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 کالج کے لیے بچت پروگرام کے بارے میں  

NYC  محکمۂ تعلیم(NYC Department of Education, DOE)  نےNYC Kids RISE کے کالج کے لیے بچت پروگرام  

کے ساتھ  .NYC Kids RISE, Incکے تعلق سے غیر منفعتی ( Program“) (Save for College Program"( )پروگرام)"

پبلک اسکول، بشمول شرکت کنندہ   NYCاس مفت پروگرام کے طفیل، کنڈرگارٹن کا ہر وہ طالب علم جس کا کسی شراکت کی ہے۔ 

نیز ان کی جانب سے  (NYC Scholarship Account) اسکالرشپ اکاؤنٹ NYCچارٹر اسکولوں میں اندراج ہو خود بخود ایک 

انعامات کے مد میں  کریں۔ فیملیاں " آپٹ آؤٹ"سرپرست پروگرام سے /کی ابتدائی تفویض حاصل کرتا ہے، اّلا یہ کہ ان کے والدین  $100

اس اکاؤنت میں اضافی اسکالرشپ فنڈز حاصل کر سکتی ہیں اور کمیونٹیاں ہر بچے کی کامیابی کے لیے اپنے کمیونٹی سپورٹ کے 

مزید معلومات کے لیے اکاؤنٹ کے گروپوں میں اضافی رقم دے کر تعاون کر سکتی ہیں۔  اسکالرشپ NYCاظہار کے لیے ان 

orghttp://nyckidsrise./ مالحظہ کریں۔ 

 سرپرست کے بطور میرے اختیارات کیا ہیں؟ /والدین

،  کر کے شرکت نہیں کرنے کا انتخاب نہ کریں تب تک" آپٹ آؤٹ "سرپرست آپٹ آؤٹ کرنے کی مدت کے دوران  /جب تک والدین

جاتے ہیں مگر بعد  سرپرست آپٹ آؤٹ کر  /جو والدینکالج کے لیے بچت پروگرام میں خود بخود مندرج ہوتے ہیں۔ تاہم، اہل طلبہ 

میں ان کا ارادہ بدل جاتا ہے اور وہ اپنے اہل طالب علم کی شرکت کروانا چاہتے ہیں تو وہ بعد کی کسی تاریخ میں اندراج کرا  

اندراج دوبارہ   سکتے ہیں۔ آپ اندراج ہونے کے بعد کبھی بھی پروگرام میں اپنے بچے کی شرکت منسوخ بھی کر سکتے ہیں۔

 ان کے بچے کا پانچویں گریڈ کا سال ختم ہونے تک وقت ہوتا ہے۔ اندراج کرانے کے لیے فیملیز کے پاس

 منسوخی کے بارے میں  

کالج کے لیے بچت پروگرام میں اپنے بچے کی شرکت منسوخ کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اس فارم کی  سرپرست کبھی بھی /والدین

آپ کے طالب علم کا NYC Kids RISE (1 )ہیں کہ  معرفت منسوخ کرنے کی درخواست آپ کے جمع کرا دینے پر، آپ منظور کرتے

NYC  ،آپ کے طالب علم کے ( 2)اسکالرشپ اکاؤنٹ بند کر دےNYC   اسکالرشپ اکاؤنٹ میں مختص کردہ سارے فنڈز منسوخ کر

کو واپس کر دے، جس میں کوئی ایسے انعامات اور کمیونٹی اسکالرشپ شامل ہیں جو ہو سکتا ہے آپ کے  NYC Kids RISEدے یا 

آپ کے طالب علم کی جانب سے تخلیق شدہ ہر بچت  ( 3)اسکالرشپ اکاؤنٹ کو مختص کیے گئے ہوں،  NYCطالب علم کے 

Savings Tracker  (ا سرپرست اپنے بچے ک/ایک آن الئن پورٹل جہاں والدینNYC اسکالرشپ اکاؤنٹ دیکھ سکتے ہیں ) پروفائل کو

آپ کے طالب ( 5)آپ کے طالب علم کے ساتھ وابستہ فائل پر درج ہر بالغ فرد کو اس تنسیخ سے مطلع کر دے اور ( 4)، حذف کر دے

کے اندراج کی منسوخی کی پالیسی اور قابل   NYC Kids RISEعلم کے اکاؤنٹ اور اس کی منسوخی سے متعلق تاریخی ڈیٹا کو  

اگر آپ بعد کی تاریخ میں اپنے بچے کا دوبارہ اندراج کروانا چاہتے ہیں تو  : اطالق قانون کے مطابق اسٹور کرے۔ براہ کرم نوٹ کر لیں

ہوگی۔ اس سے پہلے جو کوئی اضافی فنڈ مختص کیا گیا ہو سکتا ہے وہ اسے   100$پر آپ کے بچے کی تفویض صرف دوبارہ اندراج 

 میں شامل نہیں ہوگا۔ 

 بارہ اندراج کے بارے میںدو/اندراج

منسوخ کر    کالج کے لیے بچت پروگرام میں اپنے طالب علم کی شرکت کسی وقت، یا، سرپرستوں نے شروع میں آپٹ آؤٹ کیا/اگر والدین

است  کی درخو( دوبارہ اندراج) دی تو وہ ان کا پانچواں گریڈ سال ختم ہونے سے پہلے کبھی بھی پروگرام میں اہل طالب علم کے اندراج 

کر سکتے ہیں۔ اگر طالب علم نے اپنا پانچواں گریڈ سال مکمل کر لیا ہے تو طالب علم پروگرام میں شرکت، اسکالرشپ کا کوئی فنڈ  

 ہو سکتا۔  نہیںآئندہ انعامات کے لیے اہل موصول یا 

 

  NYC Kids RISEکو درج ذیل معلومات   DOEآپ ،  کی درخواست آپ کے جمع کروا دینے پر( دوبارہ اندراج)پروگرام میں اندراج 

کے لیے کے ساتھ شیئر کرنے کو منظور کرتے ہیں۔ یہ معلومات آپ کے اہل طالب علم  VistaShareاور ان کے ٹیکنالوجی پارٹنر 

NYC  اسکالرشپ اکاؤنٹ ترتیب دینے کے لیے مطلوب ہیں اور آپ کے طالب علم کاNYC اسکالرشپ اکاؤنٹ (a )  تب تک نہیں بنے

http://nyckidsrise.org/
http://nyckidsrise.org/
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کے باقاعدہ فنڈنگ کے   NYC Kids RISEاگلے موقع ( b)کو وہ معلومات موصول نہ ہو جائیں اور  NYC Kids RISEگا جب تک  

 (: جو فی الحال ہر سال دو بار ہے)مختص نہ ہو جائے   100$دور میں شروعاتی 

 پروگرام کے لیے منفرد طالب علم کا شناختی نمبر ▪        

 پورا نام ▪        

 تاریخ پیدائش ▪        

 گھر کا پتہ ▪       

 آیا گھر کا پتہ تبدیل ہوتا ہے ▪       

 فون نمبرگھر کا ▪       

 اسکول کا نام▪       

 موجودہ گریڈ سطح ▪       

 (  زبانیں )گھر پر بولی جانے والی زبان ▪       

       ▪NYC   پبلک اسکول سسٹم کے اندر اور باہر دونوں جگہ

 دیگر اسکولوں میں ہونے والی منتقلیاں، اگر کوئی ہوئی ہو  

NYC Kids RISE  اورVistaShare سرپرستوں کے لیے درج ذیل بالغانہ معلومات بھی درکار ہوتی  /تک والدین کو فی طالب علم دو

 : ہیں

 والدین کا شناختی نمبر جو پروگرام کے لیے منفرد ہوتا ہے  ▪       

 پورا نام ▪        

 ای میل پتہ ▪       

 یا دیگر فون نمبر /کا سیل اور والدین▪       

 

پر موجود فارم پُر کریں   3کالج کے لیے بچت پروگرام میں اپنے طالب علم کی شرکت کی حالت تبدیل کرنے کے لیے، براہ کرم صفحہ 

   اور اپنے طالب علم کے اسکول کے اصل دفتر میں جمع کرائیں۔
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 شرکت کی حالت میں تبدیلی کا فارم 

کے کالج کے لیے بچت پروگرام میں ان کی شرکت کی   NYC Kids RISEاہل طالب علم کے والدین یا سرپرست کے بطور، میں 

 حالت تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔  

 

 :براہ کرم جو تبدیلی آپ کروانا چاہتے ہیں اس کے لیے باکس کو نشان زد کریں

 NYC Kids  ںیم ۔ اندراج کروانا چاہتا ہوںکے کالج کے لیے بچت پروگرام میں اپنے طالب علم کا  NYC Kids RISE  ںی م □

RISE  اور ان کے ٹیکنالوجی پارٹنرVistaShare  ۔  میں سمجھتا منظور کرتا ہوںکے ساتھ معلومات شیئر کیے جانے کو

یں ہوگا اور اگلی باقاعدہ فنڈنگ کے دور میں  اسکالرشپ اکاؤنٹ فوری طور پر دستیاب نہ NYCہوں کہ میرے طالب علم کا 

 تخلیق ہوگا جو فی الحال سال میں دو بار ہوتا ہے۔ 

۔ میں منسوخ کرنا چاہتا ہوںکے کالج کے لیے بچت پروگرام میں اپنے طالب علم کی شرکت   NYC Kids RISE ںی م □

اکاؤنث  اسکالرشپ  NYCلم کے کے کالج کے لیے بچت پروگرام میں میرے طالب ع NYC Kids RISEسمجھتا ہوں کہ 

کے ذریعے دیگر شریک طلبہ کے فائدے کے لیے دوبارہ مختص کر   NYC Kids RISEمیں مختص کردہ کوئی بھی پیسہ 

 اسکالرشپ اکاؤنٹ بند ہو جائے گا۔  NYCدیا جائے گا اور یہ کہ میرے طالب علم کا 

 ے پہلے درج ذیل معلومات فراہم کریں۔براہ کرم اپنے طالب علم کے اسکول کے صدر دفتر کو جمع کرانے س 

 : طالب علم کا پورا نام

 :طالب علم کی باضابطہ کالس

 : اسکول کا نام

 :سرپرست کا نام جلی حروف میں/والدین

 :سرپرست کے دستخط/والدین

 

 :تاریخ

 

 

مینٹینر  ATSہفتہ( کے اندر آپ کے اسکول کے   1دنوں )لگ بھگ  7اس دستاویز میں درج معلومات موصول ہونے سے دفتر کا نوٹ: 
میں اس کا الگ بنایا جائے۔ کالج کے لیے بچت پروگرام کے تعلق سے کسی بھی  ATSکے ذریعے اس کی توثیق کی جائے گی اور 

چت پروگرام کے رابطہ کار سے رابطہ کریں یا آپ کالج کے لیے بچت  سوال کے لیے براہ کرم اپنے اسکول کے کالج کے لئے ب
سبھی واپس کردہ فارم طالب کے مجموعی فولڈر میں غیر متعینہ    پر کال کر سکتے ہیں۔ 7473-543 (833)پروگرام کی ہاٹ الئن کو 

  مدت تک کے لیے رکھیں۔
 


