ক োন ো প্রশ্ন আনে? ল

রু 833-543-7473

পিতামাতা/অপিিাবকের পিবব াচি িা েরার পবজ্ঞপি
প্রপ্রয় প্রিতোমোতো/ অপ্রিিোব :
NYC প্রিিোর্টনমন্ট অি এিু ন শ (“DOE”) প্রিপ্রিক্ট 30 এর প্রপ্রতটি প্রশক্ষোর্থীন NYC স্কলোরপ্রশি অযো োউন্ট প্রদো
রোর জ য
অলোিজ
সংস্থো NYC Kids RISE-ক সহন োগী নরনে। NYC স্কলোরপ্রশি অযো োউন্ট হল প্র উইয়ন ট র এ টি 529 নলজ কসপ্রিং
কপ্রোগ্রোম প্রিনরক্ট প্ল্যো অযো োউন্ট ক খোন NYC Kids RISE Save for College Program-এর মোধ্যনম ক োগয উচ্চপ্রশক্ষোর খরনের
অর্থট জমো রো হয়।
আিিার সন্তাি স্বকতাপিয়িাকব এই প্রাগ্রাকম িপিিু ক্ত হকয় যাকব যপি িা আিপি অংশগ্রহকে অসম্মত হি।
আি োর সন্তোন র োনম এ টি NYC স্কলোরপ্রশি অযো োউন্ট কখোলো এবং কসখোন আি োর সন্তোন র োনম NYC Kids RISE ক
100
িলোর জমো রনত িোনর কসজ য DOE ক NYC Kids RISE এর োনে আি োর সন্তোন র প্রবষনয় প্র েু তর্থয প্রদো
রনত হনব।
NYC Kids RISE অংশগ্রহণ োরীর তর্থয জমো, অ লোই কিোর্টোল িপ্ররেোল ো ও প্র ুপ্রিগত সহোয়তো প্রদো
রনত VistaShare োনমর
এ টি ক োম্পোপ্র র সনে োজ রনে। অ লোই কিোর্টোল হল কসই জোয়গো ক খোন আিপ্র আি োর সন্তোন র NYC স্কলোরপ্রশি
অযো োউন্ট কদখনত িোনর ।
কেিোনরল আই Family Educational Rights and Privacy Act অ স
ু োনর DOE অ ুমপ্রত েোড়ো ক োন ো প্রশক্ষোর্থীর শ োিন োগয
বযপ্রিগত তর্থয প্র োশ রনত িোনর ো। তনব, আি োন প্রর্থনম অংশগ্রহণ ো রোর প্রসদ্ধোন্তগ্রহনণর সুন োগ কদওয়ো সোনিনক্ষ, DOE
আি োর ও আি োর সন্তো সম্পন ট “প্রিনরক্টপ্রর তর্থয” োনম প্র প্রদটষ্ট প্র েু তর্থয প্র োশ রনত িোনর: NYC Kids RISE এবং
VistaShare শুধ্ু কপ্রোগ্রোম েোলোন ো ও মূলযোয়ন র জ য এই প্রিনরক্টপ্রর তর্থয বযবহোর ও প্র োশ রনত িোরনব। তোরো প্রিনরক্টপ্রর তর্থয
প্রবজ্ঞোি ,প্রবিণ ও অ যো য বোপ্রণপ্রজয উনেনশয প্রবক্রয়, বযবহোর ও প্রবপ্র ময় রনত িোরনব ো। অ যনদর োনে প্রিনরক্টপ্রর তর্থয
প্র োশ রোর আনগ NYC Kids RISE এবং VistaShare ক DOE এর কর্থন অপ্রগ্রম অ ুনমোদ প্র নত হনব।
NYC স্কলারপশি অযাোউন্ট খুলকত পে পে তিয রকয়াজি?
NYC স্কলোরপ্রশি অযো োউনন্টর জ য এখোন উপ্রিপ্রখত প্রিনরক্টপ্রর তর্থয প্রনয়োজ : কপ্রোগ্রোনমর জ য প্রশক্ষোর্থী ও প্রিতোমোতোর শ োি রণ
ম্বর, িুনরো োম, জন্ম তোপ্ররখ, বোপ্রড়র ঠি ো ো, বোপ্রড়র ঠি ো ো িপ্ররবতট হনয়নে প্র ো, বোপ্রড়র কেো
ম্বর, স্কুনলর োম, বতট মো
কগ্রি কলনিল, মোতৃ িোষো এবং NYC-র সর োপ্রর স্কুল বযবস্থোর মনধ্য বো বোইনরর অ য ক োন ো স্কুনল স্থো োন্তপ্ররত রো হনয়নে প্র ো।
অ রূ
ু িিোনব, প্রিতোমোতো সম্পন ট এই তর্থয প্রনয়োজ : িুনরো োম, ইনমল ঠি ো ো এবং কমোবোইল কেো
ম্বর এবং/অর্থবো প্রপ্রতটি NYC
স্কলোরপ্রশি অযো োউনন্টর জ য দুইজ প্রিতোমোতো/অপ্রিিোবন র অ য কেো
ম্বর।
অযো োউন্ট ততপ্ররর জ য 2018 এর
হনব।

জানুয় ারী

কশনষর মনধ্য প্রিপ্রিক্ট 30-নত অবপ্রস্থত ক োন ো স্কুনল আি োর সন্তো ন

অবশযই িপ্রতট র্থো নত

আিিার োকে েী েী পবেল্প রকয়কে?
1.

যপি আিপি চাি আিিার সন্তাকির NYC স্কলারপশি অযাোউন্ট প্হাে তাহকল পেেু েরকত হকব িা।

প্রদ আিপ্র আি োর প্রিনরক্টপ্রর তর্থয জো োনত িা চাি তোহনল আি োন
প্রশক্ষন র োনে 4, 2018 এর মনধ্য অবশযই কেরত প্রদনত হনব।
আি োর প্র ক োন ো প্রশ্ন আনে ল রু
2.

অবশযই প্র নের েরমটি িূরণ

নর সন্তোন র

জানুয় ারী

?

833-543-7473.

আপম আমার সন্তাকির পিকরক্টপর তিয প্শয়ার েরকত চাই িা। আপম চাই িা আমার সন্তাকির NYC স্কলারপশি অযাোউন্ট
প্হাে এবং আমার সন্তাি NYC স্কলারপশি অযাোউন্ট ফান্ড িাকব িা।
প্রশক্ষোর্থীর
স্কুনলর

োম:

প্রশক্ষোর্থীর কশষ

োম:

স্পষ্ট হরনে প্রিতোমোতো/অপ্রিিোবন র

প্রশক্ষোর্থীর আ ুষ্ঠোপ্র
োম:

োম:
ক্লোস:

স্বোক্ষর:

তোপ্ররখ:
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