NYC Kids RISE সেভ ফর কলেজ সরোগ্রোম
অংশগ্রহলের স্থিস্থির পস্থরবিন
ত স্থবষয়ক িথ্য ও ফম ত

সেভ ফর কলেজ সরোগ্রোম েম্পলকে
NYC স্থশক্ষো স্থবভোগ (Department of Education, “DOE”) NYC Kids RISE Save for College Program (সেভ
ফর কলেজ সরোগ্রোম) ("সরোগ্রোম”) এর ওপলর েোলভর উলেশযহীন েংিো NYC Kids RISE, Inc. এর েোলথ্
অংশীদোস্থর কলরলে। এই স্থবনোমূেয সরোগ্রোমটি স োগযিোেম্পন্ন কলেজ এবং কমজীবলনর
ত
রস্থশক্ষলের খরচগুস্থের
জনয অথ্ রদোন
ত
কলর। NYC Kids RISE রলিযক স্থশক্ষোথ্ীর নোলম একটি স্থবনোমূেয অযোকোউন্ট (“NYC
Scholarship Account (NYC স্কেোরস্থশপ অযোকোউন্ট)”) খুেলব এবং স োগযিোেম্পন্ন কলেজ এবং
কমজীবলনর
ত
রস্থশক্ষলের খরচগুস্থের জনয রলিযক স্থশক্ষোথ্ীলক সরোগ্রোলমর অযোকোউন্ট-এ $100 বরোে করলব।
অথ্োয়লনর
ত
েোলপলক্ষ, স্থনউ ইয়কত স্থেটি এবং DOE এই বের সরোগ্রোমটিলক রেোস্থরি করলে এবং আপনোর
েন্তোলনর স্কুেলক অন্তভভক্ত
ত করো হলব। আলরো িলথ্যর জনয http://nyckidsrise.org/সদখুন।

আমোর বিকল্পগুবে কী কী?
আপনোর স োগয স্থশক্ষোথ্ীর অংশগ্রহে সদখো বো আপলেি করোর েবলচলয় েহজ উপোয় হে আপনোর NYC

Schools Account (NYC Schools অযোকোউন্টর)সদখো। আপস্থন NYC Schools অযোকোউন্টর স্থভিলর NYC
স্কেোরস্থশপ অযোকোউন্ট আপনোর স্থশক্ষোথ্ীর বরোে করো অথ্ বোস্থ
ত িে বো পুনঃ-নস্থথ্ভভক্ত করলি পোলরন। স্থদ
আপস্থন এই কোগলজর ফম বযবহোর
ত
কলর বোস্থিে বো পুনঃ-নস্থথ্ভভক্ত করলি চোন, িোহলে পড়লি থ্োকুন।

যবি আপনোর বিক্ষোর্থীর সকোনও NYC স্কেোরবিপ অ্যোকোউন্ট নো র্থোলক
স্থপিো-মোিো/অস্থভভোবক একজন স োগয স্থশক্ষোথ্ীলক িোর পঞ্চম-সগ্রে বের সশষ হওয়োর আলগ স সকোলনো েময়
সরোগ্রোলম নস্থথ্ভভক্ত করোর অনুলরোধ করলি পোলরন। স্থশক্ষোথ্ী স্থদ িোর পঞ্চম-সগ্রে বের েম্পূে কলর
ত
থ্োলক,
িোহলে স্থশক্ষোথ্ী সরোগ্রোলম স োগদোন করলি পোরলব নো, সকোনও স্কেোরস্থশপ ফোন্ড পোলব নো অথ্বো ভস্থবষযলি
পুরস্কোলরর জনয স োগয হলব নো।
আপস্থন নস্থথ্ভভক্ত করোর অনুলরোধটি একবোর জমো স্থদলে, আপস্থন স্থনম্নস্থেস্থখি িথ্য NYC Kids RISE এবং িোলদর
র ুক্তক্ত অংশীদোর VistaShare এর েলে সশয়োর করোর জনয DOE-সক েম্মস্থি সদন। এই িথ্য NYC স্কেোরস্থশপ
অযোকোউলন্টর জনয রলয়োজন:
একজন স্থশক্ষোথ্ীর সরোগ্রোলমর অননয

▪

বোস্থড়র সফোন নম্বর

েনোক্তকরে নম্বর

▪

স্কুলের নোম

▪

পুলরো নোম

▪

বিতমোন সগ্রে সেলভে

▪

জন্মিোস্থরখ

▪

বোস্থড়লি স ভোষোয়(গুস্থেলি) কথ্ো বেো হয়

▪

বোস্থড়র টিকোনো

▪

NYC েরকোস্থর স্কুে বযবিোর স্থভিলর ও বোইলর

▪

বোস্থড়র টিকোনোর পস্থরবিতন হয় স্থকনো

▪

উভলয়ই অনযোনয স্কুলে িোনোন্তর, স্থদ স্থকেভ থ্োলক
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NYC Kids RISE সেভ ফর কলেজ সরোগ্রোম
অংশগ্রহলের স্থিস্থির পস্থরবিতন স্থবষয়ক িথ্য ও ফম ত
রস্থি স্থশক্ষোথ্ী স্থপেভ দু'জন প ন্ত
ত স্থপিো-মোিো/অস্থভভোবলকর জনয, NYC Kids RISE ও VistaShare এর
স্থনম্নস্থেস্থখি রোপ্তবয়স্ক িথ্যও রলয়োজন:
▪
▪

স্থপিো-মোিোর জনয সরোগ্রোলমর অননয

▪

ইলমে টিকোনো

েনোক্তকরে নম্বর

▪

সেে ও/বো অনযোনয সফোন নম্বর

পুলরো নোম

যবি আপনোর বিক্ষোর্থীর সকোনও NYC স্কেোরবিপ অ্যোকোউন্ট র্থোলক
স্থপিো-মোিো/অস্থভভোবক স সকোলনো েময় বোস্থিে করোর স্থেদ্ধোন্ত স্থনলি পোলরন। এই ফম বো
ত আপনোর স্থশক্ষোথ্ীর
NYC Schools অযোকোউন্ট-এর মোধযলম একবোর বোস্থিে করোর অনুলরোধ জমো সদওয়ো হলে, আপনি NYC Kids
RISE-সক েম্মস্থি সদন (1) আপনোর স্থশক্ষোথ্ীর NYC স্কেোরস্থশপ অযোকোউন্ট বন্ধ করলি, (2) NYC Kids RISE
সেভ ফর কলেজ সরোগ্রোম এর অযোকোউলন্ট আপনোর স্থশক্ষোথ্ীলক বরোে করো েমস্ত িহস্থবে NYC Kids RISE
এর কোলে অপস্থরবিতনীয়ভোলব িোনোন্তস্থরি করলি, (3) আপনোর স্থশক্ষোথ্ীর িরলফ তিস্থর করো রস্থিটি সেস্থভংে
ট্র্যোকোর সরোফোইে মুলে স্থদলি, (4) আপনোর স্থশক্ষোথ্ীর েোলথ্ েংস্থিষ্ট ফোইলে থ্োকো রলিযক রোপ্তবয়স্কলক এই
মুলে সদওয়োর েম্পলকত জোনোলি, এবং (5) NYC Kids RISE এর নস্থথ্ভভক্তক্ত বোস্থিেকরে নীস্থি ও রল োজয আইন
অনু োয়ী, আপনোর স্থশক্ষোথ্ীর অযোকোউন্ট এবং এর বোস্থিেকরলের েোলথ্ েম্পস্থকি
ত ঐস্থিহোস্থেক িথ্য েংরক্ষে
করলি। অনুগ্রহ কলর মলন রোখলবন: আপস্থন স্থদ একটি পরবিী িোস্থরলখ আপনোর েন্তোনলক পুনরোয় নস্থথ্ভভক্ত
করলি চোন, িোহলে আপনোর েন্তোলনর জনয ভস্থবষযলি $100 বরোে করো হলব। সকোনও পূববিী
ত
অস্থিস্থরক্ত
িহস্থবে অন্তভভক্ত
ত করো হলব নো।

আপনোর বিক্ষোর্থী বক িোবিে করোর পলর NYC স্কেোরবিপ অ্যোকোউলন্ট একটি অ্র্থ েিরোদ্দ
সপলি পোলর?
আপনোর স্থশক্ষোথ্ী NYC Kids RISE সেভ ফর কলেজ সরোগ্রোম এ নস্থথ্ভভক্ত হওয়োর জনয অনুলরোধ করোর স োগয
এবং িোর পঞ্চম সগ্রে বষ সশষ
ত
হওয়োর আলগ স সকোলনো েময় স্থশক্ষোথ্ীর নোলম একটি NYC স্কেোরস্থশপ
অযোকোউন্ট সখোেোর জনয স োগয। আপস্থন পুনরোয় নস্থথ্ভভক্ত করোর অনুলরোধটি একবোর জমো সদওয়োর পলর,
আপনোর স্থশক্ষোথ্ীর িথ্য NYC Kids RISE এবং িোর র ক্তু ক্ত অংশীদোর VistaShare এর েলে সশয়োর করো হলব।
আপনোর স্থশক্ষোথ্ীর জনয একটি NYC স্কেোরস্থশপ অযোকোউন্ট সখোেো হলব, আপনোর স্থশক্ষোথ্ীর জনয $100 বরোে
করো হলব, এবং সে পুরস্কোর ও কস্থমউস্থনটি স্কেোরস্থশলপর জনয স োগযিো অজতন করলব।

OFFICE NOTE: Keep all returned Forms in the student’s Cumulative Folder indefinitely.
BENGALI | Page 2 of 3

NYC Kids RISE সেভ ফর কলেজ সরোগ্রোম
অংশগ্রহলের স্থিস্থির পস্থরবিতন স্থবষয়ক িথ্য ও ফম ত
অ্ংিগ্রহলের বিবির পবরিিেন ফম ে
একজন স োগযিোেম্পন্ন স্থশক্ষোথ্ীর স্থপিো-মোিো বো অস্থভভোবক স্থহলেলব, আস্থম NYC Kids RISE ফর কলেজ
সরোগ্রোম এর স্কেোরস্থশপ অংলশ িোর অংশগ্রহলের পস্থরবিতন করলি চোই।

আপবন সয পবরিিেনটি করলি চোন সেটির জনয অ্নুগ্রহ কলর িলে টিক বিন:
 আস্থম NYC Kids RISE সেভ ফর কলেজ সরোগ্রোম এর স্কেোরস্থশপ অংলশ আমোর স্থশক্ষোথ্ীলক নস্থথ্ভভক্ত
করলি চোই। আস্থম NYC Kids RISE এবং িোর র ক্তু ক্ত অংশীদোর VistaShare এর েলে িথ্য সশয়োর
করোর েম্মস্থি রদোন করস্থে।
 আস্থম NYC Kids RISE সেভ ফর কলেজ সরোগ্রোম এর স্কেোরস্থশপ অংলশ আমোর স্থশক্ষোথ্ীর অংশগ্রহে
বোস্থিে করলি চোই। আস্থম চোই স NYC Kids RISE সেভ ফর কলেজ সরোগ্রোম এর স্কেোরস্থশপ
অযোকোউলন্ট আমোর স্থশক্ষোথ্ীলক বরোে করো স সকোলনো অথ্ NYC
ত
Kids RISE-সক সফরি সদওয়ো
সহোক।
আপনোর স্থশক্ষোথ্ীর স্কুে সেলেিোস্থরর কোলে জমো সদওয়োর আলগ অনুগ্রহ কলর স্থনম্নস্থেস্থখি িথ্য রদোন করুন।
বিক্ষোর্থীর পুলরো নোম:
বিক্ষোর্থীর অ্বফবেয়োে ক্লোে:
স্কুলের নোম:
বপিো-মোিো/অ্বভভোিলকর মুবিি নোম:
বপিো-মোিো/অ্বভভোিলকর স্বোক্ষর:
িোবরখ:
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