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এপ্রিল 2022 

অপ্রিনন্দন! একটি অংশগ্রহণকারী NYC পাবপ্রলক সু্কলল নপ্রিিুক্ত, একজন প্রকন্ডারগালিেলন পাঠরত প্রশশু সহ একটি পপ্ররবার প্রহসালব, 

আপনার সন্তান 80,000-এর ববপ্রশ প্রশক্ষািীর মলযে একজন যার এখন কললজ ও কম েজীবলনর িপ্রশক্ষলণর জনে অি ে সহ একটি 

NYC স্কলারপ্রশপ অোকাউন্ট (NYC Scholarship Account) আলে। 

আমালের প্রশশুলের িপ্রবষ্েলত প্রবপ্রনল াগ করার জনে কপ্রমউপ্রনটি একসালি কাজ করলে। আজই আপনার সন্তালনর NYC স্কলারপ্রশপ 

অোকাউন্ট সক্রি  করলত এবং বেখলত nyckidsrise.org/activate এ যান! 

িপর্য় িপর্তামাতা/অিপর্িাবক:

NYC Kids RISE বসি ফর কললজ বিাগরাম (Save for College Program) এ সবাগতম! এটি একটি সকলারপরশপ ও 

স চ  বিাগরাম যা NYC পাবপরলক সকু ললর পরশক িীলের পরকনডারগালিেন বিলক শুরু কলর কললজ ও কম ে
জীবলনর িপরবষ্েতলক সমি েন করলে - পাপররবাপররক আ  বা অপরিবাসলনর পরিপরত যাই বহাক না বকন। বসি 

ফর কললজ বিাগরাম এ নপরিিু কত হও া বললত কী ববাঝা  তা এখালন বেও া হল লে: 

● NYC স কলারিশপ অ্যাকাউনট - আপনার সনতান একটি পরবনামূললের NYC সকলারপরশপ অোকাউনট বপল 

লে বযটিলত NYC Kids RISE এর পক  বিলক িািপরমক $100 বরাদ্দ  করা হল লে। এই অোকাউলনটর অি েসারা 

বেশ জুলে েুই বেলরর কললজ, চার বেলরর কললজ এবং অনোনে বযাগে কম েজীবন সংিানত ও বৃপরিমূলক ি

পরশক্ষ ণ বিাগরালম টিউশন ও অনোনে বযাগে পরশক -সমপপরেকত খরলচর জনে বেবহার করা বযলত পালর।

● আপনার মাশলকানাধীন, কললজ ও কম মজীবলনর একটি শনলবশিত েসশ ি অ্যাকাউনট স ালার একটি

েুল াগ - আপনার সনতালনর সুপরবযার জনে, আপনার জনে অি েবহ উপাল  আপনার পরশশুর জনে স চ  

করলত, আপনার মাপরলকানাযীন একটি কললজ ও কম েজীবলনর বসপরিংস অোকাউনট বখালা ও সংযকুত করার 

সুলযাগ আপনার পপররবালরর আলে। বসি ফর কললজ বিাগরাম এর মাযেলম একাপরযক অোকাউলনটর 

পরবকলপ আলে এবং আমরা আপনালক আপনার পপররবালরর জনে সটঠক পেন্দ টি ববলে পরনলত সাহাযে 

করার জনে সংিান িোন করলত পাপরর।

● স কলারিশপ পুরস কার ও মযাচ ্ড েসশ িংে - "3 টি পরবকরডং বলকস" নালম পপররপরচত পরতনটি যাপ 

সমপূণ েকরার মাযেলম আপনার সনতালনর NYC সকলারপরশপ অোকাউনট এর জনে আরও $75 পুরসকার পান। 

পরকনডারগালিেলনর পলর, মোচ ্ড বসপরিংস পরহলসলব $100 পয েনত উপােজন করার সুলযাগ িাকলব।

● চচ মযাল ইল নট ও ওযাকমিপ - ইলিনট ও ও ােকশপগুপরল সমপলেক তলিের জনে nyckidsrise.org/events বেখুন 
অিবা পুলরা বেলরর জনে পপররকপরলপত সকু ল পরিপরিক বকানও ইলিনট সমপলেক আপনার সকু ললক 

করজজ সা করুন।

● কশমউশনটি স কলারিশপ - আপনার পপররবার এখন বসি ফর কললজ কপরমউপরনটির অংশ। তার মালন হল, 

কপরমউপরনটি সকলারপরশপ িচার অপরিযালনর মাযেলম অপরতপররকত সকলারপরশপ ফানড সংগরহ 

কলর আপনার সনতালনর NYC সকলারপরশপ অোকাউনট-বক সমি েন করার জনে আপনার কপরমউপরনটি ও 

সমগর শহর একসালি কাজ করলে।

কললজ ও কম েজীবলনর িপরশক্ষ লণর জনে আপনার সনতালনর তহপরবল বাোলত, আপপরন বসি ফর কললজ 

বিাগরাম এর সালি বয পরবতী পেলক্ষ পগুপরল পরনলত পালরন বসগুপরল সমপলেক এই ওল লকাম পরকলি 

গুরুতবপূণ েতিে পালবন: 

http://www.nyckidsrise.org/activate
http://nyckidsrise.org/events
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1. একটি েিংশিপ্ত বর্ মনামূলক নশি যা বিাগ্রামটির বমৌপ্রলক উপাোনগুপ্রল বোখো কলর;

2. বিাগ্রালম আপনার পপ্ররবালরর অগ্রগপ্রতর ওপলর নজর রাখলত সহা তা করার জনে একটি সে  ফর কললজ

সরাগ্রাম জাশন ম প্ল্যানার;

3. আপনার বয বকালনা িলের জনে সহা ক তিে সহ একটি রাযি জজজ্ঞাশেত রশ্নমালা নপ্রি; এবং

4. আপনার েন্তালনর NYC স্কলারশিপ অ্যাকাউন্ট েজিয করা ও সি ার জনয সেই েকল ধাপগুশলর একটি

সচকশলস্ট, যা অনলাইলন সম্পন্ন কলর আপপ্রন িিম $25 পুরস্কার বপলত পালরন।

আমরা আপনার সন্তালনর িপ্রবষ্েলতর জনে একসালি সঞ্চ  করার বক্ষলে, আপনার অংশীোর হলত বপলর উলিক্রজত! এিা 

সূচনা মাে। 

আপনার প্রবনীত, 

Debra-Ellen Glickstein 

এক্রিপ্রকউটিি প্রডলরক্টর 

NYC Kids RISE 

David C. Banks 

চোলেলর 

NYC প্রশক্ষা প্রবিাগ (NYC Department of Education) 


