
NYC Kids RISE کا کالج کے لیے بچت پروگرام )Save for College Program( فیملیوں، اسکولوں اور کمیونٹیز کو ان کے بچے 
کے مستقبل کے لیے بچت اور سرمایہ کاری کرنے کے لیے ایک ساتھ کام کرنے کا طریقہ فراہم کرتا ہے۔ یہ ایک اسکالرشپ اور بچتوں کا 

پروگرام ہے جسے کالج اور کیریئر ٹریننگ کو پبلک اسکول کے طلبہ کے لیے اور زیادہ قابل رسائی بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔

وہ تمام فیملیاں جن کے یہاں کنڈر گارٹن والے ایسے طلبہ ہیں جن کا NYC پبلک اسکول میں )بشمول شرکت کرنے والے چارٹر اسکولوں کے( اندراج ہے، ان کی 
آمدنی یا امیگریشن کی حالت سے قطع نظر۔

کون شرکت کر سکتا ہے؟

تاکہ ہر NYC پبلک اسکول کا طالب علم بڑے خواب دیکھ سکے، مالی اثاثے قائم کر سکے جس کا استعمال ان کے کالج اور کیریئر ٹریننگ کے لیے کیا جا سکے 
اور ساتھ ہی اپنی کمیونٹی سے تعاون موصول کر سکے۔

اس کی تخلیق کیوں کی گئی؟

اچھی خبر! آپ کے بچے کا اندراج کالج کے لیے بچت پروگرام میں خود بخود ہو جاتا ہے سوائے اس کے کہ آپ 'باہر رہنے کا فیصلہ' کر کے شرکت نہ کرنے کا فیصلہ 
کریں۔ ایک مفت NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ )NYC Scholarship Account( حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے بچے کے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

آپ کس طرح شرکت کرتے ہیں؟

یہ پروگرام فیملیوں، اسکولوں اور کمیونٹیوں کی ایک ساتھ مل کر اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے درج ذیل طریقے سے ایک بنیاد قائم کرنے میں مدد کرتا ہے:

 ہر شرکت کنندہ طالب علم کے لیے ایک NYC اسکالر شپ اکاؤنٹ فراہم کرنا 	 
سبھی طلبہ ایک NYC اسکالر شپ اکاؤنٹ حاصل کرتے ہیں جس میں NYC Kids RISE ان کے نام سے 100$ کی ابتدائی رقم جمع کرتی ہے۔ اس سلسلے 

میں 200$ تک کے ابتدائی انعامات اکٹھا کرنے کے بھی مواقع ہوتے ہیں۔ 
 اپنی خود کی بچتوں کا منصوبہ فروغ دینے کے لیے آالت اور معلومات کے ذریعہ فیملیوں کی مدد کرنا 	 

اپنے بچوں کا NYC اسکالر شپ اکاؤنٹ فعال کرنے کے بعد، فیملیاں آن الئن پلیٹ فارم کے ذریعہ کالج اور کیریئر کے لیے ایک بچت اکاؤنٹ کھول کر مربوط کر 
سکتی ہیں جن کی وہ مالک ہوتی ہیں۔ پھر، فیملیاں ان طریقوں اور رقوم میں پیسے کی بچت شروع کر سکتی ہیں جو ان کے مالی کوائف کے لحاظ سے مناسب ہوں۔

 اپنے بچوں کے NYC اسکالرشپ اکاؤنٹس میں سرمایہ کاری کرنے کی غرض سے کمیونٹیوں کی باہم مل کر کام کرنے کی حوصلہ افزائی کرنا 	 
کاروبار، تنظیمیں، ادارے اور دیگر لوگ NYC اسکالر شپ اکاؤنٹس میں تعاون کر سکتے ہیں۔ تعاون کی یہ صورتیں ہر ایک بچے کے اکاؤنٹ میں موجود رقم 

میں اضافہ کرتی ہیں اور ہر بچے کی کامیابی کے لیے ان کی کمیونٹی کے تعاون کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ 
 کالجوں اور کیریئر کی ٹریننگ میں شرکت کے لیے توقعات کو مضبوط بنانا  	 

سنگ میل سے متعلق تقریبات، سرگرمیاں اور اسکولوں اور مقامی عالقوں میں چلنے والی مہمیں طلبہ کی یہ سوچنے میں مدد کرتی ہیں کہ ان کے مستقبل کے 
لیے کیا کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔

 کالس روم میں معاشیات کی تعلیم دینا	 
طلبہ کنڈرگارٹن ہی سے عمر کے لحاظ سے معاشیات کی مناسب تعلیم حاصل کرتے ہیں۔

یہ کس طرح کام کرتا ہے؟

مزید سیکھیں: اپنے بچے کے اسکول سے بات کریں یا NYC Kids RISE سے info@nyckidsrise.org ،)833( 543-7473 پر رابطہ 
کریں یا مالحظہ کریں www.nyckidsrise.org۔

NYC Kids RISE ایک غیر منفعتی تنظیم ہے جو سٹی آف نیو یارک اور محکمۂ تعلیم 
)Department of Education( کے ساتھ مل کر کالج کے لیے بچت پروگرام چالتی ہے۔
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