
کالج کے لیے بچت پروگرام 
کے لیے کون اہل ہے؟

کنڈرگارٹن کے ان تمام طلبہ کے 
لیے جن کا NYC پبلک اسکول میں 
)بشمول شرکت کرنے والے چارٹر 

اسکولوں کے( اندراج ہو، ان کی 
فیملی کی آمدنی یا امیگریشن کی 

حالت سے قطع نظر۔

خود کار طریقے سے ایک NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ 
)NYC Scholarship Account( حاصل کرنے کے 

لیے جس میں NYC Kids RISE کی طرف سے آپ کے 
بچے کے نام سے مفت 100$ کی رقم جمع کرا دی گئی ہو، 

بس جب آپ کو اس بات کا نوٹس موصول ہو کہ آپٹ آؤٹ 
کی کارروائی شروع ہوگئی ہے تو کچھ بھی اقدام نہ کریں۔

بلڈنگ بالک # 2: 
اپنا خود کا کالج اور کیریئر 
کے لیے بچت اکاؤنٹ کھولیں

بلڈنگ بالک # 1: 
اپنے بچے کا NYC اسکالرشپ 

اکاؤنٹ فعال کریں اور دیکھیں 

اپنے بچے کی 
مستقبل کی تعلیم 

کے لیے ان وسائل 
کا استعمال کریں!

 بلڈنگ بالک # 3:
 اپنا پہال ڈپازٹ کریں

 کالج کے لیے بچت پروگرام 
)Save for College Program( کا آپ کا سفر

ہم لوگ باہم مل کر کالجوں اور کیریئر کی ٹریننگ کے لیے بچت کر رہے ہیں۔ ان اقدامات کے ذریعہ اپنے بچے 
کے مستقبل کے لیے فنڈز کی فراہمی کے ساتھ ایلیمنٹری اسکول شروع کریں:

(833) 543-7473 | info@nyckidsrise.org
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آپ اور آپ کی کمیونٹی آپ کے بچے کے 
کالج کی تعلیم اور کیریئر کی تربیت کے 

لیے بچتیں کرنا جاری رکھتے ہیں
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*کسی NYC پبلک اسکول میں )بشمول شرکت کرنے والے چارٹر اسکولوں کے( داخلہ لینے واال کنڈرگارٹن کا ہر طالب علم NYC Kids RISE کے کالج کے لیے بچت پروگرام میں شرکت کا اہل ہے۔ پروگرام کو پہلی بار 
2017 میں جغرافیائی خطہ اسکول ڈسٹرکٹ 30 میں شروع کیا گیا تھا۔ تو اب یہ پانچویں سال میں، K-4th گریڈ والی فیملیاں جغرافیائی خطہ اسکول ڈسٹرکٹ 30 میں 39 پائلٹ اسکول سے شرکت کرنے کی اہل ہیں۔ UR_JAN 22


