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NYC KIDS RISE +থেক নতুন সং4ানসমূহ সহজলভ< 
 
 
আমরা িনি(ত করেত চাই .য আপিন Save for College .;া<াম .থেক NYC Kids RISE এর   নতুন ধরেণর 
সহায়তা উপলG আেছ তা সIেকJ  জােনন: 
 
১.  আমােদর কিমউিনDেত সEদ: 

NYC KIDS RISE 30 মার্চ (সোমবার) Save for college প্রোগ্রামের পরিবারগুলির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সংস্থান 

পাঠিয়েছিলাম email দ্বারা।  যদি আপনি এটি না দেখে থাকেন তবে আপনি ইমেলটি এখানে পড়তে পারেন  NYC Kids RISE 
blog. 
 
২.  িরেমাট লািনIং সােপাটI : 

আপনার সMােনর িরেমাট লািনJং সরPামQিল অিধগমন করতে এবং ব্যবহার করতে যদি আপনার অতিরিক্ত সহায়তার 

প্রয়োজন হয় NYC KIDS RISE দল আপনাকে সাহায্য করার জন্য এখানে আছে।  আপনি যদি বাংলা ভাষায় সহায়তা 

চান, আপনি তাদের কল করতে পারেন 833-543-7473 অথবা email করতে পারেন info@nyckidsrise.org. 
 
৩.  জLরী দেুযIাগ Pাণ উপহার কাডI : 
পিরবারQিলেক িকছু তাSTিণক Uাণ সরবরাহ করার জনV NYC KIDS RISE, Gray Foundation এর সােথ 

.যৗথভােব, 1000 k পিরবারেক $150 িগফটকাডJ  িবতরণ করেব, এবং 'সই গিফটকার্ড প্রায় যেকোনো প্রকারের 

ব্যয়েই ব্যবহার করা যায়। নগদ বিপর্যয় ত্রাণ উপহার কার্ডের জন্য নির্বাচিত প্রথম 1000 পরিবারগুলির মধ্যে 

আপনার পরিবার ছিল।যেহেতু আমাদের কাছে নগদ বিপর্যয় ত্রাণ উপহারের কার্ডগুলি সীমিত রয়েছে, তাই আমরা 10,000+ 

যোগ্য পরিবারের মধ্যে এলোমেলোভাবে 1000 টি পরিবারকে আমরা বেছে নিয়েছি। অনুগ্রহ করে এই সপ্তাহে বা পরের 

সপ্তাহের মধ্যে NYC KIDS RISE থেকে email বা ফোন কল বা কোনও text এর  জন্য নজর রাখুন।  যদি আপনার 

পরিবার এই উপহারকার্ডের জন্য নির্বাচিত হয় তবে তারা আপনার সাথে যোগাযোগ করবে।  আপনি যদি নির্বাচিত হন 

তবে আপনার পরিবারের কার্ড দাবি করার জন্য আপনার এক সপ্তাহ থাকবে। 
 
৪.  বৃহVিতবার সW<ায় ভাচুI য়াল িপতামহীন ইেভ[: 

Save for college program এর  পিতামাতা / অভিভাবকদের জন্য NYC KIDS RISE  ১৬এপ্রিল থেকে বৃহস্পতিবার 

ভার্চুয়াল ইভেন্টগুলি হোস্ট করবে।  এই ইভেন্টগুলিতে আমাদেরকমুনিটির  K-2 গ্রাডের পরিবারের সাথে প্রাসঙ্গিক 

বিশেষজ্ঞ এবং বিশেষ অতিথির বিষয়গুলি প্রদর্শিত হবে। বিশদগুলির জন্য তাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় নজর রাখুন-  

Facebook, Twitter, এবং Instagram. 
 

আপনার যিদ .কান ;r থােক এই সংsান সIেকJ , তােদর সােথ .যাগােযাগ কtন Phone: 833-543-7473 অথবা 

email:  info@nyckidsrise.org.  এই সময় আমােদর �ুল সÄদােয়র জনV তােদর সহায়তার জন্য NYC KIDS 

RISE, GRAY FOUNDATION, এবং Amalgamated Bank কে ধন্যবাদ। 


