
আপনার শ িশুর জন্য  
শিশনয়�াগ করুন-কয়েয়জ 
পড়ায়নার জন্য সঞ্চ� করুন
ডিস্ট্রিক্ট 30 এর সমস্ত ডিন্ডারগডার ট্ে নডাররডা নতুন িরেজ 
স্কেডারড িপ ও সসডিংস স্ডাগ্ডারম অংিগ্হণ িরডার জন্য স�ডাগ্য

ডিন্ডারগডার ট্ে রন িরেরজর সসডিংস প্্যডারনর জন্য শুরু িরুন

পিপি ব্যাঙ্ক PS84  
The Steinway School, 2017 এ তৈর ী হয়েয়ে
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কয়েয়জর জন্য সঞ্চ� করা কঠিন হয়ে পায়র 
এিং শুরু করা� সিয়েয়ক কঠিন কাজ।
যে কযারয়ে NYC Kids RISE পিউইেক্ক  পিটি এবং NYC পিিযার্ক য়েন্ট অভ 
এিুয়কশয়ির িয়গে অংশীদযাপরয়বে Save for College Program-এর 
শুরু কয়রয়ে। 

এটি একটি স্কলযারপশি এবং যিপভংি য্যাগ্যাে েযা আিিযার িন্যায়ির জি্ 
কয়লজয়ক আয়রযা িুিে এবং িহজলভ্ কয়র ৈুলয়ৈ তৈরী করযা হয়েয়ে। য্যাগ্যােটি 
আিিযার িন্যায়ির ভপবষ্য়ৈর জি্ অর্ক িঞ্চয়ে আিিযায়ক, আিিযার িপরবযারয়ক 
এবং আিিযার কপেউপিটিয়ক একিয়গে কযাজ করযার উিযাে ্দযাি কয়র।

স্কু ে শিস্ট্রিক্ট 30-এর সমস্ত শকন্ারগায় ট্ে ন শিক্াে্থী  এই Save for College 
Program এ অংশগ্হে করয়ৈ িযায়র, ৈযায়ৈ ৈযায়দর আয়ের স্তর এবং 
অপভবযািিিৈ অবস্যা েযাই যহযাক িযা যকি। অংশগ্হেকযারী ্পৈটি পশশু িযায়ব 
NYC স্কলযারপশি অ্যাকযাউন্ট যেখযায়ি NYC Kids RISE ৈরয়ে ্যারপেকভযায়ব 
100 িলযার অর্ক িযাহযাে্ যদওেযা হয়ব।

সু্কল পিস্ট্রিক্ট 30 এর েয়্্ রয়েয়ে কুইয়সের পবপভন্ন েহল্যা যেেি অয়্যাপরেযা, 
পিরেযারি, ই্ এলেহযা ্্ক , হযান্টযার'ি িয়েন্ট, জ্যাকিি হযাইরি, লং আইল্যান্ড 
পিটি, িযাপিিযাইি এবং উিিযাইি।

NYC স্োরশিপ অ্যাকাউন্ট পপয়ে পশরিারিগটে শকছকু  করয়ে হয়ি না এবং 
স্কলযারপশি অ্যাকযাউন্ট রযাকয়ল আিিযার িরকযাপর িুপব্যা যেেি ্যারযা 8 এর 
ভযাউচযার, পিউইেক্ক  পিটি হযাউপজং অয়রযাপরটি (NYCHA) বযা ভযাড়যা পিেপ্রিৈ 
আবযািি, SNAP বযা Medicaid লযায়ভর যেযাি্ৈযা িীপেৈ করয়ব িযা।

পশরিারিগটেও োয়ের শনয়জয়ের কয়েজ পসশিংস অ্যাকউন্ট খকুেয়ে পায়রন 
িন্যািয়দর পশক্যািংক্যান্ ভপবষ্য়ৈর জি্ িঞ্চে শুরু করয়ৈয়। পিৈযােযাৈযা, 
অপভভযাবক, আত্ীে এবং বনু্রযা এই অ্যাকযাউয়ন্ট িরযািপর অর্ক অিুদযাি পদয়ৈ 
িযায়রি এবং NYC স্কলযারপশি অ্যাকযাউয়ন্টর যিপভংি ব্যায়লসে যদখয়ৈ িযারযার 
িযাশযািযাপশ ৈযায়দর যিপভং ব্যায়লসেও যদখয়ৈ িযায়রি।

পশরিারিগটেয়ক এটি একা করার প্রয়�াজন পনই। স্যািীে িংিঠি ও ব্বিযা িহ 
িেগ্ কপেউপিটি অংশগ্হেকযারী পশক্যারীথী য়দর NYC স্কলযারপশি অ্যাকযাউয়ন্ট 
অর্ক অিুদযাি পদয়ে িম্পৃক্ত হয়ৈ িযায়র। 
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শিক্াে্থী , শপোমাো, পশরিার 
ও কশমউশনটিয়ের জন্য সুয়�াগ
NYC Kids RISE Save for College Program 
আপনডার সন্ডারনর িডিষ্যতরি সুরডষিত িরডার 
জন্য আপনডারি, আপনডার পডরিডাররি এিং 
আপনডার িডমউডনটিরি এিসরগে িডাজ িরডার 
এিটি উপডায় ্দডান িরর।

1 প্রশেটি প�াগ্য শিক্াে্থী য়ক NYC স্োরশিপ অ্যাকাউন্ট প্রোন 
করা হয়ে, যিখযািকযার অর্ক িপরবযারবি্ক শু্ু পশক্যার যক্য়রে 
ব্বহযার করয়ৈ িযারয়ব;

2 পশরিারিগটেয়ক সরঞ্াম এিং েে্য প্রোয়নর মাধ্যয়ম ক্মো�ন 
করা েযায়ৈ ৈযারযা পিজস্ব কয়লজ যিপভংি প্্যাি তৈপর করয়ৈ িযায়র;

3 স্কলযারপশি অ্যাকযাউন্টগুপলয়ৈ অর্ক জেযা পদয়ে িন্যািয়দর কয়লজ 
যিপভংয়ি পবপিয়েযাি করয়ৈ কশমউশনটিগুশেয়ক একসয়গে কাজ 
করার ক্মো প্রোন করা;

4 কয়েয়জ �াও�ার প্রে্যািা িাশড়য়� পোো সু্কল ও এলযাকযাপভপতিক 
অিুষ্যাি ও ্চযায়রর েযা্্য়ে; এবং

5 শকন্ারগায় ট্ে য়ন আরেথিক শিক্া প্রোন েযায়ৈ ্য়ৈ্ক পশক্যারীথী  
ৈযায়দর ক্যািরূয়ে আররথিক ্পশক্ে িযাে যিটি পিপচিৈ করয়ৈ 
পিিযার্ক য়েন্ট অব এিুয়কশয়ির িযায়র কযাজ কয়র।
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শুরু করা �াক 
NYC Kids RISE Save for College Program 
এ অংিগ্হণ িরডা শুরু িরডার ডতনটি সহজ 
উপডায় আরে:

1 পকান অংিগ্রহণকার ্ সরকাশর স্কু য়ে আপনার শকন্ারগায় ট্ে নারয়ক িরেথি 
করুন এিং শনিটোচন মুক্ত করার শিজ্ঞশতিয়ে সই করয়িন না। 

 ্ডতটি ডিন্ডারগডার ট্ে নডাররর NYC স্কেডারড িপ অ্যডািডাউরটে ডনরজ সেরিই 
100 িেডার িরর জমডা হরি, �ডদ নডা তডারদর পডরিডারঅংিগ্হণ নডা িরডার 
ডসদ্ডান্ ডনরয় েডারি।

অ্যডািডাউটে ততর ী িরডার আরগ, আপডন আপনডার সন্ডারনর সু্কে সেরি 
এিটি ফমটে পডারিন, �ডদ আপডন আপনডার িডাচ্ডারি অংিগ্ণ নডা িরডারত 
চডান তডাহরে ফমটেটিরত সই িররত পডাররন।

�ডদ আপডন চডান স� আপনডার িডাচ্ডা স্ডাগ্ডারম অংি ডনি এিং NYC 
স্কেডারড িপ অ্যডািডাউটে সপরত চডান, তডাহরে এই ফমটেটিরত সইিররিন নডা। 

আরও তরে্যর জন্য Save for College Program ইরিরটে অংি ডনন 
িমটেিডােডায় 833-543-7473 নম্বরর সফডান িরুন। 

2 আপনার সন্ায়নর NYC স্োরশ িপ অ্যাকাউন্ট পেখয়ে অনোইয়ন 
শনিন্ধন করুন।

 আপনডার NYC স্কেডারড িপ অ্যডািডাউটে স�ডােডার পর, সমরয় সমরয় 
আপনডার ি্যডারেন্স সচি িররত এিং আপনডার সন্ডারনর অ্যডািডাউটে 
ডিিডারি সদ�রিন তডা সম্পরিটে  NYC Kids RISE-এর সেরি তে্য সদ�ুন।

��ন আপডন আপনডার সন্ডারনর NYC স্কেডারড িপ অ্যডািডাউটে সদ�রত 
সরডজস্ডার িররন, ত�ন NYC Kids RISE অ্যডািডাউরটে অডতডরক্ত অেটে 
জমডা সদরি।

3 কয়েজ পসশিংস শিকল্প, আপনার শনয়জর কয়েজ পসশিংস অ্যাকাউন্ট 
পখাো এিং আরও পুরস্ার পাও�া সম্পয়কটে  জানয়ে পকান কমটেিাো� 
প�াগ শেন িা nyckidsrise.org পেখকু ন।
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NYC Kids RISE হল একটি অলযাভজিক িংস্যা যের পশশুয়দর পশক্যার যক্য়রে 
িপরবযার, সু্কল ও কপেউপিটিয়ক একিয়গে কযাজ করযার উিযাে ্দযাি কয়র পশশুয়দর 
পশক্যার জি্ আররথিক ও িক্িযাৈহীি িয়ুেযাি ্িযাপরৈ কয়র। 

িপরবযারবয়ি্কর ৈযায়দর পশশুয়দর ভপবষ্য়ৈর জি্ যে স্বপ্ন রয়েয়ে ৈযা িয়ড় যৈযালযা 
ও ্ৈ্যাশযা িরূে করযার যক্য়রে NYC Kids RISE এর লক্্ হল িপরবযারবি্ক যকযারযা 
যরয়ক এয়িয়ে ও ব্যায়ঙ্ক ৈযায়দর কী িপরেযাে অর্ক আয়ে ৈযা পিরবথিয়শয়ষ NYC িরকযাপর 
সু্কয়লর পশক্যারীথী য়দর কয়লয়জ িড়যা ও গ্্ররযাজুয়ের হওেযা আরও িহজিযা্্ কয়র যৈযালযা। 
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আপনার শ িশুর জন্য 
শিশনয়�াগ করুন- 

কয়েয়জ পড়ায়নার জন্য 
সঞ্চ� করুন

পকমন কয়র হ� পসটি জানুন

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

শসটি কশমউশনটি পিয়িেপয়ময়ন্টর সাহায়�্য শকছকু  অংি পনও�া সম্ভি হয়�য়ছ।


