
1. کیا ڈسٹرکٹ 75 اسکولز اور پروگراموں کے 
 Save for College Program مندرج طلباء

)کالج کے لئے بچت پروگرام( میں رشکت کر 
سکتے ہیں؟

جی ہاں، حصہ لینے والے جغرافیائی اسکول ڈسٹرکٹس میں واقع 

 Save for ڈسٹرکٹ 75 اسکولز اور پروگراموں کے مندرج طلباء

College Program )کالج کے لئے بچت پروگرام( میں حصہ لے 
سکتے ہیں۔ جس میں فی الحال جغرافیائی اسکول ڈسٹرکٹ 30 میں 

واقع ڈسٹرکٹ 75 کے تین اسکولز شامل ہیں؛ اس کی مکمل فہرست 

کے لئے nyckidsrise.org/schools مالحظہ کریں۔ حصہ لینے 

والی اسکول کے ہر طالب علم کا اندراج کنڈرگارٹن میں رشوع ہونے 

والے Save for College Program )کالج کے لئے بچت پروگرام( 

 میں خود بخود ہو جاتا ہے، جب تک کہ ان کا خاندان حصہ نہ لینے 

کا انتخاب نہیں کرتا ہے۔

Save for College Program  .2  )کالج کے 
لئے بچت پروگرام( میں رشکت کرنے کا کون اہل ہے؟

اگر طالب علم اس کوالیفائنگ ادارے میں شامل ہوتا ہے، تو طالب علم 

 اپنے  NYC  اسکالرشپ اکاؤنٹ میں رصف اس وقت رقم تک 

رسائی حاصل کر سکتا ہے، جس میں دو - اور چار سالہ کالجز سمیت 

 خصوصی ترییت اور رسٹیفیکیشن پروگرام شامل ہوتے ہیں۔ اگر طالب 

 علم کنڈرگارٹن کو مکمل کرنے کے بعد 20 سالوں کے اندر ان فنڈز 

 Save for College  کا دعٰوی نہیں کرتا ہے، تو پھر وہ فنڈز مستقبل کے

 Program  )کالج کے لئے بچت پروگرام( کے طلباء کی معاونت 
 کرنے کے لئے واپس  NYC Kids RISE  کو بھیج دیئے جائیں 

گے۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا کوئی خاص اسکول یا پروگرام اہل ہے، 

 https://fafsa.ed.gov/spa/fsc/#/SEARCH?locale=en_US
مالحظہ کریں۔ NYC Scholarship Account )NYC اسکالرشپ 

اکاؤنٹ( کے فنڈز کا استعامل امریکی محکمہ محَنت کَشوں کے رجسٹرڈ 

اپرنٹسشپ کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے )مزید معلومات کے لیے یہاں: 

https://www.apprenticeship.gov/become-apprentice
مالحظہ کریں(۔

خاندان کسی بھی رقم کو اپنے کالج کی بچت کے اکاؤنٹ میں جمع کر 

سکتے ہیں، اس سے قطع نظر ان کا طالب علم ایک کوالیفائنگ ادارے 

میں رشکت کرتا ہے یا نہیں۔ کالج کی بچت کے اکاؤنٹ کی قسم کے 

اختیار پر منحرص ہے، جس کا خاندان انتخاب کرتا ہے، انہیں اہل ادارہ کے 

اہل تعلیمی اخراجات کے عالوہ دیگر اخراجات پر پیسہ استعامل کرنے 

کے عوض ٹیکس یا جرمانہ کی ادائیگی کرنا پڑ سکتی ہے۔ مزید معلومات 

کے لئے، nyckidsrise.org/options مالحظہ کریں۔

nyckidsrise.org | 833-543-7473 سوال و جواب

NYC Kids RISE Save for College Program )کالج کے لئے بچت پروگرام( کالج اور کیریرئ کی تربیت کے لیے ایک اسکالر شپ اور بچت 
 Save for College پبلک اسکولز کے متام طلباء کے لئے اس وقت دستیاب ہوتے ہیں جب وہ کنڈرگارٹن میں داخل ہوتے ہیں۔ NYC پروگرام ہے جو

Program )کالج کے لئے بچت پروگرام( ایک ٹول ہے، جسے خاندان، اپنے اسکولوں اور پڑوسیوں کے ساتھ، استعامل کر سکتے ہیں اور اس طرح سے 
اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں جو ان کی زندگیوں کے مطابق بہرت طور پر ڈھل جائے اور ان کے بچوں کے لئے ان کے خوابوں کی حامیت کرے۔ 

اس ہینڈ آؤٹ میں NYC Kids RISE Save for College Program )کالج کے لئے بچت پروگرام( میں حصہ لینے والے معذور طلباء کے 

اہل خانہ سے متعلق زیادہ تر پوچھے جانے والے کچھ سواالت شامل ہیں، جن میں طلباء کے وہ اہل خانہ بھی شامل ہیں جو ڈسٹرکٹ 75 اسکولز 

اور پروگراموں میں رشیک ہوتے ہیں۔ Save for College Program )کالج کے لئے بچت پروگرام( کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، 

nyckidsrise.org/questions-and-answers مالحظہ کریں یا NYC Kids RISE کو 7473-543- 833 پر کال کریں۔ 

والدین/رسپرستوں کے لیے سواالت و جوابات:

معذور طلباء کے اہل خانہ

http://nyckidsrise.org/schools
https://fafsa.ed.gov/spa/fsc/#/SEARCH?locale=en_US
https://www.apprenticeship.gov/become-apprentice
http://www.nyckidsrise.org/options
http://


 3. کیا طالب علم کے NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ 
کے فنڈز کا استعامل کسی مخصوص تعلیمی پروگرام 

کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ 

NYC اسکالرشپ اکاؤنٹس کا استعامل، موجودہ NY 529 ڈائریکٹ 
پالن کے ضوابط کی مطابقت میں، خصوصی رضوریات والے طلبا کے اہل 

تعلیمی اداروں میں داخلے اور حارضی کی بعض مخصوص خدمات کے لیے 

کیا جا سکتا ہے۔ بعض اہل تعلیمی اداروں میں خصوصی رضوریات والے 

طلبا کے لیے پروگرام اور اعانتیں ہوتی ہیں۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا 

https://fafsa.ed.gov/spa/ ،کوئی خاص اسکول یا پروگرام اہل ہے

fsc/#/SEARCH?locale=en_US مالحظہ کریں۔ 

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

NYSAVES )877-697-2837-877( پر NY 529 سے پر رابطہ 
کریں یا nysaves.org مالحظہ کریں۔

عالوہ ازیں، NYC Kids RISE ایسے طریقے تالش کر رہی ہے جس کے 

ذریعہ کسی بچے کے NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ کے فنڈز کو اس طالب 

علم کے ABLE اکاؤنٹ میں منتقل کیا جا سکے۔ ABLE )بہرت زندگی کا 

تجربہ حاصل کرنا( اکاؤنٹس ٹیکس سے فائدہ مند بچت گاڑیاں ہیں جو 

معذور افراد کو معذوری سے متعلقہ اخراجات کی بچت کرنے کی اجازت 

دیتی ہیں۔ NYC Kids RISE اس امکان کے بارے میں مزید معلومات 

مستقبل میں فراہم کرے گا۔

4. اگر کوئی طالب علم اپنے NY 529 ڈائریکٹ 
 پالن اکاؤنٹ کا استعامل اہل اخراجات کی ادائیگی 

کے لیے نہیں کر پاتا ہے تو کیا ہوگا؟

اگر آپ کا اصل فائدہ اٹھانے واال آپ کے 529 اکاؤنٹ کا پیسہ استعامل 

نہیں کر رہا ہے تو، آپ فوری طور پر اس کے لواحقین سے ایک نیا فائدہ 

اٹھانے والے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اہل کنبہ کے افراد میں اصل فائدہ 

اٹھانے والے کے حقیقی بہن بھائی، والدین، چچازاد بھائی یا بہن، بھتیجے، 

بھانجے، خالہ، چچا، دادا، دادی، رشیک حیات اور بچے شامل ہیں۔

 NY 529 پالن اکاؤنٹس سے نکالی گئی وہ رقم جس کا استعامل اہل 
 اخراجات کے لیے نہ کیا جائے ان پر وفاقی، اور قابل اطالق ریاستی اور 

 مقامی ٹیکس عائد ہوتے ہیں، ساتھ ہی %10 فیڈرل جرمانہ بھی عائد 

ہوتا ہے۔ تاہم، معذوری کی وجہ سے نکالی گئی رقم وفاقی، اور قابل 

اطالق ریاستی اور کامئی پر عائد مقامی ٹیکس کے تابع ہیں، لیکن 10% 

فیڈرل جرمانہ عائد نہیں ہوتا ہے۔ قانون برائے New York اسٹیٹ 

 New York کے غیر اہل نکاسیوں کے لیے New York ،کے تحت

اسٹیٹ کے کسی بھی ایسے ٹیکس بینیفٹ پر دوبارہ قبضہ کرنا ہوگا 

جو رشاکتوں پر جمع ہوا ہے۔ عالوہ ازیں، وفاقی ٹیکس کے قوانین 

میں حالیہ تبدیلیاں بعض مخصوص صورتوں میں 1 جنوری 2026 

سے پہلے بغیر کسی وفاقی یا New York اسٹیٹ ٹیکس یا جرمانہ 

 ABLE کے کسی طالب علم کے 529 اکاؤنٹ کی رقم کو کسی

اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔

ABLE 529 .5 اکأونٹ کیا ہے؟ 

ABLE )بہرت زندگی کا تجربہ حاصل کرنا( اکاؤنٹس ٹیکس سے فائدہ 
مند بچت گاڑیاں ہیں جو معذور افراد کو معذوری سے متعلقہ 

اخراجات کی بچت کرنے کی اجازت دیتی ہیں۔ ABLE اکاؤنٹس کے 

https:// اور mynyable.org ،بارے میں مزید معلومات کیلئے

www.ablenrc.org/what-is-able/what-are-able-
acounts/ مالحظہ کریں۔

  Save for College Program  .6 
)کالج کے لئے بچت پروگرام( کے بارے میں 

مزید معلومات مجھے کہاں سے مل سکتی ہے؟

Nyckidsrise.org مالحظہ کریں، 7473-543-833  پر 
کال کریں، یا info@nyckidsrise.org پر ای میل کریں۔ آپ 

 Facebook ،فالو  @nyckidsrise پر Twitter اور Instagram
 NYC Kids پر YouTube الئک"، اور" NYC Kids RISE پر

RISE سبسکرائب کر سکتے ہیں.

nyckidsrise.org | 833-543-7473 سوال و جواب

بچت  لئے  کے  )کالج   Save for College Program   NYC Kids RISE

پروگرام( کا انتظام،  NYC  محکمہ تعلیم اور نیو یارک شہر کے ساتھ رشاکت 

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 رسمایہ کاریوں 

  NYC  اور یارک شہر  نیو  نہیں دیتا۔  یا رسمایہ کاری کا مشورہ  کی سفارش 

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 رسمایہ کاری کی گاڑی کے پروگرام، بشمول جن کے بارے میں خاندان

Save for College Program )کالج کے لئے بچت پروگرام( کے ذریعے 

جانتے ہیں، کے لئے کوئی گواہی، یا سفارش مہیا نہیں کرتا، نہ ہی اس کی 

ذمہ داری لیتا ہے۔

https://fafsa.ed.gov/spa/fsc/#/SEARCH?locale=en_US
https://fafsa.ed.gov/spa/fsc/#/SEARCH?locale=en_US
http://nysaves.org
https://www.ablenrc.org/what-is-able/what-are-able-acounts/
http://mynyable.org
https://www.ablenrc.org/what-is-able/what-are-able-acounts/
https://www.ablenrc.org/what-is-able/what-are-able-acounts/
https://www.ablenrc.org/what-is-able/what-are-able-acounts/
http://nyckidsrise.org
mailto:info%40nyckidsrise.org?subject=
https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/general-itin-information
https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/facts-about-individual-tax-identification-number-itin
http://nyckidsrise.org
https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/determining-alien-tax-status


کالج کے بڑے خوابوں کی جانب چھوٹے اقدامات
کریں معلوم  طریقہ 

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

info@nyckidsrise.org

سٹی کمیونٹی ڈویلپمنٹ کی معاونت سے مواد کا حصول ممکن ہوا ہے۔
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