
আপনার িক িকন্ডারগােটর্টেন-এ বা 
প্রথম শ্রেণীেত একটি িশশু আেছ?

অংশগ্রহণকারী চাটর্জ ার সু্কলগুিল সহ, NYC পাবিলক সু্কলগুিলেত িকন্ডারগােটর্জ ন ও প্রথম শ্রেণীর িশক্ষোথর্থীরা 
সভ ফর কেলজ প্রাগ্রাম (Save for College Program)-এর জন্য যাগ্য! *

আপনার আয় বা অিভবাসেনর িস্থিিত যাই হাক না কন, আপনার সন্তান কেলজ ও কিরয়ােরর প্রিশক্ষেেণর 
জন্য প্রাথিমক $100 সহ একটি িবনামেূল্যর NYC স্কলারিশপ অ্যাকাউন্টে (NYC Scholarship Account) 
পােব। আপিন আজই পদেক্ষেপ িনেত পােরন এবং আপনার সন্তােনর অ্যাকাউেন্টে কীভােব আরও অথর্জ উপাজর্জ ন 
করা যায় তা জাননু! সমেয়র সােথ সােথ অিতিরক্ত ফান্ড পাওয়ার সুেযাগও থাকেব।

আরও জানুন
● আপনার সন্তােনর সু্কেল অিভভাবক সমন্বয়কারীর সােথ কথা বলুন

● আপনার ভাষায় তেথ্যর জন্য 833-543-7473 নম্বের NYC Kids RISE হটলাইেন কল করুন

● info@nyckidsrise.org এ ইেমল করুন

● nyckidsrise.org এ যান

* আপিন যিদ অংশগ্রহণ না করার িসদ্ধান্ত নন এবং অপ্ট আউট কেরন, তাহেল আপনার যাগত্যে সন্তানেক আপনা 
থেকই প্রাগ্রামটিেত নিথভুক্ত করা হেব। যেহতু প্রাগ্রামটি 2017 সাল থেক শুরু কের ভৗেগালক সু্কল িডিস্ট্রিক্ট 30-
এ পরীক্ষামূলকভােব চালােনা হেয়িছল, তাই 39টি পরীক্ষামূলক 
সু্কেলর িকন্ডারগােটর্যন থেক পঞ্চম শ্রেণী পযর্যন্ত প্রেতত্যেক িশক্ষাথর্থী অংশগ্রহণ করেত পাের।

আপনার সন্তােনর িবনামূেল্যর NYC স্কলারিশপ অ্যাকাউন্ট 
(NYC Scholarship Account) সক্রিয় করুন!
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Do you have a child in 
kindergarten or first grade?

Kindergarten and first grade students at NYC public schools, including 
participating charter schools, are eligible for the Save for College 
Program!*

No matter your income or immigration status, your child receives a free 
NYC Scholarship Account with an initial $100 for college and career 
training. You can take steps TODAY and learn how to earn more money for 
your child’s account! There will also be opportunities to receive additional 
funds over time.

Learn More
● Talk to the Parent Coordinator at your child’s school
● Call the NYC Kids RISE hotline at 833-543-7473 for information 

in your language
● Email info@nyckidsrise.org
● Visit nyckidsrise.org

* Unless you choose not to participate and opt out, your eligible child is automatically enrolled in the Program. 
Because the Program was piloted in geographic School District 30 starting in 2017, every kindergarten through 
fifth grade student in the 39 pilot schools can participate.

Activate your child’s free NYC Scholarship Account!
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