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سواالت و جوابات

توسیع شدہ ورژن



2

اہلیت اور شرکت

Save for College Program .1 )کالج کے لئے 
بچت پروگرام( میں شرکت کرنے کے لیے 

کون اہل ہے؟ 
    

ڈسٹرکٹ 30 پبلک اسکول ہر کنڈرگارٹنر کو خودبخود پروگرام میں 
شامل کر لیا جائے گا، ماسوائے یہ کہ ان کے والدین شرکت نہ کرنے کا 

انتخاب کریں۔ پہلے گریڈ والے جنہوں نے کنڈر گارٹن میں حصہ لینے والے 
اسکول میں شرکت نہیں کی تھی وہ بھی اس سال پروگرام میں داخلہ 

لینے کے قابل ہیں۔ اہل طلباء کو ایک’’آپٹ آؤٹ مدت‘‘میں داخلہ لینے کے 
لئے اس کی شروعات سے لے کر اختتام تک ایک حصہ لینے والے اسکول 
میں شرکت کرنا الزمی ہے۔ مزید معلومات کے لئے، 7473-543-833 پر 
NYC Kids RISE کو کال کریں یا Save for College Program )کالج کے لئے 

بچت پروگرام( میں حصہ لیں۔

2. پروگرام میں کون سے اسکول حصہ لے 
رہے ہیں؟ 

 
پبلک چارٹر اسکولوں کو شامل کرتے ہوئے، کوئینز میں ڈسٹرکٹ 30 کے 
تمام پبلک ایلیمینٹری اسکولز پروگرام کے ابتدائی مرحلے میں حصہ لے 
رہے ہیں۔ کالج کے لئے بچت پروگرام ) Save for College Program ( میں 
 nyckidsrise.org شرکت کرنے والے اسکولوں کی مکمل فہرست کے لیے

پر جائیں۔

3. کالج کے لئے بچت پروگرام میں میرے 
بچے کا اسکول کیسے شامل ہے؟

 
کالج کے لئے بچت پروگرام کے بارے میں معلومات کا اشتراک کرنے، 

خاندانوں کو شرکت کرنے میں مدد دینے اور طلباء اور والدین/
سرپرستوں دونوں کے لیے مالی معاونت کے تعلیمی مواقع کو مربوط 

کرنے کے لیے  NYC Kids RISE  ڈسٹرکٹ کے اسکولوں اور  NYC  محکمۂ 
تعلیم کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ 

4. میری امیگریشن کی صورت حال میری 
شرکت پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟

ڈسٹرکٹ 30 میں ہر کنڈرگارٹن اور گریڈ فیمیلی کالج کے لئے بچت 
پروگرام ) Save for College Program ( میں حصہ لے سکتا ہے—بشمول 
NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ اور اپنا خود کا کالج سیونگز اکاؤنٹ کھلوانے—

بچہ یا اس کے خاندان کی امیگریشن کی حیثیت سے قطع نظر۔

اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ آیا آپ کا ذاتی کالج سیونگز اکاؤنٹ کھلوایا 
جائے، براہ کرم نوٹ فرمائیں کہ پروگرام کے ذریعہ دستیاب دونوں اقسام 
کی کالج بچت اکاؤنٹس کو ایک سوشل سیکورٹی نمبر )SSN( یا انفرادی 

ٹیکس دہندہ شناختی نمبر )ITIN( درکار ہے۔ اس ک عالوہ، اگر آپ 
نیویارک 529 ڈائریکٹ پالن میں اپنا کالج بچت اکاؤنٹ کھولنے کا انتخاب 

تاباوج و تالاوس ےیل ےک ںوتسرپرس روا نیدلاو

مشموالت

 	2 اہلیت اور شرکت 

 	4 NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ 

  آپ کے ذاتی کالج 	 
سیونگز اکاؤنٹ_______________ 9

 	11 __________ کس سے رابطہ کریں
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کرتے ہیں، تو آپ کو ایک امریکی شہری یا ایک تصدیق شدہ امریکی پتہ 
کے حامل غیرملکی رہائشی کی IRS کی وضاحت کی تکمیل کرناالزمی 

ہے۔

اگر آپ کے پاس یہ معلومات نہیں ہیں، تو یاد رکھیں کہ آپ کے بچے کیلئے 
فیملی کا رکن یا قابل اعتماد دوست اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ اپنے کالج 

 NYC Kids RISE کی بچت کے اختیارات کے بارے میں مزید جاننے کے لئے
سے رابطہ کریں یا Save for College Program )کالج کے لئے بچت پروگرام( 

میں شرکت کریں۔ آپ کے اور آپ کے خاندان کے لئے مناسب منصوبہ 
بندی کرنے میں آپ کو جس معلومات کی ضرورت ہے، اسے حاصل کرنے 

میں آپ کی مدد کرنے کے لئے ہمارا کثیر السان عملہ یہاں موجود ہے۔

Save for College Program .5 )کالج کے لئے 
بچت پروگرام( میں میرے بچے کو مندرج 
کرنے کے لئے NYC Kids RISE کو کون سی 

معلومات موصول ہوگی؟ 
ہر حصہ لینے والے طالب علم کے لئے NYC محکمہ تعلیم کی جانب سے 
NYC Kids RISE کو معلومات کے مندرجہ ذیل حصے موصول ہوتے ہیں: 

پروگرام کے لئے منفرد طالب علم اور والدین کے شناختی نمبرز؛	 
طالب علم کا مکمل نام؛	 
طالب علم کی تاریخ پیدائش؛	 
طالب علم کے گھر کا پتہ؛	 
آیا طالب علم کے گھر کا پتہ تبدیل ہوتا ہے؛	 
طالب علم کا فون نمبر؛	 
طالب علم کے اسکول کا نام؛	 
طالب علم کے موجودہ گریڈ کی سطح؛	 
طالب علم کے گھر میں بولی جانے والے زبان	 
 	 NYC ،دیگر اسکولوں میں کی جانے والی منتقلیاں، اگر کوئی ہوں

پبلک اسکول کے اندر اور باہر دونوں۔ 

اسی طرح، NYC Kids RISE کو شرکت کنندہ ہر ایک طالب علم کے لیے دو 
تک والدین کی مندرجہ ذیل معلومات موصول ہوتی ہے: 

والدین/سرپرست کا مکمل نام؛	 
والدین/سرپرست کا ای میل پتہ؛	 
والدین/سرپرست سیل اور/یا دیگر فون نمبر۔ 	 

اس ڈیٹا کی مدد سے NYC Kids RISE کو شرکت کرنے والے ہر بچے کے 
لیے ایک NYC اسکالرشپ اکأونٹ بنانے اور اکأونٹ میں 100$ جمع کرانے 

میں مدد ملے گی۔ 

6. میرے بچے کی اور میری ذاتی 
معلومات کا استعمال کیسے کیا جائے 

گا؟   
شرکت کرنے والے خاندانوں کے متعلق اس بنیادی معلومات کو طالبعلم 

 Save for اسکالرشپ اکأونٹ کو ترتیب دینے اور خاندانوں کو  NYC  کے
College Program )کالج کے لئے بچت پروگرام( کے متعلق خاندانوں سے 

رابطہ کرنے اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام کی کامیابی کی قدرپیمائی کے 
لیے استعمال کیا جائے گا۔ آپ کے بچہ کے پروگرام میں مندرج ہو جانے 

کے بعد، آپ NYC Kids RISE کو فراہم کردہ رابطہ معلومات کی تازہ کاری 
اور مخصوص اقسام کے مواصالت سے اَن سبسکرائب کرنے کے لیے اپنے 

سیونگز ٹریکر ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں۔ اپنے سیونگز ٹریکر تک 
رسائی کے لیے، nyckidsrise.org مالحظہ کریں اور "میرا اکاؤنٹ دیکھیں" 

پر کلک کریں۔ 

VistaShare .7 کیا ہے، اور
کالج کے لئے بچت پروگرام سے اس کا کیا 

تعلق ہے؟
 

 NYC Kids RISE ایک ٹیکنالوجی کمپنی ہے جس کے ساتھ VistaShare
نے بچوں اور والدین / سرپرستوں کی ذاتی معلومات کو حفاظت سے 

محفوظ رکھنے واال سافٹ ویئر فراہم کرنے اور ان کے NYC اسکالرشپ 
اکاؤنٹ بنانے کے لیے معاہدہ کیا ہوا ہے۔ سیونگز ٹریکر کہالنے واال 

VistaShare کا سافٹ ویئر شرکت کنندہ بچوں کے والدین/سرپرستوں 
اور ان کے اہل خانہ کو ان کے اسکالرشپ اکاؤنٹ کو دیکھنے، اور اگر وہ 
چاہیں تو خود ان کے اپنے کالج سیونگز اکاؤنٹ کو لنک کرنے دیتا ہے۔

VistaShare .8 کو میرے بچے کی اور میری 
کون سی ذاتی معلومات موصول ہوگی؟

 
VistaShare کو اس سافٹ ویئر تک رسائی حاصل ہے جو شرکت کنندہ 

کی معلومات کو اسٹور کرتا ہے تاکہ یہ تکنیکی معاونت فراہم کر سکے۔ 
یہ سافٹ ویئر محکمۂ تعلیم کے ذریعہ فراہم کردہ خاندانوں کی بنیادی 
معلومات، ہر ایک شرکت کنندہ کو عطا کردہ اسکالرشپ فنڈز کی قدر، 
اور کسی خاندان کے ذریعہ لنک کردہ اسکالرشپ اکاؤنٹ میں کیے گئے 

ڈیپازٹ کو اسٹور کرتا ہے۔ 
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9. اگر میں شرکت نہ کرنا چاہوں، تو کیا 
ہوگا؟  

 Save for اپنے اسکول کو بتانے کے لئے کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے کو
College Program )کالج کے لئے بچت پروگرام( میں مندرج کیا جائے تو، 
آپ کو آپٹ-آٔوٹ نوٹس پر دستخط کرنا اور اسے موصول ہونے کی تاریخ 

کے 30 دن کے اندر اپنے بچے کے اسکول کو واپس کرنا الزمی ہے۔ اس 
نوٹس پر دستخط کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کے بچے کو NYC اسکالرشپ 

اکاؤنٹ، 100$ جمع، یا مستقبل کے فنڈز موصول نہیں ہوں گے۔ 
مخصوص تاریخوں اور تفصیالت کے لئے برائے مہربانی اپنے بچے کے آپٹ 

آؤٹ نوٹس سے رجوع کریں۔

 Save for College 10. اگر میں پہلے
Program )کالج کے لئے بچت پروگرام( میں 
شرکت کرنے سے انکار کرتا ہوں تو کیا بعد 

میں اپنے بچے کو پروگرام میں مندرج کروا 
سکتا ہوں؟

جی ہاں، ایسے والدین، جو اس آپٹ آٔوٹ نوٹس کو مکمل کر کے واپس 
کرتے ہیں مگر بعد میں اپنا ارادہ تبدیل کر لیں اور شرکت کرنا چاہتے 
ہوں، تو انہیں KID-RISE )833-543-7473-833( پر  Kids RISE  NYC کے 

ساتھ پر رابطہ کرنا چاہیے۔ اندراج کے لئے اہل ہونے کے لئے ان والدین/
سرپرستوں کو اپنے بچہ کے پانچویں گریڈ کے سال کے اختتام سے پہلے 
NYC Kids RISE سے رابطہ کرنا اور دوبارہ اندراج درج کروانا الزمی ہے۔

11. آپٹ آٔوٹ نوٹس کی آخری تاریخ ختم 
 Save ہونے کے بعد، کیا میں اپنے بچے کی
for College Program )کالج کے لئے بچت 

پروگرام( میں شرکت کو منسوخ کر سکتا 
ہوں؟ 

جی ہاں، اگر آپ کالج کے لئے بچت پروگرام میں اپنے بچے کی شرکت کو 
833-KID-RISE )833-543- منسوخ کرنا چاہتے ہوں، تو برائے مہربانی

7473( پر  NYC Kids RISE کے ساتھ پر رابطہ کریں۔ آپ سے ایک منسوخی 
فارم جمع کرنے کے لئے کہا جائے گا۔

12. میں ڈسٹرکٹ 30 میں رہتا ہوں، 
لیکن میرا بچہ کسی دوسری جغرافیائی 

ڈسٹرکٹ کی اسکول میں پڑھتا ہے۔ کیا اب 
بھی میرا بچہ شرکت کر سکتا ہے؟ 

جی نہیں، اس وقت صرف شرکت کرنے والے اسکولوں میں پڑھنے والے 
بچے ہی شرکت کرنے کے اہل ہیں۔ شرکت کرنے والے اسکولوں کی 

مکمل فہرست کے لئے  nykidsrise.org  مالحظہ کریں۔

13. میرا بچہ ڈسٹرکٹ 30 اسکول میں 
پڑھتا ہے لیکن اس نے کنڈر گارٹن مکمل 

کرلیا ہے۔ کیا وہ اب بھی شرکت کرسکتے 
ہیں؟

ممکنہ طور پر۔ Save for College Program )کالج کے لئے بچت پروگرام( 
کنڈرگارٹن سے شروعات کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تاہم، پہلے سے 
لے کر پانچویں گریڈ میں ایک شرکت کرنے والے اسکول میں اندراج کرنے 

والے طلباء دیگر طلباء کے ان کے گریڈ میں کنڈر گارٹن میں اندراج کروانے 
پر پروگرام میں خودکارانہ طور پر مندرجہ کئے جا سکتے ہیں۔ -2018
2019 اسکولی سال کے لئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شرکت کرنے والے 

اسکولوں میں تمام کنڈر گارٹنرز اور تمام پہلے گریڈ والے پروگرام میں 
شرکت کرنے کے لئے اہل ہیں۔

14. کوئینز میں ڈسٹرکٹ 30 کو شرکت 
کرنے والے پہلے اسکول ڈسٹرکٹ کے طور 

پر کیوں منتخب کیا گیا؟
اسکول ڈسٹرکٹ 30 کو سب سے پہلے کالج کے لئے بچت پروگرام کے 

شرکت کنندہ اسکول ڈسٹرکٹ کے بطور منتخب کیا گیا تھا کیوں کہ اس 
کے پاس کالج کے لئے بچت پروگرام کے فروغ اور کامیابی کی معاونت 

کرنے اور اس کے متعلق خبر پھیالنے کے لیے اسکول اور کمیونٹی پر مبنی 
مضبوط شراکت دار موجود ہیں۔ اس اسکول کی متنوع آبادی نیو یارک 

شہر کے پبلک اسکول کی مجموعی آبادی کی عکاسی بھی کرتی ہے۔ 

NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ

NYC .15  اسکالرشپ اکاؤنٹ کی رقم کہاں 
پر استعمال کی جا سکتی ہے؟ کیا اس کے 
طریقہ استعمال پر کوئی پابندیاں موجود 

ہیں؟ 
 New York اسکالرشپ اکأونٹ میں موجود رقم کی سرمایہ کاری NYC

شہر کے College Savings Program 529 کے ڈائریکٹ پالن میں کی جاتی 
ہے اور اس کو صرف اعلٰی تعلیم کے لیے ہی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 

اس میں کالج کے دو سالہ و چار سالہ پروگرام اور کیریئر کے دیگر تربیتی 
پروگرام شامل ہیں۔ اسکالرشپ کی رقوم کو ٹیوشن، فیسوں، آالت، 

تعلیمی رہائشی اخراجات کے عالوہ دیگر ایسی چیزوں پر بھی خرچ کیا 
جا سکتا ہے جو دیگر اسکالرشپس میں عام طور پر شامل نہیں ہوتیں 

مثاًل نصابی کتابیں وغیرہ۔ رقوم کو New York اور ملک بھر میں، اور 
ساتھ دیگر ممالک میں کچھ اسکولوں میں تعلیمی اور پیشہ ورانہ 

پروگراموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کوالیفائنگ اعٰلی تعلیمی 
اخراجات کی مکمل فہرست کے لئے  nysaves.org  مالحظہ کریں۔

والدین اور سرپرستوں کے لیے سواالت و جوابات
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 NYC  اسکالرشپ اکاؤنٹ میں پیسہ کسی  K-12  اخراجات کے لئے 
استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، بشمول ان کے جو وفاقی 529 قوانین کے 

تحت اہل ہیں۔

16. کیا میرے خاندان کی آمدنی میرے بچے 
کے لیے اسکالرشپ رقوم کی اہلیت کو 

متاثر کرتی ہے؟
جی نہیں، کسی ڈسٹرکٹ 30 اسکول کا ہر ایک کنڈرگارٹنر اور پہال گریڈر 

NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ، NYC Kids RISE سے $100 کے ابتدائی ڈیپازٹ 
اور اضافی ریوارڈز اور ڈیپازٹ کے لیے اہل ہے۔

17. اگر ہم بچے کے ہائی اسکول سے 
گریجوئیٹ ہونے سے پہلے ڈسٹرکٹ 30 

سے چلے جاتے ہیں، تو میرے بچے کی 
اسکالرشپ کو کیا ہو گا۔

ایک مرتبہ جب آپ کے بچہ کو ایک  NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ مل گیا، تو 
انہیں اس اکأونٹ تک رسائی حاصل رہے گی اگر آپ نیو یارک سٹی میں 

کسی دیگر پبلک یا چارٹر اسکول میں چلے جائیں۔ آپ کا بچہ کچھ 
 مخصوص اضافی ریوارڈز کی اہلیت جاری رکھ سکتا ہے۔ 

اگر آپ کا بچہ  NYC  پبلک اسکول سسٹم سے چال جاتا ہے، تو آپ کا 
بچہ پھر بھی  NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ میں پہلے سے موجود فنڈز کا 

استعمال کر سکتا ہے، لیکن وہ کسی قسم کے بھی اضافی ریوارڈز کے 
لیے اہل نہیں ہو گا۔

18. اگر میرا بچہ ہائی اسکول سے 
گریجوئیٹ کرنے سے پہلے اس پروگرام 

میں شرکت کرنے والے ڈسٹرکٹ 30 کے 
کسی دوسرے اسکول میں منتقل ہو جاتا 

ہے، تو کیا ہو گا؟ 
ڈسٹرکٹ 30 کے اندر موجود شرکت کرنے والے کسی دوسرے اسکول، 

بشمول شرکت کرنے والے چارٹر اسکولز، میں منقل ہونے واال کوئی بھی 
طالب علم کالج کے لئے بچت پروگرام میں برقرار رہے گا اور شرکت کرنے 

سے حاصل ہونے والے تمام فوائد کے لیے اہل ہو گا۔
 

19. میں اپنے بچے کے  NYC اسکالرشپ 
اکاؤنٹ؟میں بقایا رقم کیسے دیکھ سکتا / 

سکتی ہوں؟
    

 NYC سیونگز ٹریکر پر اپنے بچے کا اسکالرشپ اکأونٹ NYC Kids RISE آپ
دیکھ سکتے ہیں۔ سیونگز ٹریکر دیکھنے کے لئے nyckidsrise.org مالحظہ 

کریں اور "میرا اکاؤنٹ دیکھیں" والے سرخ بٹن پر کلک کریں۔ پروفائل 
بنانے کے لیے قدم بہ قدم ہدایات کی پیروی کریں، سروے مکمل کریں، اور 

اسکالرشپ اکاؤنٹ میں بقایا رقم دیکھیں۔ 

20. ’’طالب علم ID #‘‘کیا ہے اور مجھے 
سیونگز ٹریکر پر اسے رجسٹر کرنے کی 

ضرورت کیوں ہے؟
طالب علم ID # NYC پبلک اسکولوں میں NYC محکمہ تعلیم کے ذریعہ 

ہر طالب علم کو فراہم کردہ ایک شناختی نمبر ہے۔ 

آپ کی شناخت کی تصدیق اور آپ کے بچے کی معلومات کی رازداری کی 
حفاظت کرنے کے لئے سیونگز ٹریکر آپ کے بچہ کا طالب علم ID # پوچھتا 

ہے۔ آپ  https://mystudent.nyc,  پر جا یا اپنے بچے کے اسکول سے پوچھ 
کر اپنے  NYC  اسکولز اکأونٹ پر الگ ان کر کے اپنے بچے کے رپورٹ کارڈ 

پر یہ نمبر دیکھ سکتے ہیں۔ نوٹ فرمائیں کہ NYC Kids RISE کبھی بھی 
اس طالب علم ID # کو دیکھنے یا اس تک رسائی حاصل کرنے کے قابل 

نہیں ہوگا۔

21.  $100 سے میرے بچے کی کالج جانے کی 
اہلیت میں کیسے فرق پڑے گا؟ 

کالج کے لیے بچت کے اکأونٹس اور اعلی تعلیم کے لیے منصوبوں کے 
حامل بچوں کے کالج جانے اور گریجوئیٹ کرنے کا امکان زیادہ ہے۔ 

تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ کالج کے لئے بچت کے $1 سے $500 تک چھوٹے 
اکأونٹس رکھنے والے بچوں کا کالج میں داخلے کا امکان تین گنا زیادہ 

ہوتا ہے اور ان کے گریجوئیٹ ہونے کا چار گنا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ امید یہ 
ہے کہ شرکت کرنے والے طلباء کے  اسکالرشپ اکأونٹ NYC میں وقت کے 

ساتھ اضافی ریوارڈز اور کمیونٹی کی معاونت )سرمایہ کاری میں ممکنہ 
منافع جات یا نقصانات پر منحصر( کے ذریعے اضافہ ہوگا، جو ہر بچے کے 

لیے کالج کو زیادہ قابل رسائی بنائے گا۔ 
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22. میرا بچہ اضافی اسکالرشپ کی رقم 
کیسے حاصل کر سکتا ہے؟

NYC Kids RISE خاندانوں کو ان کے NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ میں اضافی 
ڈیپازٹس کمانے کے مواقع فراہم کرے گا۔ پہلے تین انعامات انہیں 

مکمل کرنے کے لئے ہیں جنہیں ہم’’3 بلڈنگ بالکس‘‘کہتے ہیں۔ یہ تین 
اقدامات آپ کے بچے کے مستقبل کے لیے ایک ساتھ بچت کرنے کی ہماری 

طویل مدتی شراکت کی بنیاد رکھتے ہیں۔

NYC Kids RISE ان میں سے ہر بلڈنگ بالکس کے لئے آپ کے بچے کے 
 Save for College اسکالرشپ اکاؤنٹ میں 25$ جمع کرائے گا، اگر آپ

Program )کالج کے لئے بچت پروگرام( میں اپنے بچے کے اندراج کروان کے 
بعد سیمیسٹر کے اختتام تک انہیں مکمل کر لیتے ہیں۔ اس آخری تاریخ 

کے بعد، انعام کی رقم کم ہو جائے گی۔ 

NYC Kids RISE تیسرے گریڈ میں آپ کے بچے کے اکاؤنٹ کے لئے دیگر 
انعامی مواقع کی پیشکش کرے گا۔ تازہ ترین انعام کی آخری تاریخوں 

اور اعالنات کے لئے nyckidsrise.org مالحظہ کریں یا 7473-543-833 پر 
کال کریں۔

23. کیا میں اپنے بچے کے NYC اسکالرشپ 
اکاؤنٹ میں خود اپنی رقم کی بچت کر 

سکتا ہوں؟ 
جی نہیں، خاندان انفرادی NYC اسکالرشپ اکاؤنٹس میں رقم جمع 

نہیں کرا سکتے۔ NYC Kids RISE خاندانوں کی اس بات پر غور کرنے کی 
حوصلہ افزائی کرتا ہے، کہ وہ کالج کے لیے بچت کا اپنا اکأونٹ کھلولیں 
اور اس میں رقم جمع کریں۔ کمیونٹی کے اراکین، بشمول تنظیمیں 

اور دیگر کاروباری ادارے، NYC Kids RISE کو عطیات دے کر طلباء کے ایک 
گروپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ 

24. میرے بچے کے ہائی اسکول سے 
  NYC  گریجوئیٹ ہونے تک اس کے

اسکالرشپ اکأونٹ میں کتنی رقم جمع ہو 
جائے گی؟ 

NYC  اسکالرشپ اکاؤنٹ کی رقم کی NY 529 ڈائریکٹ پالن میں سرمایہ 
کاری کی جاتی ہے۔ NY 529  ڈائریکٹ پالن میں موجود رقوم کی کمپأونڈ 

ارننگز والی معاشی مارکیٹوں میں سرمایہ کاری کی جاتی ہے، تاکہ 
اسکالرشپ اکأونٹ وقت کے ساتھ بڑھ سکے۔ مثالً، اگر آپ کے بچے کے 

پاس اپنے اسکالرشپ اکأونٹ میں $300 ہوں )$100 ابتدائی امداد جمع 
$200 کے ممکنہ ریوارڈز(، تو طالبعلم کے ہائی اسکول سے گریجوئیٹ 
ہونے تک ان کے اکأونٹ میں ممکنہ اضافہ تقریبا $500 تک ہو گا۔ یہ 13 

سالوں کے دوران تقریباً 4.5% ساالنہ فرضی آمدن کی شرح پر مبنی ہے۔

تاہم، چونکہ اسکالرشپ اکأوںٹ میں موجود رقم کی سرمایہ کاری کی 
جاتی ہے، اسکالرشپ اکأونٹ میں کئی مرتبہ سرمایہ کاری کی کارکردگی 

کی بنیاد پر پیسوں کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس 
  NYC  وقت آپ کا بچہ کالج کو جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت بچے کے

اسکالرشپ اکأونٹ میں دستیاب رقم اصلی طور پر NYC Kids RISE کے 
ذریعہ ڈیپازٹ کی گئی رقم سے تھوڑی زیادہ یا کم ہو۔ 

25. 529 اکأونٹ کیا ہے؟

529 جو اکأونٹ کی ایک ایسی قسم ہے، جسے خاندانوں کو کالج کے 
لیے بچت کرنے میں مدد فراہم کرنے کے لیے خصوصی طور پر تیار کیا 
گیا ہے۔ 529 اکأونٹ میں پیسے وقت کے ساتھ بڑھ سکتے ہیں، اور ان 
پر ٹیکس بینیفٹس بھی ملتے ہیں، بشمول ٹیکس سے آزاد آمدنی اور 

آمدنی کے ٹیکس میں ریاست کی جانب سے ممکنہ کٹوتیاں۔ تاہم، 529 
اکأونٹ میں پیسوں کے بڑھنے کی ضمانت نہیں دی جا سکتی اور ان کی 
قدر میں کمی آ سکتی ہے۔ NY 529 ڈائریکٹ پالن 529 کالج کے لیے بچت 

 Office( کا پالن ہے جس کو آفس آف دی کمپٹرولر آف نیو یارک اسٹیٹ
of Comptroller of the New York State( اور نیو یارک ہائر ایجوکیشن 

 New York Higher Education Services( سروسز کاروپوریشن
Corporation( کی جانب سے منتظم کیا جاتا ہے۔

تاباوج و تالاوس ےیل ےک ںوتسرپرس روا نیدلاو

اپنے بچے کا NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ 
دیکھنے کے لئے آن الئن رجسٹر 

ہوجایں

اپنے کالج کی بچتوں کے اختیارات 
دریافت کریں، اپنا کالج سیونگز 

اکاؤنٹ کھولیں، اور اسے اپنے بچے 
کے اسکالرشپ اکاؤنٹ سے منسلک 

کریں

اپنے مربوط شدہ کالج سیونگز 
اکاؤنٹ میں کم از کم $5 جمع 

کرائیں
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زیادہ تر دیگر ریاستیں بھی 529 اکاؤنٹس کے اپنے ورژن کی پیش کش 
کرتی ہیں جو آپ کو سیونگز کے اپنے اہداف حاصل کرنے میں مدد کر 

سکتے ہیں۔ تاہم، ان دیگر 529 اکاؤنٹس کو آپ کے بچے کے اسکالرشپ 
اکاؤنٹ سے مربوط نہیں کیا جا سکتا۔

26. اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ 
اسکالرشپ کے فنڈز کی سرمایہ کاری 

کیسے ہو گی؟
NYC  ،NYC Kids RISE  اسکالرشپ اکأونٹس کا مالک ہے اور اس کا نظم 
کرتا ہے نیز اس بات کا تعین کرے گا کہ فنڈز کی سرمایہ کاری کیسے ہو 

گی۔ NYC  کڈز رائیز نے اسکالرشپ اکأونٹ کی  NY 529  ڈائریکٹ پالن 
 NYC Kids ،میں سرمایہ کاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس پالن کے اندر

RISE نے اسکالرشپ کی رقوم  کی "متوسط عمر پر مبنی اختیارات" میں 
سرمایہ کاری کرنے کا انتخاب کیا ہے۔ NY 529  ڈائریکٹ پالن اور اس کے 

 nysaves.org ،سرمایہ کاری اختیارات کے بارے میں مزید معلومات کے لیے
مالحظہ کریں یا NYSAVES-877 پر کال کریں۔

27. کیا یہ اسکالرشپ میرے بچے کو 
مستقبل میں دیگر اسکالرشپس موصول 

کرنے سے منع کرے گی؟
NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ کا ملنا آپ کے بچے کو مستقبل میں دیگر 
اسکالرشپس موصول کرنے سے منع نہیں کرے گی، حاالنکہ اس کا 

انحصار ان دیگر اسکالرشپس کی شرائط پر ہوگا۔ براِہ مہربانی ان دیگر 
اسکالرشپس کی شرائط کا جائزہ لیں اور NYC Kids RISE سے -833-543

7473 پر اپنے سواالت کے ساتھ رابطہ کریں۔  

28. کالج کے لئے بچت پروگرام کا نیویارک 
اسٹیٹ کے ٹیوشن فری ڈگری پروگرام کی 

ایکسیلسیئر اسکالرشپ کے ساتھ کیا تعلق 
ہے؟

  NYC  اور کمیونٹی کے معاونینن کی جانب سے NYC Kids RISE
اسکالرشپ اکأونٹس میں معاونت کردہ رقم کو صرف ٹیوشن کے عالوہ 
بھی کئی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی طالب علم 
کسی  CUNY  یا  SUNY  کالج میں ایکسلسیئر اسکالرشپ کے ذریعے مفت 

تعلیم کے لیے اہل ہوتا ہے، تو وہ اپنے  NYC  اسکالرشپ اکأونٹ کی رقوم 
کو کالج کے دیگر اخراجات کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے۔۔ ان میں 

کتابیں، سپالئیز، کمپیوٹرز اور کمرے اور بورڈنگ کی کچھ فیسیں شامل 
ہیں۔ اس کے عالوہ،  NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ کو پورے ملک میں زیادہ تر 
دو اور چار سال کے کالجز اور کریئر کے لیے ترببیتی پروگراموں اور ساتھ 

ہی ساتھ کچھ دیگر ممالک میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔

29. کالج جانے پر میرا بچہ رقم تک رسائی 
کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ 

NYC Kids RISE طلباء اور ان کے والدین / سرپرستوں کو اس بارے میں 
معلومات فراہم کرے گا کہ جب طلباء ہائی اسکول میں ہوں، تو وہ اپنے 

 NYC اسکالرشپ اکاؤنٹس تک رسائی کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ NYC 
Kids RISE اس وقت، پروگرام کی مستقبل میں ہونے والی توسیع سے 
قطع نظر، ان رقوم کو فراہم کرنے کے لیے عہد بستہ ہیں جب شرکت 

کنندہ بچہ کالج میں شرکت کرتا ہے۔

30۔ کیا میرے بچےکے لیے اپنے 
اسکالرشپ اکأونٹ کے فنڈز استعمال 
کرنے کے لیے وقت کی کوئی آخری حد 

ہے؟ 
آپ کے بچے کے NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ میں رقم استعمال کرنے کی 

آخری تاریخ اس اسکولی سال کے بعد 20 سال ہے جس میں آپ کے طالب 
علم نے کنڈرگارٹن شروع کیا تھا۔ مثال کے طور پر، وہ طلباء جنہوں نے 

گنڈرگارٹن ستمبر 2017 میں شروع کی، وہ کسی اہل کالج یا کیریئر کی 
تربیت کے اخراجات کے لیے اپنے اسکالرشپ فنڈز کو استعمال کرنے کے 
لیے 30 جون 2038 تک درخواست دینے اور استعمال کرنے کے قابل ہوں 

گے۔ اگر آخری حد کے بعد کوئی غیر دعٰوی شدہ فنڈز رہ جاتے ہیں، تو وہ 
 NYC فنڈز مستقبل میں کالج کے لئے بچت پروگرام کی معاونت کے لیے

Kids RISE کو واپس چلے جائیں گے۔ 

31. اگر میرا بچہ ان فنڈز کا استعمال نہیں 
کرتا ہے تو کیا اس اکاؤنٹ کی رقم کسی 

دوسرے بچہ کو منتقل کی جا سکتی ہے؟
جی نہیں، NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ ہائی اسکول کے بعد خاص طور پر آپ 

کے بچے کی تعلیم کے لیے رکھا گیا ہے۔ اسکالرشپ اکاؤنٹ میں موجود 
رقم کسی بچے کو منتقل نہیں کی جا سکتی ہے۔
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NYC .32 اسکالرشپ اکاؤنٹ رکھنا کس 
طرح عوامی فوائد کو متاثر کر سکتا ہے؟ 

چونکہ  NYC اسکالرشپ اکاؤنٹس NYC Kids RISE کی ملکیت اور ان 
کے زیر انتظام ہوتے ہیں، اسکالرشپ اکأونٹ کی موجودگی کسی بھی 

طالب علم یا خاندان کی عوامی بینیفٹس کے لیے درخواست پر اثر انداز 
نہیں ہوتی۔ اگر کوئی خاندان کالج کے لیے بچت کے اپنے اکأونٹ میں 

رقم محفوظ کرتا ہے، تو یہ اثاثہ چند مخصوص فوائد پر اثر انداز ہو سکتا 
ہے۔ اس بارے میں مزید جاننے کے لیے کہ اپنے ذاتی کالج کے لیے بچت 

 visit ،اکاؤنٹ میں رقم ڈالنے سے آپ کے فوائد کیسے متاثر ہو سکتے ہیں
nyckidsrise.org/public-beneftsمالحظہ کریں۔

33. اگر میں نیو یارک سٹی ہأوسنگ 
 NYC میں رہتا ہوں، تو ) NYCHA ( اتھارٹی

اسکالرشپ اکاؤنٹ کا حامل ہونا میرے 
کرائے کو کیسے متاثر کرے گا؟ 

چونکہ  NYC اسکالرشپ اکاؤنٹس  NYC Kids RISE کی ملکیت اور اس 
کے زیر انتظام ہوتے ہیں، اسکالرشپ اکأونٹ کی موجودگی کسی بھی 
طالبعلم یا خاندان کی درخواست یا  NYCHA  کی رہائشوں کے کرایوں 

 NYC ( ڈیپارٹمنٹ آف ہأوسنگ پریزرویشن اینڈ ڈیولپمنٹ  NYC  یا
Department of Housing Preservation and Development ( کے ذریعے 

رہائش میں معاونت پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی خاندان کالج کے 
لیے بچت کے اپنے اکأونٹ میں رقم محفوظ کرتا ہے، تو اس اثاثے کو 

درخواست کے عمل میں زیر غور الیا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں مزید 
 NYCHA جاننے کے لیے کہ بچت اکاؤنٹ کی موجودگی کس طرح آپ کے
کرایے کو متاثر کر سکتی ہے، nyckidsrise.org/public-benefits مالحظہ 

کریں۔

NYC .34 اسکالرشپ اکاؤنٹ رکھنا کس 
طرح مالی معاونت کی اہلیت کو متاثر کر 

سکتا ہے؟
چونکہ  NYC اسکالرشپ اکاؤنٹس NYC Kids RISE کی ملکیت اور ان 

کے زیر انتظام ہوتے ہیں، اسکالرشپ اکأونٹ کی موجودگی کسی بھی 
طالبعلم کی مالی معاونت کے لیے درخواست پر اثر انداز نہیں ہوتی 

جبکہ اکاؤنٹ میں رقم موجود ہو۔ NYC Kids RISE اس وقت اس بارے 
میں مزید معلومات فراہم کرے گا کہ کس طرح آپ کے بچہ کی تعلیم پر 

اسکالرشپ اکاؤنٹ کی رقم کیسے استعمال کرنے پر، جب آپ کا بچہ کالج 
جانے کے قریب ہوگا تو رقم خرچ ہوجانے کے بعد، اس کی مالی معاونت 

کے لیے اہلیت کیسے متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ اثر انداز ہو بھی سکتی ہے اور 
نہیں بھی۔ 

والدین اور سرپرستوں کے لیے سواالت و جوابات

اگر کوئی خاندان خود اپنے کالج کے لیے بچت کے اپنے اکأونٹ میں رقم 
محفوظ کرتا ہے، تو یہ بچتیں طالب علم کی مالی امداد کے پیکیج پر اثر 

انداز ہو سکتی ہیں۔ اس بارے میں مزید جاننے کے لیے کہ اپنے ذاتی کالج 
کے لیے بچت اکاؤنٹ میں رقم ڈالنے سے مالی امداد کے لیے آپ کی اہلیت 
کیسے متاثر ہو سکتی ہے، nyckidsrise.org/financial-aid مالحظہ کریں۔ 

برائے ہربانی نوٹ کر لیں کہ مالی امداد کے قوانین وقت کے ساتھ اکثر 
بدل جاتے ہیں۔

35. کیا اسکالرشپ فنڈز کا استعمال کسی 
مخصوص تعلیمی پروگرام کے لیے کیا جا 

سکتا ہے؟ 
NYC اسکالرشپ اکاؤنٹس کا استعمال، NY 529 ڈائریکٹ پالن کے 

ضوابط کی مطابقت میں، خصوصی ضروریات والے طلبا کے اہل تعلیمی 
اداروں میں داخلے اور حاضری کی بعض مخصوص خدمات کے لیے 

کیا جا سکتا ہے۔ بعض اہل تعلیمی اداروں میں خصوصی ضروریات 
والے طلبا کے لیے پروگرام اور اعانتیں ہوتی ہیں۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ 

https://ifap.ed.gov/ifap/ ،آیا کوئی خاص اسکول یا پروگرام اہل ہے
fedSchoolCodeList.jsp مالحظہ فرمائیں۔

NY 529 ڈائریکٹ پالن کے تحت اہل اخراجات کی قسموں کے بارے 
میں مزید جاننے کے لیے، بشمول خصوصی ضروریات والے طلباء کے 

لیے، NYSAVES )877-697-2837-877( پر NY 529 سے پر رابطہ کریں یا 
مالحظہ nysaves.org فرمائیں۔
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 آپ کے ذاتی کالج سیونگز اکاؤنٹ

Save for College Program .36 )کالج کے 
لئے بچت پروگرام( کے ذریعہ بچت کرنے کے 

میرے کیا اختیارات ہیں؟
    

 Save for College کالج کے لئے بچت کے بہت سے طریقے موجود ہیں۔
Program )کالج کے لئے بچت پروگرام( دو کالج سیونگز اکاؤنٹ کے 

انتخابات فراہم کرتا ہے جنہیں آپ اپنے بچہ کے NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ 
سے مربوط کر سکتے ہیں: 

1( NY 529 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(؛ اور

2( ایک انضمامی بچت برائے کالج بینک اکأونٹ۔

ان دو کالج سیونگز اکاؤنٹس کے اختیارات کے عالوہ بھی بچت کرنے 
کے دیگر طریقے ہیں۔ آپ ان دیگر متبادالت کی تالش کر سکتے ہیں، 

یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا وہ آپ کی مخصوص ضروریات یا حاالت کے لیے 
بہتر و مناسب ہیں۔ تاہم، Save for College Program )کالج کے لئے 

بچت پروگرام( کے ذریعہ کالج کی بچت کے اکاؤنٹس کے لئے فراہم کردہ 
مخصوص خصوصیات اور فوائد صرف ان دو اختیارات کے لئے دستیاب 

ہیں۔ 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۔

ان اختیارات اور ایک اکاؤنٹ کیسے کھولیں سے متعلق مزید معلومات 
کے لئے  nyckidsrise.org/options  مالحظہ کریں، NYC Kids RISE سے 
رابطہ کریں یا آنے والی Save for College Program )کالج کے لئے بچت 

پروگرام( ورک شاپ میں شرکت کریں۔ 

37. 529 اکأونٹ کسی بینک اکأونٹ سے 
کیسے مختلف ہے؟ 

بینک اکأونٹس اور 529 اکأونٹس، دونوں، کالج کے لیے رقم بچانے کے 
انتخابات ہیں۔ تاہم، 529 اکأونٹس کے ساتھ معاشی مارکیٹوں میں 

سرمایہ کاری کی جاتی ہے، جن کے زیادہ ممکنہ خطرات اور زیادہ ممکنہ 
انعامات ہوتے ہیں۔ دوسری جانب کسی بینک جیسے انضمامی بینک 
کے سیونگز اکاؤنٹ میں جمع شدہ $250,000 تک کی رقومات فیڈرل 

ڈیپازٹ انشورنس کارپوریشن کے ذریعہ بیمہ شدہ ہوتی ہیں¹ ایک 529 
اکأونٹ، بشمول  NY 529  ڈائریکٹ پالن ، میں رقم جمع کرنے سے بعض 

ٹیکس فوائد حاصل ہوتے ہیں، جو کہ زیادہ تر بینک اکأونٹس کے ساتھ 
نہیں ہوتے۔. 

 529 اکأونٹس کو ہائی اسکول کے بعد بچے کی تعلیم کے لیے بچت کرنے 
والے خاندانوں کے لیے مخصوص طور پر تیار کیا گیا ہے۔ اگر 529 اکأونٹ 

میں سے نکالی گئی رقم کو اہل تعلیمی خرچوں 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 ہے۔ رقم نکالنے پر 

ریاستی اور مقامی ٹیکسوں کا اطالق ہو سکتا ہے۔ 

38. اگر میرے پاس اپنے بچے کے لیے پہلے 
سے 529 اکأونٹ موجود ہو، تو کیا ہوگا؟

اگر آپ کے پاس پہلے سے ہی  NY 529  ڈائریکٹ پالن میں 529 اکأونٹ 
موجود ہو، جس کا مستفیض آپ کا بچہ ہو، تو آپ کے پاس اس موجودہ 

اکأونٹ کو بچے کے  NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ سے "جوڑنے" اور دونوں 
اکأونٹس کا بقایا ایک جگہ پر دیکھنے کا موقع ہوگا۔ اس بارے میں مزید 

معلومات کے لیے کہ آپ اکأوںٹس کو کیسے مربوط کر سکتے ہیں، 
nyckidsrise.org/options مالحظہ کریں۔ 

اگر آپ کے پاس پہلے سے ہی ایک 529 اکاؤنٹ کسی دوسری ریاست کے 
529 پالن میں ہو، تو آپ اس اکاؤنٹ کا استعمال جاری رکھ سکتے ہیں، 
لیکن اسے کالج کے لئے بچت پروگرام کے ذریعہ فراہم کردہ مخصوص 

 Save for کا NYC Kids RISE خصوصیات اور فوائد حاصل نہیں ہوں گے۔
College Program )کالج کے لئے بچت پروگرام( سرمایہ کاری سے متعلق 
مشورہ فراہم نہیں کر تا ہے اور اس گائیڈ میں کسی قسم کی سرمایہ 

کاری کے مناسب ہونے کے متعلق کوئی سفارش نہیں کی جا رہی ہے۔

39. اگر کوئی طالب علم NY 529 ڈائریکٹ 
پالنکے تحت اہل اخراجات لیے اہل نہ ہو تو 

کیا پوتا ہے؟
اگر آپ ذاتی NY 529 ڈائریکٹ پالن اکاؤنٹ میں کسی رقم کا استعمال 

کسی ایسے خرچ کے لئے کرتے ہیں جو اہل خرچ نہ ہو 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 New York ریاست کو سابقہ طور پر 

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

تاہم، اگر غیراہل نکالی گئی رقم کسی معذوری کے سبب ہو، تو 
10% فیڈرل جرمانہ معاف کیا جاتا ہے۔ اہل اخراجات، غیر اہل رقم 

کی واپسیوں، اور قابل اطالق ٹیکس اور جرمانے کے بارے میں مزید 
 .nysaves.org ڈائریکٹ پالن دستبرداری کے کتابچہ اور NY 529 معلومات

پر دستیاب شراکت داری کے معاہدہ پر حاصل کی جا سکتی ہیں۔

1 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۔
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40۔ میں کسی کالج کے لیے سیونگز کے 
بارے میں کیسے سوچ سکتا / سکتی ہوں 

اگر میری دیگر بچت ترجیحات یا مجھ پر 
قرض ہو؟

ہر کسی کی مالی صورتحال مختلف ہوتی ہے۔ بالمشافہ مدد کے 
لیے، کسی سرمایہ کاری پیشہ ور کی مدد لینے پر غور کریں، یا مفت 
 NYC Financial( مالی اختیار دہی مرکز NYC مالی مشاورت کے لیے

Empowerment Center( سے رجوع 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، بینک اکاؤنٹ 
کھلوانے، اپنے مستقبل کے لیے بچت اور منصوبہ بندی کرنے، بجٹ بنانے، 
اور مزید   چیزوں میں مدد فراہم کر سکتا ہے۔ اپنے قریب ہی، ایک مرکز 

 .nyc.gov/dca میں ایک مالقات مقرر کرنے کے لئے، 311 پر کال کریں یا
مالحظہ کریں۔

41. کالج کے لئے بچت پروگرام معاشی 
تعلیم سے متعلق کس قسم کے مواقع 

فراہم کرتا ہے؟ 
NYC Kids RISE خاندانوں کو ایسے ٹولز اور معلومات مہیا کرتا ہے 

جن سے وہ کالج کے لیے خود بچت کے اپنے منصوبے بنا سکیں۔ اس 
میں آپ کے بچے کے اسکول کا ورکشاپ اور واقعات شامل ہیں جہاں 

آپ کالج کے لیے بچت کرنے کے انتخابات اور آپ کو دستیاب معاشی 
اختیار دہی کے وسائل کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں۔ آئندہ ہونے والے 

Save for College Program )کالج کے لئے بچت پروگرام( کا ایک کیلینڈر 
nyckidsrise.org/events پر پایا جا سکتا ہے۔ اپنی رابطہ معلومات کو اپنے 
سیونگز ٹریکر پر تازہ تر رکھنا یقینی بنائیں تاکہ مجوزہ تقریبات، وسائل 

اور مواقع کے بارے میں باقاعدہ مواصالت موصول ہوتے رہیں۔

NYC Kids RISE نے NYC محکمۂ تعلیم کے ساتھ کنڈرگارٹن اور پہلے 
گریڈ کے طلباء کے لیے ایک مالی تعلیم کا نصاب تیار کرنے کے لیے اشتراک 

کیا ہے۔ ان نصاب کو NYC محکمۂ تعلیم کے کوئینز نارتھ فیلڈ سپورٹ 
سینٹر کے درس و تدریس ڈیویژن نے FDIC کے نوجوان لوگوں کے لیے 

منی سمارٹ )Money Smart for Young People( پروگرام کے بعض اسباق 
کی مدد سے تیار کیا ہے۔ یہ معیاری طور پر وابستہ، کراس فنکشنل 

اسباق طالب علموں میں مالی طور پر ذمہ دار بالغ بننے کی ضرورت کی 
بنیادی مہارتوں کی تعمیر میں مدد کرتی ہے۔

والدین اور سرپرستوں کے لیے سواالت و جوابات

42. میں کالج سیونگز اکاؤنٹ کیسے 
کھولوں؟

ہدایات اور تعاون کے لئے nyckidsrise.org/options مالحظہ کریں یا کالج 
کے لیے Save for College Program )کالج کے لئے بچت پروگرام( کے واقعہ 

میں شرکت کریں۔

43. میں یہ کیسے جان سکتا / سکتی ہوں 
کہ کون سا کالج کے لئے بچت کا اختیار 

میرے لیے بہترین ہے؟
کالج کے لئے بچت کے بہت سے طریقے موجود ہیں۔ کالج کے لیے بچت 

nyckidsrise.org/ کے اپنے انتخابات کے متعلق معلومات اور ٹولز کے لیے
options مالحظہ کریں یا کالج کے لئے بچت پروگرام کے کسی ورکشاپ 

میں شرکت کریں۔ 

nysaves.  ،ڈائریکٹ پالن سے متعلق تفصیلی معلومات کے لیے  NY 529
org  مالحظہ کریں یا NYSAVES )877-697-2834-877(  پر کال کریں۔ 

ایملگمیٹڈ کالج کے لئے بچت بینک اکأونٹس کے متعلق مزید معلومات 
کے لیے اپنے قریب موجود کسی ایملگمیٹڈ بینک کی شاخ میں تشریف 

الئیں یا 0860-662-800 پر کال کریں۔

زیادہ تر دیگر ریاستیں بھی اپنے 529 سیونگز پالنز کی پیش کش کرتی 
ہیں، اور دیگر بینکس بھی دستیاب ہیں جو آپ کو سیونگز کے اپنے 

اہداف حاصل کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ یہ تمام آپ کو کالج کے لیے 
بچتوں کے اہداف حاصل کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ تاہم، وہ دیگر 
 NYC Kids اختیارات کالج کے لئے بچت پروگرام سے مربوط نہیں ہیں۔

RISE ہر خاندان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ کالج کے لیے بچت کے 
کئی انتخابات کو دیکھیں اور سرمایہ کاری کا مشورہ فراہم نہیں کرتا۔ 

آپ کو بچت یا سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اپنے ذاتی حاالت پر غور کرنا 
چاہیے اور آپ سرمایہ کاری کے کسی پیشہ ورانہ ماہر سے مشورہ حاصل 

کرنا چاہ سکتے ہیں۔

44. کیا پروگرام میں اندراج کرنے کے 
لئے مجھے اپنا ذاتی کالج سیونگز اکاؤنٹ 

کھلوانے کی ضرورت ہے؟

نہیں، اپنے بچے کو کالج کے لئے بچت پروگرام )کالج کے لئے بچت کا 
پروگرام( میں اندراج کروانے کے لئے یا NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ کے لئے 

حاصل کرنے کے لئے آپ کو اپنا کالج سیونگز اکاؤنٹ کھولنے یا کوئی بھی 
رقم جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم، NYC Kids RISE ہر خاندان 

کی اپنے اختیارات کی چھان بین اور اپنے ذاتی کالج سیونگز اکاؤنٹ 
کھلوانے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ تعاون کے لئے، NYC Kids RISE سے 

رابطہ کریں یا Save for College Program )کالج کے لئے بچت پروگرام( 
میں شرکت کریں۔
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  اگر آپ کے پاس اس طرح کے کوئی بھی سواالت ہیں:

 میرے اسکول میں اگال Save for College Program )کالج کے لئے بچت 	 
پروگرام( کا ورکشاپ کب ہو رہا ہے؟

 میں  NYC Kids RISE سے کیسے رابطہ کر سکتا ہوں؟	 
 میں کالج کی بچت کے اختیارات کے بارے میں مزید معلومات کہاں 	 

سے حاصل کر سکتا / سکتی ہوں؟
لئے 	  کے  )کالج   Save for College Program لئے کے  کالج  بچہ  میرا   اگر 

بچت پروگرام( میں داخل ہے تو مجھے کیسے معلوم ہوگا؟
 اگر میرا بچہ پہلی بار آپٹ آؤٹ مدت کے بعد اسکول میں داخل ہوا ہے، 	 

تو میرے بچے کے پروگرام میں شرکت کرنے کے لئے
اگال موقع کون سا ہوگا؟

   آپ ایسا کر سکتے ہیں...

اپنے بچے کے اسکول میں والدین کوآرڈینیٹر یا دیگر نامزد کردہ کالج 
بچت الئیزوں کو کال کریں

کال کریں NYC Kids RISE پر -KID-RISE 833 کو 
)833-543-7473(

 پیر، بدھ، جمعہ )10:00 بجے صبح – 5:00 بجے شام( اور 	 
جمعرات )10:00 بجے صبح – 8:30 بجے شام( دستیاب ہے 

 معاونت کثیر زبانوں میں دستیاب ہے 	 
www.nyckidsrise.org مالحظہ کریں

 مندرجات عربی، بنگالی، چینی، انگریزی، ہیشیئن-کریول، 	 
کوریائی، روسی، ہسپانوی اور اردو میں دستیاب ہیں

  اگر آپ کے پاس اس طرح کے کوئی بھی سواالت ہیں:

 میں کہاں دیکھ سکتا / سکتی ہوں کہ میرے  NYC  اسکالرشپ 	 
اکاؤنٹ میں کتنی رقم موجود ہے؟

 اس اکاؤنٹ میں موجود رقم کو کس لئے استعمال کیا جا سکتا ہے، 	 
اور کیا اس کے استعمال کرنے کا کوئی آخری حد وقت ہے؟

 میرا خاندان اضافی اسکالرشپ فنڈز کیسے حاصل کر سکتا ہے؟	 
 میرے بچے کی اور میری ذاتی معلومات کو کیسے استعمال کیا 	 

جائے گا؟
 اگر ہم منتقل ہو جاتے ہیں یا میرے بچے کا اسکول تبدیل ہوتا ہے تو 	 

کیا ہوگا؟
 کیا میں پروگرام میں اپنے بچے کی شمولیت کو منسوخ کر سکتا 	 

ہوں؟
 کیا میں اپنے بچے کو دوبارہ داخل کر سکتا ہوں حٰتی کہ اگر ہم پہلے 	 

آپٹ آؤٹ کر چکے ہوں؟
 Save for College Program )کالج کے لئے بچت پروگرام( کس طرح 	 

عوامی فوائد کے لئے اہلیت کو متاثر کرے گا، اور میں مزید معلومات 
کہاں سے حاصل کر سکتا ہوں؟

 کیا میں اپنے موجودہ 529 اکاؤنٹ کو اپنے بچے کے  NYC  اسکالرشپ 	 
اکاؤنٹ سے منسلک کر سکتا ہوں؟

 میں اپنے اکاؤنٹ کے رابطے کی معلومات کیسے تبدیل کر سکتا 	 
ہوں؟

 آپ ایسا کر سکتے ہیں...

کال کریںNYC Kids RISE پر KID-RISE-833 کو
)833-543-7473(

 پیر، بدھ، جمعہ )10:00 بجے صبح – 5:00 بجے شام( اور 	 
جمعرات )10:00 بجے صبح – 8:30 بجے شام( دستیاب ہے 

 معاونت کثیر زبانوں میں دستیاب ہے 	 
www.nyckidsrise.org مالحظہ کریں

 مندرجات عربی، بنگالی، چینی، انگریزی، ہیشیئن-کریول، 	 
کوریائی، روسی، ہسپانوی اور اردو میں دستیاب ہیں

مزید سواالت ہیں؟

اگر آپ کے ا بھی سواالت ہیں یا بالمشافہ تعاون چاہتے ہیں، تو ذیل میں رابطے کی معلومات کا 
استعمال کریں۔

NYC KIDS RISE   تقریبات اور ورکشاپس

NYC اسکالرشپ اکاؤنٹس
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مزید سواالت ہیں؟

  اگر آپ کے پاس اس طرح کے کوئی بھی سواالت ہیں:

کر 	  مکمل  کیسے  بالک #2  تعمیراتی  کر  کھول  اکاؤنٹ  ایک 529   میں 
سکتا ہوں؟

 میں NY 529 ڈائریکٹ پالن سرمایہ کاری کے اختیارات کے بارے میں 	 
مزید کیسے جان سکتا / سکتی ہوں؟

 میں اس اکاؤنٹ میں کیسے پیسے جمع کرا سکتا / سکتی ہوں؟	 
 میں اس اکاؤنٹ میں موجود فنڈز تک کیسے رسائی حاصل کر سکتا 	 

ہوں؟
 اگر میرا بچہ کالج نہ جانے کا انتخاب کرتا ہے تو ان رقومات کا کیا ہو گا؟	 
 اگر میں اس اکاؤنٹ کے فنڈز کو کسی اور مقصد کے لئے استعمال 	 

کرنا چاہوں تو کیا ہوگا؟
کیسے 	  اکاؤنٹ  سیونگز   529 سے  پالن  بچت  ایک  موجود  میں   بینک 

مختلف ہے؟

آپ ایسا کر سکتے ہیں...

کال کریں   NY 529 ڈائریکٹ پالن پر )866( 734-4533
ایک تعلیم کے لیے یچت کے ماہر سے بات کرنے کے لئے

پیر – جمعہ	 
)8:00 بجے صبح – 9:00 بجے شام( دستیاب ہے

www.nysaves.org مالحظہ کریں

NY 529  براہ راست منصوبہ اکاؤنٹ اور سرمایہ کاری اختیارات  

انضمامی بچت برائے کالج بینک اکأونٹس  

  اگر آپ کے پاس اس طرح کے کوئی بھی سواالت ہیں:

 میں ایک بینک اکاؤنٹ کھول کر تعمیراتی بالک 2# کیسے مکمل 	 
کرسکتا / سکتی ہوں؟

 میں اس اکاؤنٹ کو کھولنے اور رقم جمع کرانے کے لیے کہاں جا 	 
سکتا ہوں؟

 میں اس اکاؤنٹ میں موجود فنڈز تک کیسے رسائی حاصل کر 	 
سکتا ہوں؟

 اگر میرا بچہ کالج نہ جانے کا انتخاب کرتا ہے تو ان رقومات کا کیا ہو 	 
گا؟

 اگر میں اس اکاؤنٹ کے فنڈز کو کسی اور مقصد کے لئے استعمال 	 
کرنا چاہوں تو کیا ہوگا؟

  آپ ایسا کر سکتے ہیں…

ایک مقامی انضمام شدہ برانچ کا دورہ کریں۔
آپ کے قریب ترین برانچ ہو یہ سکتی ہے:

 	 37th 36 اورth Avenue 21 )کے درمیانst Street 36-16/18 
Avenue(, Long Island City, NY 11106

  پیر – جمعرات 	 
 )9:00 بجے صبح – 5:00 بجے شام(، جمعہ 

)9:00 – 6:00 بجے شام( دستیاب ہے
پر کال کریں 800-662-0860

 پیر – جمعہ )8:00 بجے صبح – 8:00 بجے شام(، ہفتہ )9:00 	 
بجے صبح – 2:00 بجے دن( دستیاب ہے

ہسپانوی زبان میں معاونت دستیاب ہو سکتی ہے	 
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Save for College Program  NYC Kids RISE )کالج کے لئے بچت پروگرام( کا انتظام،  NYC  محکمہ تعلیم اور نیو یارک شہر کے ساتھ شراکت داری میں 

 NYC Kids RISE ، ایک غیرنفع بخش تنظیم کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ Kids RISE   NYCنیو یارک کے 529 کالج بچت پروگرام سے نہ ہی منسلک ہے اور 

نہ ہی اس کا مجاز تقسیم کنندہ ہے اور سرمایہ کاریوں کی سفارش یا سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں دیتا۔ نیو یارک شہر اور  NYC  محکمہ تعلیم، 
نیویارک کے 529 کالج کے لئے بچت پروگرام کے لئے پروگرام مینیجر کے ساتھ منسلک شدہ نہیں ہے اور کسی مخصوص کالج کی بچت یا دیگر سرمایہ 
کاری کی گاڑی کے پروگرام، بشمول جن کے بارے میں خاندانکالج کے لئے بچت پروگرام )Save for College Program( کے ذریعے جانتے ہیں، کے لئے کوئی 

گواہی، یا سفارش مہیا نہیں کرتا، نہ ہی اس کی ذمہ داری لیتا ہے۔

بچت کے لئے اہداف اور پالنز ترتیب دینا

  اگر آپ کے پاس اس طرح کے کوئی بھی سواالت ہیں:

کالج کے لئے بچت کرنا کس طرح میری مجموعی بچت کے 	 
منصوبہ میں موزوں ہوتی ہے؟

مجھے کالج کے لئے کتنی بچت کرنا شروع کرنی چاہیے؟	 
میرے اور میرے خاندان کے لئے حقیقی ہفتہ وار یا ماہانہ بچت 	 

کا ہدف کیا ہے؟
میں بچت کی منصوبہ بندی، بجٹ سازی اور قرض کا انتظام 	 

کرنے میں مدد کہاں سے حاصل کر سکتا / سکتی ہوں؟

  آپ ایسا کر سکتے ہیں…

مفت،   رازدارانہ، ایک بالمشافہ مالی مشاورت کے لئے ایک مقامی 
نیویارک مالیاتی اختیار دہی مرکز کا دورہ 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 -

 	 13th Street, Long Island City, NY 11101 38-85 
 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	 
مالیاتی اختیار دہی مرکز میں ایک مالقات شیڈول کرنے کے لئے کال 

کریں 311
مالیاتی اختیار دہی مرکز میں ایک مالقات شیڈول کرنے کے لئے 

nyc.gov/dca پر تشریف لے جائیں
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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 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 معلوم کریں

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

info@nyckidsrise.org
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