
আপনার শিশুর জন্য শিশনয়�াগ 
করুন-কয়েয়জ পড়ায়নার জন্য  
সঞ্চ� করুন
সমস্ত শিশ্রিক্ট 30 এর শকন্ারগায় ট্ে নাররা নতুন কয়েজ 
স্কোরশিপ ও সসশিংস স্াগ্ায়ম অংিগ্হণ করার জন্য স�াগ্য।

কয়েয়জর ও সপিাগত ্িীক্ষয়ণর জন্য সসশিংস প্্যায়নর সায়ে 
্ােশমক সু্কে শুরু করুন।

NYC Kids RISE হল একটি অলাভজনক সংস্া যেটা শিশুদের শিক্ার যক্দরে 
পশরবার, স্কু ল ও কশিউশনটিদক একসদগে কাজ করার উপায় প্রোন কদর শিশুদের 
শিক্ার জন্য আশ থ্িক ও পক্পাতহীন সকুদোগ প্রসাশরত কদর।

পশরবারবদগথির তাদের শিশুদের ভশবষ্যদতর জন্য যে স্বপ্ন রদয়দে তা গদে যতালা 
ও প্রত্যািা পূরণ করার যক্দরে NYC Kids RISE এর লক্্য হল পশরবারবগথি যকা্া 
য্দক এদসদে ও ব্যাদকে তাদের কী পশরিাণ অ থ্ি আদে তা শনশবথিদিদষ এন্ ওয়াইস 
সরকাশর স্কু দলর শিক্া্থীদের কদলদজ পো ও স্াতক হওয়া আরও সহজসাধ্য কদর 
যতালা।
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সঞ্চ� করুন

শসটি কশমউশনটি সিয়িেপয়ময়টের সাহায়�্য উপাদায়নর শকছু অংি সনও�া সম্ভি হয়�য়ছ।
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কয়েয়জর জন্য সঞ্চ� করা কঠিন  
হয়ত পায়র এিং শুরু করা� সিয়েয়ক 
কঠিন কাজ।

যে কারদণ অলাভজনক NYC Kids RISE শনউইয়কথি  িহর এবং এন্ ওয়াইশস  
শিক্া শবভাদগর সদগে অংিীোশরদবে Save for College Program যপ্রাগ্রি-এর 
শুরু কদরদে।

এটি একটি োরেবশৃতি এবং সঞ্চয় যপ্রাগ্রি ো আপনার সন্াদনর জন্য কদলজদক আদরা 
সকুগি এবং সহজলভ্য কদর তকু লদত ততরী করা হদয়দে। যপ্রাগ্রািটি আপনার 
সন্াদনর ভশবষ্যদতর জন্য অ থ্ি সঞ্চদয় আপনাদক, আপনার পশরবারদক এবং 
আপনার কশিউশনটিদক একসদগে কাজ করার উপায় প্রোন কদর।

সু্কে শিশ্রিক্ট 30-এর সমস্ত শকন্ারগায় ট্ে ন ও ্েম সগ্য়ির শিক্ষােথী এই 
Save for College Program অংিগ্হণ করয়ত পায়র, তায়ত তায়দর 
আয়�র স্তর এিং অশিিাসনগত অিস্া �াই সহাক না সকন।

সকমন কয়র হ� সসটি জাননু

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

info@nyckidsrise.org
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সছয়েয়ময়�, শপতামাতা, পশরিার ও 
কশমউশনটিগুশের জন্য সয়ু�াগ

NYC Kids RISE Save for College Program সন্াদনর ভশবষ্যতদক 
সকুরশক্ত করার জন্য আপনাদক, আপনার পশরবারদক এবং আপনার 
কশিউশনটিদক একসদগে কাজ করার একটি উপায় প্রোন কদর।

প্রশতটি অসিগ্রহণকারী শিক্া্থীর জন্য একটি NYC স্লারশিপ 
অ্যাকাউন্ট প্রোন করা হয়, ো অ থ্ি শুধকুিারে কদলজ এবং যপিাগত 
প্রশিক্দণর জন্য ব্যবহার করা োদব;

পশরবারবগথিদক সরঞ্াি এবং ত্্য প্রোন কদর ক্িতাশয়তকরণ 
করা োদত তারা শনজস্ব কদলজ যসশভংস প্্যান ততশর করদত পাদর;

শিশুদের স্লারশিপ অ্যাকাউদন্ট শবশনদয়াগ করার জন্য 
কশিউশনটিদক একসাদ্ কাজ করার জন্য সি থ্িন করা;

স্কু ল ও এলাকাশভশতিক অনকুষ্ান ও প্রচাদরর িাধ্যদি কদলদজ োওয়ার 
প্রত্যািা বাশেদয় যতালা; এবং

ক্াসরুদি আশ থ্িক শিক্ার সি থ্িন করা, শিক্ক এবং শিক্া শবভাদগর 
সদগে কাজ করা।

আরও সিিী তে্য চান? 
nyckidsrise.org সদখুন, 833-543-7473 সত কে করুন,
িা info@nyckidsrise.org সত ইয়মে করুন

nyckidsrise.org | 833-543-7473
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আপনার  
শকন্ারগা ট্ে নার  

অেিা ্েম সগ্িারয়ক  
একটি অংিগ্হণকারী  
সু্কয়ে িশতটে  করান।

আপশন অংিগ্রহণ করা স্কু দলর তাশলকা  
খকুদঁজ যপদত পাদরন

nyckidsrise.org যত।

�শদ আপশন অংিগ্হণ  
করয়ত চান অপ্ট আউ্ 
 সনাটিয়স সই করয়িন না|

এই যনাটিদসর শবষয় আরও তদ্্যর জন্য  
833-543-7473 নম্বদর য�ান করুন অ্বা  

Save for College Program ইদভদন্ট অংি শনন।

NYC Kids RISE সেয়ক একটি  
$ 100 স্ব�ংশরি� িায়ি NYC  

স্কোরশিপ অ্যাকাউটে পায়িন।

স্লারশিপ অ্যাকাউন্ট ্াকদল আপনার সরকাশর সকুশবধা যেিন  
ধারা 8 এর ভাউচার, শনউইয়কথি  শসটি হাউশজং

অদ্াশরটি (NYCHA) বা ভাো শনয়শ্রিত আবাসন,  
SNAP বা Medicaid লাদভর যোগ্যতা  

সীশিত করদব না।

কয়েজ সসশিংস শিকল্প  
সম্পয়কটে  আরও জাননু,  

আপনার শনয়জর অ্যাকাউটে খুেুন।

আপনার সন্াদনর স্লারশিপ অ্যাকাউন্ট যখালার পদর,  
সঞ্চয় করা আরম্ভ জন্য জনয় কদলজ যসশভংস অ্যাকাউন্ট 
 সম্পদকথি  জানদত একটি Save for College Program  

কিথিিালা যোগ শেন বা nyckidsrise.org যেখকুন।

আপশন, আপনার পশরিার,
আপনার কশমউশনটিয়ক  
এিং NYC Kids RISE

সময়�র সায়ে একসায়ে সঞ্চ� করুন

স্কোরশিপ অ্যাকাউটে
>  $100 প্রা্শিক আিানত এবং NYC Kids RISE  
য্দক অশতশরক্ত পকুরস্ার।

>  স্ানীয় সংস্া এবং ব্যবসা সদিত কশিউশনটি  
সেস্যদের য্দক শিদপাশজট।

 সসশিংস অ্যাকাউটে

>  আপনার শনজস্ব সঞ্চয়, যেদকান পশরিাণ ই যহাক
আপনার পশরবাদরর জন্য গুরুবেপূণথি

> পশরবার ও বন্কু বান্বদের য্দক শিদপাশজট।

এ্া শকিায়ি কাজ কয়র:
আপনার সন্ায়নর িশিষ্যয়তর জন্য সঞ্চ� করয়ত একটি দীরটেয়ম�াদী অংিীদাশরত্ব

িায়ো খির! আপনার সন্ান স্বয়তাশরি�িায়ি Save for College Program নশেিুক্ত হয়� �ায়ি �শদ না আপশন অংিগ্হয়ণ  
অসম্মত হন। আপনায়ক নশেিুক্ত করায়নার জন্য এিং NYC স্কোরশিপ অ্যাকাউটে সপয়ত শকছুই করয়ত হয়ি না|  
এ্া এই িায়ি কাজ কয়র:

nyckidsrise.org | 833-543-7473

আপনার সন্ায়নর NYC  
স্কোরশিপ অ্যাকাউটে  

সদখয়ত অনোইয়ন সরশজস্ার করুন।
আপনার সন্াদনর NYC স্লারশিপ অ্যাকাউন্ট যখালার 

 পর, শকভাদব অনলাইদন যরশজস্ার করদবন  
যসই সম্পদকথি  ত্্য যেখকুন।


