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یہ ہینڈ آؤٹ NYC Kids RISE کے میرا بچہ کالج کی ورکشاپ میں جا رہا ہے )My Kid is Going to College Workshop( کے 
ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگلی دستیاب ورکشاپ کے لیے nyckidsrise.org/events چیک کریں۔ آپ جب اپنے بچے کے تعلیمی 

مستقبل کے بارے میں سوچنا شروع کریں گے اس وقت یہ آپ اور آپ کی فیملی کے لیے تن تنہا حوالہ کا ٹول بھی ہو سکتا ہے۔

 کالجوں اور کیریئر کی 
تربیت کی اقسام

کالجز
مخصوص فیلڈ جیسے بزنس یا لبرل آرٹس میں تدریس فراہم کرنے والے اعلی تعلیم کے ادارے۔

یونیورسٹیاں
متعدد چھوٹے کالجوں پر مشتمل اعلی تعلیم کے ادارے۔

کمیونٹی کالجز
کسی ایسوسی ایٹ ڈگری کے لیے مطلوب کورسز پیش کرنے والے کالج۔ یہ کورس ورک دو سالہ کل وقتی مطالعہ میں مکمل کرنے کے لیے 

بنایا گیا ہے۔

پبلک کالج اور یونیورسٹیاں
بنیادی طور پر سرکاری فنڈنگ سے تعاون یافتہ غیر منفعتی کالج اور یونیورسٹیاں۔

پرائیویٹ کالج اور یونیورسٹیاں
بنیادی طور پر پرائیویٹ فنڈنگ سے تعاون یافتہ غیر منفعتی کالج اور یونیورسٹیاں۔

پروپرائٹری کالج اور یونیورسٹیاں
منفعتی کالج اور یونیورسٹیاں۔

حرفتی تربیت
 اسکولوں، کالجوں، ایجنسیوں، یونینوں اور آجروں کے ذریعہ پیش کردہ ایسے پروگرام جو مخصوصی کیریئر یا نوکری کے لیے ہنر 

کی اہلیت پر فوکس کرتے ہیں۔

تکنیکی اسکول
انجینئرنگ، طبعی سائنس اور علم ریاضی جیسے شعبوں میں تخصص رکھنے والے تعلیمی ادارے۔

آرٹ اسکول اور کنزرویٹریز
ویزوئل اور پرفارمنگ آرٹس پر فوکس کرنے والے کالج۔ داخلہ کے لیے، طلبہ کا فیصلہ زیادہ تر ان کے فنکارانہ ہنر یا قابلیت پر کیا جاتا ہے۔

لبرل آرٹس کالج
وہ کالجز جو ہیومنٹیز، معاشرتی علوم اور سائنس میں بہت ساری اقسام کے کورسز پیش کرتے ہیں۔

http://nyckidsrise.org
tel:18335437473
https://nyckidsrise.org/events/
https://nyckidsrise.org/


حاضری کی کل الگت
حاضری کی کل الگت میں بال واسطہ اور بالواسطہ الگتیں 

شامل ہیں۔ کالج اور کیریئر کی تربیت کے لیے جانے کی 
پوری تیاری کرنے کے واسطے، آپ کے پاس دونوں کا 

احاطہ کرنے کا منصوبہ ہونا ضروری ہے۔ بال واسطہ 
الگتیں وہ الگتیں ہیں جو بل پر ظاہر ہوتی ہیں۔ اس میں 

ٹیوشن اور فیس اور کچھ صورتوں میں کمرہ اور بورڈ 
شامل ہے۔ بال واسطہ الگتیں آپ کے بلوں پر ظاہر نہیں 
ہوتی ہیں لیکن کالج اور کیریئر کی تربیت میں کامیاب 
ہونے کے لیے ان کا محیط ہونا ضروری ہے۔ اس میں 

اسکول آمد و رفت کا سفر )میٹرو کارڈ، بس ٹکٹ، جہاز 
ٹکٹ(، کتابیں، رسد اور ذاتی اخراجات شامل ہیں۔

یہ صفحہ کالج جانے کی اوسط الگتوں کا ایک مجموعی جائزہ فراہم کرتا ہے۔ 
براہ کرم نوٹ کر لیں کہ الگتیں سال در سال کی بنیاد پر تبدیل ہو سکتی ہیں۔

کالج کی الگتیں
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SUNY STONY BROOK
2021‑2022 حاضری کی کل الگت فی سال

  یہ ایک پبلک یونیورسٹی ہے جو 	 
State University of New York )SUNY( system کا حصہ ہے۔ 

  یہاں پیش کردہ الگتیں SUNY Stony Brook میں زیر تعلیم طالب علم کے لیے 	 
ہیں اور امکانات یہ ہیں طالب علم اس اسکول میں مشترک خوابگاہ میں رہے گا۔

$26,064 بال واسطہ الگتیں: 
$7,070 درون ریاست ٹیوشن فیس 
$3,490 اوسط متفرق فیس 
$15,504 رہائش اور کھانے 

$3,320 بالواسطہ الگتیں: 
$900 کتابیں اور رسد 
$500 نقل و حمل 
$1,920 ذاتی اخراجات 

$29,384 حاضری کی کل الگت: 

الگت الگت کی قسم 

CUNY BARUCH
2021‑2022 حاضری کی کل الگت فی سال*

 یہ ایک پبلک چار سالہ کالج ہے۔ 	 
 یہ )City University of New York ) CUNY system کا حصہ ہے	 
 سرکاری ادارہ درون ریاست مکینوں کے لیے درون ریاست ٹیوشن کے فوائد پیش کرتا 	 

ہے۔ یہ پیسے بچانے کا ایک طریقہ اور NY میں پڑھنے کی ایک زبردست وجہ ہے۔

*صحت بیمہ کے بغیر

*مشترک خوابگاہ نہیں ہے

SYRACUSE UNIVERSITY
2021‑2022 حاضری کی کل الگت فی سال*

 یہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے۔ 	 
  یہاں پر پیش کردہ الگتیں Syracuse کے اندر سینئر کالج میں زیر 	 

تعلیم طالب کے لیے ہیں۔

$74,486 بال واسطہ الگتیں: 
$55,920 ٹیوشن 
$1,671 اوسط متفرق فیس 
$16,895 رہائش اور کھانے 

$3,410 بالواسطہ الگتیں: 
$1,582 کتابیں اور رسد 
$719 نقل و حمل 
$1,109 ذاتی اخراجات 

$77,896 حاضری کی کل الگت: 

الگت الگت کی قسم 

$7,462 بال واسطہ الگتیں: 
$6,930 ٹیوشن 
$532 اوسط متفرق فیس 

$10,282 بالواسطہ الگتیں: 
$1,364 کتابیں اور رسد 
$1,122 نقل و حمل 
$4,660 کمرہ اور بورڈ 
$1,360 غذا )لنچ( 
$1,776 ذاتی اخراجات 

الگت الگت کی قسم 

$17,744 حاضری کی کل الگت: 

http://nyckidsrise.org
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$2,000 بالواسطہ الگتیں: 
$1,000 کتابیں 
$750 ذاتی اخراجات 
$250 نقل و حمل 

$26,419 بال واسطہ الگتیں: 
$7,070 ٹیوشن 
$3,249 فیس 
$16,100 رہائش اور کھانے 

گرانٹس اور اسکالرشپس
 یہ حکومت، نجی تنظیموں یا کالجوں کے ذریعے فراہم کردہ وہ پیسہ 

ہوتا ہے جو واپس ادا نہیں کرنا ہوتا ہے۔

لون
 لون واپس ادا کرنا ضروری ہے اور عموماً حکومت کے ذریعے فراہم کیا 
جاتا ہے لیکن بینک یا نجی تنظیم کی طرف سے بھی فراہم کیا جا سکتا ہے۔

وفاقی عملی مطالعہ
یہ حکومت کی جانب سے وہ پیسہ ہوتا ہے جو طلبہ کالج میں داخل ہو جانے پر 

نوکری تالش کر لینے کے بعد کما سکتے ہیں۔

NYC اسکالر شپ اکاؤنٹ
NYC اسکالرشپ اکاؤنٹس NYC Kids RISE کی زیر ملکیت اور زیر انتظام ہیں 

اور آپ کو ایک شروعاتی 100$ موصول کرنے، انعامات کمانے اور کمیونٹی 
کے اسٹاک ہولڈر سے زر تعاون موصول کرنے کا موقع دیتے ہیں۔

کل الگت برائے 
حاضری: 

$28,419

$2,000

$5,919

$5,500
لون:

عملی مطالعہ:

بقیہ بیلنس:

$15,000

 اسکالرشپس 
اور گرانٹس: 

آپ کی فیملی کا بچت اکاؤنٹ
NYC Kids RISE خود اپنا بچت اکاؤنٹ کھولنے میں فیملیز کی مدد کرتا ہے اور 

اسے اسکالرشپ اکاؤنٹ سے لنک کرتا ہے، جس سے آپ کو اپنے لیے درست رقم 
اور تعدد کے مطابق بچت کرنے کی سہولت ملتی ہے۔

آپ کے بچے کے کالج اور کیریئر کی تربیت کی فنڈنگ میں آپ کی مدد کے لیے متعدد مآخذ دستیاب ہیں۔ 

فنڈنگ کے مآخذ
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الگت کل الگتالگت کی قسم 

$28,419

کالج کی فنڈنگ کے مآخذ

 BINGHAMTON UNIVERSITY الگتیں 
]AID-O-METER[ برائے ایڈ-او-میٹر

کالج کے لیے بچت پروگراممالی امداد

ذیل میں بنگھمٹن یونیورسٹی جانے کا منصوبہ بنانے والے طالب علم کے لیے الگتوں کا نمونہ اور 
ان کو پیش کی جانے والی امداد ہے۔ 

حاضری کی کل الگت کا نمونہ 

مالی امداد کا نمونہ

طلبہ Binghamton University جانے کی اپنی الگت کی فنڈنگ کس طرح کریں گے؟ 
کیا کوئی چیز چھوٹ رہی ہے؟ فرق کو نشان زد کرنے کے لیے آپ کیا چیز استعمال کر 

سکتے ہیں؟ اپنے جوابات ذیل کے ایڈ‑او‑میٹر میں پُر کریں: 

کل امدادمالی امداد کی قسم

$15,000 گرانٹ اور اسکالرشپس: 

$4,000 TAP گرانٹ 
$4,000 Pell گرانٹ 

$7,000 ادارہ جاتی علمی اسکالرشپ 

$2,000 عملی مطالعہ: 

$5,500 وفاقی طالب علم کے لون 

$2,000 عملی مطالعہ 

$5,500 لون: 

رقم

$22,500
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