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2022اپریل 

سے زائد   80,000پبلک اسکول میں اندراج یافتہ کنڈر گارٹن کے طالب علم والی فیملی کے بطور، آپ کا بچہ ان  NYCمبارک ہو! شرکت کنندہ 
( نیز کالج اور کیریئر کی تربیت کے لیے  NYC Scholarship Accountاسکالرشپ اکاؤنٹ ) NYCطلبہ میں سے ایک ہے جن کے پاس اب 

 پیسہ ہے۔ 

۔ مستقبل میں سرمایہ لگانے کے لیے ایک ساتھ کام کر رہی ہےکمیونٹی ہذا ہمارے بچوں کے 

nyckidsrise.org/activate 
 اسکالرشپ اکاؤنٹ آج ہی فعال کریں اور دیکھیں!  NYCمالحظہ کر کے اپنے بچے کا 

عزیزی والدین / رسپرست ،

NYC Kids RISE ( کے کالج کے لئے بچت پروگرامSave for College Program  میں خوش آمدید! یہ ایک اسکالرشپ اور بچت پرگرام )

فیملی کی آمدنی یا   —پبلک اسکول کے طلبہ کے لیے کالج اور کیریئر کے مستقبل کو سہارا ملتا ہے  NYCہے جس سے، کنڈرگارٹن سے ہی، 

 : ترک وطن کی حالت سے قطع نظر۔ کالج کے لیے بچت پروگرام میں مندرج ہونے کی معنویت یہ ہے 

● NYC آپ کے بچے کو  - اسکالرشپ اکاؤنٹNYC Kids RISE   کی جانب سے ایک مفتNYC 100ابتدائی  کے ساتھ اسکالرشپ اکاؤنٹ$ 

۔ اس اکاؤنٹ میں موجود پیسہ پورے ملک میں دو سالہ کالج، چار سالہ کالج اور دیگر اہل قرار یافتہ کیریئر اور حرفتی  یںہ  ئےہوموصول  بھی

 پروگراموں کے لیے ٹیوشن اور دیگر اہل قرار یافتہ تعلیم سے متعلق اخراجات کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔تربیت کے 

آپ کی فیملی کے پاس آپ کے بچے کے  - ہوتے ہیںمالک ایک وقف شدہ کالج اور کیریئر کے لیے بچت اکاؤنٹ کھولنے کا موقع جس کے آپ  ●

ہے، تاکہ ایسے انداز میں اپنے  ااؤنٹ کھولنے اور اسے مربوط کرنے کا موقع ہے جو آپ کی ملکیت ہوت فائدے کے لیے کالج اور کیریئر بچت اک

متعدد اکاؤنٹ کے اختیارات دستیاب ہیں    کے زریعےبچے کے لیے بچت کی جائے جو آپ کے لیے معنی رکھتا ہو۔ کالج کے لیے بچت پروگرام  

 میں آپ کی مدد کے لیے وسائل فراہم کر سکتے ہیں۔ اور ہم آپ کی فیملی کے لیے درست انتخاب کرنے 

اسکالرشپ   NYCاپنے بچے کے  —بلڈنگ بالکس" کہا جاتا ہے  3جنہیں "— اقدامات مکمل کر کے   3 - اسکالرشپ انعامات اور میچ کردہ بچتیں ●

تک کمانے کا ایک موقع ملے گا۔ $100 کمائیں۔ کنڈر گارٹن کے بعد، میچ کردہ بچتوں میں $75اکاؤنٹ کے لیے انعامات کی مد میں ایک اور 

مالحظہ کریں یا اس   nyckidsrise.org/events ایونٹس اور ورکشاپس کے بارے میں معلومات کے لیے - ورچوئل ایونٹس اور ورکشاپس ●

نے اسکول سے پوچھیں۔ سال کے لیے منصوبہ بند اسکول پر مبنی کسی ایونٹ کے بارے میں اپ 

آپ کی فیملی اب کالج کے لیے بچت کمیونٹی کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کمیونٹی اور پوری سٹی  - کمیونٹی اسکالرشپس ●

اسکالرشپ اکاؤنٹ کا تعاون کرنے کے لیے  NYCکمیونٹی اسکالرشپ مہموں کے ذریعہ اضافی اسکالرشپ فنڈ جمع کر کے آپ کے بچے کے 

ایک ساتھ کام کر رہے ہیں۔

اس خیر مقدمی کٹ میں، آپ کو ان اگلے اقدامات کے بارے میں اہم معلومات ملیں گی جنہیں آپ کالج اور کیریئر کی تربیت کے لیے اپنے بچے  

 تے ہیں: کے فنڈ کو بڑھانے کے لیے کالج کے لیے بچت پرگرام کے ساتھ اختیار کر سک

 جو پروگرام کے بنیادی اجزا کی وضاحت کرتی ہے؛   مجموعی جائزہ والی دستاویز .1

پروگرام میں آپ کی فیملی کی پیشرفت کو ٹریک کرنے میں مدد کے لیے؛  کالج کے لیے بچت پروگرام کے سفر کا پالنر .2

 دستاویز؛ اور یک  والے کسی بھی سوال کے لیے مفید معلومات ہونے  آپ کو درپیش اکثر پوچھے گئے سواالت .3

کا پہال انعام کمانے کے  $25 ، جو آپاسکالرشپ اکاؤنٹ فعال کرنے اور دیکھنے کے لیے اقدامات کی جانچ فہرست NYCآپ کے بچے کا   .4

لیے آن الئن کر سکتے ہیں۔ 

واسطے آپ کے ساتھ شراکت کرنے کے لیے کافی پُر جوش ہیں! یہ محض  آپ کے بچے کے مستقبل کے لیے ہم ایک ساتھ بچت کرنے کے  

 شروعات ہے۔ 

آپ کا مخلص، 

http://nyckidsrise.org/activate
http://nyckidsrise.org/events



