
اپنے بچے پر رسمایہ کاری کریں—کالج 
کے لیے بچت کریں

سب ڈسٹرکٹ 30 کنڈرگارٹن اور ابتدائیہ گریڈرز اسکالرشپ اور بچت کے 
پروگرام میں حصہ لینے کے اہل ہیں.

کالج اور کیریرئ کے لۓ ٹریننگ ابتدائی اسکول سے اغاز کریں بچت کی منصوبہ 
بندی کے ساتھ۔

اور  اسکولوں  خاندانوں،  جو  ہے  تنظیم  بخش  منافع  غیر  ایک   NYC Kids RISE
کمیونٹیوں کے لۓ اقتصادی مواقع اور مساوات کو بڑھانے کے لئے کام کرتا ہے تاکہ مل 

کر کام کرکے اپنے بچوں کے مستقبل کے لۓ بچت کریں۔

خاندان اپنے بچوں کے مستقبل کے لۓ جو خواب اور توقعات وابستہ کرتے ہیں ان کی 
تعمیر کے لیے،  NYC Kids RISE  کا عزم ہے کہ وہ  NYC  کے متام پبلک اسکولوں 
کے طلباء کے لیے کالج جانے اور وہاں سے گریجویشن کرنے کی راہ ہموار کرے — اس 
سے قطع نظر رکتھے ہوۓ کہ طلباء کا تعلق کہاں سے ہے یا یہ کہ ان کے خاندانوں کے 

پاس بینک میں کتنی رقم موجود ہے۔

اپنے بچے پر رسمایہ کاری کریں—کالج 

کے لیے بچت کریں

سٹی کمیونٹی ڈویلپمنٹ کی معاونت سے مواد کا حصول ممکن ہوا ہے۔
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کالج کے لیے پیسے جمع کرنا مشکل ہو سکتا ہے، اور 

رشوعات کرنا اس کا سخت ترین حصہ ہو سکتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ غیر منافع بخش ادارہ NYC Kids RISE نے سٹی آف نیو 
بچت  لئے  کے  کالج  سے  داری  رشاکت  ساتھ  کے  تعلیم  شعبہ   NYC اور  یارک 

پروگرام کا اغاز کیا ہے۔

یہ اسکالرشپ اور بچت کا ایک پروگرام ہے تاکہ آپ کے بچے کے لیے کالج کو زیادہ 
قابل رسائی اور قابل حصول بنایا جاۓ۔ یہ پروگرام، آپ کے خاندان اور آپ کی 
کمیونٹی کے لۓ ایک طریقہ فراہم کرتا ہے، تاکہ مل کر کام کرکے آپ کے بچوں کے 

مستقبل کے لۓ بچت کریں۔

اسکول ڈسٹرکٹ 30 کے متام کنڈرگارٹرنز اور فرسٹ گریڈرز کالج کے لئے بچت 
کرنے کے پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ آمدن اور مھاجرت کی حیثیت کو قطع 

نظر کرتے ہوۓ۔

طریقہ معلوم کریں

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

info@nyckidsrise.org

nyckidsrise.org | 833-543-74732017 ،پر پگی بینک اکاونٹ پر بنا ہوا دی اسٹین وے اسکول PS84 

اپنے بچے پر رسمایہ کاری کریں—کالج 

کے لیے بچت کریں



بچوں، والدین، خاندانوں اور کمیونٹیوں کے لیے 

مواقع

NYC Kids RISE کالج کے لئے بچت پروگرام، آپ، آپ کے خاندان اور آپ 
کی کمیونٹی کو آپ کے بچے کے مستقبل کے لیے ایک ساتھ بنیاد تعمیر کرتا ہے 

بذریعہ:

 ہر طالب علم حصہ لینے والے کے لیے NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ فراہم 
کرنا ، ایسی رقم جسے رصف کالج اور کیریرئ کی تربیت کے لیے استعامل 

کیا جا سکتا ہے;

خاندانوں کو ایسے ٹولز اور معلومات مہیا کرنا جن سے وہ کالج کے لیے 
بچت کے اپنے منصوبے بنا سکیں؛

کمیونٹیز سے تعاون کرنا تاکہ اپنے بچوں کے اسکالرشپ کے اکاؤنٹس 
میں رسمایہ کاری کرنے کے لئے مل کر کام کریں ؛

اسکولوں اور آس پاس کے ایونٹس اور کیمپینوں کے ذریعے کالج میں 
رشکت کرنے کی توقع کو تقویت دینا; اور

کالس روم میں مالی تعلیم کی حامیت، اساتذہ اور تعلیم کے سیکشن کے 
ساتھ کام کرنا.

مزید معلومات چاہیۓ؟ 
nyckidsrise.org مالحظہ کریں، 7473-543-833 پر کال کریں،

یا info@nyckidsrise.org پر ای میل کریں۔
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 رشکت کرنے والے
 اسکول میں آپ کی کنڈرگارٹن یا پہلے 

گریڈر کا اندراج کریں.

 آپ حصہ لینے والے اسکولوں کی
 فہرست تالش کرسکتے ہیں

nyckidsrise.org 
 پر مالحضہ کریں.

 سائن ان مت کریں واپسی کے

  نوٹس اگر آپ رشکت کرنا 
چاہتے ہیں.

 اس نوٹس کے بارے میں مزید معلومات
  کے لئے، 7473-543-833 پر کال کریں

  یا بچت برائے کالج پروگرام میں 
حصہ لیں.

 NYC Kids RISE کی طرف سے
 $100 ڈیپوزٹ کے ساتھ خود کار طریقے سے 

ایک NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ حاصل کریں۔

 ایک اسکالرشپ اکاؤنٹ ہونے سے آپ کو عوامی
  فوائد حاصل کرنے کی صالحیت محدود نہیں ہوتے، جیسے

 سیکشن 8 واؤچر، نیویارک سٹی ہاؤسنگ اتھارٹی 
 )NYCHA( اور کرایہ سے متعلق

 رہائش گاہ، سنیپ یا میڈیکیٹڈ۔

 کالج بچت کے اختیارات کے بارے

 میں مزید جانیں، اور اپنا اکاؤنٹ کھولیں.

 آپ کے بچے کے اسکالرشپ اکاؤنٹ کھولنے کے
  بعد، ایک Save for College Program کا واقعہ میں رشکت کریں یا

  nyckidsrise.org مالحظہ کریں تاکہ کالج بچت
  اکاؤنٹس کے بارے

  میں مزید جانیں جو آپ کھول سکتے
  ہیں تاکہ بچت

 کرنا رشوع کریں.

آپ، آپ کے خاندان،

NYC Kids RISE آپ کی کمیونثی، اور

وقت کے ساتھ مل کر بچت کریں۔

اسکالرشپ اکأونٹ

 <  $100 ابتدائی ڈیپوزٹ اور اضافی انعامات 
NYC Kids RISE کی طرف سے۔

 <  بشمول مقامی تنظیمیں اور کاروباروں کمیونٹی کے اراکین 
کی طرف سے ڈیپوزٹ۔

 سیونگز اکأونٹ
 <  آپ کی اپنی بچت، جتنی بھی رقم سے ہو
آپ کے خاندان کے لئے معنی رکھتی ہیں

< خاندان اور دوستوں کی طرف سے ڈیپوزث.

یہ کیسے کام کرتا ہے
آپ کے بچے کے مستقبل کی بچت کے لئے ایک طویل مدتی رشاکت داری

 اچھی خرب! آپ کے بچے کو خود بخود کالج کے لۓ بچت پروگرام میں داخل کر دیا جائے گا، ماسوا اسک
 وقت کہ آپ رشکت نہ کرنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ آپ کو داخلے کے لئے کچھ بھی کرنے کی رضورت نہیں ہے

اور NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ حاصل کرے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے:
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 اپنے بچے کا

  NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ
  دیکھنے کے لئے آن
 الئن رجسٹر جائیں

  جب آپ کے بچے کا اکاؤنٹ
  کھول دیا جاۓ گا، تو آن الئن
  رجسٹر کرنے کے بارے میں

 معلومات کے لۓ معلوم کریں.


