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একটি লাভের উভদেশ্্যহীন সংস্া, NYC Kids RISE, সসে ফর কভলজ স্রাগ্াম পররচালনা করার 
জন্য রসটি অফ রনউ ইয়ক্ক  এবং রশ্ক্া রবোগ (Department of Education)-এর সাভে কাজ কভর।

আরও জানুন: আপনার সন্াননর স্কু নলর সানে কো বলনু; 833-543-7473 নম্বনর, info@nyckidsrise.org-এ NYC 
Kids RISE-এর সানে যো�াগান�াগ করুন; nyckidsrise.org যোেখুন এবং যোসাশ্্যাল মিমিয়ানে @nyckidsrise ফনলা করুন।

*যো�নেেু এই কি্মসূমিটি 2017 সানল শুরু কনর যো�ৌনগাললক স্কু ল মিসট্রিক্ট 30-এ িনিল মেসানব আরম্ভ করা েনয়মিল, োই 39 টি পাইলট স্কু নলর মকন্ারগানট্মন 
যোেনক পঞ্চি যোরেণী প�্মন্ প্রমেটি মশ্ক্ােথী অংশ্গ্রেণ করার জন্য যো�াগ্য।

2022-2023 স্কু ল বর্্ম* প�্মন্, NYC সরকারী স্কু নল (অংশ্গ্রেণকারী িাট্মার স্কু ল সে) মকন্ারগানট্মন ও প্রেি যোরেণীনে �মে্ম  োকা 
মশ্ক্ােথীরা অংশ্গ্রেণ করার জন্য যো�াগ্য, োনের আয় বা অম�বাসননর অবস্া �াই যোোক না যোকন।

কারা অংশগ্রহণ করতে পাতর?

�ানে প্রমেটি NYC সরকারী স্কু নলর মশ্ক্ােথী বড় স্বপ্ন যোেখনে পানর, আমে্মক সম্পে তেমর করনে পানর �া োনের কনলজ ও 
যোকমরয়ার প্রমশ্ক্নণর জন্য ব্যবোর করা যো�নে পানর, এবং িলার পনে োনের কমিউমনটির কাি যোেনক সোয়ো যোপনে পানর।

এটি ককন তেরর করা হতেরিল?

আপনার সন্ান যো�াগ্য েনল, োনক আপনা যোেনকই যোস� ফর কনলজ যোপ্রাগ্রানি যোপ্রাগ্রাি-এ নমে�ুক্ত করা েনব এবং যোস 
মবনািূনল্যর NYC স্লারমশ্প অ্যাকাউন্ট (NYC Scholarship Account) পানব, �মে না আপমন অংশ্গ্রেণ না করার এবং  
অপ্ট-আউট করার মসদ্ান্ যোনন।

আপনি কীভাতে অংশগ্রহণ করতেন?

কি্মসূমিটি পমরবার, স্কু ল এবং কমিউমনটিগুললনক োনের সন্াননের �মবর্্যনের জন্য একসানে একটি ম�লতি তেমর করার 
অনুিমে যোেয়:

•  প্ররেটি অংশগ্রহণকারী রশক্ার্থীর জন্য একটি NYC স্কলাররশপ অ্যাকাউণ্ট প্রদান করা 
সকল মশ্ক্ােথী োনের েনয় NYC Kids RISE দ্ারা প্রেতি একটি $100 প্রােমিক বরাদ্দ সে একটি NYC স্লারমশ্প অ্যাকাউন্ট 
পায় এবং সিনয়র সানে অমেমরক্ত পরুস্ার পাওয়ার সুন�াগও পায়।

•  পররোরগুললতক োতদর রনজস্ব সঞ্চে পররকল্পনা তেরর করতে সরঞ্াম ও ের্্য রদতে সহােো করা
পমরবারগুলল োনের সন্াননর NYC স্লারমশ্প অ্যাকাউন্ট সলরিয় করার পনর, সন্াননর সুমবধার জন্য োনের িাললকানাধীন 
একটি কনলজ ও যোকমরয়ার যোসম�ংস অ্যাকাউন্ট খুলনে এবং সং�ুক্ত করনে পানর। োরপর, পমরবারগুলল এিন উপানয় এবং 
পমরিানণ অে্ম সঞ্চয় করা শুরু করনে পানর �া োনের আমে্মক অবস্ার জন্য �ুলক্ত�ুক্ত েয়।

•  োতদর সন্ানতদর NYC স্কলাররশপ অ্যাকাউন্টগুললতে রেরনতোগ করার জন্য করমউরনটিগুললতক একসাতর্ কাজ করতে 
উৎসারহে করা
ব্যবসা, সংস্া, প্রমেষ্ান, এবং অন্যান্য ব্যলক্তরা কমিউমনটি স্লারমশ্প-এর িাধ্যনি NYC স্লারমশ্প অ্যাকাউন্ট-এ অবোন 
রাখনে পানর। এই অবোনগুলল মশ্ক্ােথীনের অ্যাকাউনন্ট োকা অে্ম বৃমদ্ কনর এবং প্রমেটি মশ্শুর সাফনল্যর জন্য  
কমিউমনটি-ব্যাপী সোয়ো প্রেশ্্মন কনর।

•  কতলজ ও কম্মজীেতনর প্ররশক্তণ ক�াগদাতনর প্রে্যাশাতক শলতিশালী করা
স্কু লগুললনে এবং আনশ্পানশ্র এলাকাগুলল জনুড় িাইলন্টান ইন�ন্ট, কা�্মকলাপ এবং প্রিারাম��ানগুলল মশ্ক্ােথীনের োনের 
�মবর্্যনের জন্য কী সম্ভব ো কল্পনা করনে সাো�্য কনর।

•  ক্াসরুতম আরর্্মক রশক্া কশখাতনা
মশ্ক্ােথীরা বয়নসাপন�াগী আমে্মক মশ্ক্া পায় �া মকন্ারগানট্মন যোেনক শুরু েয়।

এটি কীভাতে কাজ কতর?

NYC Kids RISE এর কসভ ফর কতলজ কপ্রাগ্রাম (Save for College Program) পমরবার, স্কু ল ও কমিউমনটিগুললনক োনের 
সন্াননর �মবর্্যনের জন্য সঞ্চয় ও মবমননয়াগ করনে একসনগে কাজ করার একটি উপায় প্রোন কনর। এটি একটি স্লারমশ্প 
এবং যোসম�ংস কি্মসূমি �া সরকারী স্কু নলর মশ্ক্ােথীনের জন্য কনলজ ও যোকমরয়ার প্রমশ্ক্ণনক আরও সেজল�্য ও অজ্মনসাধ্য 

কনর যোোলার জন্য পমরকল্পনা করা েনয়নি।

সেভ ফর কলেজ স্ররোগ্রোম-এর সমৌলেক তথ্্য
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