اپنے بچہ کے
اسکالرشپ اکأونٹ سے مربوط کر سکتے ہیں۔ نیچے ان اختیارات کے بارے میں مزید معلومات ہے۔ 

اگر آپ کسی اور 529 منصوبی بندی یا بینک کے ذریعہ بچت کا انتخاب کرتے ہیں، تو ان کے کالج کی بچت کے اختیارات 
کے بارے میں معلومات کے لئے آپ کو ان سے رابطہ قائم کرنا چاہئے۔   

نیچے معلومات فراہم کرتے ہوئے، NYC Kids RISE سرمایہ کاری کے متعلق مشورہ فراہم نہیں کرتا یا کسی خاص قسم 
کے کالج کی بچت کے اکاؤنٹ کی سفارش نہیں کرتا۔ ہر خاندان کے معاشی حاالت مختلف ہوتے ہیں، اورآپ کو بچت یا 

سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اپنے حاالت پر غور کرنا چاہئے۔  

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

انضمامی بچت برائے کالج بینک اکأونٹNY 52910 ڈائریکٹ پالن اکأونٹسوال
یہ 529 ڈائریکٹ پالن کے ذریعہ ایک 1( یہ کیا ہے؟    •

529 اکاؤنٹ ہے۔
اسے آفس آف نیو یارک اسٹیٹ   •

 Office of the New York( کمپٹرولر
State Comptroller( اور نیو یارک ہائر 

ایجوکیشن سروسز کاروپوریشن 
 New York Higher Education Services(

Corporation( کی جانب سے منتظم 
کیا جاتا ہے۔

NY 529 ڈائریکٹ پالن سے متعلق   •
 .nysaves.org ،مزید معلومات کے لیے

مالحظہ کریں۔

ایک مستفید کے طور پر بچہ کے نام   •
کے ساتھ والدین/سرپرست یا کسی 
دیگر خاندان کے رکن کی ملکیت کے 
ساتھ ایملگمیٹڈ بینک میں یہ ایک 

سیونگز اکاؤنٹ ہے۔

2(  میں اس قسم کا اکأونٹ 
کیسے کھول سکتا ہوں؟

nyckidsrise.org/options//  • 
ny-529-direct پر دستیاب اکأونٹ 
کھولنے کے متعلق مرحلہ بہ مرحلہ 

معلومات کے لیے NY" 529 ڈائریکٹ 
پالن اکاؤنٹ کیسے کھولیں" گائیڈ کا 

استعمال کریں۔

اکأونٹ کھولنے اور مربوط کرنے کے   •
لیے اپنے قریب موجود کسی انضمامی 

بینک کی شاخ میں تشریف الئیں۔  
کوئی انضمامی شاخ تالش کرنے   •

-amalgamatedbank.com/find کے لیے
branchatm مالحظہ کریں۔

3(  اکاؤنٹ کھولنے کے لئے مجھے کون 
سی معلومات کی ضرورت ہے؟

اس قسم کے اکاؤنٹ میں اندراج کرنے   •
کے لئے آپ اور آپ کے بچے کو امریکی 
شہری یا رہائشی غیر ملکی ہونے کی 

ضرورت ہے۔
آپ کو اس کی بھی ضرورت ہوگی:   •
1( آپ کے خود کے اور بچے کے لئے 

ایک درست سوشل سیکورٹی نمبر یا 
انفرادی ٹیکس دہندہ کا شناختی نمبر؛  

2( آپ کی پیدائش کی تاریخ اور بچہ 
کی پیدائش کی تاریخ؛ اور  

3( آن الئن اندراج کرنے کے لے ایک 
ای میل پتہ۔  

آپ کو ضرورت ہوگی:  •
1( ایک درست سوشل سیکورٹی نمبر، 

انفرادی ٹیکس دہندہ کا شناختی نمبر، 
یا 8W کی تصدیق؛

2( ایک وفاقی یا ریاستی سرکاری 
ایجنسی، یا IDNYC میونسپل 

آئی ڈی کے ذریعہ جاری کردہ ایک 
درست فوٹو آئی ڈی؛  

3( آپ کا پتہ اور پیدائش کی تاریخ؛
4( بچہ کا نام اور پیدائش کی تاریخ؛ اور

5( آپ کا ای میل پتہ )سفارش کردہ(۔

4(  میں اس اکاؤنٹ کو اپنے بچے 
کے NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ سے 

کیسے منسلک کر سکتا ہوں، تاکہ 
NYC Kids RISE اکاؤنٹ کو ٹریک کر 

سکے اور انعامات فراہم کر سکے؟

آپ nyckidsrise.org پر اپنے سیونگز   •
ٹریکر میں الگنگ کرکے اور ’’925 اکاؤنٹ 

بنائیں/منسلک کریں‘‘ پر کلک کرکے اس 
اکاؤنٹ کو اپنے بچہ کے NYC اسکالرشپ 

اکاؤنٹ سے منسلک کر سکتے ہیں۔
مرحلہ بہ مرحلہ ہدایات کے لیے   •

nyckidsrise.org/options/ny-529-
direct مالحظہ کریں۔

آپ اس اکاؤنٹ کو کھولنے کے عمل کے   •
دوران NYC Kids RISE کے ساتھ اپنے 
اکاؤنٹ کے ڈیٹا کو شیئر کرنا قبول 

 NYC کرکے اس اکاؤنٹ کو اپنے بچے کے
اسکالرشپ اکاؤنٹ سے منسلک کر 

سکتے ہیں۔



انضمامی بچت برائے کالج بینک اکأونٹNY 52910 ڈائریکٹ پالن اکأونٹسوال
5(  کیا اس اکاؤنٹ میں بچت وفاقی 

اور ریاستی مالی امداد کے لئے 
میرے بچہ کی اہلیت پر اثر انداز ہو 

سکتی ہے )موجودہ مالی امداد 
کے قوانین کے مطابق، جو وقت کے 

ساتھ تبدیل ہو سکتے ہیں(؟  

اگر آپ کی گھریلو آمدنی 50،000$، سے   •
کم ہے، تو اس اکاؤنٹ میں بچت عام 

طور پر وفاقی مالی امداد کے لئے آپ کے 
بچے کی اہلیت کو متاثر نہیں کرے گی۔ 
اگر آپ کی گھریلو آمدنی 50،000$، سے   •

زیادہ ہے، تو اس اکاؤنٹ میں بچت کا 
صرف ایک چھوٹا حصہ وفاقی مالی امداد 

کی اہلیت کے لئے شمار کیا جائے گا۔
اس قسم کے اکاؤنٹ میں بچت کسی   •

بھی نیویارک ریاست کے زیر انتظام مالی 
امداد کے پروگراموں کے تحت مالی 
امداد کے لئے اہلیت کو متاثر نہیں 

کرتی ہے، جیسے کہ ٹیوشن کا امدادی 
پروگرام )TAP(۔

مستقبل کے سالوں میں یہ جواب تبدیل   •
ہو سکتے ہیں۔ اس سوال پر مزید 
تفصیلی معلومات کے لئے، مالحظہ 

کریں nyckidsrise.org/financial-aid۔

اگر آپ کی گھریلو آمدنی 50،000$، سے   •
کم ہے، تو اس اکاؤنٹ میں بچت وفاقی 

مالی امداد کے لئے آپ کے بچے کی اہلیت 
کو متاثر نہیں کرے گی۔  

50،000$، سے زیادہ ہے، تو اس اکاؤنٹ   •
میں بچت کا صرف ایک چھوٹا حصہ 
وفاقی مالی امداد کی اہلیت کے لئے 

شمار کیا جائے گا۔
مستقبل کے سالوں میں یہ جواب تبدیل   •

ہو سکتے ہیں۔ اس سوال پر مزید 
تفصیلی معلومات کے لئے، مالحظہ کریں 

nyckidsrise.org/financial-aid۔

6(  میں اکاؤنٹ میں بچتوں کا 
استعمال کیسے کر سکتا ہوں؟  

آپ ان طریقوں کا استعمال کرکے رقم   •
کو ڈیپازٹ کر سکتے ہیں:  

- میل کے ذریعہ جانچ کریں؛
-  الیکٹرانک فنڈ ٹرانسفر )ایک-مرتبہ 

یا مسلسل ٹرانسفرز کے لئے آپ کے 
بینک اکاؤنٹ سے مربوط کرنا(؛

-  الخصم من المرتب )ربط حسابك 
بصاحب العمل لديك، إذا كان صاحب 

العمل يسمح بذلك، بحيث يتم أخذ 
مبلغ محدد من راتبك كل فترة دفع(؛

-  ®Ugift )ایک منفرد کوڈ جسے اپنے 
دوستوں اور گھر والوں کو دے سکتے 

ہیں اور انہیں اپنے اکاؤنٹ میں 
امداد کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں(؛

-  مخصوص گفٹ رجسٹریز اور 
گفٹ کارڈز۔

آپ ان طریقوں کا استعمال کرکے رقم کو   •
ڈیپازٹ کر سکتے ہیں: 

-  املگمیٹڈ بینک کی شاخ پر کسی 
شخص کے ذریعہ نقد یا چیک کے ذریعہ؛

-  میل کے ذریعہ چیک یا منی آرڈر  
-  کسی دوسرے بینک اکاؤنٹ سے 
ٹرانسفر کرکے )اگر آپ کا دوسرا 

بینک اکاؤنٹ اس کی اجازت دیتا ہو(؛
-  پے رول کٹوتی )اگر آپ کا آجر اس کی 

اجازت دیتا ہو(؛
-  اپنے اسمارٹ فون پر املگمیٹڈ بینک 

موبائل ایپ کا استعمال کرکے۔

7(  مواد کونسی زبانوں میں 
دستیاب ہیں؟

NY 529 ڈائریکٹ پالن کے مواد اور   •
nysaves.org ویب سائٹ صرف 

انگریزی میں دستیاب ہیں۔

املگمیٹڈ بینک کے مواد اور   •
amalgamatedbank.com ویب سائٹ 

صرف انگریزی میں دستیاب ہیں۔
ہسپانوی زبان میں معاونت فون   •
کے ذریعہ دستیاب ہو سکتی ہے۔

8(  اس اکاؤنٹ کے ٹیکس فوائد 
کیا ہیں؟

اکاؤنٹ میں رقم ریاست اور وفاقی   •
ٹیکس-مؤخر طور پر بڑھتی ہے، مطلب 
آمدنی آپ کی قابل محصول آمدنی کے 

ساتھ شمار نہیں ہوتی۔
ریاستی قابل محصول آمدنی کا حساب   •
کرتے وقت اس اکاؤنٹ میں امداد کرنے 

کے لئے نیو یارک ریاست کے ٹیکس 
دہندگان فی سال 5,000$ )مشترکہ 
طور پر درج کرنے والے شادی شدہ 

جوڑوں کے لئے 10,000$( تک کٹوتی 
کر سکتے ہیں۔

ریاستی ٹیکس کی کٹوتیاں بعض   •
حاالت میں باز تسخیر کے تابع ہو 

سکتی ہیں جیسے کہ کسی دوسری 
ریاست کی 529 منصوبہ بندی میں 

رول اوورز یا نا اہل واپسیاں۔
واپسیاں وفاقی اور NY ریاست سے   •

ٹیکس-فری ہیں، جب تک انہیں 
اہل اعلٰی تعلیم کے اخراجات کے لئے 

استعمال کیا جائے۔11

کوئی نہیں۔  •



10  مالحظة: يختلف نوع هذا الحساب عن حسابات قانون العطاية الموحد للقاصرين )UGMA( والتحويالت الموحدة للقاصرين )UTMA(، والمشار 

إليها عادًة بـ "الحسابات الوصائية" والتي تمثل عمليات ائتمان قابلة لإللغاء ولها قواعد وتأثيرات مختلفة.
11  نا اہل واپسیوں پر آمدنی وفاقی انکم ٹیکس اور 10٪ وفاقی انکم ٹیکس کے تابع ہوسکتی ہے۔ ریاست اور مقامی آمدنی کے ٹیکس کے ساتھ ساتھ.  

ٹیکس اور دیگر فوائد دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے لئے مشروط ہیں اور بعض واپسیاں وفاقی، ریاستی اور مقامی ٹیکس کے تابع ہیں۔ 

انضمامی بچت برائے کالج بینک اکأونٹNY 52910 ڈائریکٹ پالن اکأونٹسوال

9(  اس اکاؤنٹ کے ساتھ وابستہ 
فیس کیا ہیں؟  

فیس کے بارے میں معلومات کے لئے   •
NY 529 ڈائریکٹ پالن دستبرداری کا 

دستاویز )دستبردار کا کتابچہ( پڑھیں۔

اس اکاؤنٹ کے لئے کوئی بھی ماہانہ   •
دیکھ بھال کی فیس نہیں ہے۔

اس اکاؤنٹ کے ساتھ وابستہ فیس   •
کی ایک مکمل فہرست کے لئے 

املگمیٹڈ بینک اکاؤنٹ اوپننگ کے 
انکشاف کو پڑھیں۔

10(  کیا کوئی کم سے کم رقم ہے 
جو مجھے اس اکاؤنٹ میں 

ڈیپازٹ کرنا ہوگی؟

اس اکاؤنٹ کے لئے کوئی بھی کم سے   •
کم بیلینس یا کم سے کم رقم ڈیپازٹ 

کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
آپ اس اکاؤنٹ میں جتنی چاہیں اتنی   •
رقم ڈیپازٹ اور کوئی بھی رقم رکھ کر 

سکتے ہیں )NY 529 ڈائریکٹ پالن( 
کے ذریعہ اجازت شدہ زیادہ سے زیادہ 

اکاؤنٹ بیلینس تک(۔

اس اکاؤنٹ کے لئے کوئی بھی کم سے   •
کم بیلینس یا کم سے کم رقم ڈیپازٹ 

کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
آپ اس اکاؤنٹ میں جتنی چاہیں   •

اتنی رقم ڈیپازٹ اور کوئی بھی رقم 
رکھ کر سکتے ہیں۔

11(  کیا میری رقم کو اکاؤنٹ میں 
سے نکالنے کی کوئی فیس ہے؟  

اگر آپ اپنی بچتوں کو اعلٰی تعلیم   •
کے لئے استعمال کرتے ہیں، تو کوئی 

فیس نہیں ہے۔
اگر رقم کا استعمال اعلٰی تعلیم کے   •
لئے نہیں کیا جاتا ہے تو، آپ وفاقی، 
ریاستی اور مقامی آمدنی کا ٹیکس 

ساتھ ہی %10 وفاقی جرمانے کا ٹیکس 
ادا کر سکتے ہیں، لیکن  )صرف حاصل 
شدہ سود پر آپ کے اکاؤنٹ میں تمام 

بچتوں پر نہیں۔
آپ کو NY ریاست کو سابقہ طور پر کی   •

گئی کٹوتیوں کی قیمت ادا کرنے کی 
ضرورت بھی ہو سکتی ہے۔

اس اکاؤنٹ سے رقم نکالنے کی کوئی   •
فیس نہیں ہے

اس اکاؤنٹ کے ساتھ وابستہ فیس کی   •
ایک مکمل فہرست کے لئے املگمیٹڈ 

بینک اکاؤنٹ اوپننگ کے انکشاف 
کو پڑھیں۔

12(  کیا میرا خاندان اور دوست میرے 
بچے کے کالج کی بچت کے اکاؤنٹ 

میں شامل کر سکتے ہیں؟

جی ہاں، NY 529 ڈائریک پالن کے ساتھ،   •
اکاؤنٹ کے مالکان الیکٹرانک طریقہ 

سے امداد کرنے یا ®Ugift کے ذریعہ میل 
کرنے کے لئے دوستوں اور گھر والوں 

کو مدعو کر سکتے ہیں۔

جی ہاں، بینک تیسری-پارٹی کے چیکس   •
کو قبول کرے گا اور کسی شخص کو 

آپ کے اکاؤنٹ میں ڈیپازٹ کرنے کے لئے 
ڈیپازٹ کی پرچی دینے کی اجازت دے گا۔   

13(  میں اس اکاؤنٹ کے بارے میں 
مزید کہاں جان سکتا ہوں؟

اس اکاؤنٹ کے بارے میں مزید معلومات   •
کے لیے، NYSaves.org مالحظہ کریں یا 

NYSAVES-877 پر کال کریں۔
اس اکاؤنٹ کے بارے میں ان وسائل   •
پر موجود سب سے زیادہ تازہ ترین 

معلومات کی جانچ کو یقینی بنا لیں۔

اپنے قریب موجود ایملگمیٹڈ بینک کی   •
 کسی شاخ میں تشریف الئیں یا 

0860-662-800 پر کال کریں۔ اس 
اکاؤنٹ کے بارے میں ان وسائل پر 

موجود سب سے زیادہ تازہ ترین 
معلومات کی جانچ کو یقینی بنا لیں۔



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

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 NYC ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن 
 Save for( اور سٹی آف نیویارک کے ساتھ شراکت داری میں کالج کے لئے بچت کریں پروگرام

College Program( کا انتظام کرتی ہے۔

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

طریقہ دیکھیں
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833-KID-RISE (833-543-7473)
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NYC Kids RISE کالج کے لئے بچت پروگرام اسکالرشپ اور بچت کا ایک پروگرام ہے جس کو NYC Kids RISE Inc جو ایک 
غیر منافع بخش تنظیم ہے NYC ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اور سٹی آف نیو یارک کی شراکت سے منتظم کرتی ا ہے۔ 
NYC Kids RISE، نیو یارک کے 529 کالج سیونگز پروگرام سے نہ تو منسلک ہے اور نہ ہی اس کا کوئی مجاز تقسیم کنندہ 
ہے اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی سرمایہ کاری کی سفارش یا سرمایہ کاری کا مشورہ دیتا ہے۔ سٹی آف نیو یارک 
)City of New York( اور NYC ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن NY 529 )NYC Department of Education( پروگرام منیجر اور کالج 
کے لیے کسی بھی مخصوص بچت یا دیگر سرمایہ کاری کے ذرائع، بشمول جن کے بارے میں خاندانوں کو کالج کے لئے 
بچت پروگرام کے ذریعے پتہ چلے، کے بارے میں کوئی تصدیق یا سفارش نہیں کرتے اور نہ ہی وہ ان کے قابو، ملکیت یا 

الحاق میں ہیں۔

 NYC مفت میں بالمشافہ مالقات کے لئے، آپ کے مجموعی مالیاتی تصویر میں موزوں بچت کے ساتھ، شہر بھر میں واقع
مالیاتی بااختيار مراکز میں سے ایک کا دورہ کرنے پر غور کریں۔ مالیاتی اختیار دہی کے مراکز پر، آپ کسی پیشہ ورانہ معاشی 
مشیر سے بالمشافہ مالقات کر سکتے ہیں، جو آپ کو قرض سے نمٹنے، اپنے کریڈٹ کو بہتر بنانے، بجٹ بنانے، بینک اکاؤنٹ 
کھلوانے، اپنے مستقبل کے لیے بچت اور منصوبہ بندی کرنے اور مزید چیزوں میں مدد فراہم کر سکتا ہے۔ آپ اپنے بچے کے 
کالج کی تعلیم کے لئے بچت اور بچت شروع کرنے کے لئے منصوبہ بنانے کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ 
اپنے قریبی، ایک مالیاتی مرکز میں ایک مالقات کی شیڈول بندی کرنے کے لئے 311 پر کال کریں یا تشریف الئیں nyc.gov/dca۔


