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*چونکہ یہ پروگرام پہلی بار 2017 میں جغرافیائی اسکول ڈسٹرکٹ 30 میں شروع کیا گیا تھا، لہذا 

39 پائلٹ اسکولوں میں کنڈرگارٹن سے پانچویں گریڈ تک کا ہر طالب علم شرکت کرنے کا اہل ہے۔

اپنے بچے کی 
مستقبل کی تعلیم 
کے لیے اپنی بچتیں 
استعمال کریں! 

آپ NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ کی رقم 

اپنے بچے کی اعلی تعلیم کے لیے، بشمول 

اہل دو اور چار سالہ کالج، ٹریڈ اور حرفتی 

اسکولوں میں، اور امریکہ میں اور 

بیرون ملک کچھ اسکولوں میں اہل 

اپرنٹسشپ پروگراموں میں 

استعمال کر سکتے ہیں۔

4 
بچت کرتے رہیں اور بچت میچ موصول کریں

آپ، آپ کی فیملی، آپ کی کمیونٹی، اور NYC Kids RISE وقت 

گزرنے پر ایک ساتھ بچت کرتے رہ سکتے ہیں۔ اپنے بچے کے پہلے گریڈ کے 

پہلے دن سے لے کر پانچویں گریڈ کے آخری دن تک، آپ پنے مربوط کالج 

اور کیریئر کے لیے بچت اکاؤنٹ میں جو رقم ڈیپازٹ کرتے ہیں، زیادہ 

سے زیادہ 100$  تک، اس کو NYC Kids RISE ڈالر بہ ڈالر میچ کرے 

گا۔ ایسے انداز میں بچت کرتے رہیں جو آپ اور آپ کی فیملی کے لیے 
اہمیت رکھتا ہو۔ آپ کی کمیونٹی کے اراکین بھی کمیونٹی اسکالرشپ 

کے ذریعہ آپ کے بچے کی تعلیم میں تعاون کرتے ہیں۔ 

3 
اپنی پہلی 

ڈیپازٹ کریں

اپنے مربوط کالج اور کیریئر کے 

لیے بچت اکاؤنٹ میں کم از 

 NYC کم 5$  ڈیپازٹ کریں اور

Kids RISE آپ کے بچے کے 
NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ کے 
ضمن مزید 25$  انعام ڈالے گا۔

کالج اور کیریئر کے لیے خود اپنے بچت  2

اکاؤنٹ کھولیں

کالج اور کیریئر کے لیے بچت اکاؤنٹ آپ کے کھولنے 

پر جس کے مالک آپ ہوتے ہیں، اور جسے آپ اپنے 

بچے کے NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ سے جوڑتے ہیں، 

NYC Kids RISE آپ کے بچے کے NYC اسکالرشپ 
اکاؤنٹ کے ضمن مزید 25$  انعام ڈالے گا۔ مزید جانیں: 

nyckidsrise.org/options

1 
اپنے بچے کا NYC اسکالر 

شپ اکاؤنٹ آن الئن چالو 

کریں اور دیکھیں

کالج کے لیے بچت پروگرام میں 

آپ کے بچے کا اندراج ہو جانے پر، 

nyckidsrise.org/activate پر جائیں اور 
"اکاؤنٹ چالو کریں" پر کلک کر کے آن الئن 
بچت ٹریکر )Savings Tracker( مالحظہ 

کریں، اپنی پروفائل بنائیں اور تعارفی سروے 

 NYC Kids ،پُر کریں۔ آپ کے چالو کر لینے پر

RISE آپ کے بچے کے NYC اسکالرشپ 
اکاؤنٹ کے ضمن میں 25$  انعام ڈالے گا۔

 NYC آپ کے بچے کو ابتدائی 100$  کے ساتھ ایک مفت

 )NYC Scholarship Account( اسکالرشپ اکاؤنٹ

خود بخود ملے گا ااّل یہ کہ آپ شرکت نہیں کرنے کا 

انتخاب کریں اور آپٹ آؤٹ کریں۔ تاوقتیکہ آپ آپٹ آؤٹ 

کی کارروائی کے دوران کوئی کارروائی نہ کریں، آپ کا بچہ 

کالج کے لیے بچت پروگرام میں خود بخود مندرج ہو جائے گا۔ 

تعلیمی سال 2022-2023* 

تک، کسی NYC پبلک اسکول 

)بشمول شرکت کنندہ چارٹر 
اسکولز( میں اندراج یافتہ 

کنڈرگارٹن اور پہلے گریڈ کا ہر 

طالب علم شرکت کرنے کا اہل ہے، 

چاہے فیملی کی آمدنی یا ترک وطن 

کی حیثیت جو بھی ہو۔

 ہم کالج اور کیریئر کی تربیت کے لیے ایک ساتھ بچت کر رہے ہیں! 

کالج کے لیے بچت پروگرام )Save for College Program( شروع کرنے کے لیے یہ اقدامات کریں:

آپ کا کالج کے لئے بچت پروگرام کا سفر
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NYC Kids RISE کالج کے لیے بچت پروگرام کا نظم کرنے کے لیے سٹی آف نیو یارک اور محکمۂ تعلیم 
)Department of Education( کے ساتھ کام کرنے والی ایک غیر منفعتی تنظیم ہے۔

NYC Kids RISE کا کالج کے لیے بچت پروگرام فیملیوں، اسکولوں اور کمیونٹیز کو ان کے بچے کے مستقبل کے لیے بچت کرنے کے لیے ایک ساتھ کام کرنے کا طریقہ فراہم کرتا ہے۔ یہ ایک اسکالرشپ اور بچت پروگرام ہے جسے NYC پبلک اسکول کے تمام طلبہ کے 
لیے - ان کی فیملی کی آمدنی اور ترک وطن کی حالت سے قطع نظر - کالج اور کیریئر کے لیے تربیت کو اور زیادہ قابل رسائی اور قابل حصول بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ کالج کے لیے بچت پروگرام ایک ٹول ہے جسے فیملیاں، اپنے اسکولوں اور پڑوسیوں کے ساتھ، 

استعمال اور ایسے انداز میں حسب ضرورت بنا سکتی ہیں جو ان کی زندگیوں میں بہترین طریقے سے فٹ اور ان کے بچوں کے حوالے سے ان کے خوابوں کو بہترین سہارا دے۔

بچت کرنے میں آپ کی مدد کے لیے تجاویز: 

بچت کرتے رہیں اور بچت میچ موصول کریں4.

nyckidsrise.org/savings-match :100$  بچت میچ مکمل کریں
nyckidsrise.org/saving-resources :بچت کی تجاویز حاصل کریں اور بچت کا ہدف طے کریں

دوستوں اور فیملی کو آپ کے بچے کے کالج اور کیریئر کے لیے بچت اکاؤنٹ میں تعاون کرنے کی 

nyckidsrise.org/bb3-resources :ترغیب دیں

اپنے ٹیکس ریفنڈ کا کچھ حصہ اپنے بچے کے کالج اور کیریئر کے لیے بچت اکاؤنٹ میں منقسم کریں

 "Financial Counseling" پر nyc.gov/talkmoney مالی تفویض اختیار مرکز پر NYC 
)ماالی صالح کار( کے ساتھ ایک مفت اپائنٹمنٹ طے کریں، یا 311 پر کال کریں اور مالی صالح کار بولیں

آپ کو درج ذیل میں سے ایک درکار ہوگا:

اپنا پہال 5$  ڈیپازٹ کریں 3.

بینک راؤٹنگ اور اکاؤنٹ نمبر کی معلومات، یا

ذاتی چیک، یا

منی آرڈر، یا

جو بچت اکاؤنٹ آپ منتخب کرتے ہیں اس کے لحاظ 

سے، نقد ڈیپازٹ کرانا بھی ایک اختیار ہو سکتا ہے

اپنے بچے کے فائدے کے لیے فیملی کی زیر ملکیت  
کالج اور کیریئر کے لیے بچت اکاؤنٹ کھولیں .2

آپ کو درکار ہوگا:

 Social Security( والدین/سرپرست کا سوشل سیکیورٹی نمبر

Number, SSN( یا انفرادی ٹیکس دہندہ کا شناختی نمبر 
)Individual Taxpayer Identification Number, ITIN(

ITIN یا SSN آپ کے بچے کا

آپ کے بچے کا 9 ہندسہ کا طالب علم واال شناختی نمبر*

آپ کے بچے کی تاریخ پیدائش

آپ کے بچے کا موجودہ زپ کوڈ

آپ کا ای میل پتہ

اپنے بچے کا NYC اسکالر شپ اکاؤنٹ آن الئن 1.
چالو کریں اور دیکھیں 

 NYC Schools( اسکولز اکاؤنٹ NYC پر آپ کے  mystudent.nyc ،آپ کو یہ نمبر اپنے بچے کے رپورٹ کارڈ پر*
Account( میں الگ ان کر کے، یا اپنے بچے کے اسکول کے والدین رابطہ کار سے پوچھ کر مل سکتا ہے۔ 

آپ کو درکار ہوگا:

آپ کے بچے کو ان کا NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ موصول ہونے کے بعد، جب آپ پروگرام میں اساسی اقدامات کریں تو یہ ورک شیٹ استعمال 

کریں۔ آپ یہ اقدامات گھر پر، فون پر، اسکول ایونٹ میں، یا NYC Kids RISE کے کسی نمائندے سے بات کرنے کے لیے ایک اپائنٹمنٹ طے کر 

کے مکمل کر سکتے ہیں۔

آپ کا کالج کے لیے بچت پروگرام پالنر

mailto:info@nyckidsrise.org

