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کالج کے بڑے خوابوں 
کی جانب چھوٹے 

اقدامات
بلڈنگ بالک #1

اپنے بچے کا NYC اسکالرشپ 
اکاؤنٹ دیکھنے کے لئے آن 

الئن رجسٹر ہو جائیں

NYC Kids RISE نے آپ کے بچے کے لیے ایک NYC اسکالرشپ اکأونٹ بنایا ہے اور اس میں پہلے 100$ ڈیپازٹ کر دیے ہیں۔ 
NYC Kids RISE سیونگز ٹریکر میں اپنے بچے کا اکأونٹ مالحظہ کرنے کے لیے آن الئین رجسٹریشن کروا کر اگال قدم اٹھائیں۔ 

یہ آپ کے بچے کے مستقبل کے لیے ہماری شراکت کے 3 بنیادی ارکان میں سے پہال ہے۔

اپنے بچے کا NYC اسکالرشپ اکأونٹ مالحظہ کرنے کے لیے آج ہی سیونگز ٹریکر پر رجسٹر ہوں ، اور آپ کے بچے کو اپنے 
اکأونٹ میں NYC Kids RISE کی جانب سے اضافی 25$ موصول ہوں گے۔ اپنا موقع نہ کھوئیں! 

TM

تیار ہیں؟ Nyckidsrise.org  مالحظہ کریں اور شروع کرنے کے لئے میرا اکاؤنٹ دیکھیں پر 
کلک کریں۔ مرحلہ بہ مرحلہ ہدایات کے لیے، درج ذیل کو پڑھنا جاری رکھیں۔
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$
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آپ کو کیا رجسٹر کروانے کی ضرورت ہے 
آپ کے بچہ کا طالب علم ID #، NYC محکمہ تعلیم کے  «

 ذریعہ فراہم کردہ ایک شناختی نمبر ہے۔ آپ
https://mystudent.nyc پر جا کر اپنے  NYC  اسکولز اکأونٹ 
پر الگ ان کر کے اپنے بچے کے رپورٹ کارڈ پر یہ نمبر دیکھ 
سکتے ہیں یا اپنے بچے کے اسکول سے پوچھ سکتے ہیں۔

NYC Kids RISE کبھی بھی اس طالب علم ID # کو دیکھنے   •
یا اس تک رسائی حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوگا۔

آپ کے بچے کی تاریخ پیدائش «

آپ کے بچہ کا موجودہ زپ کوڈ «

آپ کا   ای میل پتہ «

صرف یہ کچھ۔ آپ کو رجسٹر ہونے کے لیے سوشل سیکورٹی 
نمبر یا کریڈٹ کارڈ نمبر فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

NYC  اسکالرشپ اکاؤنٹ: آپ کے بچے کا اکأونٹ
ذیل میں آپ کے بچے کے NYC اسکالرشپ اکأونٹ کے متعلق چند اہم حقائق موجود ہیں:

یہ اکأونٹ  NYC Kids RISE  کے زیر انتظام ہے اور یہ رقم آپ کے بچے کے کالج اور کیریئر    »
کی تربیت کے لیے علیحدہ کی گئی ہے۔

رقم ایک 529 پالن میں سرمایہ کاری کرتا ہے، جو سرمایہ کاری اکاؤنٹ کی ایک قسم ہے جسے    »
خاص طور پر خاندانوں کی کالج اور کیریئر کی تربیت کرنے میں مدد کے لئے بنایا گیا ہے۔

صرف NYC Kids RISE اس اکأونٹ میں رقم ڈیپازٹ کروا سکتا ہے۔ کمیونٹی کے اراکین    »
)بشمول مقامی تنظیمیں اور کاروبار( NYC Kids RISE کے ذریعے اپنی کمیونٹی کے 

اسکالرشپ اکأونٹ میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ مزید تفصیالت کے لیے ہماری ویب 
سائیٹ مالحظہ کریں۔

  NYC Kids RISE  ،جیسے جیسے آپ 3 بلڈنگ بالکس میں سے ہر ایک مکمل کریں گے   »
اس اکأونٹ میں انعامات جمع کراے گا۔

سواالت؟ 
 NYC Kids RISE  کی ہاٹ الئن

 )KID-RISE )833-543-7473-833  پر کال، 
ای میل کریں info@nyckidsrise.org، یا 
کسی Save for College Program )کالج 

کے لئے بچت پروگرام( واقعہ میں شرکت 
کریں۔ آنے والے واقعات کے شیڈول کے لیے، 

nyckidsrise.org/events مالحظہ کریں۔

رجسٹر کیسے کریں
اپنے بچے کا NYC  اسکالرشپ اکاؤنٹ مالحظہ 

کرنے کے لیے ان مراحل پر عمل کریں )اس 
میں تقریباً 20-15  منٹلگیں گے(:

 اپنے کمپیوٹر یا موبائل فون پر   . 1
nyckidsrise.org مالحظہ کریں۔ 

اسکرین کے نیچے والے حصے پر موجود . 2
سرخ بٹن پر کلک کریں، جس پر میرا 

اکأونٹ دیکھیں لکھا ہوتا ہے۔ 
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اگلے صفحے پر آپ اس بارے میں مزید . 3
معلومات دیکھیں گے کہ سیونگز ٹریکر پر 
کیسے رجسٹر کریں۔ نیچے اسکرول کریں 

اور یہاں شروع کریں پر کلک کریں۔ اگر آپ 
انگریزی کے عالوہ کسی دوسری زبان میں 

رجسٹر کرنا چاہتے ہوں، تو اس زبان کے 
بٹن پر کلک کریں۔

آپ کو اب "پروفائل رجسٹریشن" کے نام . 4
سے ایک فارم نظر آئے گا۔ فارم کو بھریں 

اور جمع کروائیں پر کلک کریں۔

مبارک ہو، آپ نے سیونگز ٹریکر 
پر ایک پروفائل تخلیق کر لی ہے! 

یقینی بنائیں کہ آپ وہ ای میل پتہ اور پاسورڈ یاد رکھیں، 
جو آپ نے استعمال کیے۔ آپنے پاسورڈ کو محفوظ 

رکھیں اور کسی دوسرے شخص کو نہ بتائیں۔ 

آپ کو اب "نئی پروفائل" کے نام سے ایک . 5
اسکرین نظر آئے گی۔ اپنا گوگل اکاؤنٹ 

استعمال کرکے رجسٹر کرنے کے لئے 
صفحہ کے سب سے اوپر گوگل بٹن پر 

کلک کریں، یا فارم میں معلومات کو بھریں 
اور میری پروفائل بنائیں پر کلک کریں۔ 

آپ   کواب ایک صفحہ نظر آئے گا، جس پر . 6
لکھا ہو گا " VistaShare  - نتائج ٹریکر، میں 

خوش آمدید" اس صفحے پر اس بارے 
میں معلومات ہوتی ہیں کہ ویب سائیٹ 

کیسے کام کرتی ہے اور کس چیز کی توقع 
کی جانی چاہیے۔ صفحہ پڑھ لینے کے بعد، 

جاری رکھنے کے لیے متفق پر کلک کریں۔

آپ اب    اپنے سیونگز ٹریکر پر پہنچ . 7
 NYC گئے ہیں۔ یہاں آپ اپنے بچے کا

اسکالرشپ اکأونٹ دیکھ سکتے ہیں۔ 
شروع کرنے کے لیے، اس لنک پر کلک کریں، 

جس پر تعارفی سروے لکھا ہے۔ 
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سرو ےکے پہلے صفحے پر موجود ہدایات . 8
پڑھیں۔ اس کے بعد    دائیں تیر  < پر کلک 

کریں اور اپنے اور اپنے بچے کے متعلق 
درخواست کردہ معلومات  پر کلک کریں۔ 

یہ سروے  مکمل کرنا  NYC Kids RISE  کو آپ 
کے بچے کے مستقبل کے لیے بچت کرنے پر 

 بہتر کام کرنے میں مدد دے گا۔

سروے  کے سواالت کا جواب دینے کے بعد جمع 
کرائیں پر کلک کریں۔ اس کے بعد،  ہوم پیج پر 

واپس جانے کے لیے بند کریں پر کلک کریں۔ 

ہوم  پیج پر، اپنے بچے کے  NYC  اسکالرشپ . 9
اکاؤنٹ کی قدر جاننے کے لیے نیچے آپ کے 

کالج سیونگز اکأونٹ کے نام والے خانہ پر 
جائیں۔ آپ کو وقت کے ساتھ اپنے بچے کے 

اسکالرشپ اکأونٹ کی قدر واال ایک گراف 
نظر آنا چاہیے۔

جب آپ اس صفحے کی اچھی طرح چھان . 10
بین کر لیں، تو صفحے کی اوپری دائیں جانب 

موجود الگ آٔوٹ کے لنک پر کلک کریں۔ 

آگے کیا ہے؟ Nyckidsrise.org  کا ہوم پیج . 11
مالحظہ کریں اور اپنے بچے کے اسکالرشپ 

اکأونٹ کے بارے میں مزید جاننے اور اپنے 
بچے کے مستقبل کے متعلق اگلے قدم 

اٹھانے کے لیے سرخ رنگ کے والدین/
سرپرست کے بٹن پر کلک کریں۔

نوٹ: ہر  NYC  اسکالرشپ اکاؤنٹ صرف ایک 
مرتبہ ہی بلڈنگ بالک 1# وصول کر سکتا ہے —
اس پہلے بالغ کے لیے، جو اکأونٹ دیکھنے کے 

لیے رجسٹر ہوتا ہے اور سروے مکمل کرتا ہے۔
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بچت  لئے  کے  )کالج   NYC Kids RISE Save for College Program
پروگرام( خاندانوں، اسکولوں، اور معاشرہ کو ایک ساتھ مل کر اپنے 
بچوں کے مستقبل کے لئے بچت کرنے کا ایک طریقہ فراہم کرتا ہے۔ یہ 
ایک اسکالرشپ اور سیونگز پروگرام ہے جسے NYC پبلک اسکول کے 
تمام طلباء کے لئے ان کے خاندان کی آمدنی یا امیگریشن کی کیفیت 
کے  بنانے  حصول  قابل  اور  رسائی  قابل  مزید  کو  کالج  نظر  قطع  سے 
بچت  لئے  کے  ہے۔ Save for College Program )کالج  گیا  کیا  تیار  لئے 
پروگرام( ایک ٹول ہے، جسے خاندان، اپنے اسکولوں اور پڑوسیوں کے 
کے  مرضی  اپنی  سے  طرح  اس  اور  ہیں  سکتے  کر  استعمال  ساتھ، 
پر  طور  بہتر  مطابق  کے  زندگیوں  کی  ان  جو  ہیں  سکتے  بنا  مطابق 

ڈھل جائے اور ان کے بچوں کے لئے ان کے خوابوں کی حمایت کرے۔

کالج کے بڑے خوابوں کی 
جانب چھوٹے اقدامات

nyckidsrise.org معلوم کریں کیسے
833-KID-RISE )833-543-7473( 

info@nyckidsrise.org


