
کیا آپ کے پاس کنڈرگارٹن یا پہلے گریڈ 

میں کوئی بچہ ہے؟

شرکت کرنے والے چارٹر اسکولوں سمیت NYC پبلک اسکولوں میں زیر تعلیم کنڈرگارٹن یا پہلے 

گریڈ کے طلبہ کالج کے لیے بچت پروگرام (Save for College Program) کے لیے اہل ہیں! *

آپ کی آمدنی یا ترک وطن کی حالت سے قطع نظر، آپ کا بچہ ایک مفت NYC اسکالرشپ 

اکاؤنٹ  (NYC Scholarship Account)حاصل کرتا ہے جس میں کالج اور کیریئر ٹریننگ کے لیے 

ابتدائی 100$ موجود ہوتے ہیں۔ آپ آج ہی اقدامات کر کے اپنے بچے کے اکاؤنٹ کے لیے زیادہ رقم 

حاصل کرنے کا طریقہ جان سکتے ہیں! اس میں وقت گزرنے کے ساتھ اضافی فنڈز حاصل کرنے 

کے مواقع ہوں گے۔

مزید جانیں

اپنے بچے کے اسکول میں پیرنٹ کوارڈینیٹر سے بات کریں●

اپنی زبان میں مزید معلومات کے لیے، NYC Kids RISE کی ہاٹ الئن کو ●

7473-543-833 پر کال کریں

●info@nyckidsrise.org ای میل کریں

●nyckidsrise.org مالحظہ کریں

کا  *پروگرام میں آپ کے اہل بچے کا اندراج خود بخود ہو جاتا ہے سوائے اس کے کہ آپ شرکت نہ کرنے اور اس سے باہر رہنے 

فیصلہ کریں۔ چونکہ یہ پروگرام پہلی بار 2017 میں جغرافیائی خطہ اسکول ڈسٹرکٹ 30 میں شروع کیا گيا تھا، 

39 پائلٹ اسکولوں کے کنڈرگارٹن سے پانچویں گریڈ تک کا ہر طالب علم شرکت کر سکتا ہے۔

 اپنے بچے کا مفت NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ 
(NYC Scholarship Account) فعال کریں!
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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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