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NYC Kids RISE .1 کالج کے لئے بچت 
پروگرام کیا ہے اور اس میں شرکت کرنے 

کا کون اہل ہے؟ 
NYC Kids RISE کالج کے لئے بچت پروگرام ایک اسکالر شپ اور 
بچت پروگرام ہے جو NYC پبلک اسکولز کے تمام طلباء کے لئے 
اس وقت دستیاب ہوتے ہیں جب وہ کنڈرگارٹن میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ 
ایک ٹول ہے، جسے خاندان، اپنے اسکولوں اور پڑوسیوں کے ساتھ، 
استعمال کر سکتے ہیں اور اس طرح سے اپنی مرضی کے مطابق بنا 
سکتے ہیں جو ان کی زندگیوں کے مطابق بہتر طور پر ڈھل جائے 
اور ان کے بچوں کے لئے ان کے خوابوں کی حمایت کرے۔ -2021
2022 تعلیمی سال کے شروع سے، شہر بھر کے تمام پبلک اسکول 
والے  کرنے  شرکت  )بشمول  ہیں  اہل  کے  لینے  حصہ  کنڈرگارٹنرز 

چارٹر سکولز(۔ 

میں  پروگرام  کے  بچے  کے  آپ  مرتبہ  ایک  کہ  ہے  یہ  مطلب  کا  اس 
اسکالرشپ   NYC Kids RISE NYC بعد،  کے  جانے  ہو  مندرج 
میں  اس  اور  گا  بنائے   )NYC Scholarship Account( اکاؤنٹ 
ابتدائی 100$  لئے  کے  مستقبل  تعلیمی  کے  بچے  کے  آپ  خودبخود 
جمع کرے گا۔ آپ پروگرام میں اضافی اقدامات کر کے انعامات حاصل 
کر سکتے ہیں، اور اگر آپ انتخاب کرتے ہیں تو، آپ اپنے بچے کے 
NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ کے ساتھ بجت کے لیے، ان طریقوں اور 
مقداروں میں جو آپ اور آپ کے خاندان کے حاالت کے لیے اہمیت 
کھول  اکاؤنٹ  لیے  کے  کیریئر  اور  کالج  علیحدہ  ایک  ہو،  حامل  کی 
اور مربوط کر سکتے ہیں۔ عین اسی وقت، کمیونٹیز—بشمول مقامی 
اکاؤنٹس  اسکالرشپ   NYC—دیگر اور  تنظیمیں  ادارے،  کاروباری 
کے گروپس میں حصہ ڈال سکتی ہیں تاکہ ہر بچے کے اکاؤنٹ میں 

بچت کو مزید بڑھایا جا سکے اور ہر بچے کی کامیابی کے لیے اپنی 
کمیونٹی کی مدد کا عملی مظاہرہ کیا جا سکے۔ یہ پروگرام والدین/
برادریوں،  اسکولوں،  دوستوں،  ممبران،  کے  خاندان  سرپرستوں، 
دیگر اداروں اور حکومت کو مالی اثاثے بنانے اور ہر بچے کے لیے 
تعلیمی اور معاشی کامیابی کی توقعات کی تائید کے لیے مل کر کام 

کرنے کے قابل بناتا ہے۔

2۔ NYC  اسکالرشپ اکاؤنٹ کی رقم کس کے 
لیے استعمال کی جا سکتی ہے؟ کیا اس کے 

استعمال پر کوئی پابندی ہے؟ 
پالن ڈائریکٹ   NY 529 پیسہ  میں  اکاؤنٹ  اسکالرشپ    NYC 
اور  ہے  جاتی  کی  کاری  سرمایہ  میں    )NY 529 Direct Plan(
مختلف اعٰلی تعلیم کے اخراجات کیلئے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور 
اگرچہ 529 اکاؤنٹ کو کالج کے لئے بچت اکاؤنٹ کہا جاتا ہے، اس 
اکاؤنٹ کا استعمال امریکہ اور بیرون ملک کسی بھی اہل تمام ادارے 
میں اعلٰی تعلیم کے اخراجات کی ادائیگی کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ 
روایتی 4 سالہ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے عالوہ، دیگر قسم کے 
اہل اداروں میں کمیونٹی کالجز، تجارتی اور پیشہ ورانہ اسکول اور 
کو  رقوم  کی  اسکالرشپ  ہیں۔  شامل  پروگرامز  الئن  آن  کے  ڈگری 
ٹیوشن، فیسوں، آالت، تعلیمی رہائشی اخراجات کے عالوہ دیگر ایسی 
چیزوں پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے جو دیگر اسکالرشپس میں عام 
طور پر شامل نہیں ہوتیں مثاًل نصابی کتابیں وغیرہ۔ کوالیفائنگ اعٰلی 
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تعلیمی اخراجات کی مکمل فہرست کے لئے nysaves.org مالحظہ 
کریں۔ 

لئے  کے  اخراجات    K-12  کسی پیسہ  میں  اکاؤنٹ  اسکالرشپ    NYC 
کے  قانون  وفاقی  جو  کے  ان  بشمول  ہے،  سکتا  جا  کیا  نہیں  استعمال 

تحت اہل ہیں۔

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

پروگرام کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ 
NYC اسکالرشپ اکاؤنٹس کا استعمال، موجودہ NY 529 ڈائریکٹ 
والے  ضروریات  خصوصی  میں،  مطابقت  کی  ضوابط  کے  پالن 
بعض  کی  حاضری  اور  داخلے  میں  اداروں  تعلیمی  اہل  کے  طلبا 
تعلیمی  اہل  بعض  ہے۔  سکتا  جا  کیا  لیے  کے  خدمات  مخصوص 
اداروں میں خصوصی ضروریات والے طلبا کے لیے پروگرام اور 
اسکول  خاص  کوئی  آیا  کہ  لیے  کے  دیکھنے  یہ  ہیں۔  ہوتی  اعانتیں 
https://fafsa.ed.gov/spa/fsc/#/ ہے،  اہل  پروگرام  یا 

SEARCH?locale=en_US مالحظہ کریں۔ 

NY 529 ڈائریکٹ پالن کے تحت اور خصوصی ضروریات والے 
طلباء کے اہل اخراجات کی قسموں کے بارے میں مزید جاننے کے 
پر   877-NYSAVES )877-697-2837( سے   NY 529 ،لئے

رابطہ کریں یا nysaves.org پر جائیں۔ 

ہے  رہی  کر  تالش  طریقے  ایسے   NYC Kids RISE ازیں،  عالوہ 
جس کے ذریعہ کسی بچے کے NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ کے فنڈز 
 ABLE اکاؤنٹ میں منتقل کیا جا سکے۔ ABLE کو اس طالب علم کے
)بہتر زندگی کا تجربہ حاصل کرنا( اکاؤنٹس ٹیکس سے فائدہ مند بچت 
گاڑیاں ہیں جو SSI اور Medicaid جیسے امدادی پروگراموں سے 
ان کے فوائد کھونے کے خطرے کے بغیر معذور افراد کو معذوری 
)کچھ  ہیں  دیتی  اجازت  کی  کرنے  بچت  کی  اخراجات  متعلقہ  سے 
پابندیاں الگو ہوتی ہیں(۔ ہم اس امکان کے بارے میں مزید معلومات 

مستقبل میں فراہم کریں گے۔

 NY 529 4. اگر کوئی طالب علم اپنے
ڈائریکٹ پالن اکاؤنٹ کا استعمال اہل اخراجات 

کی ادائیگی کے لیے نہیں کر پاتا ہے تو کیا 
ہوگا؟

اسکالرشپ اکاؤنٹ کے لیے، جن خاندانوں نے حصہ نہیں لیا، اگر پروگرام 
کا کوئی طالب علم کنڈرگارٹن مکمل کرنے کے بعد 20 سالوں کے اندر 
NYC اسکالرشپ اکأونٹ کے فنڈز کا دعٰوی نہیں کرتا ہے، تو پھر وہ فنڈز 
کالج کے لئے بچت پروگرام کے مستقبل کے طلباء کی معاونت کرنے کے 

لئے واپس  NYC Kids RISE  کو بھیج دیئے جائیں گے۔ 

لیے  کے  طلباء  معذور   NYC Kids RISE کہ کریں  نوٹ  کرم  براہ 
NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ کے فنڈز کو NY ABLE اکاؤنٹ میں منتقل 

کرنے کے طریقے تالش کر رہا ہے۔ 

خاندان  کے  آپ  کے  جس  سے  حوالے  کے  اختیار  کے  اکاؤنٹ  بچت 
مالک ہیں )یعنی اگر آپ ایک علیحدہ NY 529 ڈائریکٹ پالن اکاؤنٹ 
اور  کھولنے  پر  طور  کے  اختیار  کے  بچت  اپنے  میں  پروگرام  کو 
اٹھانے  )فائدہ  بچہ  کا  آپ  اگر  ہیں(،  کرتے  فیصلہ  کا  کرنے  منسلک 
واال( اہل اخراجات کی ادائیگی کے لیے اکاؤنٹ استعمال کرنے کے 

قابل نہیں ہے، تو اس سے آگاہ رہنے کے لیے کئی چیزیں ہیں۔

پہلی جیز، اگر آپ کا اصل فائدہ اٹھانے واال آپ کے 529 اکاؤنٹ کا 
پیسہ استعمال نہیں کر رہا ہے تو، آپ فوری طور پر اس کے لواحقین 
کنبہ  اہل  ہیں۔  سکتے  کر  انتخاب  کا  والے  اٹھانے  فائدہ  نیا  ایک  سے 
کے افراد میں اصل فائدہ اٹھانے والے کے حقیقی بہن بھائی، والدین، 
دادی،  دادا،  چچا،  خالہ،  بھانجے،  بھتیجے،  بہن،  یا  بھائی  چچازاد 

شریک حیات اور بچے شامل ہیں۔ 

بعض  تبدیلیاں  حالیہ  میں  قوانین  کے  ٹیکس  وفاقی  چیز،  دوسری 
کسی  بغیر  پہلے  سے   2026 جنوری   1 میں  صورتوں  مخصوص 
علم  طالب  کسی  کے  جرمانہ  یا  ٹیکس  اسٹیٹ   New York یا وفاقی 
کے 529 اکاؤنٹ کی رقم کو کسی ABLE اکاؤنٹ میں منتقل کرنے 

کی اجازت دیتے ہیں۔ 

سے  اکاؤنٹس  پالن   529 کہ  ہے  ضروری  جاننا  یہ  دیگر،  بصورت 
اطالق  قابل  جو  اخراجات )یا  اہل  استعمال  کا  جس  رقم  وہ  گئی  نکالی 
گیا  کیا  نہیں  منتقل  میں  اکاؤنٹ   ABLE تحت کے  قانون  ٹیکس  وفاقی 
ہے( 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 
لیکن  ہے،  تابع  کے  ٹیکس  مقامی  عائد  پر  کمائی  اور  ریاستی  اطالق 
 New York برائے قانون  ہے۔  ہوتا  نہیں  عائد  جرمانہ  فیڈرل   %10
 New کے غیر اہل نکاسیوں کے لیے New York ،اسٹیٹ کے تحت
York اسٹیٹ کے کسی بھی ایسے ٹیکس بینیفٹ پر دوبارہ قبضہ کرنا 

ہوگا جو شراکتوں پر جمع ہوا ہے۔ 
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5. اگر مجھے یقین نہیں ہے کہ میرا بچہ کالج 
جائے گا تو کیا مجھے اس پروگرام میں حصہ 

لینا چاہیے؟ 
بچے کے تعلیمی مستقبل کے لیے پالن کرنا مشکل ہو سکتا ہے، اس 
کے لیے اکیلے بچت کرنے دیں۔ بہت سے خاندانوں کے لیے، اپنے 
بچوں کو کالج بھیجنا یا یہاں تک کہ ان کے مستقبل کے کیریئر کے 
راستے کے بارے میں سوچنا مختلف وجوہات کی بناء پر مشکل ہو 
سکتا ہے۔ لیکن خاندانوں کو ایسا اکیال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 
NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ جو آپ کا طالب علم ابتدائی 100 $  کے ساتھ 
وصول کرتا ہے، خاندانوں کی آمدنی یا امیگریشن کی حیثیت سے قطع 
نظر ان کے لیے مفت ہے، اور NYC Kids RISE، آپ کے اسکول 
اور آپ کی کمیونٹی کے لیے آپ کے بچے کے مستقبل کی منصوبہ 
ہے۔  کرتا  فراہم  راستہ  ایک  کا  کرنے  مدد  میں  کرنے  بچت  اور  بندی 
ہیں  رہے  رکھ  کھال  دروازہ  لیے  کے  بچے  اپنے  آپ  کر،  لے  حصہ 
لیے  کے  مدد  کی  بچوں  تمام  ہمارے  سمیت  اسکالرشپ  کمیونٹی  تاکہ 
ایک ساتھ کمیونٹیز کو اکٹھا کرنے کی کوششوں سے فائدہ اٹھا سکے، 
جہاں طلباء کے اکاؤنٹس کے لیے مقامی کاروباری ادارے، تنظیمیں، 

پڑوسیوں اور دیگر ادارے فنڈز جمع کر سکتے ہیں۔ 

ABLE 529 .6 اکأونٹ کیا ہے؟
 The Stephen Beck, Jr. Achieving a Better Life Experience
ایکٹ  کے   2014 کرنا(  حاصل  تجربہ  کا  زندگی  )بہتر   )ABLE(
کے ذریعہ مجاز، ABLE اکاؤنٹس ٹیکس سے فائدہ مند بچت گاڑیاں 
ہیں جو ان کے فوائد کھونے کے خطرے کے بغیر معذور افراد کو 
ہیں  دیتی  اجازت  کی  کرنے  بچت  کی  اخراجات  متعلقہ  سے  معذوری 
)کچھ پابندیاں الگو ہوتی ہیں(۔ نیو یارک میں، آفس آف اسٹیٹ کنٹرولر 
)OSC( منتظمین NY ABLE۔ NY ABLE اکاؤنٹس کے بارے میں 
https://www. اور   mynyable.org کیلئے،  معلومات  مزید 
 ablenrc.org/what-is-able/what-are-able-acounts/

مالحظہ کریں۔

7. کالج کے لئے بچت پروگرام کے بارے میں 
مزید معلومات مجھے کہاں سے مل سکتی 

ہے؟ 
کرسکتے  حاصل  معلومات  مزید  سے  اسکول  کے  بچے  اپنے  آپ 
پر الئن  ہاٹ  ہماری  کریں،  مالحظہ   nyckidsrise.org یا،   ہیں، 

7473-543-833  پر کال، یا info@nyckidsrise.org پر ای میل 
کریں۔ سوشل میڈیا پ منسلک رہنے کے لیے، آپ Instagram اور 

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

کر سکتے ہیں۔ 

بچت  اور  اسکالرشپ  پروگرام  بچت  لئے  کے  کالج    NYC Kids RISE
 NYC( تعلیم  محکٔمہ  شہر  انتظام،  نیویارک  کا  جس  ہے  پروگرام  ایک  کا 
شراکت  ساتھ  کے  شہر   New York اور   )Department of Education
داری میں  .NYC Kids RISE, Inc، ایک غیر نفع بخش تنظیم کی جانب سے 
 New( نیویارک کے 529 کالج بچت پروگرام  NYC Kids RISE کیا جاتا ہے۔
York’s 529 College Savings Program( سے نہ ہی منسلک ہے اور 
او  کرتا  سفارش  کی  کاریوں  سرمایہ  اور  ہے  کنندہ  تقسیم  مجاز  کا  اس  ہی  نہ 
نہ ہی سرمایہ کاری کا مشورہ دیتا ہے۔ New York شہر اور  NYC  محکمۂ 
 New York’s 529 تعلیم، نیویارک کے 529 کالج کے لئے بچت پروگرام
College Savings Program( کے لئے پروگرام مینیجر کے ساتھ منسلک 
شدہ نہیں ہے اور کسی مخصوص کالج کی بچت یا دیگر سرمایہ کاری کی 
بچت  لئے  کے  کالج  خاندان  میں  بارے  کے  جن  بشمول  پروگرام،  کے  گاڑی 
پروگرام کے ذریعے جانتے ہیں، کے لئے کوئی گواہی، یا سفارش مہیا نہیں 

کرتا، نہ ہی اس کی ذمہ داری لیتا ہے۔

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