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کالج

یونیورسٹی

کمیونٹی کالج

اعلی تعلیم کے ادارے جو کسی خاص شعبے جیسے کاروبار یا لبرل آرٹس میں تعلیم دیتے ہیں

اعلی تعلیم کے ادارے جو کئی چھوٹے چھوٹے کالجوں پر مشتمل ہیں

ایسوسی ایٹ ڈگری کے لئے درکار کورسز پیش کرنے والے کالج۔ اس کورس ورک کو کل وقتی مطالعہ کے 
دو سالوں میں مکمل کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے

پبلک کالج و یونیورسٹی
غیر منافع بخش کالجوں اور یونیورسٹیاں کو بنیادی طور پر سرکاری فنڈ سے تعاون حاصل ہے

پرائیویٹ کالج و یونیورسٹی
غیر منافع بخش کالجوں اور یونیورسٹیاں کو بنیادی طور پر پرائیویٹ فنڈ سے تعاون حاصل ہے

ملکیتی کالج اور انسٹی ٹیوٹ
منافع بخش کالج اور یونیورسٹی

ووکیشنل ٹریننگ
اسکولوں، کالجوں، ایجنسیوں، یونینوں اور آجروں کے ذریعہ پیش کردہ پروگرام جو کسی خاص کیریئر یا نوکری 

کے لئے ہنر کی تربیت پر توجہ دیتے ہیں

ٹیکنیکل اسکول
تعلیمی ادارے جو انجینئرنگ، فزیکل سائنس اور ریاضی جیسے شعبوں میں مہارت رکھتے ہیں

آرٹ اسکول اور کنزرویٹریز
بصری اور پرفارمنگ آرٹس پر توجہ دینے والے کالج۔ داخلہ کے لئے طلباء کو زیادہ تر ان کی فنی ہنر یا 

صالحیتوں کے مطابق پرکھا جاتا ہے

لبرل آرٹس کالج
ایسے کالج جو علوم انسانیت، سوشل سائنسز اور سائنسز میں کئی قسم کے کورسز پیش کرتے ہیں

کالج کی قسمیں



 CUNY BARUCH

2019-2018 ہر سال حاضری کی کل الگت )کوئی مشترکہ کمرہ نہیں(حاضری کی کل الگت

SUNY STONY BROOK
2019-2018 ہر سال حاضری کی کل الگت

SYRACUSE UNIVERSITY
2019-2018 ہر سال حاضری کی کل الگت

حاضری کی کل الگت میں براہ راست اور بالواسطہ 
اخراجات شامل ہیں۔ کالج جانے اور کیریئر کی تربیت 

کے لئے مکمل طور پر تیاری کرنے کے لئے، آپ کے 
 پاس دونوں کا احاطہ کرنے کا منصوبہ ہونا چاہئے۔
براہ راست اخراجات وہ اخراجات ہیں جو آپ کے 

بل پر ظاہر ہوتے ہیں. ان میں ٹیوشن اور فیس 
اور کچھ معامالت میں کمرہ اور بورڈ شامل ہیں۔ 

بالواسطہ اخراجات آپ کے بلوں پر ظاہر نہیں ہوتے ہیں 
لیکن کالج اور کیریئر کی تربیت میں کامیاب ہونے کے 
لئے انہیں شامل کرنا ضروری ہے۔ ان میں اسکول آنے 
اور جانے )میٹرو کارڈ، بس ٹکٹ، ہوائی جہاز کا ٹکٹ( 

کے، کتابیں، سامان اور ذاتی اخراجات شامل ہیں۔ 

یہ ایک پبلک چار سالہ کالج ہے۔ 	 
یہ CUNY(  City University of New York سسٹم( کا حصہ ہے	 
پبلک ادارے ریاست کے رہائشیوں کے لئے ریاست میں ٹیوشن کے فوائد پیش کرتے ہیں۔ 	 

یہ پیسہ بچانے کا یہ ایک طریقہ اور نیو یارک میں تعلیم حاصل کرنے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ 

 یہ ایک پبلک یونیورسٹی ہے جو SUNY(  City University of New York( سسٹم 	 
کا حصہ ہے. 

 یہاں جن اخراجات کا ذکر ہے وہ SUNY Stony Brook جانے والے طالب علم کے 	 
لئے ہے اور امکانات یہ ہیں کہ طالب علم اسکول کے مشترکہ کمرہ میں رہے گا۔ 

 یہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے۔ 	 
 یہاں جن اخراجات کا ذکر ہے وہ Syracuse کے اندر سینئر کالج جانے والے طالب علم 	 

کے لئے ہے۔ 
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اخراجاتاخراجات کی قسم

براہ راست اخراجات:

اوسط متفرق فیس 
ٹیوشن 

رہائش اور کھانا

 $67,403

 $1,623
 $50,230

 $15,550

ٹرانسپورٹیشن
کتابیں اور سامان

ذاتی اخراجات 

بالواسطہ اخراجات:

 $1,051
 $1,500

 $682

 $3,233

70,636$ حاضری کی کل الگت:

اخراجاتاخراجات کی قسم

7,855$ براہ راست اخراجات:

593$ اوسط متفرق فیس 
7,262$ ٹیوشن 

ٹرانسپورٹیشن

کھانا )لنچ(

کتابیں اور سامان

کمرہ و بورڈ 

ذاتی اخراجات 

بالواسطہ اخراجات:

 $1,088

 $1,232

 $1,364

 $4,390

 $1,796

 $9,870

17,725$ حاضری کی کل الگت:

اخراجاتاخراجات کی قسم

حاضری کی کل الگت:

براہ راست اخراجات:

اوسط متفرق فیس 
رہائش اور کھانا

اندرون ریاست ٹیوشن 
 $23,286

 $2,718
 $13,698

 $6,870

ٹرانسپورٹیشن
کتابیں اور سامان

ذاتی اخراجات 

بالواسطہ اخراجات:

 $500
 $900

 $1,368

 $2,768

 $26,054

یہ صفحہ کالجوں کی اقسام اور کالج میں داخلے کے اوسط اخراجات کا جائزہ پیش کرتا ہے۔ 

کالج کے اخراجات



کل اخراجاتاخراجات کی قسم اخراجات

براہ راست اخراجات:

فیس
ٹیوشن 

کمرہ و بورڈ

 $26,300

 $3,100
 $7,100

 $16,100

ذاتی اخراجات 
کتابیں اور سامان

سفر کے اخراجات

بالواسطہ اخراجات:

 $1,000
 $1,200

 $300

 $2,500
 $28,800

کالج کی فنڈنگ کے ذرائع

امداد-ی-میٹر طریقہ کار 

NYC) NYC Scholarship Account اسکالرشپ اکاؤنٹ( گرانٹس اور وظائف

فیڈرل ورک اسٹڈی

لون

آپ کے اہل خانہ کا سیونگز اکأونٹ

The Save for College Program (کالج کے لئے بچت پروگرام(مالی امداد

ذیل میں Binghamton University میں تعلیم حاصل کرنے کا منصوبہ بنا رہے طالب علم کے 
نمونے اخراجات اور ان کو پیش کی جانے والی مالی امداد ہیں۔ 

حاضری کی الگت کا نمونہ 

نمونہ مالی امداد

طالب علم Binghamton University میں تعلیم حاصل کرنے کے اخراجات کس 
طرح فنڈ کرے گا؟ کیا کچھ چھوٹ رہا ہے؟ فرق پورا کرنے کے لئے آپ کیا استعمال کر 

سکتے ہیں؟ اپنے جوابات ذیل میں امداد-ی-میٹر میں بھریں: 

کل امدادمالی امداد کی قسم

گرانٹ اور وظائف:

TAP گرانٹ 
Pell گرانٹ 

ادارہ جاتی تعلیمی وظیفہ

کام-مطالعہ:

فیڈرل اسٹوڈنٹ لون

کام-مطالعہ

لون:

رقم

 $15,000

 $4,000
$4,000

 $7,000

 $2,000

 $5,500

 $2,000

 $5,500
$22,500

یہ وہ رقم ہے جو حکومت، پرائیویٹ تنظیموں یا کالجوں کے ذریعہ فراہم کی 
جاتی ہے جن کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

NYC اسکالرشپ اکاؤنٹس NYC Kids RISE کے زیر ملکیت اور انتظام ہیں 
اور ان سے آپ کو ابتدائی $100 حاصل ہوتا ہے، آپ انعامات کماتے ہیں اور 

کمیونٹی اسٹیک ہولڈرز سے آپ کو مدد حاصل ہوتی ہے۔ 

NYC Kids RISE خاندانوں کو اپنا سیونگز اکاؤنٹ کھولنے اور 
اسکالرشپ اکاؤنٹ سے لنک کرنے میں مدد کرتا ہے، اس سے آپ کو اس 

رقم اور تعدد کے مطابق بچت ہو سکتی ہے جو آپ کے لئے صحیح ہو۔

لون کی واپسی الزمی طور پر کی جانی ہوتی ہے اور وہ عام طور پر 
حکومت فراہم کرتی ہے لیکن یہ بینک یا نجی تنظیم کے ذریعہ بھی فراہم 

کی جا سکتی ہے۔

یہ حکومت کی طرف سے رقم ہے جو طلبا مالزمت ڈھونڈنے کے بعد کما 
سکتے ہیں۔ جب وہ کالج میں ہوتے ہیں۔ 
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اپنے بچے کے کالج اور کیریئر کی تربیت میں فنڈ دینے میں آپ کی مدد کرنے کے لئے متعدد ذرائع دستیاب ہیں۔ 

فنڈنگ کے ذرائع

حاضری کا کل 
الگت: 

 $28,800

 $2,000

 $6,300

 $5,500

 $15,000

لون:

کام - 
مطالعہ:

باقی بیلنس:

اسکالرشپس و 
گرانٹس: 


