
توکالج کے لیے بچت کرنے کے کئی طریقے اور کالج سیونگز اکأونٹس کی کئی اقسام ہیں۔ کالج کے لئے بچت پروگرام آپ کو 
ایک یا دو کالج کے لئے بچت اکاؤنٹ کھولنے کے اختیارات فراہم کرتا ہے جو آپ کے بچے کے اسکالر شپ اکانٹ سے منسلک 

ہو سکتا ہے:

اس دستاویز میں ان اقسام کے اکاؤنٹس کھولنے اور پیسے جمع کرنے کے بارے میں معلومات موجود ہے جو عوامی فوائد 
)بطور اکاؤنٹ کے مالک( آپ کی اہلیت پر اثرانداز ہو سکتے ہیں۔ جب بچہ کالج جاتا ہے تو یہ  بچے کے اپنے پبلک فائدے پر 

پوشیدہ اثر کو بیان نہیں کرتا۔

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۔  

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

ذیل میں دی گیا ٹیبل آپ کو اس بات کا خالصہ فراہم کرے گا کہ کالج سیونگز کے ہر آپسن میں سیونگ سے ہر 
فائدہ کیسے متاثر ہو گا. یہ بھی بتائے گا کہ آپ ہر فائدے کے بارے میں اپنے مخصوص سواالت یا حاالت کے لئے کس 

سے رابطہ کرسکتے ہیں۔

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

کالج کے بڑے خوابوں کی جانب 
چھوٹے قدم

کالج کے بڑے خوابوں کی جانب 
چھوٹے قدم

کالج کے لئے بچت عوامی فوئد پر کیسے 
اثرانداز ہو سکتی ہیں 

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۔
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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۔ مستقبل میں NYC Kids RISE یہ معلومات فراہم کرے گا کہ طالب علم 
کے NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ کی خرچ کی جانے والی رقم کس طرح طالب علم کے پبلک فائدے پر اثر انداز ہوگا جب وہ کالج 
جائیں گے۔ مزید معلومات کے لئے NYC Kids RISE کی ہاٹ الئن کو )KID-RISE )833-543-7473-833 پر کال کریں یا وزٹ کریں 

nyckidsrise.org۔ 

آپ کے ذاتی کالج سیونگز اکاؤنٹ
برائے مہربانی درجہ ذیل معلومات کو پڑھیں تاکہ آپ یہ جائیں کہ آپ کے خاندان کے پبلک فوائد کس طرح کسی بھی کالج 
بچت اکاؤنٹ اختیار پر اثر انداز ہوسکتے ہیں۔ درجہ ذیل جدول ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ مزید معلومات کے لئے ہمیں کس 
سے ربطہ رکھنا چاہیئے۔ نوٹ کریں کہ وقت کے ساتھ ذرائع کی حد کی رقم اور دیگر قواعد تبدیل ہوسکتے ہیں۔ ہر ایک فوائد 
کے لئے حالیہ ماخذ کی حدود کے بارے میں مزید جاننے کے لئے ذیل میں دی گئی رابطہ کی معلومات کا استعمال کرتے ہوئے  

فوائد کی ایجنسی سے رابطہ کریں۔

اپنے کالج کے بچت اکاؤنٹ میں رقم ہونے یا جمع کرنے کے 
درجہ ذیل فوائد پر کوئی اثر نہیں ہوگا:

WIC )مخصوص سپلیمینٹ غذائی پروگرام 	 
برئے خواتین، نونہال، اور بچے(
مفت اور کم ۔ قیمت کا کھانا  	

Medicare اور Medicare سیونگ پلس	 
SSDI )سماجی سکیورٹی ڈس ایبیلٹی انشورنس( 	 
LIHEAP )کم آمدنی کا گھریلو توانائی کی مدد 	 

کا پروگرام(
 	CHIP (Children’s Health Insurance Program)

آپ کے اپنے کالج کے سیونگز اکاؤنٹ میں رقم ہونے یا جمع 
کرنے کے درجہ ذیل فوائد پر ممکنہ اثر ہوگا:

NYCHA )نیویارک شہر کی ہاؤسنگ اتھارٹی( ہاؤسنگ	 
NYCHA کے سیکشن 8 کا پروگرام	 

سستی ہاؤسنگ )NYC کے شعبہ برائے ہاؤسنگ   	
کی تحفظ اور ڈیولپمینٹ یا ہاؤسنگ ڈیولپمینٹ 

کارپوریشن(
 	Medicaid
LIHEAP ایمرجنسی	 

پبلک کی مدد )TANF / عارضی مدد برائے ضرورت مند   	
خاندان، نقدی مدد، خاندان کی فالح وبہبود کے لئے 

مدد، یا حفاظتی نیٹ کی مدد(
 	Food Stamps/SNAP

¹نوٹ کریں کہ ذیل میں دی گئی معلومات آپ کے لئے اور آپ کے خاندان کے لئے تبدیل ہوسکتی ہے، یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آیا آپ ابھی کوئی 
فائدہ حاصل کررہے ہیں یا اگر آپ مستقبل میں کسی فائدے کو حاصل کرنے کے لئے اپالئی کریں گے۔  



اضافی معلومات کے لئے، براہ مہربانی ذیل میں چارٹ سے حوالہ لیں۔
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کیا 529 اکاؤنٹ کی سیونگز اس فائدہ
فائدے پر اثر انداز ہوں گی؟

کیا بینک کے سیونگ اکاؤنٹ 
کی سیونگ اس فائدے پر اثر 

انداز ہوں گی؟

فوائد کی معاونت کے لیے میں 
کس سے رابطہ کر سکتا ہوں؟

WIC )مخصوص 
سپلیمینٹ غذائی پروگرام 

برئے خواتین، نونہال، 
اور بچے(

جی نہیں ۔ WIC کی اہلیت کا 
تعین کرنے کے لئے یہاں پر کوئی 

ذریعہ نہیں ہے۔  

جی نہیں ۔ WIC کی اہلیت 
کا تعین کرنے کے لئے یہاں پر 

کوئی ذریعہ نہیں ہے۔

WIC سفآ
42-71 65th Pl

Woodside, NY 11377
(718) 715-7001

مفت اور کم ۔ قیمت 
کا کھانا

تمام NYC پبلک اسکول کے نہیںنہیں
طلباء کے لئے کھانا مفت ہے

 Medicare اور Medicare
سیونگ پلس

جی نہیں ۔ Medicare کوئی 
معتبر فائدہ نہیں ہے اور نہ 

ہی اس کے پاس کوئی ذرائع کا 
ٹیسٹ ہے۔

جی نہیں ۔ Medicare کوئی 
معتبر فائدہ نہیں ہے اور نہ 
ہی اس کے پاس کوئی ذرائع 

کا ٹیسٹ ہے۔

 Medicaid کمیونٹی Queens
آفس

4512 32nd Pl, Long Island 
City, NY 11101

(718) 752-4540

SSDI/ڈس ایبیلیٹی 
)سماجی سکیورٹی ڈس 

ایبیلٹی انشورنس( 

جی نہیں - SSDI کوئی معتبر 
فائدہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کے 

پاس کوئی ذرائع کا ٹیسٹ ہے۔ 

جی نہیں - SSDI کوئی معتبر 
فائدہ نہیں ہے اور نہ ہی 
اس کے پاس کوئی ذرائع 

کا ٹیسٹ ہے۔

سوشل سیکورٹی آفس

31-08 37th Ave,
Long Island City, NY 11101

(800) 772-1213

LIHEAP )کم آمدنی 
کا گھریلو توانائی کی مدد 

کا پروگرام(

جی نہیں - LIHEAP کی اہلیت کا 
تعین کرنے کے لئے یہاں پر کوئی 

ذریعہ نہیں ہے۔ 

جی نہیں - LIHEAP کی اہلیت 
کا تعین کرنے کے لئے یہاں پر 

کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ 

إدارة الموارد البشرية بمدينة 
 HEAP/نيويورك

PO Box 1401
Church Street Station
New York, NY 10008

(212) 331-3126

LIHEAP )کم آمدنی 
کا گھریلو توانائی کی 

مدد کا پروگرام(

ممکنہ طور پر - اس اکاؤنٹ میں 
سیونگ ذریعہ کے طور پر شمار 

ہو اور فائدے پر اثر انداز ہو

LIHEAP ایمرجنسی حاصل 
کرنے کے لئے، گھریلو کو ذریعہ 

میں 2,000$ اور اگر گھریلو فرد 
06 سے زائد ہو تو ذریعہ میں 

3,000$ تک کی اجازت ہے

ممکنہ طور پر - اس اکاؤنٹ 
میں سیونگ ذریعہ کے طور 

پر شمار ہو اور فائدے پر 
اثر انداز ہو

LIHEAP ایمرجنسی حاصل 
کرنے کے لئے، گھریلو کو ذریعہ 

میں 2,000$ اور اگر گھریلو 
فرد 60 سے زائد ہو تو ذریعہ 

میں 3,000$ تک کی اجازت ہے

NYC ہیومن ریسورسز 
 HEAP/ ایڈمنسٹریشن

PO Box 1401
Church Street Station
New York, NY 10008

(212) 331-3126

نیو یارک شہر کی ہاؤسنگ 
اتھارٹی )NYCHA( ہاؤسنگ  

جی نہیں - 529اکاؤنٹ میں بچت 
کی مکمل رقم کا شمار نہیں ہوگا

NYCHA آپ کی آمدنی کی جانب 
اکاؤنٹ 529 میں اگر کوئی ذاتی 
فائدہ ہو تو اس کو شمار نہیں 

کرے گا۔

ممکنہ طور پر ۔ بینک اکاؤنٹ 
میں سیونگ کی مکمل رقم 

کا شمار نہیں کیا جائے گا۔

تاہم، NYCHA آپ کی آمدنی 
کی جانب سے روایتی بچت 
اکاؤنٹ میں اگر کوئی ذاتی 

فائدہ ہو تو اس کو شمار کر 
سکتا ہے۔

NYCHA کا کسٹمر 
 رابطہ سینٹر

 )718( 707-7771



² اس میں اس اکاؤنٹ کی تمام رقم اور آپ کی تمام سیونگ یا اثاثے شامل ہیں۔
³ اس میں اس اکاؤنٹ کی تمام رقم اور آپ کی تمام سیونگ یا اثاثے شامل ہیں۔

کیا 529 اکاؤنٹ کی سیونگز اس فائدہ
فائدے پر اثر انداز ہوں گی؟

کیا بینک کے سیونگ اکاؤنٹ 
کی سیونگ اس فائدے پر اثر 

انداز ہوں گی؟

فوائد کی معاونت کے لیے میں 
کس سے رابطہ کر سکتا ہوں؟

نیو یارک شہر کی ہاؤسنگ 
 )NYCHA( اتھارٹی

سیکشن 8 کا پروگرام

جی نہیں - 529اکاؤنٹ میں بچت 
کی مکمل رقم کا شمار نہیں ہوگا2

NYCHA آپ کی آمدنی کی جانب 
اکاؤنٹ 529 میں اگر کوئی ذاتی 
فائدہ ہو تو اس کو شمار نہیں 

کرے گا۔

ممکنہ طور پر - بینک اکاؤنٹ 
میں سیونگ کی مکمل رقم کا 

شمار نہیں کیا جائے گا۔3

تاہم، NYCHA آپ کی آمدنی 
کی جانب سے روایتی بچت 
اکاؤنٹ میں اگر کوئی ذاتی 

فائدہ ہو تو اس کو شمار 
کرسکتا ہے۔

NYCHA کا کسٹمر 
 رابطہ سینٹر

)718( 707-7771

  NYC( سستی ہاؤسنگ
کے شعبہ برائے ہاؤسنگ 

کی تحفظ اور ڈیولپمینٹ 
یا ہاؤسنگ ڈیولپمینٹ 

کارپوریشن( 

ممکنہ طور پر۔ اگر آپ کے تمام 
اثاثوں2 کی قیمت 5,000$ سے 
کم ہو، تو جو سود وہ کمائیں 

گے اسے آپ کی آمدنی کی جانب 
شمار کیا جائے گا۔  

اگر آپ کے تمام اثاثوں کی قیمت 
5,000$ سے زیادہ ہو، تو چاہے وہ 

جو سود کمائیں یا اس کی قیمت 
کا 0.06% آپ کی آمدنی کی آمدنی 

میں شامل کردی جائے گا، جو 
بھی رقم زیادہ ہو۔  

ممکنہ طور پر ۔ اگر آپ کے 
تمام اثاثوں3 کی قیمت $5,000 

سے کم ہو، تو جو سود وہ 
کمائیں گے اسے آپ کی آمدنی 
کی جانب شمار کیا جائے گا۔ 

اگر آپ کے تمام اثاثوں کی 
قیمت 5,000$ سے زیادہ ہو، 
تو چاہے وہ جو سود کمائیں 

یا اس کی قیمت کا %0.06 
آپ کی آمدنی کی آمدنی میں 

شامل کردی جائے گا، جو 
بھی رقم زیادہ ہو۔  

 NYC Housing Connect
212-863-5610

)CHIP( بچوں کی صحت 
کی انشورنس کا پروگرام

جی نہیں - CHIP کی اہلیت کا 
تعین کرنے کے لئے یہاں پر کوئی 

ذریعہ نہیں ہے۔

جی نہیں - CHIPکی اہلیت 
کا تعیم کرنے کے لئے یہاں 

پر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔

 Queens کمیونٹی
Medicaid آفس

4512 32nd Pl,
Long Island City, NY 11101

(718) 752-4540

Medicaid ممکنہ طور پر ۔ بچوں، والدین
جو بچوں پر انحصار کرتے ہیں، یا 

حاملہ خواتین )MAGI گروہ( کے 
لئے Medicaid وسائل کی کوئی 

حد نہیں ہے۔

نابینا، معذور یا 56 سال یا اس 
سے زیادہ عمر کے افراد کے لئے 

 )MAGI - وسائل کی حد ہے )غیر
چند غیر -MAGI گروہ وسائل 

کے ٹیسٹ سے مثتثٰنی ہیں 
)مثال کے طور پر، ADC 21 سے 
منسلک کے تحت(۔ یہ وسائل 
کا ٹیسٹ اہلیت کی قسم اور 

گھریلو ناپ پر انحصار کرتے ہوئے 
مختلف ہوتا ہے۔

پیچھے دیکھنے کے وقت کے دوران 
واپسی )Medicaid درخواست 

کے پانچ سال قبل( Medicaid کی 
ادائیگیوں میں تاخیر کرسکتا 
 Medicaid ہے۔ اس اکاؤنٹ کو

کی اہلیت کے قابل ہونے سے قبل 
خرچ کرنا ہوگا۔

ممکنہ طور پر ۔ والدین 
اور حاملہ خواتین کے لئے 

Medicaid وسائل کی کوئی 
حد نہیں ہے۔ نابینا، معذور 
یا 56 سال یا اس سے زیادہ 

عمر کے افراد کے لئے وسائل 
کی حد ہے۔ 

پیچھے دیکھنے کے وقت کے 
 Medicaid( دوران واپسی

درخواست کے پانچ سال قبل( 
Medicaid کی ادائیگیوں میں 

تاخیر کرسکتا ہے۔ اس اکاؤنٹ 
کو Medicaid کی اہلیت کے 

قابل ہونے سے قبل خرچ 
کرنا ہوگا۔

Queens کمیونٹی 
Medicaid آفس

4512 32nd Pl,
Long Island City, NY 11101

(718) 752-4540



4 اس میں شامل ہیں وہ گھریلو جن کی آمدنی وفاقی سطح کے %200 سے زیادہ ہے )2017 میں چار کے خاندان 49,200$( اور منظور شدہ گھریلو 
افراد۔ اگر آپ کے پاس 2,250$ کے وسائل ہیں ) 3,250$ گھریلو جس کے ساتھ 60 سال کے بوڑھے یا معذور ہوں(، آپ کی کھانے کی مہریں کٹ 

سکتی ہیں۔
5 وہ خاندان جو پبلک کی اماداد کے لئے اپبالئی کر رہے ہیں جس میں وہ خاندان بھی شامل ہیں جن کو پہلے پبلک امداد حاصل ہوچکی ہو اور وہ 

دوبارہ اپالئی کر رہے ہیں، جن کی کوئی سیونگ ہو چاہے ہو ٹیوشن کے لئے ہو یا نہیں، ان کو وسائل کے ٹیسٹ کو پاس کرنا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس 
2,000$ سے زائد اثاثے ہیں )یا 3,000$ اگر کسی کی عمر 60  یا اس سے زیادہ ہے(، تو آپ پبلک امداد کے اہل نہیں ہیں۔

ABLE 6 اکاؤنٹس کے بارے میں مزید معلومات کیلئے، وزٹ کریں http://www.ablenrc.org/about/what-are-able-accounts۔

کیا 529 اکاؤنٹ کی سیونگز اس فائدہ
فائدے پر اثر انداز ہوں گی؟

کیا بینک کے سیونگ اکاؤنٹ 
کی سیونگ اس فائدے پر اثر 

انداز ہوں گی؟

فوائد کی معاونت کے لیے میں 
کس سے رابطہ کر سکتا ہوں؟

SNAP/ جی نہیں - 529 اکاؤنٹ میں فنڈ کھانے کی مہریں
وسائل کی حد کے ٹیسٹ میں 

شمار ہونے سے مثتثٰنی ہے۔

ممکنہ طور پر - غیر فعال 
یا بوڑھے گھریلو افراد اور 

"درجہ بندی کے اہل" خاندان 
مجموعی آمدنی کے ٹیسٹ 
سے مثتثٰنی ہیں۔ اگر بچت 

اکاؤنٹ صرف کالج سیونگز کے 
لئے ہیں تو کھانے کی مہر ان 

پر اثر انداز نہیں ہونگی۔

غیر قانونی طور پر اہل خاندان 
کے کھانے کی مہریں متاثر 

ہوسکتی ہیں۔4

کھانے کی بینک برائے 
NYC SNAP فائدے کی 

 ہیلپ الئن
8060-894 )212(۔

 / TANF( پبلک کی مدد
عارضی مدد برائے ضرورت 

مند خاندان، نقدی 
مدد، خاندان کی فالح 

وبہبود کے لئے مدد، یا 
حفاظتی نیٹ معاونت(

جی نہیں - جیسے کہ اکؤنٹ 
انفرادی مقصد تعلیمی ضروریات 

ادا کرنے کے لئے قائم کیا گیا ہے 
اور یہ کسی اور مقصد کے لئے 

استعمال نہیں کیا جاسکتا، 
فنڈز وسائل کی ٹیسٹ کی 

حدد سے مثتثٰنی ہیں۔

ممکنہ طور پر - علحیدہ 
سیونگ اکاؤنٹ جو کہ 

مجموعی طور پر دو ۔ سال 
یا چار ۔ سال کی کالج کی 
ٹیوشن کے لئے وسائل کے 
ٹیسٹ کی جانب کے فنذز 

شمار نہ کیئے بغیر وقف کئے 
گئے ہوں اس کی خاندانوں کو 

1,400$ تک کی اجازت ہے۔ 

اگر سیونگز کسی اور مقصد 
کے لئے استعمال ہو رہی 
ہے تو، پورا اکاؤنٹ وسائل 

کے ٹیسٹ کی جانب شمار 
کیا جائے گا اور فائدے پر اثر 

انداز ہوگا۔5.

NYC ہیومن ریسورسز 
 )HRA( ایڈمنسٹریشن

 کی ہیلپ الئن
)718( 557-1399

ضمیمہ سکیورٹی آمدنی 
)SSI(

جی ہاں - اس اکاؤنٹ میں 
سیونگز وسائل کے طور پر 

شمار ہوں گی اور فائدے پر اثر 
انداز ہوں گی۔

SSI حاصل کرنے کے لئے، افراد کو 
2,000$ تک کی وسائل میں اور 

جوڑے کو 3,000$ تک کی وسائل 
میں اجازت ہے، جب تک کہ پیسہ 
ABLE اکاؤنٹ میں خرچ ہوتا ہے6.

جی ہاں - اس اکاؤنٹ میں 
سیونگز وسائل کے طور پر 

شمار ہوں گی اور فائدے پر 
اثر انداز ہوں گی۔

SSI حاصل کرنے کے لئے، افراد 
کو 2,000$ تک کی وسائل میں 

اور جوڑے کو 3,000$ تک کے 
وسائل میں اجازت ہے۔

سوشل سیکورٹی آفس

31-08 37th Ave.
Long Island City, NY 11101

(800) 772-1213
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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۔

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۔


