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طلبہ کے مالی وسائل سے قطع نظر معیاری تعلیم تک انہیں رسائی
فراہم کرنا ہمیشہ سے  CUNYکا مشن رہا ہے۔  1847سے ہی CUNY
نے خاندانوں کی نسلوں کو آگے بڑھایا ہے اور الکھوں افراد کو تعلیم
یافتہ بنایا ہے۔
کالج کی تعلیم کا خرچ ایک اہم سرمایہ کاری ہے جس پر ہوشیاری
سے غور و خوض کرنا چاہیے۔ جب آپ  CUNYکی تعلیم کے معیار
اور الگت پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ زبردست قدر
کی حامل ہے۔  CUNYکے اسی فیصد سے زیادہ انڈر گریجویٹس وفاقی
طالبانہ لون کے قرض کے بغیر اپنی ڈگری مکمل کرتے ہیں۔
 CUNYکے طلبہ بڑا خواب دیکھتے ہیں ،سخت محنت کرتے ہیں اور
کافی کچھ حاصل کرتے ہیں — اکثر ملک کے انتہائی با وقار تعلیمی
ایوارڈز جیتتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ تعلیمی اخراجات ادا کرنے
کے لیے آپ کو اعانت درکار ہوگی تو ہماری تجویز ہے کہ آپ مالی
امداد کے لیے درخواست دیں۔ تعلیمی اخراجات میں ٹیوشن اور فیس،
کمرہ اور قیام ،کتابیں اور ساز و سامان اور نقل و حمل شامل ہیں۔
یوں تو آپ اور آپ کے اہل خانہ پر آپ کی تعلیم کے لیے ادائیگی
کرنے کی بنیادی ذمہ داری عائد ہے مگر آپ کی مدد کے لیے وفاقی،
ریاستی اور شہر کی حکومت کی جانب سے (نیز  CUNYکی جانب
سے) فنڈنگ دستیاب ہے۔
کامیابی کے ساتھ کالج کی تعلیم مکمل کرنے
میں  CUNYکے طلبہ کا تعاون کرنے کی نیو یارک
اسٹیٹ کی مسلسل عہد بستگی ،نیز قرض معمولی
ہونا یا نہ ہونا ایکسلسیئر اسکالرشپ (Excelsior
 Scholarship)کے آغاز میں واضح ہے۔ ایکسلسیئر اسکالرشپ نیو یارک کے اہل
باشندوں کو  CUNYمیں زیر تعلیم رہتے ہوئے اپنے ٹیوشن کی الگتوں کے مدنظر ریاستی
تعاون حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اب پہلے سے کہیں زیادہ خاندان طالبانہ لون
کے بوجھ کے بغیر عالمی درجے کی تعلیم کا خواب پورا کر سکتے ہیں۔
 cuny.edu/financialaidپر مزید جانیں
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ایک حسب مقدور کالج کی اعلی
معیار کی تعلیم

انڈر گریجویٹ ٹیوشن
کالج کی
قسم

چار سالہ
کالج
Community
College

نیو یارک اسٹیٹ کے باشندے

$6,530
 $285فی کریڈٹ (جز وقتی)
 $4,800فی سال (کل وقتی)
 $210فی کریڈٹ (جز وقتی)
فی سال (کل وقتی)

غیر  NYاسٹیٹ کے باشندے

$17,400
 $580فی کریڈٹ (جز وقتی)
 $9,600فی سال (کل وقتی)*
 $320فی کریڈٹ (جز وقتی)

فی سال (کل وقتی)*

*موسم خزاں  2017تک فی سیمسٹر  15کریڈٹ لینے کی بنیاد پر کل وقتی ٹیوشن۔

مالی اعانت کی قسمیں

مالی امداد کی درخواستیں

گرانٹس – وہ رقم جو واپس ادا نہیں کرنی ہے
اور عموما ً مالی ضرورت کی بنیاد پر عطا
کی جاتی ہے۔

یہ طے کرنے کے لیے کہ آیا آپ مالی امداد کے
اہل ہیں ،ہر سال درج ذیل درخواستیں مکمل کریں:

اسکالرشپس – وہ رقم جو واپس ادا نہیں
کرنی ہے اور عموما ً علمی میرٹ کی بنیاد پر
عطا کی جاتی ہے۔
لون – وہ رقم جو کالج کے مدنظر مستعار لی
جاتی ہے اور اسے سود کے ساتھ واپس ادا
کرنا ضروری ہے۔
ورک-اسٹڈی – کالج میں مالی امداد کے دفتر
( )Financial Aid Officeکے ذریعہ فراہم کردہ
نوکری سے کمائی ہوئی رقم۔

Bronx Community College

[ FAFSAوفاقی طالبانہ امداد کے لیے مفت
درخواست (Free Application for Federal
 ]Student Aid)وفاقی مالی امداد کے لیے
درخواست دینے کے لیے www.fafsa.govمالحظہ
کریں۔
[ TAPٹیوش میں اعانت پروگرام
](Tuition Assistance Program)
نیو یارک اسٹیٹ کے باشندوں کے لیے اس مالی
امداد پروگرام کے لیے درخواست دینے کے لیے
 www.hesc.ny.govمالحظہ کریں۔
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مالی امداد کے لیے درخواست دیں
1

2
3

درخواست دینے کی تیاری کریں
اپنی اور اپنے والدین* کی آمدنی اور اثاثوں کے ریکارڈز حاصل کریں۔ تعلیمی سال
 2018–19کے لیے ،ان ریکارڈوں میںآپ (اور اگر قابل اطالق ہو تو آپ کے والدین)
کے  2016کے ٹیکس ریٹرنز اور  W-2فارم(ز) ،سوشل سیکورٹی نمبرز اور آمدنی و
اثاثوں کے دیگر ریکارڈز شامل ہو سکتے ہیں۔ اسکول کے صالحکار ،جس کالج میں
تعلیم حاصل کرنے کا آپ کا ارادہ ہے وہاں کے مالی امداد کے دفتر یا امریکی محکمۂ
تعلیم ( )U.S. Department of Educationسے  www.studentaid.govپر مفت معلومات اور
اعانت حاصل کریں یا 1-800-4-FED-AID (1-800-433-3243)پر کال کریں۔

ایک  FSA IDحاصل کریں – fsaid.ed.gov
 FSA IDایک صارف نام اور پاس ورڈ ہوتا ہے جو آپ کو اپنے  FAFSAمیں الگ ان
کرنے ،سائن کرنے اور تصحیح کرنے کے لیے استعمال کرنا ضروری ہے۔ آپ کو بھی
اور آپ کے والدین میں سے کم از ایک کو  FSA IDدرکار ہوگی۔ اپنی  FSA IDمحفوظ
کرنے کو یقینی بنائیں کیونکہ دوبارہ درخواست دینے اور ہر سال اپنی معلومات تک
رسائی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس کی ضرورت ہوگی۔

 FAFSAمکمل کریں – www.fafsa.gov
وفاقی طالبانہ امداد کے لیے درخواست دینا مفت ہے۔ آپ ہائی اسکول میں اپنے سینئر
سال کے یکم اکتوبر کو شروع ہو رہے اگلے تعلیمی سال کے لیے درخواست دے سکتے
ہیں ،چاہے آپ پہلے سے  CUNYمیں داخلہ یافتہ ہوں۔ درخواست دینے کے لیے
 www.fafsa.govمالحظہ کریں۔ اپنا  FAFSAمکمل کرنے میں مفت مدد کے لیے وفاقی
طالبانہ امداد کے مرکز اطالعات (Federal Student Aid Information Center)کو
 1-800-4-FED-AID (433-3243)پر کال کریں۔
 IRSڈیٹا کی بازیابی کا ٹول
 IRSڈیٹا کی بازیابی کا ٹول ( )IRS Data Retrieval Toolآپ اور آپ کے والدین کو وفاقی
طالبانہ امداد کے لیے مفت درخواست (Free Application for Federal Student Aid,
 )FAFSAمکمل کرنے کے لیے درکار  IRSٹیکس ریٹرن کی معلومات تک رسائی حاصل
کرنے کی سہولت دیتا ہے۔ طلبہ اور والدین اپنا ٹیکس ڈیٹا براہ راست اپنے  FAFSAمیں
منتقل کر سکتے ہیں۔ تاکیدی طور پر تجویز پیش کی جاتی ہے کہ آپ متعدد وجوہات کے
مدنظر  IRSڈیٹا کی بازیابی کا ٹول استعمال کریں:
¢ ¢یہ آپ کا ٹیکس ڈیٹا فراہم کرنے کا آسان ترین طریقہ ہے۔
¢ ¢یہ اس بات کو یقینی بنانے کا بہترین ٹول ہے کہ آپ کے  FAFSAمیں ٹیکس کی درست
معلومات موجود ہیں۔
¢ ¢آپ کے اپنے کالج کو ٹیکس کی نقل حرفی یا ریٹرنز کی کاپی فراہم نہیں کرنی ہوگی۔

*اگر آپ فی الحال رضاعی نگہداشت میں موجود طالب علم ہیں یا رضاعی نگہداشت کے نظام میں رہنے کی سرگزشت رکھتے ہیں
تو براہ کرم اعانت کے لیے اپنی ایجنسی سے رابطہ کریں۔
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نیو یارک اسٹیٹ پر مبنی امداد کے لیے
درخواست مکمل کریں
 FAFSAمکمل کر لینے کے بعد ،آپ تصدیقی صفحہ پر پہنچیں گے؛ نیو یارک ریاست پر مبنی
مالی امداد کے پروگراموں جیسے ٹیوشن میں اعانت پروگرام اور ایکسلسیئر اسکالرشپ کے
واسطے درخواست دینے کے لیے ریاستی درخواست کے لنک پر کلک کریں۔

5

طالبانہ امداد کی رپورٹ ()Student Aid Report, SAR
موصول کریں
 FAFSAآپ کے مکمل کرنے کے چند دنوں بعد آپ کی طالبانہ امداد کی رپورٹ ()SAR
کے لنک کے ساتھ آپ کو ایک ای میل موصول ہوگا۔  SARمیں آپ کے  FAFSAکی
معلومات اور آپ کے اہل خانہ سے متوقع تعاون (Expected Family Contribution,
 EFC)کا خالصہ شامل ہوتا ہے – یہ آپ کی وفاقی طالبانہ امداد کی اہلیت کا تعین کرنے
کے لیے مستعمل نمبر ہوتا ہے۔ اپنے  SARکا جائزہ لے کر دیکھیں کہ آیا اضافی
معلومات یا تصحیحات درکار ہیں۔ آپ www.fafsa.govپر بھی اپنے  SARتک رسائی
حاصل کر سکتے ہیں۔
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اپنے ڈیٹا کی تصدیق کریں
فیڈرل پروسیسر ( )Federal Processorتصدیق کی کارروائی کے لیے درخواست دہندگان
کی ایک مخصوص تعداد کو منتخب کرتا ہے۔ اگر آپ کا انتخاب ہوا ہے (جو آپ کے
 SARپر بتا دیا جائے گا) تو آپ کو  CUNYکے اس کالج میں جہاں آپ تعلیم حاصل کریں
گے مالی امداد کے دفتر میں مطلوبہ دستاویزات جمع کروانی ہوں گی تاکہ آپ کے
 FAFSAپر آپ کے مہیا کردہ ڈیٹا کی تصدیق کی جائے۔
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اپنی مالی امداد کی منظوری کی اطالع موصول کریں
مالی امداد کی آپ کی درخواستیں مکمل ہو جانے اور مالی ضرورت آپ کے ثابت کر
دینے کے بعد ،جن کالجوں میں آپ کو قبول کیا گیا ہے وہ آپ کو منظوری کی ایک
اطالع بھیج کر مالی امداد کے ان پروگراموں کے بارے میں بتائیں گے جن کے لیے
آپ اہل قرار پاتے ہیں۔
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کالج کی الگتوں اور مالی امداد
کے پیکیجز کا جائزہ لیں
کالج کا انتخاب کرتے وقت ایک سب سے اہم
عامل یہ ہے کہ آیا اس ادارے سے آپ کی تعلیمی
ضرورتیں پوری ہوں گی۔ اس کے عالوہ ،جہاں
اندراج کروانا ہے اس کا فیصلہ کرتے وقت آپ
اور آپ کے اہل خانہ کو کالج میں تعلیم حاصل
کرنے کی الگت زیر غور النا ضروری ہے۔
حاضری کی الگت ()Cost of Attendance, COA
کالج کے لیے منصوبہ بندی کرتے وقت ،آپ کو
حاضری کی الگت ( )COAکا جائزہ لینا ہوتا ہے
جس میں ٹیوشن اور فیس ،رہائش (کمرہ اور قیام)،
نقل و حمل ،کتابیں ،ساز و سامان اور ذاتی
اخراجات شامل ہیں۔ اگر آپ نیو یارک ریاست کے
باشندے ہیں اور آپ کا ارادہ گھر پر رہنے کا ہے
تو نو مہینے تک  CUNYمیں کل وقتی تعلیم حاصل
کرنے کی تخمینی الگت میں ٹیوشن اور فیس نیز
تمام دیگر الگتوں کے لیے تقریبا ً  $ 9,700شامل
ہے۔ اگر آپ کا ارادہ گھر سے دور رہنے کا ہے
تو تخمینی الگت تقریبا ً  $20,400ہے۔
اہل خانہ سے متوقع تعاون ()EFC
آپ کے اہل خانہ سے متوقع تعاون ( )EFCوہ رقم
ہوتی ہے جتنا تعاون آپ کے  FAFSAپر آپ کی
مہیا کردہ معلومات کی بنیاد پر آپ اور آپ کے اہل
خانہ ساالنہ تعلیمی الگتوں کے مد میں معقول حد
تک کر سکتے ہیں۔ آپ کے خاندان کی آمدنی،
گھرانے میں موجود افراد کی تعداد ،مخصوص
اثاثے ،ادا کردہ ٹیکس اور کالج میں زیر تعلیم افراد
خاندان کی تعداد جیسے عوامل کو آپ کے EFC
کو شمار کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے۔
آپ کے  EFCکا وفاقی مالی امداد کی اس رقم کا
تعین کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کے
لیے آپ اہل قرار پا سکتے ہیں ،جیسے پیل،(Pell)
فیڈرل ورک اسٹڈی (Federal Work-Study)اور
6

مراعات یافتہ وفاقی لونز۔ اس کے عالوہ EFC ،کو
کالج کی متعدد اسکالرشپس کے لیے آپ کی اہلیت
کا تعین کرنے کے واسطے استعمال کیا جا سکتا
ہے۔ وفاقی مالی امداد کے لیے ،آپ کے  EFCکو ہر
کالج کے لیے ایک ہی طرح شمار کیا جاتا ہے۔
مالی ضرورت
مالی ضرورت حاضری کی الگت اور آپ کے اہل
خانہ سے متوقع تعاون (Expected Family
) Contributionکے بیچ کا فرق ہوتی ہے۔
 = COA – EFCمالی ضرورت
 CUNYنیٹ پرائس کیلکولیٹر
آپ کو جو مالی امداد موصول ہو سکتی ہے اس کا
تعین کرنے کے لیے ،ایک نیٹ پرائس کیلکولیٹر
 CUNYکی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ یہ ٹول
تخمینی مالی امداد کی منظوری کے پیکیج نیز
ٹیوشن اور فیس کی تخمینی الگت کو شمار کرتا
ہے۔ نیٹ پرائس کیلکولیٹر سے  CUNYکی الگتوں
کا موازنہ دیگر اداروں سے کرنے میں بھی مدد
ملتی ہے تاکہ یہ تعین کیا جائے کہ کون سے کالجز
آپ کے لیے سب سے زیادہ حسب مقدور ہیں۔
نیٹ پرائس کیلکولیٹر تک رسائی حاصل کرنے کے
 wمالحظہ کریں۔
لیے ww.cuny.edu/financialaid
مالی امداد کا پیکیج
آپ کی مالی ضرورت کی بنیاد پر CUNY ،آپ کے
لیے مالی امداد کا ایک پیکیج تیار کرتا ہے۔ مالی
امداد کے پیکیج میں آپ کے کالج کی الگتوں کے
کل یا بعض حصے کی تالفی کرنے میں مدد
کے لیے متعدد قسموں کی مالی امداد شامل ہو
سکتی ہے۔ اگر آپ کو مالی ضرورت درپیش
ہے تو آپ گرانٹس ،ورک اسٹڈی اور مراعات
یافتہ لونز کے بھی اہل ہو سکتے ہیں۔

آپ کی تعلیم کی فائنانسنگ میں
مدد کے لیے پروگرامز
 CUNYکے پروگرامز
کالج اسکالر شپس
www.cuny.edu/scholarships
 CUNYکا ہر کالج کئی ایک علمی اور میرٹ پر
مبنی اسکالرشپس پیش کرتا ہے۔  CUNYکے
انفرادی کالجوں میں اسکالرشپس کے واسطے
درخواست دینے کے لیے ،طلبہ سے عام طور
پر ایک  FAFSAاور کبھی کبھار ایک انفرادی
اسکالرشپ کی درخواست مکمل کرنے کا
تقاضا کیا جاتا ہے۔
ٹیوشن کی ادائیگی کا منصوبہ
 CUNYکے کالج ،ٹیوشن اور فیس کے اخراجات
کے بجٹ میں اہل خانہ کی مدد کے لیے ایک ماہانہ
ادائیگی کے منصوبے میں شرکت کرتے ہیں۔
پروگرام کے بارے میں تفصیالت کے لیے
 Nelnetسے 1-888-470-6014پر یا CUNY
کے اپنے کالج میں دفتر خزانچی (Office of
 )the Bursarسے رابطہ کریں۔
نیو یارک سٹی کونسل میرٹ اسکالرشپ (New
York City Council Merit Scholarship)
نیو یارک سٹی کونسل میرٹ اسکالرشپ NYC
ہائی اسکول کے ان اہل طلبہ کو دی جاتی ہے
جنہوں نے علمی لحاظ سے کامیاب ہونے کی
اپنی اہلیت ثابت کر دی ہے۔  CUNYمیں
درخواست دینے والے تمام طلبہ کو خود بخود
اسکالرشپ کے لیے زیر غور الیا جاتا ہے،
جو تعلیمی سال 2017-18کے لیے $800فراہم
کرے گا اور اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اہل
قرار پانے کے لیے آپ پر الزم ہے کہ:
¢ ¢ایک امریکی شہری یا اہل غیر شہری ہوں
¢ ¢نیو یارک سٹی کے باشندہ ہوں۔
¢ ¢نیو یارک سٹی کے ہائی اسکول سے کم از کم
 80کالج اکیڈمک ایوریج کے ساتھ سند یاب ہوں۔

¢ ¢ہائی اسکول سے سند یابی کے ایک سال
کے اندر کل وقتی طالب علم کے بطور
 CUNYکے کسی کالج میں اندراج کروائیں۔
¢ ¢ہر سیمسٹر میں کل وقتی طالب علم کے
بطور رجسٹریشن کروائیں اور کم از کم 3.0
مجموعی اوسط برقرار رکھیں۔
¢ ¢ثانوی کے بعد کی تعلیم کے کسی دیگر ادارے
میں جانے سے قبل  CUNYمیں زیر تعلیم ہوں۔

باہری اسکالرشپس

ہزاروں ایسی نجی تنظیمیں موجود ہیں جو کالج
کے طلبہ کو اسکالرشپ کے ذریعہ اعانت
فراہم کرتی ہیں۔ ان اسکالرشپس کی بنیاد متعدد
عوامل پر ہوتی ہے۔ اسکالرشپس تالش کرنے
کے لیے ،آپ کو مفت تالش کی خدمات جیسے
 collegeboard.comویب سائٹ استعمال کرنی
چاہیے۔ اسکالرشپ کی تالش میں اپنی مدد کے
لیے آپ کو کسی کو کچھ بھی ادا کرنے کی
ضرورت نہیں ہے۔

نیو یارک اسٹیٹ کے
باشندوں کے لیے پروگرامز
www.hesc.ny.gov
نیو یارک اسٹیٹ کے پروگراموں کے لیے زیر
غور الئے جانے کے واسطے ،آپ پر الزم ہے
کہ:
¢ ¢نیو یارک اسٹیٹ کے باشندے ہوں۔
 FAFSA¢ ¢اور  TAPکی درخواستیں جمع
کروائیں۔
¢ ¢کسی ڈگری پروگرام میں داخلہ یافتہ ہوں۔
¢ ¢اپنی ڈگری کے ضمن میں تعلیمی پیشرفت کا
مظاہرہ کریں۔
¢ ¢وفاقی طالبانہ لون کے مد میں ڈیفالٹ میں نہ
ہوں یا مالی امداد کا کوئی ریفنڈ واجب نہ ہو۔
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آپ کی تعلیم کی فائنانسنگ
میں مدد کے پروگرام (جاری)
ٹیوشن اعانت پروگرام
(Tuition Assistance Program, TAP)
 TAPنیو یارک کے ان باشندوں کے لیے ایک
گرانٹ ہے جو کل وقتی بنیاد پر نیو یارک اسٹیٹ
کے کالج میں زیر تعلیم ہوں۔  TAPکی گرانٹس
درخواست دہندہ اور اس کے اہل خانہ کی نیو
یارک اسٹیٹ کی خالص قابل ٹیکس آمدنی پر مبنی
ہیں۔ انڈر گریجویٹ  TAPایوارڈ کی رینج$ 500
سے $5,165ساالنہ تک ہے۔  TAPکی اپنی
درخواست مکمل کرنے سے قبل آپ کو سب سے
پہلے  FAFSAفائل کرنا ضروری ہے۔
نیو یارک اسٹیٹ کے باشندوں کے لیے جز وقتی اعانت
نیو یارک اسٹیٹ جز وقتی بنیاد پر ( 6تا  11کریڈٹس
فی سیمسٹر) ڈگری حاصل کر رہے طلبہ کے لیے
مالی امداد کے دو پروگرام :جز وقتی ٹیوشن میں
اعانت کا پروگرام اور جز وقتی مطالعہ پروگرام
کے لیے امداد پیش کرتا ہے۔ ہر گرانٹ کی رقم کا
تعین طالب علم کی کنبہ جاتی آمدنی ،حاصل کیے
گئے کریڈٹس کی تعداد اور نیو یارک اسٹیٹ سے
فنڈز کی دستیابی کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ TAP
کی درخواست کے عالوہ ،آپ پر  CUNYکا ایک
تکملہ فارم جمع کروانا الزم ہے۔ مزید معلومات
کے لیے c uny.edu/financialaidمالحظہ کریں
اور( ‘Federal and State Grants’وفاقی اور
ریاستی گرانٹس) کے لنک پر کلک کریں۔
 CUNYاپارچونیٹی پروگرامز:
 SEEK, CDاور ASAP
SEEK [(Search for Education, Elevation and
 Knowledge)تالش برائے تعلیم ،ارتقاء اور
جانکاری]  CUNYکے چار سالہ کالجوں میں
دستیاب پروگرام ہے جو ان طلبہ کی امداد کے
لیے بنایا گیا ہے جو علمی اور مالی دونوں لحاظ
سے محرومی کے شکار ہیں۔  SEEKسے طلبہ کو
درکار مالی تعاون کے لیے اضافی مواقع کا فائدہ
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ہوتا ہے۔ ) CD [(College Discoveryکالج
ڈسکوری]  CUNYکے کمیونٹی کالجز میں نیو
یارک سٹی سے فنڈ یافتہ ایک متوازی پروگرام
ہے۔  SEEKیا  CDپروگرام میں داخلہ  CUNYمیں
داخلے کی کارروائی کا حصہ ہے۔
ASAP [(Accelerated Study in Associate
) Programایسوسی ایٹ پروگرام میں تیزگام
مطالعہ]  CUNYکے بیشتر کمیونٹی کالجز اور
بعض چار سالہ کالجز میں پیش کیا جاتا ہے تاکہ
طلبہ کو ایک ایسوسی ایٹ ڈگری جلدی اور پُر
اثر طریقے سے مکمل کرنے میں تحریک یافتہ
رہنے کی سہولت ملے۔
ایکسلسیئراسکالرشپ
ایکسلسیئر اسکالرشپ نیو یارک کے اہل باشندوں
کو ٹیوشن کی کسی بھی ایسی الگت کا1 00%
ریاستی تعاون موصول کرنے کا اہل بناتا ہے جو
دیگر مالی امداد کے ذریعہ محیط نہ ہو۔ اس
ایوارڈ کے وصول کنندگان کی کنبہ جاتی آمدنی
 2017-18کے لیے  $100,000یا اس سے کم ہونا
ضروری ہے۔ تعلیمی سال 2018-19کے لیے یہ
رقم بڑھ کر $110,000اور 2019-20اور اس
کے بعد آپ کی کنبہ جاتی ایڈجسٹ کردہ
مجموعی آمدنی کل مال کر $ 125,000تک ہو
سکتی ہے۔ طلبہ کو شائع شدہ آخری تاریخوں
تک  FAFSA ، TAPاور ایکسلسیئر اسکالرشپس
کی درخواستیں فائل کرنا اور  CUNYکے کالج
میں کل وقتی طور پر زیر تعلیم ہونا (کم از کم 12
کریڈٹس) اور ہر تقویمی سال میں تیس ()30
کریڈٹس مکمل کرنا ضروری ہے۔ ایوارڈ یافتگان
کو نیو یارک اسٹیٹ میں رہنے اور جتنی مدت
تک انہیں ایکسلسیئر اسکالرشپ ملتی ہے اس
کے برابر سالوں تک کسی دیگر ریاست میں بر
سر مالزمت نہ ہونے سے اتفاق کرنا ضروری
ہے۔ ایکسلسیئر اسکالرشپ کی اہلیت اور تقاضوں
کی مزید معلومات کے لیے براہ کرم

http://www2.cuny.edu/financial-aid/
scholarships/excelsior-scholarship-faqs/
مالحظہ کریں
ریاستی اسکالرشپس اور ایوارڈز
نیو یارک اسٹیٹ ان طلبہ کے لیے کئی ایک
خصوصی اسکالرشپس پیش کرتا ہے جو ہائی
اسکول میں عمدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں یا
خصوصی تعلیمی مقاصد حاصل کرنے کا ارادہ
رکھتے ہیں۔ ان اسکالرشپس کے بارے میں
مزید معلومات کے لیےwww.hesc.ny.gov
مالحظہ کریں اور مزید جاننے کے لیے‘Pay’
(ادائیگی کریں) اور ‘Grants, Scholarships
( and Loan Programs’گرانٹس ،اسکالرشپس
اور لون پروگرامز) کو منتخب کریں۔

وفاقی طالبانہ امداد کے
پروگرامز
www.StudentAid.gov
وفاقی طالبانہ امداد کے پروگراموں کا اہل
ہونے کے لیے طلبہ پر الزم ہے کہ:
¢ ¢ریاستہائے متحدہ کے شہری یا اہل غیر
شہری ہوں۔
¢ ¢ایک  FAFSAپُر کریں۔
¢ ¢ڈگری دینے والے کسی پروگرام میں داخلہ لیں۔
¢ ¢اچھا تعلیمی موقف برقرار رکھیں اور ڈگری
کی تکمیل کے ضمن میں اطمینان بخش
پیشرفت کا مظاہرہ کریں۔
¢ ¢سلیکٹو سروس ( )Selective Serviceکے
پاس اندراج کروائیں ( 18اور  25سال کی
درمیانی عمر کے مردوں کے لیے)۔
¢ ¢وفاقی طالبانہ لون کے مد میں ڈیفالٹ میں نہ
ہوں یا مالی امداد کا کوئی ریفنڈ واجب نہ ہو۔
¢ ¢کم از کم چھ کریڈٹس کے لیے رجسٹریشن

کروائیں۔ پیل گرانٹس (Pell Grants)کو اس
اصول سے استثناء حاصل ہے اور اگر آپ
محض ایک کریڈٹ کے لیے بھی رجسٹرڈ
ہوں تو دی جا سکتی ہیں۔
وفاقی پیل گرانٹس(Federal Pell Grants)
تعلیمی سال 2017–2018کے لیے ،پیل گرانٹس
 $5,920فی سال تک فراہم کرتی ہیں اور ان
جز وقتی و کل وقتی انڈر گریجویٹ طلبہ کو
دی جاتی ہیں جنہوں نے ابھی تک بیچلر ڈگری
حاصل نہیں کی ہے۔ وفاقی پیل گرانٹ فنڈز کی
جو رقم آپ کو موصول ہو سکتی ہے وہ  12کل
وقتی سیمسٹرز یا اس کے جز وقتی ہمقدر تک
محدود ہے۔ وفاقی پیل گرانٹ کم از کم نصف
وقتی بنیاد پر موسم گرما کے سیشن میں حاضر
ہونے والے طلبہ کے لیے اضافی فنڈنگ فراہم
کرے گی۔ مزید معلومات کے لیے اپنے کالج
کے مالی امداد کے دفتر سے رابطہ کریں۔
فیڈرل سپلیمنٹل ایجوکیشنل اپارچونیٹی گرانٹس
(Federal Supplemental Educational
Opportunity Grants, FSEOG)
اگر آپ استثنائی مالی ضرورت کو ثابت کرتے
ہیں تو  CUNYآپ کو  FSEOGسے فنڈز دے
سکتی ہے۔ فنڈز محدود ہیں اور پیل گرانٹ
پانے والے طلبہ کو ترجیح دی جاتی ہے۔
فیڈرل ورک اسٹڈی(Federal Work-Study, FWS)
فیڈرل ورک اسٹڈی پروگرام آپ کے تعلیمی
نظام االوقات میں سہولت بہم پہنچانے والی جز
وقتی نوکری میں آپ کو رکھوانے کا ایک
موقع فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ کو فیڈرل ورک
اسٹڈی ملتا ہے تو آپ کو ایک اہل کیمپس سے
باہر یا کیمپس کے اندر نوکری میں رکھا جا
سکتا ہے۔ ہر کالج کا مالی امداد کا دفتر فیڈرل
ورک اسٹڈی والی نوکری تالش کرنے میں آپ
کی مدد کر سکتا ہے۔
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آپ کی تعلیم کی فائنانسنگ
میں مدد کے پروگرام (جاری)
لونز
فیڈرل ڈائریکٹ لونز(Federal Direct Loans)
ڈائریکٹ لون پروگرام آپ کو حاضری کی اپنی
الگت کی تالفی میں مدد کے لیے وفاقی
حکومت سے فنڈز ادھار لینے کی اجازت دیتا
ہے۔ دیگر تمام لونز کی طرح ،یہ لون بھی سود
کے ساتھ واپس ادا کرنا ضروری ہے۔
دو قسم کے ڈائریکٹ لونز دستیاب ہیں،
مراعات یافتہ اور غیر مراعات یافتہ۔ مراعات
یافتہ ڈائریکٹ لون کا اہل قرار پانے کے لیے
آپ پر مالی ضرورت ثابت کرنا الزم ہے۔ ان
لونز پر سود وصول نہیں کیا جاتا ہے تاوقتیکہ
آپ کم از کم نصف وقتی طور پر اندراج یافتہ
ہوں لیکن آپ کے سند یاب ہو جانے یا نصف
وقت سے نیچے آ جانے پر سود لگے گا۔
اگر آپ مالی ضرورت کو ثابت نہیں کرتے ہیں
تو آپ اب بھی غیر مراعات یافتہ ڈائریکٹ لون
کے لیے اہل قرار پا سکتے ہیں۔ تاہم ،لون کی
ادائیگی ہونے کے ساتھ ہی سود لگنا شروع ہو
جائے گا۔
فیڈرل ڈائریکٹ لون کے واسطے درخواست
دینے کے لیے ،آپ پر الزم ہے کہ:
 FAFSA¢ ¢مکمل کریں۔
¢ ¢لون کی درخواست براہ راست کالج کے
مالی امداد کے دفتر سے کریں۔
¢ ¢ایک داخلہ انٹرویو مکمل کریں ،جو آپ کو
لون کی شرائط و ضوابط کے سلسلے میں
معلومات فراہم کرتا ہے۔
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اضافی معلومات:
¢ ¢آپ کو ایک اقراری نوٹ پر دستخط کرنا
ضروری ہے۔
¢ ¢اگر آپ فیڈرل ڈائریکٹ لون کی درخواست
کرتے ہیں تو آپ کالج کے مالی امداد کے
دفتر کو مطلع کرکے بعد میں اس لون کو
مسترد کر سکتے ہیں۔
¢ ¢فیڈرل ڈائریکٹ لون کے لیے اہل قرار پانے
کے واسطے آپ کو کسی معاون دستخط
کنندہ کی ضرورت نہیں ہے اور کریڈٹ کی
کوئی جانچ نہیں ہوتی ہے۔
¢ ¢مراعات یافتہ اور غیر مراعات یافتہ فیڈرل
ڈائریکٹ لونز کے لیے سود کی شرحیں 30
جون  2018سے  4.45فیصد ہیں۔
¢ ¢واپس ادائیگی کی مدت  10سے لے کر 30
سال تک مختلف ہوتی ہے۔
¢ ¢واپس ادائیگی آپ کے سند یاب ہونے ،کالج
چھوڑنے یا نصف وقتی تعلیم سے نیچے آ
جانے کے چھ مہینے بعد شروع ہوتی ہے۔
والدین کے لیے فیڈرل پلس لونز (Federal
PLUS Loans)
کالج کے آپ کے اخراجات ادا کرنے میں مدد
کے لیے آپ کے والدین فیڈرل پلس لون کے
لیے درخواست دینے کے اہل ہو سکتے ہیں۔
پلس لون کے لیے آپ کے والدین کے
درخواست دینے سے قبل آپ ،منحصر طالب
علم ،کو  FAFSAمکمل کرنا ضروری ہے۔
اضافی معلومات:
¢ ¢پلس لون مستعار لینے والے افراد کریڈٹ
کی جانچ کے مستوجب ہوتے ہیں۔
¢ ¢تعلیمی سال 2017–2018کے لیے ،فیڈرل
پلس لون پر سود کی شرح  7.00فیصد ہے۔
¢ ¢ہر سال  1جوالئی کو سود کی شرح کا
دوبارہ حساب کتاب کیا جا سکتا ہے۔

¢ ¢فیڈرل پلس لون کے بارے میں مزید
معلومات کے لیے کالج کے مالی امداد کے
دفتر سے رابطہ کریں۔
¢ ¢پلس لون کی ادائیگی اس کی ادائیگی کے
 30دن بعد شروع ہوتی ہے۔ آپ کے والدین
ادائیگی کو تب تک مؤخر کر سکتے ہیں
جب تک آپ کم از کم کل وقتی طور پر
اندراج یافتہ رہیں ،ویسے سود لگتا رہے گا۔
سابق فوجیوں کے لیے تعلیمی پروگرام
 CUNYسابق فوجیوں ،ریزروسٹس اور ان کے
خاندان کے افراد کا خیر مقدم اور تعاون کرتا
ہے۔ وفاقی اور نیو یارک اسٹیٹ حکومتوں کی
جانب سے سابق فوجیوں کی تعلیم کی
فائنانسنگ میں ان کی مدد کرنے کے لیے
پروگرام موجود ہیں۔ ان فوائد اور ان کے لیے
درخواست دینے کے طریقے کی بابت مزید
معلومات کے لیےwww.cuny.edu/veterans
مالحظہ کریں اور “Financing Your
( Education”آپ کی تعلیم کی فائنانسنگ) کو
چنیں۔

Hunter College

وفاقی انکم ٹیکس کریڈٹس
اور کٹوتیاں

آپ کے انکم ٹیکس کی رقم کو کم کرکے اعلی
تعلیم کی الگتوں کی تالفی میں آپ کی مدد کے
لیے ٹیکس کریڈٹس دستیاب ہیں۔ مستعار لینے
والے کچھ افراد ثانوی کے بعد کے تعلیمی
اخراجات کے لیے طالبانہ لون پر واقعتا ً ادا
کردہ سود کے مدنظر ٹیکس میں کٹوتی حاصل
کر سکتے ہیں۔ دونوں فوائد کی بابت مزید
معلومات کے لیے www.irs.gov مالحظہ
کرکے IRS Publication 970, Tax Benefits for
 IRS( Educationکی اشاعت  ،970تعلیم کے
مدنظر ٹیکس کے فوائد) دیکھیں۔
LaGuardia Community College
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امداد کے لیے اہلیت برقرار رکھنا
حاضری
مالی امداد کے لیے اہل قرار پانے کے واسطے،
آپ کو اپنی کالسوں میں حاضری شروع کرنا
ضروری ہے۔ آپ کے معلم سے حاضری کی
معلومات کو اکٹھا کرکے اسے اس امر کا تعین
کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے کہ آیا آپ اپنی
ہر کالس میں حاضری شروع کرتے ہیں۔ غیر
حاضر شدہ کالسوں کے لیے کریڈٹس کو مالی
امداد کے لیے آپ کی اہلیت کا تعین کرنے کے
لیے آپ کے اندراج کی حیثیت کا حساب کرتے
وقت شمار نہیں کیا جائے گا۔
دستبرداری
وفاقی مالی امداد اس توقع کے ساتھ دی جاتی
ہے کہ آپ اس پوری مدت تک اسکول میں
حاضر ہوں گے جتنی مدت تک ایوارڈز منظور
کیے گئے ہیں۔ اگر آپ سیمسٹر مکمل ہونے
سے پہلے اپنی تمام کالسوں سے دستبردار ہو

جاتے ہیں تو کالج حاضری کے مقررہ
فارمولے کے مطابق آپ اپنے وفاقی ایوارڈز کا
جتنا حصہ حاصل کرنے کے مستحق ہیں اس
کا تعین کرے گا۔ امداد کا کوئی غیر کمایا ہوا
ادا شدہ حصہ کالج/امریکی محمکۂ تعلیم کو
واپس ادا کرنا ہوگا۔ کچھ یا تمام کالسوں سے
آپ کی دستبرداری سے حالیہ یا مابعد کے
سیمسٹر(ز) کے لیے نیو یارک اسٹیٹ کی مالی
امداد کے لیے آپ کی اہلیت بھی متاثر ہو
سکتی ہے۔
اطمینان بخش تعلیمی پیشرفت
(Satisfactory Academic Progress, SAP)
وفاقی اور ریاستی رہنما خطوط اور  CUNYکی
پالیسی کے مطابق ،وفاقی اور ریاستی ایوارڈز
کا اہل برقرار رہنے کے واسطے آپ کو
مطالعہ کے اپنے پروگرام میں اطمینان بخش
پیشرفت کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے۔ مالی
امداد کے ہر پروگرام کے لیے متعین اطمینان
بخش پیشرفت کے معیارات کے مطابق ہر سال
کم از کم ایک بار آپ کے تعلیمی ریکارڈ کی
قدر پیمائی کی جائے گی۔ ان معیارات کے
سلسلے میں مزید تفصیلی معلومات کے لیے
براہ کرم اپنے کالج کی ویب سائٹ دیکھیں۔

مالی امداد کی
تاحیات حدود

وفاقی پیل گرانٹ فنڈز کی جو رقم آپ کو
موصول ہو سکتی ہے وہ  12کل وقتی
سیمسٹرز یا اس کے جز وقتی ہمقدر تک
محدود ہے۔ نیو یارک اسٹیٹ کا  TAPکل 8
سیمسٹرز تک محدود ہے اور کچھ پروگراموں
کے لیے آپ کو  10سیمسٹر تک موصول ہو
سکتا ہے۔
اس کتابچے میں شامل معلومات
اشاعت کے وقت تک درست ہیں۔
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Brooklyn College

 اسکول کے کوڈTAP  اورFAFSA
 کے ہر اس کالج کے لیے ایکCUNY  آپ کو، کی اپنی درخواستیں پُر کرتے وقتTAP  اورFAFSA
 کے انفرادی کالجوں کےCUNY کوڈ فراہم کرنا ضروری ہے جہاں آپ معلومات بھیجوانا چاہتے ہیں۔
 کے کوڈ ذیل میں درج ہیں۔TAP  اورFAFSA لیے
/ نیو یارک اسٹیٹ
 کوڈTAP

/ Federal
 کوڈFAFSA
چار سالہ کالجز

1409

007273

Baruch College

1410

002687

Brooklyn College

1411

002688

The City College of New York

1417

002698

College of Staten Island

1413

002689

Hunter College

1414

002693

John Jay College of Criminal Justice

1412

007022

Lehman College

1415

010097

Medgar Evers College

1405

002696

New York City College of Technology

1416

002690

Queens College

1418

004759

York College

1420

004765

CUNY School of Professional Studies
Community Colleges
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1404

002691

Borough of Manhattan Community College

1400

002692

Bronx Community College

1421

042101

Guttman Community College

1401

008611

Hostos Community College

1402

002694

Kingsborough Community College

1403

010051

LaGuardia Community College

1407

002697

Queensborough Community College

 کے مالی امداد کے دفترCUNY
کے رابطے کی معلومات
 (مالی امداد کے لیے“Financial Aid Contacts” مالحظہ کریں اورwww.cuny.edu/financialaid
رابطے) پر کلک کریں
Community Colleges
چار سالہ کالجز
Borough of Manhattan
Community College
199 Chambers St., Room N365
New York, NY 10007
(212) 220-1430
www.bmcc.cuny.edu
finaid@bmcc.cuny.edu

Lehman College
250 Bedford Park Blvd. West
Shuster Hall, Room 136
Bronx, NY 10468
(718) 960-8545
www.lehman.cuny.edu
financial.aid@lehman.cuny.edu

Baruch College
151 E. 25th St., Room 880
New York, NY 10010
(646) 312-1360
www.baruch.cuny.edu
financial.aid@baruch.cuny.edu

Bronx Community College
2155 University Ave.
Colston Hall, Room 504
Bronx, NY 10453
(718) 289-5700
www.bcc.cuny.edu
financialaid@bcc.cuny.edu

Medgar Evers College
1637 Bedford Ave., Room S108
Brooklyn, NY 11225
(718) 270-6141
www.mec.cuny.edu
finaid@mec.cuny.edu

Brooklyn College
2 900 Bedford Ave.
West Quad Center, Room 308
Brooklyn, NY 11210
(718) 951-5051
www.brooklyn.cuny.edu
finaid@brooklyn.cuny.edu

Guttman Community College
50 West 40th Street
New York, NY 10018
(646) 313-8011
www.guttman.cuny.edu
financial.aid@guttman.cuny.edu
Hostos Community College
120 E. 149th St., Room B112-115
Bronx, NY 10451
(718) 518-6555
www.hostos.cuny.edu
finaid@hostos.cuny.edu
Kingsborough
Community College
2001 Oriental Blvd., Room U201
Brooklyn, NY 11235
(718) 368-4644
www.kbcc.cuny.edu
finaid@kbcc.cuny.edu
LaGuardia Community College
31-10 Thomson Ave., Room C107
Long Island City, NY 11101
(718) 482-7218
financial@lagcc.cuny.edu
Queensborough Community College
222-05 56th Ave.
Library Building, Room 409
Bayside, NY 11364
(718) 631- 6367
www.qcc.cuny.edu
financialaid@qcc.cuny.edu

New York City College
of Technology
300 Jay St.
Namm Hall Room, NG-13
Brooklyn, NY 11201
(718) 260-5700
www.citytech.cuny.edu
financialaid@citytech.cuny.edu
Queens College
6 5-30 Kissena Blvd.
Jefferson Hall, Room 202
Queens, NY 11367
(718) 997-5102
www.qc.cuny.edu
financialaid@qc.cuny.edu
School of Professional Studies
119 West 31st Street
New York, NY 10001
(212) 652-2895
sps.cuny.edu
York College
94-20 Guy R. Brewer Blvd.
Room 1M08
Jamaica, NY 11451
(718) 262-2230
www.york.cuny.edu
finaid@york.cuny.edu

The City College of New York
& The Sophie Davis School of
Biomedical Education
160 Convent Ave.
Administration Bldg.,Room 104
New York, NY 10031
(212) 650-6656
www.ccny.cuny.edu
financialaid@ccny.cuny.edu
College of Staten Island
2800 Victory Blvd.
Building 2A, Room 401
Staten Island, NY 10314
(718) 982-2030
www.csi.cuny.edu
financialaid@csi.cuny.edu
Hunter College
695 Park Ave., Room 241 North
New York, NY 10065
(212) 772-4820
www.hunter.cuny.edu
finaid@hunter.cuny.edu
John Jay College of
Criminal Justice
524 West 59th St.
New York, NY 10019
North Building Room 1280
(212) 237-8149
www.jjay.cuny.edu
financialaid@jjay.cuny.edu
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کیا آپ کو کوئی سوال درپیش ہے؟
اگر مالی امداد کی درخواست کی کارروائی کے بارے میں آپ کو کوئی سوال درپیش ہے یا
دستیاب مالی امداد کے پروگراموں کے بارے میں مزید معلومات جاننا چاہتے ہیں تو
 www.cuny.edu/financialaidمالحظہ کریں یا  CUNYکے جس کالج میں جانے کا آپ کا ارادہ ہے
وہاں کے مالی امداد کے دفتر سے رابطہ کریں۔  FAFSAیا  TAPکی اپنی درخواستوں میں مدد کے
لیے ،ذیل میں درج ویب سائٹس اور فون نمبروں سے رجوع کریں۔

مفید ویب سائٹس اور فون نمبر
The City University of New York
 CUNYکی مالی امداد کی معلومات
www.cuny.edu/financialaid
 CUNYکی اسکالرشپ کی معلومات
www.cuny.edu/scholarships
وفاقی طالبانہ امداد
FAFSA
()Free Application for Federal Student Aid
www.fafsa.gov
وفاقی طالبانہ امداد کی معلومات
)1-800-4-FED-AID (1-800-433-3243
www.StudentAid.gov
Federal Student Loan Services
(وفاقی طالبانہ لون سے متعلق خدمات)
www.studentloans.gov
New York State Higher Education
Services Corporation
(نیو یارک اسٹیٹ ہائر ایجوکیشن سروسز
کارپوریشن)
 TAPکی گرانٹ کی معلومات
1-888-NYS-HESC (1-888-697-4372)
www.hesc.ny.gov

Queens College
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cuny.edu/financialaid
ترجمے کے لیے ) Hunter College AANAPISI Project (HCAPسے ،امریکی محکمہ تعلیم سے ملنے والی گرانٹ کی
معرفت مالی امداد ملی ہے۔ مزید معلومات کے لئے  huntercap.orgمالحظہ کریں۔
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