
کالج کے لیے بچت کرنے کے کئی طریقے اور کالج سیونگز اکأونٹس کی کئی اقسام ہیں۔ کالج کے لئے بچت پروگرام آپ کو 
اکأونٹس کی دو اقسام میں سے ایک کو اپنے بچے کے اسکالرشپ اکأونٹ کے ساتھ مربوط کرنے کا اہل بناتا ہے۔  

کالج کے لئے بچت پروگرام میں ہر ایک سیونگز آپشن میں کھولنا اور پیسے جمع کرنا آپ کے بچے کے مستقبل کی مالی 
امداد پر کس طرح اثر انداز ہوسکتا ہے اس کے بارے میں اس دستاویز میں معلومات موجود ہیں۔ 

یہ معلومات آپ کے بچے کی مستقبل کی مالی مدد کی اہلیت پر الگو ہوگی جب وہ کالج میں 
 داخلہ کی درخواست کرے گا۔ یہ موجودہ ریاست اور وفاقی حکومت کے قوانین پر مبنی ہے،

 جو آپ کے بچے کے کالج جانے کے وقت تک تبدیل ہوسکتے ہیں۔ 

کالج کے بڑے خوابوں کی جانب 
چھوٹے قدم

کالج کے بڑے خوابوں کی جانب 
چھوٹے قدم

کالج سیونگز فیڈرل اور ریاست کی مالی 
امداد پر اثرانداز ہوسکتا ہے 

اپنا کالج سیونگز اکاؤنٹ 
کھولیں اور مربوط کریں

nyckidsrise.org

بلڈنگ بالک #2:

12  NY’S 529 COLLEGE SAVINGS PROGRAM
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۔

مالی امداد کا مقصد خاندان کی “مالی ضرورت” کو پورا کرنا ہے۔ جب وفاقی حکومت خاندان کی مالی ضرورت کا 
تعین کر لیتی ہے تو، کالج اور یونیورسٹی

ایک مجموعی گرانٹس )پیسے جو طالب علم کو انعام میں دیئے جائیں( مہیار کرکے اس کی ضرورت کو پورا   •
کر سکتے ہیں؛

قرضے )وہ رقم جو طالب علم یا خاندان ادھار لیتا ہے اور عام طور پر اس کو واپس بھی کرنا ہوتا ہے(؛  •
پڑھائی۔کام )کیمپس میں مالزمت(؛ اور  •

اسکالرشپس )طاب علم کو اس کی کامیابی کی بنیاد پر پیسوں کی شکل میں دیا جانے واال  تحفہ(۔    •

1



NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ 
چونکہ NYC اسکالرشپ اکأونٹس NYC Kids RISE کی ملکیت اور انتظام میں ہوتے ہیں، اکاؤنٹ میں ایک اسکالرشپ اکأونٹ 
کی موجودگی مالیاتی اعانت پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اگر اسکالرشپ اکاؤنٹ کے مالی مدد کی اہلیت پر ہونے والے اثرات 
جب اکاؤنٹ کی رقم خرچ ہوئی ہو تو اس کے بارے میں NYC Kids RISE مستقبل میں مزید معلومات فراہم کرے گا۔ مزید 

معلومات کے لئے، NYC Kids RISE کی ہاٹ الئن کو )KID-RISE )833 پر کال کریں یا مالحظہ کریں nyckidsrise.org۔ 

آپ کے ذاتی کالج سیونگز اکاؤنٹ
اگر آپ اپنے کالج کے سیونگز اکاؤنٹ میں پیسے بچائیں گے، تو یہ آپ کے بچے کی مالیاتی اعانت کے پیکیج پر اثر انداز ہوںگے۔ 
یہ آپ کے منتخب کردہ اکاؤنٹ آپشن، آپ کے خاندان کی آمدنی، اس وقت کے مالی اعانت کے قواعد، اور دیگر عناصر پر 

منحصر ہوگا۔  

 کالج کے لیے بچت کے انتخابات کے متعلق مزید معلومات کے لیے کالج کے لئے
بچت پروگرام کے ذریعے، وزٹ کریں nyckidsrise.org/options۔  

 www.ed.gov کے تعلیمی شعبہ کی ویب سائٹ .U.S جیسے ہی آپ کا بچہ ہائی اسکول تک پہنچتا ہے، آپ کو چاہیئے کہ آپ
پر مالی مدد کے معیار کی سب سے نئی معلومات کو جاننے کے لئے مالحضہ کریں۔ اس وقت، آپ کو کالجوں، جامعات، 
پیشہ ورانہ اور تجارتی اسکولوں کی ویب سائٹس جن میں آپ کا بچہ داخلہ لینے کا خواہشمند ہے آپ کو انہیں بھی مالحظہ 

کرنا چاہیئے۔

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، اور بچت یا سرمایہ کاری اکاؤنٹ سے پہلے آپ کو اپنے 

حاالت پر غور کرنا چاہیئے۔  



موجودہ قانون کے تحت، کیا 529 اکاؤنٹ کا مالک کون ہے؟
اکاؤنٹ کے ہونے کی وجہ سے مالی 

مدد متاثر ہو گی؟

موجودہ قانون کے تحت، کیا بینک میں 
بچت اکاؤنٹ کے ہونے کی وجہ سے 

مالی مدد متاثر ہو گی؟

بچے کے تحویلی والدین / سرپرست¹ 

)خاندان کی ساالنہ آمدنی $50,000 
سے کم ہے(

بچے کے تحویلی والدین / سرپرست

)خاندان کی ساالنہ آمدنی $50,000 
سے زائد ہے(

 نہیں مزید معلومات کے لئے
https://studentaid.ed.gov/sa/ 

resources/fafsa-parent-text کو مالحظہ 
کریں جہاں وفاقی مالی مدد کے لئے والدین 

کی آمدنی اور اثاثے کو رپورٹ کیا جاتا ہے۔

جی ہاں، حالیہ قاعدہ کے تحت اس کا 
یکساں اثر ہوگا۔

وفاقی مالی مدد کے لئے، والدین /   •
سرپرست کی سیونگز اور سرمایہ 

کاری  کا)%5.64(  حصہ موجودہ دور 
میں کالج کے اخراجات میں خاندان 

کا حصہ شمار کیا جائے گا۔  
والدین کی آمدنی، جو سیونگز نہ   •

ہو، اس سے اکثر خاندان کی “مالی 
ضرورت” اور کالج کے اخراجات میں 

شراکت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ 
نیو یارک کے قانون کے تحت، 529 نیو   •

یارک پلین اکاؤنٹ میں سیونگز کو 
نیو یارک کے ریاستی مالی مدد کے 

 Tuition Assistance پروگرام جیسے
)“TAP”( Program )ٹیوشن معاون 

پروگرام( جو کہ نیو یارک کی ریاست 
میں رہنے والے جو ریاست کے 

اسکول بھی جاتے ہیں اس پر غور 
نہیں کرتا۔ 

نیو یارک کی ریاست کے باہر کی   •
اسکول میں زیر تعلیم طلباء کیلئے، 

ریاست کی اعانت پر اثر مختلف ہو 
سکتا ہے۔

انفرادی اسکول مالی مدد کے بارے   •
میں زیادہ تفصیلی معلومات فراہم 

کر سکتے ہیں۔
جب آپ کا بچہ کالج میں جانے کے   •

قریب ہو تب مالی مدد کے اثرات 
کے بارے میں NYC Kids RISE آپ کو 

موجودہ معلومات فراہم کرے گا۔

 نہیں مزید معلومات کے لئے
https://studentaid.ed.gov/sa/resources/
fafsa-parent-text کو مالحظہ کریں جہاں 
وفاقی مالی مدد کے لئے والدین کی آمدنی 

اور اثاثے کو رپورٹ کیا جاتا ہے۔

جی ہاں۔ حالیہ قاعدہ کے تحت اس کا 
یکساں اثر ہوگا۔

وفاقی مالی مدد کے لئے، والدین /   •
سرپرست کی سیونگز اور سرمایہ 

کاری کا)%5.64( حصہ موجودہ دور 
میں کالج کی الگت میں خاندان کا 

حصہ شمار کیا جائے گا۔
والدین کی آمدنی، جو سیونگز نہ   •

ہو، اس سے اکثر خاندان کی “مالی 
ضرورت” اور کالج کی الگت میں 

شراکت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ 
انفرادی اسکول مالی مدد کے بارے   •

میں زیادہ تفصیلی معلومات 
فراہم کر سکتے ہیں۔

جب آپ کا بچہ کالج میں جانے کے   •
قریب ہو تب مالی مدد کے اثرات 

کے بارے میں NYC Kids RISE آپ کو 
موجودہ معلومات فراہم کرے گا۔

موجودہ قوانین کے مطابق کس طرح آپ کے بچے کی مالی مدد متاثر ہوتی ہے اس کے لئے خصوصی طور پر 
نیچے موجود ٹیبل سے حوالہ لیں۔ یاد رکھیں، یہ قواعد وقت کے ساتھ تبدیل ہو سکتے ہیں۔

بچے کے تحویلی والدین / سربراہ 
کے عالوہ، جیسے دادا دادی یا 

ناتحویلی والدین

نہیں اس اکاؤنٹ میں موجود سیونگز 
مالی مدد پر اثر انداز نہیں  ہونگی۔ 

جب سیونگز بچے کی اعٰلی تعلیم 
کے لئے نکالی جائیں گی تو وہ مالی 

مدد پر اثر انداز ہونگی۔ ² 

نہیں اس اکاؤنٹ میں موجود سیونگز 
مالی مدد پر اثر انداز نہیں  ہونگی۔ 

جب سیونگز بچے کی اعٰلی تعلیم 
کے لئے نکالی جائیں گی تو وہ مالی 

مدد پر اثر انداز ہونگی۔ ³ 

https://studentaid.ed.gov/sa/resources/fafsa-parent-text کی تحویلی والدین کی تعریف مالحظہ کریں در FAFSA  ¹
²  جب سیونگز NY 529 ڈائریکٹ پالن اکاؤنٹ جس کا مالک بچے کے تحویلی والدین کے عالوہ ہو اس سے نکالی جائیں گی اور اسے اکاؤنٹ سے 

منسلک بینیفشری کی کالج کو دینے کے لئے استعمال کیا جائے، تو واپس لینے کی قیمت آگے بڑھنے والی مالی امداد کی درخواست پر ناجائز 
آمدنی تصور کی جائے گی، جو کہ بچے کے مالی امداد پر اثر انداز ہوسکتی ہے۔ 

³  جب سیونگز NY 529 ڈائریکٹ پالن اکاؤنٹ جس کا مالک بچے کے تحویلی والدین کے عالوہ ہو اس سے نکالی جائیں گی اور اسے اکاؤنٹ سے 
منسلک بینیفشری کی کالج کو دینے کے لئے استعمال کیا جائے، تو واپس لینے کی قیمت آگے بڑھنے والی مالی امداد کی درخواست پر ناجائز 

آمدنی تصور کی جائے گی، جو کہ بچے کے مالی امداد پر اثر انداز ہوسکتی ہے۔ 

 

nyckidsrise.org



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

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۔

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 اور 
سٹی آف 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۔
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