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پروگرام کی اہلیت

 NYC Kids 1. میری امیگریشن کی صورت حال
RISE کالج کے لئے بچت پروگرام میں میری 
شرکت کی اہلیت پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ 

یہ اثر انداز نہیں ہوتی ہے! اہل طلباء امیگریشن کی حیثیت سے قطع 
نظر کالج کے لئے بچت پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اس میں 
 )NYC Scholarship Account( اکاؤنٹ  اسکالرشپ    NYC
حاصل کرنا اور اپنے ذاتی کالج کے لئے بچت اکاؤنٹ کھولنا شامل 

ہے۔ 

اسکالرشپ   NYC اور کروانے  میں  پروگرام  اندراج  کا  بچہ  کے  آپ 
سوشل  ذاتی  کا  آپ  کو  خانہ  اہل  لئے  کے  کرنے  حاصل  اکاؤنٹ 
 )ITIN( یا انفرادی ٹیکس اداکار شناختی نمبر )SSN( سیکورٹی نمبر

فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 

اکأونٹ  اسکالرشپ   NYC آیا کہ  ہوئے  کرتے  غور  پر  بات  اس  تاہم، 
کے ساتھ بجت کے لیے اپنا ذاتی بچت اکاؤنٹ کھولیں یا نہیں، براہ کرم 
نوٹ کریں کہ پروگرام کے ذریعے فی الحال اس دستیاب بچت اکاؤنٹس 
کھولنے کے لیے یا تو سوشل سیکورٹی نمبر )SSN( یا انفرادی ٹیکس 
دہندہ شناختی نمبر )ITIN( درکار ہوتی ہے۔ اس کے عالوہ، اگر آپ 
NY 529 ڈائریکٹ پالن )NY 529 Direct Plan( اپنے بچت اکاؤنٹ 
کے اختیار کے طور پر کھولنے اور منسلک کرنے کا انتخاب کرتے 

ہیں، تو آپ کے لیے امریکی شہری یا تصدیق شدہ امریکی پتہ کا حامل 
غیر ملکی رہائشی کی IRS کی وضاحت کی تکمیل کرنا الزمی ہوگا۔ 
اگر آپ کے پاس یہ معلومات نہیں ہیں، تو یاد رکھیں کہ آپ کے بچے 
کیلئے خاندان کا رکن یا قابل اعتماد دوست اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ 
 رہائشی غیر ملکی کی IRS تعریف سے متعلق مزید معلومات کے لیے
https://www.irs.gov/individuals/international-
taxpayers/determining-alien-tax-status مالحظہ کریں۔

مفت NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ موصول کرنے اور باقی رکھنے کے 
لئے آپ کو اپنا ذاتی کالج بچت اکاؤنٹ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 

اپنے کالج کے لیے بچت کے اختیارات کے بارے میں مزید جاننے 
nyckidsrise.org/ ،سے رابطہ کریں NYC Kids RISEکے لئے
options مالحظہ کریں، یا کالج کے لئے بچت پروگرام میں شرکت 
کریں۔ کالج کے لئے بچت پروگرام کے بارے جاننے کے لیے درکار 
معلومات حاصل کرنے میں آپ اور آپ کے خاندان کی مدد کرنے کے 

لئے ہمارا بہزبانی عملہ دستیاب ہے۔
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اس اعالمیہ میں اپنے خاندان کی امیگریشن کی کیفیت اور دستاویزات کی بنیاد پر پروگرام میں شامل ہونے اور استعمال کرنے کے طریقوں کے 
بارے میں اکثر پوچھے گئے سواالت شامل ہیں۔ کالج کے لئے بچت پروگرام (Save for College Program) کے بارے میں مزید معلومات 
کے لیے، nyckidsrise.org/questions-and-answers مالحظہ کریں یا NYC Kids RISE کو 7473-543- 833 پر کال کریں۔ کالج 
کے لئے بچت پروگرام کے بارے جاننے کے لیے درکار معلومات حاصل کرنے میں آپ کی مدد کرنے کے لئے ہمارا بہزبانی عملہ دستیاب ہے۔ 

ہم کبھی بھی آپ سے آپ کی امیگریشن کیفیت بتانے کو نہیں کہیں گے۔ 
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امیگریشن کی صورتحال اور دستایزات
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آپ کے بچے کا  NYC  اسکالرشپ اکاؤنٹ

2۔ کالج کے لئے بچت پروگرام میں میرے بچے 
کو مندرج کرنے اور اپنا NYC اسکالرشپ 

اکاؤنٹ کھولنے کے لئے میرے اور میرے بچے 
کے بارے میں NYC Kids RISE کو کون سی 

معلومات موصول ہوتی ہے؟
 NYC( محکمہ تعلیم N`YC ہر حصہ لینے والے طالب علم کے لئے
 NYC Kids RISE کی جانب سے )Department of Education

کو معلومات کے مندرجہ ذیل حصے موصول ہوتے ہیں:

 پروگرام کے لئے منفرد طالب علم اور والدین کے شناختی نمبرز؛ 	 

 طالب علم کا مکمل نام؛ 	 

 طالب علم کی تاریخ پیدائش؛ 	 

 طالب علم کے گھر کا پتہ؛ 	 

 آیا طالب علم کے گھر کا پتہ تبدیل ہوتا ہے؛ 	 

 طالب علم کے کھر کا فون نمبر؛ 	 

 طالب علم کے اسکول کا نام؛ 	 

 طالب علم کے موجودہ گریڈ کی سطح؛ 	 

 طالب علم کے گھر میں بولی جانے والے زبان 	 

ہوں، 	  کوئی  اگر  منتقلیاں،  والی  جانے  کی  میں  اسکولوں   دیگر 
NYC پبلک اسکول کے اندر اور باہر دونوں۔ 

اسی طرح، NYC Kids RISE کو شرکت کنندہ ہر ایک طالب علم کے 
لیے دو تک والدین کی مندرجہ ذیل معلومات موصول ہوتی ہے: 

 والدین/سرپرست کا مکمل نام؛ 	 

 والدین/سرپرست کا ای میل پتہ؛ 	 

 والدین/سرپرست سیل اور/یا دیگر فون نمبر۔ 	 

یہ اسی طرح کی معلومات ہے جو آپ اسکول میں اپنے بچے کو اندراج 
کرتے وقت "بلیو کارڈ" پر جمع کرتے ہیں۔ 

اس ڈیٹا کی مدد سے NYC Kids RISE کو شرکت کرنے والے ہر بچے 
کے لیے ایک NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ بنانے اور اکأونٹ میں 100$ 

جمع کرانے میں مدد ملے گی۔

اسکالرشپ فنڈز کی New York کے 529 کالج بچت پروگرام ڈائریکٹ 
پالنمیں سرمایہ کاری کی جاتی ہے، اکاؤنٹ کی ایک قسم جسے خاص 
طور پر اسکول کے لئے بچت کرنیوالے خاندانوں کی مدد کرنے کے 
مالیاتی  اکاؤنٹ،  اسکالرشپ    NYC  کا بچے  کے  آپ  ہے۔  گیا  بنایا  لئے 
منڈیوں اور سرمایہ کاری کی کارکردگی پر منحصر وقت کے ساتھ رقم 
حاصل یا کھو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بچے کے  NYC  اسکالرشپ 

اکاؤنٹ میں دستیاب رقم جو وہ بچہ کالج میں جائے گا، تو ہو سکتا ہے 
کرائی  جمع  ذریعہ  کے   NYC Kids RISEمیں اکاؤنٹ  وقت  اس  وہ 

گئی رقم سے زیادہ یا کم ہو۔

3. ہماری ذاتی معلومات کا استعمال کیسے 
کیا جا رہا ہے؟ 

کو  معلومات  بنیادی  اس  متعلق  کے  خاندانوں  والے  کرنے  شرکت 
طالبعلم کے  NYC  اسکالرشپ اکأونٹ کو ترتیب دینے اور خاندانوں 
رابطہ  سے  خاندانوں  متعلق  کے  پروگرام  بچت  لئے  کے  کالج  کو 
کرنے اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام کی کامیابی کی قدرپیمائی کے لیے 
استعمال کیا جائے گا۔ آپ کے بچہ کا پروگرام میں داخلہ ہو جانے کے 
بعد، آپ NYC Kids RISE کو فراہم کردہ رابطہ معلومات اپ ڈیٹ 
ای  سے  طرف  کی  پروگرام  بچت  لئے  کے  کالج  اور  ہیں  سکتے  کر 
میلز موصول ہونے پر ان سبسکرائب پر کلک کر کے مواصالت کی 
 کچھ خاص قسموں سے ان سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اپنے بچے کا
لئے،  کے  کرنے  فعال  اور  دیکھنے  اکاؤنٹ  اسکالرشپ   NYC
nyckidsrise.org مالحظہ کریں اور "اکاؤنٹ فعال کریں" پر کلک 

کریں۔ 

VistaShare .4 کیا ہے، اور کالج کے لئے 
بچت پروگرام سے اس کا تعلق کیسے ہے؟

 NYC Kids ایک ٹیکنالوجی کمپنی ہے جس کے ساتھ VistaShare
کو  معلومات  ذاتی  کی  سرپرستوں   / والدین  اور  بچوں  نے   RISE
حفاظت سے محفوظ رکھنے واال سافٹ ویئر فراہم کرنے اور ان کے 
NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ بنانے کے لیے معاہدہ کیا ہوا ہے۔ سیونگز 
سافٹ  کا   VistaShare واال کہالنے   )Savings Tracker( ٹریکر 
کے  ان  کو  ممبران  کے  خانہ  اہل  مجاز  کے  بچوں  کنندہ  شرکت  ویئر 
اسکالرشپ اکاؤنٹ کو دیکھنے، اور اگر وہ چاہیں تو خود ان کے اپنے 

کالج سیونگز اکاؤنٹ کو منسلک کرنے دیتا ہے۔ 

Vista Share .5 کو میرے بچے کی اور 
میری کون سی ذاتی معلومات موصول ہوگی؟ 

VistaShare کو اس سافٹ ویئر تک رسائی حاصل ہے جو شرکت 
کنندہ کی معلومات کو اسٹور کرتا ہے تاکہ یہ تکنیکی معاونت فراہم کر 
سکے۔ یہ سافٹ ویئر محکمۂ تعلیم کے ذریعہ فراہم کردہ خاندانوں کی 
بنیادی معلومات، ہر ایک شرکت کنندہ کو عطا کردہ اسکالرشپ فنڈز 
اکاؤنٹ  اسکالرشپ  کردہ  لنک  ذریعہ  کے  خاندان  کسی  اور  قدر،  کی 

سے حاصل کردہ معلومات کو اسٹور کرتا ہے۔ 

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



سوال و جواب

Vanguard .6 کیا ہے، اور اس کا تعلق 
میرے بچے کے NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ 

سے کیسے ہے
پالن  ڈائریکٹ   NY 529 برائے منیجر  کاری  سرمایہ   Vanguard
ہے، جو جگہ ہے وہاں NYC  اسکالرشپ اکاؤنٹ کی سرمایہ کاری 
کی جاتی ہے۔ آپ کے بچے کے NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ میں سرمایہ 
کاری کے لیے Vanguard کو آپ کے بچے یا آپ کے خاندان کے 
دوسری  کوئی  یا  اسکول،  )بشمول،  معلومات  بھی  کوئی  میں  بارے 
 NYC Kids بجائے،  کے  اس  ہے۔  ہوتی  نہیں  موصول  معلومات( 
RISE اور VistaShare NYC اسکالرشپ اکاؤنٹس کے بارے میں 

تمام ذاتی معلومات کو ہینڈل کرتے ہیں۔

7. کیا NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ حاصل کرنے 
سے "پبلک چارج" کے اصول کے تحت میری 

امیگریشن کی حیثیت پر کوئی اثر پڑ سکتا 
ہے؟

کے  اصول  کے  چارج  پبلک  ہونے  اکاؤنٹ  اسکالرشپ   NYC ،نہیں
تحت عوامی فائدے میں شمار نہیں ہوتا ہے اور اس اصول کے تحت 
اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ پبلک چارج کے اصول کے بارے میں 
مزید معلومات کے لیے، ActionNYC کو 0365-354- 800 پر 
کرنے  فراہم  خدمات  قانونی  امیگریشن  محفوظ  مفت،  اور  کریں  کال 

والے سے مشورہ کرنے کے لیے "پبلک چارج" کہیں۔

8. کیا میں اپنے بچے کے NYC اسکالرشپ 
اکاؤنٹ میں خود اپنی رقم کی بچت کر سکتا 

ہوں؟ 
ذاتی  اپنی  میں  اکاؤنٹس  اسکالرشپ   NYC انفرادی خاندان  نہیں،  جی 
رقم جمع نہیں کرا سکتے۔ NYC Kids RISE خاندانوں کی اس بات پر 
غور کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، کہ وہ کالج کے لیے بچت کا 
اپنا اکأونٹ کھلولیں اور اس میں رقم جمع کریں۔ کمیونٹی کے اراکین، 
بشمول تنظیمیں اور دیگر کاروباری ادارے، NYC Kids RISE کو 

عطیات دے کر طلباء کے ایک گروپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ 

9. اگر مجھے جال وطن کیا جاتا ہے تو میرے 
بچے کے NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ میں کی 

رقم کا کیا ہوگا؟ 
آپ کا بچہ NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ کا فائدہ اٹھانے واال ہے اور وہ رقم 
استعمال کرنے کا اہل ہے چاہے آپ ریاستہائے متحدہ میں نہیں رہتے 
ہوں۔ آپ کا بچہ اس رقم کو کسی بھی اہل اعلی تعلیم کے اخراجات کے 
اور  ملک  پورے   ،New York میں اس  ہے۔  سکتا  کر  استعمال  لئے 
دوسرے ممالک میں کالج اور کیریئر کے تعلیمی پروگرام شامل ہیں۔

10. اگر ہم بچے کے ہائی اسکول سے 
گریجوئیٹ ہونے سے پہلے اپنے موجودہ 

ڈسٹرکٹ سے چلے جاتے ہیں، تو میرے بچے 
کے اسکالرشپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ 

ایک مرتبہ آپ کے بچہ کو  NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ مل جانے کے 
یارک  نیو  وہ  اگر  گی  رہے  حاصل  رسائی  تک  اکأونٹ  اس  انہیں  بعد 
شہر کے کسی اور پبلک ڈسٹرکٹ یا چارٹر اسکول میں چلے جاتے 
ہیں۔ آپ کا بچہ کچھ مخصوص اضافی ریوارڈز کی اہلیت جاری رکھ 
سکتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ  NYC  پبلک اسکول سسٹم سے چال جاتا ہے، 
تو آپ کا بچہ پھر بھی  NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ میں پہلے سے موجود 
اضافی  بھی  کے  قسم  کسی  وہ  لیکن  ہے،  سکتا  کر  استعمال  کا  فنڈز 

ریوارڈز کے لیے اہل نہیں ہو گا۔ 

اپنا ذاتی کالج کے لیے بچت اکاؤنٹ کھولنا

11.  اگر میں خود اپنا NY 529 براہ راست 
پالن اکاؤنٹ کھولتا ہوں، تو NY 529 براہ 
راست پالن کو کس قسم کی معلومات میرے 

بچے اور میرے بارے میں موصول ہوتی ہے؟
انتخاب  کا  کھولنے  اکاؤنٹ  پالن  راست  براہ   NY 529 آپ  اگر 
راست  براہ   NY 529 کو  معلومات  ذاتی  کردہ  جمع  تو  ہیں  کرتے 
 Ascensus Broker پالن کے ریکارڈ میں برقرار رکھا جائے گا۔
برقرار  کو  ریکارڈوں  ان   Vanguard اور   Dealer Services
 P.O. Box 55440, Boston, سے  ان  ہیں۔  دار  ذمہ  کے  رکھنے 
ذریعے  کے  ٹیلیفون  یا  ذریعے  کے  ڈاک  پر   MA 02205-8323

NYSAVES-877-1 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ 
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ایکٹ پروگرام  بچت  ٹیوشن  چوائس  کالج  اسٹیٹ   نیویارک 
 )New York State College Choice Tuition Savings(
 Article 14-A of the(  14-A دفعہ  کا  قانون  تعلیمی  نیویارک 
کے  کوڈ  محصول  داخلی  اور   )New York Education Law
ہے۔  گئی  لی  جمع  معلومات  ذاتی  سے  آپ  تحت  کے   529 سیکشن 
آپ کی جمع کردہ ذاتی معلومات کا استعمال )NY 529 براہ راست 
پالن( پروگرام میں آپ کی شراکت کے ریکارڈ اور ان شراکت سے 
حاصل ہونے والی آمدنی کو برقرار رکھنے کے لئے کیا جائے گا۔ آپ 
کی درخواست پر لین دین کی کارروائی کرنے کے لئے بھی اس کا 
استعمال کیا جائے گا۔ اگر آپ مطلوبہ معلومات پیش کرنے سے انکار 
کرتے ہیں تو آپ کے لئے )NY 529 ڈائریکٹ پالن( پروگرام میں 
پروگرام  پالن(  ڈائریکٹ   NY 529( یا ہے  سکتا  ہو  ناممکن  اندراج 
کے لیے آپ کی درخواست پر لین دین کی کارروائی کرنا ناممکن ہو 
سکتا ہے۔ اکأونٹ کھلوانے کے طریقے بارے میں مزید معلومات کے 

لیے، مالحظہ کریں nyckidsrise.org/options۔

 NY 529 12.  اگر میں اپنے بچے کے لیے
ڈائریکٹ پالن اکاؤنٹ کھولتا ہوں تو میری 

معلومات کس کے ساتھ شیئر کی جائے گی؟ 
NY 529 اکاؤنٹ کے مالکان کے بارے میں کچھ معلومات امریکی 
داخلی آمدنی سروس )IRS( اور New York ریاست محکمۂ ٹیکس 

اور فائنانس کو ٹیکس کے مقاصد کے لیے بھیجتا ہے۔

13. کیا مجھے اپنا ذاتی NY 529 ڈائریکٹ 
پالن اکاؤنٹ کھولنے کے لیے سوشل 

سیکورٹی نمبر یا انفرادی ٹیکس دہندہ شناختی 
نمبر (ITIN) کی ضرورت ہے؟

جی ہاں۔ NY 529 ڈائریکٹ پالن اکاؤنٹ کھولنے کے لیے آپ کے 
اگر  ہے۔  ضروری  ہونا   ITIN یا نمبر  سیکورٹی  سوشل  درست  پاس 
یہ معلومات فراہم نہیں کرتے ہیں تو آپ کا NY 529 ڈائریکٹ پالن 
امریکی  اشتراک  کا  معلومات  کی  طرح  اس  گا۔  جائے  ہو  بند  اکأونٹ 
داخلی آمدنی سروس )IRS( اور New York ریاست محکمۂ ٹیکس 

اور فائنانس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔

14. انفرادی ٹیکس دہندہ شناختی نمبر 
(ITIN) کیا ہے؟ 

لیے  کے  بجت  ساتھ  کے  اکأونٹ  اسکالرشپ   NYC کے بچے  اپنے 
سوشل  تو  یا  کو  آپ  لیے،  کے  کھولنے  اکاؤنٹ  بچت  کالج  ذاتی  اپنا 
سیکورٹی نمبر یا انفرادی ٹیکس دہندہ شناختی نمبر فراہم کرنا ہوگی۔ 
IRS ان افراد کو انفرادی ٹیکس دہندگان کے شناختی نمبر )ITINs کے 
نام سے جانا جاتا ہے( جاری کرتا ہے جن کو ٹیکس گوشوارے جمع 
کروانے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ سوشل سیکیورٹی نمبروں کے 
اہل نہیں ہوتے ہیں۔ متعدد بینکوں اور کریڈٹ یونینز اکاؤنٹس کھولنے 
کرتے  قبول  پر  طور  کے  نمبر  شناختی  درست  کو   ITINs لئے کے 
ہیں۔ NY 529 ڈائریکٹ پالن بھی ITINs کو ایک شناختی نمبر کے 

طور قبول کرتا ہے۔ 

ویب  کی   IRS لئے،  کے  معلومات  مزید  میں  بارے  کے   ITINs
https://www.irs.gov/ کریں:  مالحظہ  پر  اس  سائٹ 
individuals/individual-taxpayer-identification-
پڑھیں: ذرائع  یہ  سے  کونسل  امیگریشن  امریکی  یا   number 
https://www.americanimmigrationcounci l .
org/research/facts-about-individual-taxpayer-

identification-number-itin۔

15.  اگر میرے پاس SSN یا ITIN نہیں ہے 
 ITIN تو، کیا میں اکاؤنٹ کھولنے کے لئے

حاصل کر سکتا ہوں اور حاصل کرنا چاہیے؟ 
اگر آپ کے پاس پہلے سے کوئی SSN یا موجودہ ITIN نہیں ہے تو 
آپ ITIN کے لئے درخواست دے سکتے ہیں، لیکن یہ بہتر ہے کہ 
پہلے امیگریشن قانونی سروس فراہم کرنے والے سے بات کریں تاکہ 
 SSN یہ معلوم کیا جا سکے کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے یا نہیں۔ اگر آپ
کے لئے درخواست دینے کا عمل کر رہے ہیں یا جلد ہی کریں گے، تو 
ITIN کے لئے درخواست دینے سے SSN کا عمل متاثر ہو سکتا ہے۔  
مفت، محفوظ امیگریشن قانونی خدمات فراہم کرنے والے سے مشورہ 
کرنے کے لیے ActionNYC کو 0365-354- 800 پر کال کریں۔

کھولنا  اکاؤنٹ(  بچت  یا  اکاؤنٹ  اکاؤنٹ )جیسے 529  مبنی  پر  سود 
دوسری  ہے۔  وجہ  عام  ایک  کی  دینے  درخواست  لئے  کے   ITIN
کے  ہونے  اہل  کے  پرلینے  کرایے  اپارٹمنٹ  یا  قرض  میں  وجوہات 
لئے، یا ٹیکس جمع کرانے کے لئے کریڈٹ ہسٹری کا قائم کرنا شامل 
درکار  وجہ  کوئی  کی  دینے  درخواست  لئے  کے   ITIN کو آپ  ہے۔ 

ہوتی ہے۔ 

نوٹ: اگر آپ کے پاس ITIN ہے اور آپ کی آمدنی )کمائی ہوئی یا 
دوسری صورت میں( ٹیکس جمع کرانے کے لئے کم سے کم تقاضوں 

کو پورا کرتی ہے تو، آپ کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ہوگا۔ 

nyckidsrise.org | 833-543-7473



16.  کیا بچوں کے پاس ITINs ہو سکتے ہیں؟ 
ہاں، بچوں کے پاس ITINs ہو سکتے ہیں۔ ان کے پاس ID کا درست 
جو  ہے  ہوتا  پاسپورٹ  پر  طور  عام  جو  ہے،  ضروری  ہونا  ثبوت 
درخواست کی تاریخ سے 6 ماہ کے اندر ختم نہیں ہوتا ہے۔ درخواست 
دینے کے لیے ان کو الزمی وجوہات میں سے ایک کو بھی پورا کرنا 
ہوگا۔ عام ترین وجہ ٹیکس ریٹرن پر انحصار کے طور پر شامل کی 

جا رہی ہے۔ 

NY 529 .17 براہ راست پالن اکاؤنٹ کھولنے 
کی  اجنبی"  "رہائشی  لئے،  کے  مقاصد  کے 

تعریف کیا ہے؟ 
اگر آپ یا تو گرین کارڈ ٹیسٹ یا کیلنڈر سال )1 جنوری تا 31 دسمبر( 
کو  آپ   IRS ورنہ کریں  پورا  ٹیسٹ  موجودگی  خواہ  خاطر  لئے  کے 
ٹیکس کے مقاصد کے لئے ریاستہائے متحدہ کا باشندہ نہیں سمجھتا 

ہے۔ 

https://www.irs.gov/ کرم  براہ  لئے،  کے  معلومات  مزید 
individuals/international-taxpayers/determining-

alien-tax-status پر IRS کی ویب سائٹ مالحظہ کریں۔

18.  مجھے NY 529 ڈائریکٹ پالن کی طرف 
سے ایک خط مال جس میں مجھ سے اپنی 

شناخت کی تصدیق کے لیے اضافی معلومات 
فراہم کرنے کو کہا گیا ہے۔ مجھے یہ خط کیوں 

موصول ہوا ہے؟ 
کرتے  انتخاب  کا  کھولنے  اکاؤنٹ  پالن  ڈائریکٹ   NY 529 آپ اگر 
کی  معلومات  شناختی  کچھ  میں  بارے  کے  آپ   NY 529 اور  ہیں، 
کے  معلومات  مزید  کو  آپ  وہ  تو  ہے،  نہیں  قابل  کے  کرنے  تصدیق 
کی   ITIN نے آپ  پر،  طور  کے  مثال  ہے۔  سکتا  بھیج  خط  ایک  لیے 
درخواست دیتے وقت جو نام درج کیا ہے اگر وہ IRS کو دیئے گئے 
نام سے مماثل نہیں ہے تو اسے آپ کے صحیح نام کی تصدیق کرنے 

کی ضرورت پڑسکتی ہے۔ 

19.  اگر مجھے NY 529 کی طرف سے 
کوئی خط موصول ہوتا ہے جس میں مجھ 

سے شناخت کے بارے میں اضافی معلومات 
کا مطالبہ کیا جاتا ہے، تو کیا یہ معلومات 

امیگریشن حکام یا کسی اور ایجنسی کے ساتھ 
شیئر کی جائے گی؟ 

آمدنی  داخلی  امریکی  اشتراک  کا  معلومات  کی  طرح  اس   NY 529
سروس )IRS( اور New York ریاست محکمۂ ٹیکس اور فائنانس 

کے ساتھ کر سکتا ہے۔

20.  کیا میں اپنے دوست یا کنبہ کے ممبر کا 
اپنے بچے کی طرف سے اکاؤنٹ کھال سکتا 

ہوں اور اسے NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ سے 
جوڑ سکتا ہوں؟ 

ایک  لئے  کے  فائدے  کے  بچے  کے  آپ  ممبر  کا  کنبہ  یا  دوست  ہاں، 
اکاؤنٹ کھال سکتے ہیں اور اسے اپنے بچے کے NYC اسکالرشپ 
شخص  اس  لیے  کے  کھولنے  اکاؤنٹ  ہیں۔  سکتے  جوڑ  سے  اکاؤنٹ 
کے پاس درست سوشل سیکورٹی نمبر )SSN( یا انفرادی ٹیکس دہندہ 
 NY ہونا ضروری ہے۔ اس ک عالوہ، اگر وہ )ITIN( شناختی نمبر
529 ڈائریکٹ پالن میں اکاؤنٹ کھولنے کا انتخاب کرتے ہیں، تو ان 
کو ایک  .U.S شہری یا ایک تصدیق شدہ  .U.S پتہ کا حامل غیرملکی 
اکأونٹ  ہے۔  الزمی  کرنا  تکمیل  کی  تعریف  کی   IRS کی  رہائشی 
مالحظہ  لیے،  کے  معلومات  مزید  میں  بارے  طریقے  کے  کھلوانے 

کریں nyckidsrise.org/options۔

21.  اگر مجھے جال وطن کیا جاتا ہے تو کیا 
میں اب بھی اپنے ہی NY 529 براہ راست 
پالن اکاؤنٹ میں موجود پیسوں تک رسائی 

حاصل کر سکتا ہوں؟
ہاں، اب بھی آپ کا اکاؤنٹ آپ کا ہے۔ آپ اپنے NY 529 اکاؤنٹ کو 
آن الئن nysaves.org پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ نوٹ کریں کہ جال 
وطنی کے بعد آپ اپنے اکاؤنٹ میں اضافی رقم جمع نہیں کر سکیں 
حاصل  رسائی  تک  رقم  موجود  میں  اکاؤنٹ  بھی  اب  آپ  تاہم،  گے۔ 
 877-NYSAVES )877-   ،کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے

2837-697(   پر NY 529 سے رابطہ کریں۔

22. کیا مجھے NYC Kids RISE کے 
ذریعے دستیاب بینک بچت اکاؤنٹ کا ختیار 
کھولنے کے لیے سوشل سیکورٹی نمبر یا 

انفرادی ٹیکس دہندہ شناختی نمبر (ITIN) کی 
ضرورت ہے؟

جی ہاں، NYC Kids RISE کے ذریعے دستیاب بینک بچت اکاؤنٹ 
 ITIN کھولنے کے لیے آپ کے پاس درست سوشل سیکورٹی نمبر یا

ہونا ضروری ہے۔
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انکشافات
قانونی معلومات اور قانونی مشورے میں ایک اہم فرق ہے۔ یہ مواد صرف قانونی معلومات ہیں۔ ان مواد میں شامل کسی بھی معلومات کو امیگریشن یا ٹیکس کے قانونی مشورے 
کے طور پر نہیں لیا جانا چاہئے۔ یہ معلومات آپ کے اپنے وکیل سے بات کرنے کا متبادل نہیں ہے جو آپ کی اپنی مخصوص صورتحال، سوال یا مسئلے کے سلسلے میں مشورے 

حاصل کریں۔ 

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

کی ذمہ داری لیتا ہے۔

23. مجھے جال وطن کیے جانے کی صورت 
میں، اگر میں NYC Kids RISE کے ذریعے 

دستیاب بینک بچت اکاؤنٹ کا اختیار منتخب 
کرتا ہوں، تو کیا میں ابھی بھی اپنے بچت 

اکأونٹ میں موجود رقم تک رسائی حاصل کر 
سکتا ہوں؟

پوچھیں  سے  بینک  اپنے  ہے۔1  کا  آپ  بھی  ابھی  اکاؤنٹ  کا  آپ  ہاں، 
یا  ہیں،  سکتے  کر  بند  کیسے  اکاؤنٹ  اپنا  ہی  سے  ملک  اپنے  آپ  کہ 
مدد  کو  آپ  اگر  ہیں۔  سکتے  رکھ  جاری  کیسے  کو  استعمال  کے  اس 
 NYC Financial پر   212-925-4929 آپ  تو،  ہو  ضرورت  کی 
Justice Hotline )فنانشل جسٹس ہاٹ الئن( پر بھی کال کر سکتے 

ہیں۔ 

https://www.neweconomynyc.org/ پروجیکٹ:  اکانومی  نیا  1ماخذ:  

 /resource/immigrants-banking-rights-brochure

24.  اگر میرے اہل خانہ اور دوست ہمارے 
ذاتی بچت اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے ہیں 

کیونکہ ہمارے پاس ضروری معلومات نہیں 
ہیں (مثال کے طور پر ITIN)، تو میرے بچے 

کو کالج کے لئے بچت پروگرام سے کیسے 
فائدہ ہوگا؟ 

 آپ کا اپنا کالج کا بچت اکاؤنٹ ہونا صرف اس کا ایک ٹکڑا ہے جس کا 
مطلب کالج کے لئے بچت پروگرام کا حصہ بننا ہے۔ بچے کے خاندان 

کی آمدنی یا اس کے امیگریشن کی صورتحال سے قطع نظر، ہر بچے 
کو NYC Kids RISE کی طرف سے پہلی 100 $  ابتدائی جمع رقم 
کے ساتھ خودکارانہ طور پر NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ حاصل ہوتی 
ہے۔ ہر بچہ اپنے NYC اسکالرشپ اکاؤنٹس میں بھی جمع کردہ رقم 
حاصل کر سکتا ہے جو مقامی تنظیموں، کمیونٹی گروپس، کاروباری 
اداروں، اور ان کی برادری میں اور پورے NYC میں انفرادی ڈونرز 
کے ذریعہ کیے گئے ہیں۔ اس کے عالوہ، ہر خاندان اپنے طلباء کی 
کالس روم میں مالی تعلیم میں حصہ لے سکتا ہے، اپنے اسکول اور 
اور  ہے،  سکتا  ہو  شریک  میں  تقریبات  والی  ہونے  میں  پڑوس  اپنے 
اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اپنی کمیونٹی کے ہر بچے کی کامیابی 
کے لئے مدد کرنے کی مہمات میں شریک ہو سکتا ہے-- قطع نظر 
اس سے کہ ان کے اہل خانہ نے اپنا خود کا کالج بچت اکاؤنٹ کھوایا 

ہے یا نہیں۔ 

جن خاندانوں کو اپنا کالج بچت اکاؤنٹ کھلوانے کے لئے دستاویزات 
کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے بچے کے NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ کو 
چالو کرنے، ایک مختصر سروے مکمل کرنے اور NYC اسکالرشپ 
اکاؤنٹ کے لیے 25$  تک مزید حاصل کرنے کے لیے آن الئن بچت 
دیگر  باال  مذکورہ  ہیں۔  سکتے  کرا  اندراج  پر  سائٹ  ویب  کی  ٹریکر 
اسکالرشپ  مزید  میں  مستقبل  خاندان  یہ  پر  بنیاد  کی  فوائد  سرفہرست 

کے انعامات کے بھی اہل ہو سکتے ہیں۔
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