
NYC Kids RISE এর সেভ ফর কলেজ প্রোগ্রোম (Save for College Program) পরিবাি, স্কুল ও করিউরিটিগুললকক 
তাকেিসন্াকিি ভরবষ্যকতি জি্য সঞ্চয় ও রবরিকয়াগ কিাি জি্য একসকগে কাজ কিাি উপায় সিবিাহ ককি। এটি একটি স্লািশিপ 
এবং সসরভংস কি্মসূচি যা সিকািী স্কু কলি শিক্ার্মীকেি জি্য ককলজ ও সকরিয়াি প্রশিক্ণকক আিও সহজলভ্য ও অজ্ম িসাধ্য ককি 
সতালাি জি্য পরিকল্পিা কিা হকয়কে।

NYC সিকািী স্কু কল (অংিগ্রহণকািী িাি্ম াি স্কুলসহ) ভরত্ম  সিস্ত রকন্ািগাকি্ম ি শিক্ার্মী অংিগ্রহকণি সযাগ্য, তাকেি পরিবাকিি আয় বা অরভবাসকিি 
অবস্া রিরব্মকিকষ।

করোররো অংশগ্হণ করলে পরোলর?

যাকত প্ররতটি NYC সিকািী স্কু কলি শিক্ার্মী বড় স্বপ্ন সেখকত পাকি, আটর্মক সম্পে ততরি কিকত পাকি যা তাকেি ককলজ ও সকরিয়াি প্রশিক্কণি জি্য 
ব্যবহাি কিা সযকত পাকি, এবং িলাি পকর তাকেি করিউরিটিি কাে সরকক সহায়তা সপকত পাকি।

এটি সকন তেরর কররো হলেছিে?

সকুসংবাে! আপিাি সন্াি স্বয়ংটরিয়ভাকব সসভ ফি ককলজ পপ্রাগ্রাকি িটরভকুক্ত হকব যরে িা আপরি "অপ্ট-আউি" কিাি িাধ্যকি অংিগ্রহণ িা কিাি 
টসদ্ান্ সিি। আপনরোর েন্রোলনর জন্য একটি রিনরোমেূ্য NYC স্কেরোরশশপ অ্যরোকরোউন্ট (NYC Scholarship Account) সপলে আপনরোলক 
সকরোলনরোরকিু করলে হলি নরো। 

আপরন কীভরোলি অংশগ্হণ করলিন?

কি্মসূচিটি পরিবাি, স্কুল এবং করিউরিটিগুললকক তাকেি সন্ািকেি ভরবষ্যকতি জি্য একসাকর একটি রভরতি ততরি কিাি অিকুিরত সেয়:

•  ্ ছেটি অংশগ্হণকরোরী শশক্রোর্ীর জন্য একটি NYC স্কেরোরশশপ অ্যরোকরোউণ্ট ্দরোন কররো 
সকল শিক্ার্মী তাকেি তিকফ NYC Kids RISE দ্ািা প্রেতি একটি $100 প্রাররিক বিাকদেি একটি NYC স্লািশিপ অ্যাকাউন্ট পায়। প্রািটভিক 
রিওয়ার্ম  চহসাকব $200 পয্মন্ সংগ্রহ কিাি সকুকযাগও আকে। 

•  পররিরোরগুলেলক েরোলদর রনজস্ব েঞ্চে পররকল্পনরো তেরর করলে িুে এিং ের্য রদলে েহরোেেরো কররো 
পরিবািগুলল তাকেি সন্াকিি NYC স্লািশিপ অ্যাকাউন্ট সটরিয় কিাি পকি, অিলাইি প্্যািফকি্মি িাধ্যকি তাকেি িাললকািাধীি একটি ককলজ 
ও সকরিয়াি সসরভংস অ্যাকাউন্ট খকুলকত এবং সংযকুক্ত কিকত পাকি। তািপি, পরিবািগুলল এিি উপাকয় এবং পরিিাকণ সঞ্চয় কিা শুরু কিকত পাকি 
যা তাকেি অকর্মি জি্য অর্মপূণ্ম।

•  েরোলদর েন্রোনলদর NYC স্কেরোরশশপ অ্যরোকরোউন্টগুলেলে রিরনলেরোগ কররোর জন্য করমউরনটিগুলেলক একেরোলর করোজ করলে উৎেরোছহে কররো 
ব্যবসা, সংস্া, প্ররতষ্াি, এবং অি্যাি্য ব্যটক্তিা NYC স্লািশিপ অ্যাকাউকন্ট অবোি রেকত পাকি। এই অবোিগুলল প্ররতটি সন্াকিি অ্যাকাউকন্ট 
রাকা অর্ম আিও বৃচদ্ ককি এবং প্ররতটি সন্াকিি সাফকল্যি জি্য তাি করিউরিটিি সহায়তা প্রেি্মি ককি। 

•  কলেলজর ও সকররেরোর ্শশক্লণ স�রোগদরোলনর ্ে্যরোশরোলক শটতিশরোেী কররো 
স্কুলগুললকত এবং আকিপাকিি এলাকা জকুকড় িাইলক্াি ইকভন্ট, টরিয়াকলাপ, এবং প্রিািারভযািগুলল শিক্ার্মীকেি তাকেি ভরবষ্যকতি জি্য কী সভিব 
তা কল্পিা কিকত সাহায্য ককি।

•  ক্রোেরুলম আরর্ক শশক্রো সশখরোলনরো
শিক্ার্মীিা বয়স-উপযকুক্ত আটর্মক শিক্া পায় যা রকন্ািগাকি্ম ি সরকক শুরু হয়।

এটি কীভরোলি করোজ কলর?

আরও জরোননু: আপিাি সন্াকিি স্কু কলি সাকর করা বলকুি বা NYC Kids RISE-এি সাকর সযাগাকযাগ করুি (833) 543-7473 
িম্বকি, info@nyckidsrise.org এ অরবা www.nyckidsrise.org সেখকুি।

একটি লাভের উভদেশ্যহীন সংস্া, NYC Kids RISE, সসে ফর কভলজ প্াগ্াম পররচালনা করার জন্য 
টসটি অফ রনউ ইয়ক্ক  এবং NYC শশক্া রবোভের (NYC Department of Education) সাভে কাজ কভর।
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