
کالج کے لیے بچت پروگرام 
کے لیے کون اہل ہے؟

 NYC کنڈرگارٹن کے تمام طلبہ جن کا
پبلک اسکول میں )بشمول شرکت 

کرنے والے چارٹر اسکولوں کے( 
اندراج ہو، وہ اپنی فیملی کی آمدنی یا 

امیگریشن کی حالت سے قطع نظر 
حّصہ لینے کے اہل ہیں۔

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۔

اپنے بچے کا NYC اسکالر شپ 
اکاؤنٹ آن الئن فعال کریں اور دیکھیں

اپنی بچتوں کا استعمال آپ 
اپنے بچے کی مستقبل کی 

تعلیم کے لیے کریں!
 NYC آپ اپنے بچے کی اعلی تعلیم کے لیے

اسکالر شپ اکاؤنٹ میں موجودہ رقم کا استعمال 
کر سکتے ہیں جس میں دو سالہ کالج، چار سالہ 
کالج اور نیویارک میں، پوری ریاستہائے متحدہ 

میں اور باہر کچھ اسکولوں میں پیشہ ورانہ 
اورتکنیکی پروگرام شامل ہیں۔

 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 
کالج اور کیریئر ٹریننگ کے لیے فنڈز کی فراہمی کے ساتھ ایلیمنٹری اسکول شروع کریں:

1 

3 

4 

*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۔

اپنا خود کا کالج اور کیریئر کے لیے بچت 
اکاؤنٹ کھولیں

اپنے بچے کی کالج کی تعلیم اور کیریئر ٹریننگ کے لیے بچتیں 
کرنا جاری رکھیں

آپ کالج اور کیریئر کے لیے بچتوں کا ایک اکاؤنٹ کھول 
سکتے ہیں جس کے آپ مالک ہوتے ہیں اور اس کو اپنے 

بچے کے NYC اسکالر شپ اکاؤنٹ سے جوڑ سکتے ہیں۔ 
جب آپ ایسا کریں گے تو NYC Kids RISE مزید 25$ کا 
اسکالرشپ انعام مختص کر دے گی۔ اکاؤنٹ کے اختیارات 

کے بارے میں مزید جاننے کے لیے، مالحظہ کریں
nyckidsrise.org/options۔

آپ، آپ کی فیملی، آپ کی کمیونٹی اور NYC Kids RISE وقت کے ساتھ باہم مل کر بچتیں 
کرنا جاری رکھ سکتے ہیں۔ آپ کے بچے کے پہلے گریڈ سے شروع کرتے ہوئے ان کے 

پانچویں گریڈ کے اختتام تک، NYC Kids RISE آپ کی فیملی کے ذریعہ 100$ کی 
بچتوں پر اتنی ہی رقم شامل کر دے گی۔ ہر اس ڈالر کے لیے جو آپ کی فیملی بچاتی ہے، 
NYC Kids RISE بھی آپ کے بچے کے لیے 1$ بچائے گی۔ اسی انداز میں بچتیں کرنا 

جاری رکھیں جو آپ اور آپ کی فیملی کے لیے مناسب ہو۔ آپ کی کمیونٹی کے ممبران بھی 
کمیونٹی اسکالرشپس کے ذریعہ آپ کے بچے کی تعلیم میں تعاون کر سکتے ہیں۔

اپنے بچے کا NYC اسکالر شپ اکاؤنٹ فعال کرنے  2
کے لیے، Savings Tracker مالحظہ کریں جو 

کہ ایک آن الئن پورٹل ہے جہاں والدین / سرپرست 
اپنے بچے کا NYC اسکالر شپ اکاؤنٹ دیکھ سکتے 
ہیں اور nyckidsrise.org پر آن الئن ایک پروفائل 

 NYC تخلیق کر سکتے ہیں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو
Kids RISE آپ کے بچے کے NYC اسکالرشپ 

اکاؤنٹ میں 25$ کی انعامی رقم جمع کرے گی!

اپنے مربوط کالج کے لیے بچت 
اکاؤنٹ میں کم از کم 5$ جمع کرائیں۔

اپنا پہال ڈپازٹ کریں

(833) 543-7473 | info@nyckidsrise.org

https://nyckidsrise.org/
https://www.nyckidsrise.org/options
https://www.nyckidsrise.org
mailto:info@nyckidsrise.org


بچے کا طالب علم ID نمبر
بچے کی تاریخ پیدائش

بچے کا موجودہ زپ کوڈ
میرا ای میل پتہ

*

اپنے بچے کا NYC اسکالر شپ اکاؤنٹ فعال کریں اور دیکھیں اکاؤنٹ آن الئن 1.

بچت میں آپ کی مدد کے لیے مفید تجاویز: 

اپنے بچے کی کالج کی تعلیم اور کیریئر ٹریننگ کے لیے بچتیں کرنا 4.
جاری رکھیں 

کالج اور کیریئر کے لیے ایسا بچت اکاؤنٹ کھولیں جس کے آپ اپنے 2.
بچے کے فائدہ کے لیے مالک ہوں

خود کار طریقہ سے ایک NYC اسکالر شپ اکاؤنٹ حاصل کریں جس میں NYC Kids RISE کی طرف سے مفت 100$ کی رقم مختص کی گئی ہو۔

دوستوں اور فیملی کو بتائیں کہ کالج اور کیریئر 
ٹریننگ کے لیے بچت کرنا ایک ترجیح ہے

ٹیکس ٹائم کا فائدہ اٹھائیں: آپ اپنے کالج کے 
لیے بچتوں کے اکاؤنٹ میں اپنے ریفنڈ کا 

حّصہ ڈال سکتے ہیں۔
کسی مفت پیشہ ورانہ مالی صالحکار سے 

بات کریں**

بچتوں کا ایک ہدف مقرر کریں
nyckidsrise.org/ کے ذریعہ NYC Kids RISE

 /savings-match پر دستیاب 100$ کی بچت میچ 
رقم کے بارے میں جانیں۔ 

اپنی ڈپازٹس کے لیے بہترین طریقہ منتخب کریں

میں اگلے اقدامات مکمل کروں گا:مجھے ضرورت ہوگی:

تاریخ:تاریخ: وقت:وقت:
جگہ:جگہ: رابطہ:رابطہ:

گھر پر
فون پر

کسی تقریب میں 
دو بدو مالقات میں

اگر آپ کالج کے لیے بچت پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ کو اپنے اسکول کی جانب سے یہ نوٹس موصول ہو کہ آپٹ آؤٹ کی کارروائی شروع ہو گئی ہے تو کوئی اقدام نہ کریں۔

میں اگلے اقدامات مکمل کروں گا:مجھے ضرورت ہوگی:

والدین/سرپرست کا سوشل سیکورٹی نمبر 
 )Social Security Number, SSN(

یا انفرادی ٹیکس دہندہ کا شناختی نمبر 
 Individual Taxpayer Identification(

 )Number, ITIN
ITIN یا SSN طالب علم کا

گھر پر
فون پر

کسی تقریب میں 
دو بدو مالقات میں

ڈپازٹس کے لیے بہترین طریقہ منتخب کریں۔ اختیارات کے لیے بچتوں 
nyckidsrise.org/ سے متعلق مفید تجاویز پر مشتمل ہماری دستاویز

downloadable-resources پر مالحظہ کریں۔

** 

آپ کو یہ نمبر اپنے بچے کے رپورٹ کارڈ پر، اپنے NYC اسکولز اکاؤنٹ )NYC Schools Account( میں  www.mystudent.nyc  پر الگ ان کر کے، یا اپنے بچے کے اسکول کے پیرنٹ کوارڈینیٹر سے  *
پوچھ کر مل سکتا ہے۔

پورے شہر میں 20 سے زیادہ NYC معاشی تقویت کے مراکز )Financial Empowerment Centers( ہیں۔ 311 پر کال کریں اور اپنے سے قریب ترین مقام جاننے کے لیے مفت مالی صالح طلب کریں۔

NYC Kids RISE کا کالج کے لیے بچت پروگرام فیملیوں، اسکولوں اور کمیونٹیز کو ان کے بچے کے مستقبل کے لیے بچت کرنے کے لیے ایک ساتھ کام کرنے کا طریقہ فراہم کرتا ہے۔ یہ ایک اسکالرشپ اور بچت کا پروگرام ہے جسے NYC پبلک اسکول کے تمام طلبہ کے لیے، 
ان کی فیملی کی آمدنی اور امیگریشن کی حالت سے قطع نظر، کالج اور کیریئر ٹریننگ کو اور زیادہ قابل رسائی اور قابل حصول بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ کالج کے لیے بچت پروگرام ایک ذریعہ ہے جس کا استعمال فیملیاں اپنے اسکولوں اور ہمسایوں کے ساتھ مل کر کر سکتی 
ہیں اور اس انداز میں موافق بنا سکتی ہیں جو ان کی زندگیوں کے لیے مناسب ترین ہو اور اپنے بچوں کے لیے ان کے خوابوں کو بہترین سپورٹ کرتا ہو۔ NYC Kids RISE ایک غیر منفعتی تنظیم ہے جو NYC محکمۂ تعلیم )NYC Department of Education( اور سٹی آف نیو 

یارک کے ساتھ مل کر کالج کے لیے بچت پروگرام چالتی ہے۔

(833) 543-7473 | info@nyckidsrise.org

کالج کے لیے بچت پروگرام کا آپ کا پالنر
اب جبکہ آپ سے پروگرام کا تعارف کرا دیا گیا ہے، اس ورک شیٹ کو تیار رکھیں تاکہ آپ کو معلوم رہے کہ جب آپ آپٹ 

آؤٹ کی کارروائی مکمل کر چکیں اور آپ کا NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ کھل چکا ہو تو کون سے اقدامات کرنے ہیں۔

میں اگلے اقدامات مکمل کروں گا:مجھے ضرورت ہوگی:

بینک روٹنگ اور اکاؤنٹ نمبر کی 
معلومات یا شخصی چیک/ منی آرڈر

اپنا پہال ڈپازٹ کریں 3.

گھر پر
فون پر

کسی تقریب میں 
دو بدو مالقات میں

وقت:تاریخ:

رابطہ:جگہ:

UR-JAN 22

http://www.nyckidsrise.org/savings-match/
http://www.nyckidsrise.org/savings-match/
https://nyckidsrise.org/download-resources/
https://nyckidsrise.org/download-resources/
https://www.mystudent.nyc
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