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کیا آپ کو کالج جانے کے لئے پیسوں کی ضرورت ہے؟ آپ کو فیڈرل اسٹوڈنٹ ایڈ کے لئے وفاقی حکومت 
کی مفت درخواست کو پُر کرنے کی ضرورت ہے، جوFAFSA کے نام سے مشہور ہے۔ اگر آپ وفاقی اور 

ریاستی حکومت یا بیشتر کالجوں سے مالی مدد چاہتے ہیں تو یہ پہال قدم ہے۔ FAFSAکو پُر کرنا بھاری 

پڑسکتا ہے۔ فکر نہ کرو بہت مدد ہے!

کالج کا پہال قدم

FAFSA کو ُپر کرنا

FAFSA ایک آن الئن فارم ہے جو آپ 
کے سواالت کے جوابات دینے کے لئے 

آپ کو قدم بہ قدم لے جانے کے لئے 

بنایا کیا گیا ہے۔ مدد کے لئے کال کرنے 
کے لئے ایک عمدہ ہاٹ الئن بھی ہے۔ 

جیسے ہی آپ فارم پُر کرتے ہیں، آپ 

3243-433-800-1 پر کسی ماہر سے 
بات کر سکتے ہیں جو آپ کے سواالت 

پر آپ کو اچھا مشورہ دے سکتا ہے۔ 

آپ چیٹ یا ای میل کو بھی استعمال 

کرسکتے ہیں۔

کسی بالغ سے آپنی مدد کرنے کو کہیں۔ 

آپ کے والدین، اسکول کے مشیر یا 

پسندیدہ استاد آپ کے لئے موجود 

ہیں۔ آپ کی جماعت یا آپ کے اسکول 

میں مالی امداد کے ماہرین بھی 

ہوسکتے ہیں۔ اور بہت سارے کالجوں 

میں داخلہ کے شعبے میں ایسے افراد 

موجود ہیں جو مدد کرسکتے ہیں۔ 

آج ہی اس پر کام شروع کریں۔ کوشش 

قابل قدر ہوگی۔
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 آپ تحقیق کر رہے ہیں اور ایسے کالجوں میں درخواست دے رہے ہیں جو آپ کے لئے بہترین ہیں۔ 

لیکن آپ اسکول کی ادائیگی کیسے کر رہے ہیں؟ بہت سے طلباء گرانٹس اور قرضوں کے امتزاج پر انحصار 

کرتے ہیں۔ مالی امداد کے لئے درخواست دینے کے لے، آپ کو فیڈرل اسٹوڈنٹ ایڈ کے لئے وفاقی حکومت 

کی مفت ایپلی کیشن )FAFSA( کو پُر کرنا ہوگا۔

سوال: FAFSA کیا ہے، بالکل؟

جواب:  اس کا مطلب ہے فیڈرل اسٹوڈنٹ ایڈ کے لئے مفت درخواست۔ کالج کے لئے سرکاری امداد کے 
طالب علموں کے لئے درخواست درکار ہے۔ امریکی محکمہ تعلیم کا حساب کتاب کرنے کے لئے یہ 

فارم استعمال کرتا ہے کہ آپ کالج کے لئے کتنا معاوضہ ادا کرسکتے ہیں۔ کالج اس کو ابتدائی 

نقطہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس بات کا تعین کرنے کے لئے کہ طالب علم کو کتنی مالی 

مدد میں شرکت کی ضرورت ہوگی۔ 

سوال: FAFSAکیوں؟

جواب:  ہر طرح کی مالی امداد کے لئے فارم کی ضرورت ہے۔ وفاقی حکومت استعمال کرتی ہے اس بات کا تعین کرنے 
کے لئے کرتے ہیں کہ آیا آپ وفاقی طلباء کی امداد کے اہل ہیں، جن میں پیل گرانٹس، طلباء کے قرضوں، اور ورک 

اسٹڈی شامل ہیں۔ یہ ریاست کی مالی اعانت، کالج کی معاونت، اور بہت سے نجی وظائف کے لئے بھی گیٹ 

وے ہے۔ یہ ریاست کی مالی اعانت، کالج کی معاونت، اور بہت سے نجی وظائف کے لئے بھی گیٹ وے ہے۔  

سوال: یہ کیسے کام کرتا ہے؟

جواب:  ٹائپ FAFSA.gov آپ کے پسندیدہ سرچ انجن میں۔ آپ کو فیڈرل گورنمنٹ ویب سائٹ 
پر ہدایت کی جائے گی https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa۔ ویب 

سائٹ تمام موبائل آالت پر بھی کام کرتی ہے۔ اگر آپ اپنے فون پر کام کرنے کو ترجیح 

دیتے ہیں تو یہ بھی دستیاب ہوگی۔ یہ آن الئن ٹولز آپ کو اپنے کنبہ کے ممبروں اور آپ کے 
 FAFSA کنبہ کے مالی معامالت کے سلسلے میں کئی طرح کے سواالت کے ذریعے چالئیں گے۔

اس معلومات کا حساب کتاب کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ آپ 

کے کالج کے اخراجات میں کتنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اس نمبر کو "متوقع خاندانی تعاون"، 

یا EFC کہا جاتا ہے۔ کالج آپ کا EFC استعمال کرتے ہیں اس بات کا تعین کرنے کے لئے کہ آپ 
کتنی مالی مدد کے اہل ہیں۔

 FAFSAکی بنیادی 
باتوں کو سمجھنا

سوال اورجواب:

https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
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سوال: FAFSA کس قسم کے سواالت پوچھتا ہے؟

جواب:  FAFSA فارم آپ کے بارے میں کچھ ذاتی تفصیالت کے لئے پوچھتا ہے کہ آپ کن کالجوں میں جانا 
چاہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ فارم آپ کے والدین کے بارے میں پوچھتا ہے اور آپ کس کے ساتھ رہتے 

ہیں۔ اس فارم سے سواالت پوچھے جائیں گے کہ آیا آپ اپنے والدین میں سے کسی ایک پر یا انحصار 

کرتے ہو۔ )غالبا آپ لیکن مستثنیات ہیں۔( FAFSA یہ بھی پوچھٹا ہے آپ اور آپ کے والدین نے پچھلے 

سال کتنی رقم کمائی تھی۔ اگر آپ کے والدین کے پاس مکان ہے )یعنی اگر آپ کے والدین کے پاس 

دوسرا گھر ہے تو۔۔۔۔( یا بینک میں پیسہ ہے تو، اFAFSA فارم بھی اس کے بارے میں پوچھتا ہے۔ 

 سوال:  لیکن میں اپنے والدین کی مالی اعانت کے بارے 
میں کچھ نہیں جانتا!

جواب:  اگر آپ ان پر انحصار کرتے ہیں تو آپ کے والدین کو شاید آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی یا )بہتر ابھی 
تک( آپ کو FAFSA کا فارم پُر کرنے کی ضرورت ہوگی۔ کم از کم، انہیں آپ کو وہ معلومات فراہم 

کرنے کی ضرورت ہے جس کی آپکو ضرورت ہے۔ سب سے اہم دستاویز ان کا فیڈرل ٹیکس ریٹرن ہے۔ 

دوسری معلومات کی بھی ضرورت ہوسکتی ہے۔ 

سوال: FAFSA کی کب واجب ہے؟
جواب:  ایف اے ایف ایس اے 1 اکتوبر کو دستیاب ہے اور جلد از جلد اسے مکمل کیا جانا چاہئے۔ بہت 

 FAFSA ساری مالی امداد "پہلے آئیں ،پہلے پیش کی جائیں" ہے۔ لہذا آپ جتنی جلدی ہو سکے اپنا

جمع کروائیں۔ FAFSA درج کرنے اور مالی امداد کی دیگر معلومات جمع کروانے کے لئے کالج کی آخری 

تاریخ مختلف ہوتی ہے۔ وقت پر فائل کرنا یقینی بنائیں! 

سوال:  ایک بار جب میں نے اپنا FAFSA فارم جمع کروا دیا تو، 
کیا میں آرام کرسکتا ہوں؟

جواب:  ابھی کافی نہیں آپ کو اپنے ای میل کو احتیاط سے مانیٹر کرنا چاہئے FAFSA کی ویب سائٹ ایک 
اہم دستاویز بھیجے گی جس کا نام اسٹوڈنٹ ایڈ رپورٹ ہے۔ اسے غور سے دیکھو۔ اس بات کو یقینی 

بنائیں کہ آپ کے FAFSA کے فارم پر صحیح طریقے سے عملدرآمد ہوا تھا اور ان کالجوں میں آپ کو 

درخواست دی گئی تھی۔ اگر آپ کو یہ ای میل نظر نہیں آتا ہے تو، FAFSA میں سائن ان کریں اور 

وہاں اپنی اسٹوڈنٹ ایڈ رپورٹ دیکھیں۔

 سوال:  میں کس طرح اپنی تمام تر امداد حاصل کرنے 
کو یقینی بناتا ہوں؟

جواب:  پہلے، یقینی بنائیں کہ آپ اپنی ریاست کے گرانٹ کے لئے درخواست دیں۔ آن الئن FAFSA فارم 
درخواست کے اختتام پر ریاستی فارم سے ایک لنک فراہم کرے۔ FAFSA کے فورا. بعد یہ درخواست 

مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک ہی وقت میں دونوں فارم کرنا آسان ہے۔ ایک بار جب کالجوں کو 

آپ کی FAFSA کی معلومات مل جاتی ہیں، تو ان کے پاس فارم بھرنے کے لئے اور آپ کی درخواست 

کے بارے میں سواالت ہوسکتے ہیں۔ یہ عام بات ہے۔ جلد سے جلد معلومات فراہم کرنا یقینی بنائیں۔ 
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تقریبا یقینی طور پر! اگر آپ کو کالج کے لئے رقم کی ضرورت ہو تو، آپ درخواست دیں۔ FAFSAکو پُر 

کرنے سے تقریبا تمام مالی امداد کی راہیں کھل سکتی ہیں۔ اس میں وفاقی حکومت، ریاستی حکومت، 

کالجوں اور بہت سے نجی وظائف شامل ہیں۔ 

یہ سچ ہے کہ FAFSA فارم کچھ طلباء اور اہل 

خانہ کے لئے قدرے مشکل لگتا ہے۔ یہ فارم 

برسوں پہلے ایک روایتی دو والدین کے خاندان کے 

لئے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ آج کے طلباء اکثر مالوٹ 

والے خاندانوں اور گھریلو حاالت میں متعدد 

مختلف حاالت میں رہتے ہیں۔ کچھ خاندان 

ریاستہائے متحدہ میں نئے ہیں اور ان کے پاس 

ایسے ممبر بھی ہوسکتے ہیں جن کی پوری 

شہریت نہیں ہے۔ 

لیکن یہ ٹھیک ہے۔ آن الئن FAFSA آپ کو 
ان سواالت کے ذریعے رہنمائی کرے گی جن کے 

جوابات دینے کی آپ کو ضرورت ہے۔ اب آپ 

امداد کی درخواست دینے کے لئے کمپیوٹر، ٹیبلٹ 

یا اسمارٹ فون کا استعمال کرسکتے ہیں۔ بس 
اپنا وقت لیں اور اگر آپ کو ضرورت ہو تو مدد 

کے لئے پوچھیں۔

آپ کے لئے FAFSA کیا ہے؟

 اگر آپ پیچیدہ سواالت میں جاتے ہو ، 

تو فکر نہ کرے۔ زیادہ تر لوگ کرتے ہیں۔  

کسی بالغ سے بات کریں، جیسے والدین 

یا مشیر، جو آپ کی مدد کر سکے۔ 

 3243-433-800-1 پر FAFSA ہاٹ 
 الئن پر کال کریں۔ 

ہاٹ الئن عملہ دوستانہ ہے اور 

آپ کے متعلق کسی بھی سوال 

کے جواب دے سکتا ہے۔

سوال:  کیا ہر طالب علم 
وفاقی مالی امداد 

کے اہل ہے؟ 

جواب:  اگر آپ کو حقیقت میں کالج کے لئے 
رقم کی ضرورت ہے تو، آپ شاید 

کسی قسم کی مالی مدد کے اہل ہوں 

گےغیر دستاویزی طلباء )بشمول 

 DACAوصول کنندگان( وفاقی 
طلباء کی امداد کے اہل نہیں ہیں۔ 

لیکن آپ ریاستی یا کالج امداد اور 
نجی وظائف کے اہل ہو سکتے ہیں۔ 

نیز، کچھ غیر شہری وفاقی طالب 
علم کی امداد حاصل کر سکتے ہیں۔ 

جن کالجوں میں آپ درخواست 
دے رہے ہیں ان سے رابطہ کریں 

اور پوچھیں کہ آپ کس کے اہل 
ہیں۔ اور یہاں تک کہ اگر آپ کو لگتا ہے 

کہ آپ کو امداد نہیں مل سکتی ہے 

کیونکہ آپ یا آپ کے والدین بہت زیادہ 

کماتے ہیں تو آپ کو میرٹ پر مبنی 

اسکالرشپ اور وفاقی قرضوں تک 

رسائی کے لئے FAFSA درج کرنا چاہئے۔
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 شہریت سے متعلق 

سواالت کے حامل طلبا کے لئے 

 سوال:  اگر میرے والدین غیر دستاویزی ہوں 

تو کیا ہوگا؟
جواب:  یہ ٹھیک ہے، جب تک تمارے پاس دستاویز ہیں۔ آپ کے 

والدین محفوظ ہیں کیونکہ، قانون کے مطابق، دیگر وفاقی ایجنسیاں آپ کی 

FAFSA کی درخواست نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ لیکن جب آپ فارم کو پُر کریں 
گے تو آپ کو خصوصی اقدامات کرنا ہوں گے۔ مزید جاننے کے لئے FAFSA ہاٹ 

الئن پر کال کریں۔ یا غیر مہذب والدین اور طلباء کی مدد کرنے والے تجربے 

والے مشیروں سے مدد لیں۔

 سوال:  اگر میرے والدین اور میں U.S شہری نہیں 

ہوں تو کیا ہوگا؟  

جواب:  اگر آپ یا آپ کے والدین مستقل رہائشی ہیں تو آپ درخواست دے سکتے 
ہیں )"گرین کارڈ" رکھنے واال( یا ویزا کی کچھ اقسام ہیں۔ بہترین معلومات کے لے، یہ لنک دیکھیں: 
https://studentaid.gov/understand-aid/eligibility/requirements/non-us-citizens. یا 

FAFSA ہاٹ الئن پر 3243-433-800-1 پر کال کریں۔

سوال:  اگر میں غیر 

 دستاویزی ہوں 
تو کیا ہوگا؟

جواب:  آپ وفاقی رقم وصول نہیں 
کرسکتے ہیں۔ یہ بات تمام غیر 

دستاویزی طلبہ کے لئے سچ ہے، جن 

میں وہ بھی شامل ہیں جنہیں بچپن 

کے آنے کیلئے ڈیفریڈ ایکشن )DACA( کا 

درجہ دیا گیا ہے۔ لیکن آپ ریاستی یا 

مقامی گرانٹ اور نجی رقم کے لئے اہل 

ہو سکتے ہیں۔ نیویارک اسٹیٹ 

ڈریم ایکٹ طلباء کے بڑھتے ہوئے 
مواقع سے متعلق مزید معلومات کے 

لیے، جن کالجوں میں آپ داخلہ لینا 
چاہتے ہیں ان سے رابطہ کریں، اور 

پوری سائٹ پر عالمی سطح پر، ہم 
UnderstandingFAFSA.org کا 

بڑا حصہ بنائیں گے۔

 کیا آپ کے والدین 

غیر دستاویزی ہیں؟ 

آپ آن الئن محفوظ طریقے سے FAFSA درج 

کرسکتے ہیں۔ وفاقی قانون FAFSA داخل کرنے 

والے طلباء اور والدین کی رازداری کا تحفظ کرتا 

ہے۔ جب ان سے معاشرتی تحفظ نمبر پوچھا جاتا 

ہے تو، آپ کے والدین کو 0000-00-000 درج کرنا 

چاہئے۔ )متعدد والدین متعدد وجوہات کی بنا پر 

ایسا کرتے ہیں۔ یہ عام بات ہے۔( اگر انہیں غلطی کا 

پیغام ملتا ہے تو کوشش کرتے رہیں۔ یہ کام کرے گا۔ 

آخر میں، آپ کے والدین کو فارم پر کارروائی کرنے 

کے لئے "دستخطی صفحے" پر درخواست اور ای 

میل کی ضرورت ہوگی۔ مزید جاننے کے لئے -1-800

3243-433 پر FAFSA ہاٹ الئن پر کال کریں۔

سوال اورجواب:

https://studentaid.gov/understand-aid/eligibility/requirements/non-us-citizens
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FAFSA فارم سے نمٹنے سے پہلے، آپ کو اپنے پسندیدہ الیکٹرانک ڈیوائس اور ایک ای میل پتہ کی 
ضرورت ہوگی۔ یقینی بنائیں کہ یہ ایک ای میل پتہ ہے جس کی آپ اکثر جانچتے ہیں۔ درخواست بھیجنے 

کے دنوں اور ہفتوں کے دوران اپنا ای میل قریب سے دیکھنا ضروری ہے۔ 

تیار رہو!

آپ کو ذاتی اور خاندانی مالی معلومات اکٹھا کرنے کی بھی 

ضرورت ہوگی:

ذاتی شناخت:

      آپ کا سوشل سیکیورٹی نمبر
      ایک یا دونوں والدین کے لئے 

سوشل سیکیورٹی نمبرز

مالی معلومات: 

      آپ کے والدین کے ٹیکس 
ریکارڈ، اگر آپ ان دونوں 

پر منحصر ہیں

      اگر آپ کے والدین ریاستہائے 
متحدہ سے باہر رہتے ہیں تو، 

ان کے والدین کی غیر ملکی 

ٹیکس واپسی کی ایک کاپی

      اگر آپ کے پاس ہے تو آپ 
کے ڈرائیور کا الئسنس ہے

      غیر ملکی رجسٹریشن یا مستقل 
رہائشی کارڈ، اگر آپ یا آپ کے 

والدینU.S شہری نہیں ہیں

      اگر آپ ماضی میں ریٹرن 
جمع کراتے ہیں تو، آپ کے 

اپنے ٹیکس ریکارڈز

      آپ کے اہل خانہ میں غیر ساکھ 
شدہ آمدنی کے ریکارڈ جیسے 

سوشل سیکیورٹی ، فالحی 

فوائد، یا سابق فوجی فوائد

COVID-19آپ کے ٹیکس گوشوارے اور

طلباء اور اہل خانہ ٹیکس گوشوارے استعمال کرتے ہیں پہلے ہی 

فائل پر FAFSA فارم کو پُر کرنے کے لئے IRSکے ساتھ۔ )ستمبر 

2023 یا اس کے بعد کالج شروع کرنے کا ارادہ ہے؟ آپ اپنے 
فیملی کی 2021 ٹیکس کی واپسی کوFAFSA کیلئے استعمال 

کریں گے۔ اس سے FAFSA کو پُر کرنا آسان ہوجاتا ہے، لیکن 

COVID-19 نےخاندانی مالی اعانت پر بہت زیادہ اثر ڈاال ہے۔ آپ 
مزید امداد کے مستحق ہوسکتے ہیں۔ اگر حاالت بدل گئے ہیں تو، 

اپنے کالجوں سے رابطہ کریں اور انھیں تازہ ترین معلومات دیں۔ 
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سوال:  مجھے کس کے ٹیکس ریکارڈ 

کی ضرورت ہوگی؟ 
جواب:  اگر آپ دونوں والدین کے ساتھ رہتے ہیں تو، آپ اپنے کنبے کے ٹیکس 

فارم استعمال کریں گے۔ اگر آپ زیادہ تر ایک والدین کے ساتھ رہتے 

ہیں تو، والدین کے ٹیکس فارم استعمال کریں۔ اگر آپ رشتہ داروں 

کے ساتھ رہتے ہو یا اپنے والدین سے آزادانہ طور پر رہتے ہو تو اس میں 

خاص اقدامات ہوسکتے ہیں۔ )FAFSA فارم آپ کے حیاتیات یا گود 

لینے والے والدین سے متعلق آمدنی کی معلومات طلب کرسکتا ہے، 

اگرچہ آپ دوسروں کے ساتھ رہ سکتے ہو یا ان پر بھروسہ کرتے ہو۔ 

مزید معلومات کے لے اس گائیڈ کے صفحہ 14 اور 15 دیکھیں۔( اگر آپ 

کے کوئی سواالت ہیں تو، یہ ضروری ہے کہ آپ FAFSA ہاٹ الئن پر 

کال کریں یا کسی مشیر سے بات کریں۔

 FAFSA فارم کے لئے 
دستاویزات جمع کرنا

 فافا ہاٹ الئن پر کال کریں:کی ضرورت ہے؟  مجھے کیا تیار کرنے 
https://studentaid.gov/apply-for-aid/fafsa/

filling-out

سوال:  کیا مجھے سوشل سیکیورٹی کارڈز 

کی ضرورت ہے؟ 
جواب:  ضروری نہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ کے FAFSA فارم میں نام اور نمبر
U.S حکومت کے ٹیکس ریکارڈ سے مل جائیں۔ اگر آپ کے پاس کارڈز نہیں 

ہیں تو، اپنے والدین کے ٹیکس گوشواروں میں درج نام اور نمبر دیکھیں۔ ان 

سے بالکل میل کھائیں اور آپ کی حالت اچھی ہو۔ رعایت: اگر آپ کے والدین 

U.S شہری نہیں ہیں تو، ان کا انفرادی ٹیکس شناخت نمبر )عام طور پر 9 
سے شروع ہوتا ہے( ہوسکتا ہے۔ ہدایات کے لئے FAFSA سے رابطہ کریں۔

ٹیکس کے ریکارڈ کیا ہیں؟  سوال: 

جواب:  ان میں ساالنہ ٹیکس گوشوارے )IRS 1040( اور آجر کے W-2 فارم شامل ہیں۔ آپ 
کو ان ٹیکس فارموں کا استعمال کرنا چاہئے جو آپ کے والدین نے IRS کے ساتھ 

جمع کروائے ہیں۔وہ تمام فارمز حاصل کرنے کو یقینی بنائیں جن میں 1040 اور 

منسلکہ کے تمام شیڈولز شامل ہیں۔ ستمبر 2023 میں کالج میں داخل ہونے یا 
واپس آنے والے طلباء اپنے کنبہ کے 2021 کے ٹیکس ریکارڈ استعمال کریں گے۔ 

سوال اورجواب:

https://studentaid.gov/apply-for-aid/fafsa/filling-out
https://studentaid.gov/apply-for-aid/fafsa/filling-out
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FAFSA کے فارم کو پُر کرنے کا وقت آگیا ہے۔ ایک کمپیوٹر، گولی یا اسمارٹ فون کا انتخاب کریں۔ آن الئن 
حاصل کریں اور آباد ہوجائیں۔ اگر آپ تیار ہیں تو، فارم مکمل ہونے میں صرف 45 منٹ لگ سکتے ہیں! 

لیکن اگر فکر نہ کریں کہ معامالت زیادہ پیچیدہ ہیں۔ آپ اپنا وقت نکال سکتے ہیں اور اپنے کام کو بچا 

سکتے ہیں۔ فارم مکمل کرنے کے لے،جتنی دفعہ آپ چاہیں، FAFSA میں واپس آتے رہیں۔

آغاز کرنا

یہ آپ کے بارے میں ہے

 اپنی اسکرین کا انتخاب کریں! پھر ٹائپ کریں FAFSA.gov آپ کے پسندیدہ سرچ 
 انجن میں۔ آپ کو ہدایت کی جائے گی https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa۔

 یہ صحیح جگہ ہے اور ڈیسک ٹاپ اور موبائل دونوں آالت کے لے کام کرتی ہے۔

 اگلے، آپ اور آپ کے والدین میں سے کسی ایک کے لئے سائن اپ کرنے کی 
 ضرورت ہوگی فیڈرل اسٹوڈنٹ ایڈ ID, بھی کہا جاتا ہے FSA ID۔ اس سے 

 آپ اپنے FAFSA فارم پر کام کرسکیں گے اور الیکٹرانک طور پر اس پر دستخط کریں 

 گے۔ آپ اسے FAFSA.gov سے شروع کر سکتے ہیں یا ٹائپ کر سکتے ہیں۔ ایک سرچ 

 انجن میں آپ FAFSA.gov سے اسے شروع کر سکتے ہیں یا FSA ID ٹائپ کریں۔ یہ 

 https://studentaid.gov/fsa-id/create-account/launch آپ تک پہنچائے گا 

 UnderstandingFAFSA.org حاصل کرنے کے بارے میں تجاویز کے لیے FSA ID اپنی 

پر ہماری ویب سائٹ مالحظہ کریں۔ سائن اپ کرنا آسان ہونا چاہئے۔

یاد رکھنا تاکہ آپ کا نام اور سوشل سیکیورٹی نمبر بالکل ٹھیک مل سکے۔

 جواب FAFSA کے تمام سواالت جو سواالت پوچھتے ہیں تمھارے بارے میں۔ 
 کچھ ذاتی یا عجیب لگ سکتے ہیں۔ فکر نہ کرو سواالت یہ طے کرنے 

 کے لئے ہیں کہ کیا آپ وفاقی امداد کے اہل ہیں یا نہیں اور کیا آپ اپنے 

والدین پر انحصار کرتے ہیں؟ صرف سواالت کے سچے جواب دیں۔ 

 اگلے، FAFSA فارم آپ سے اپنے کالجوں کی فہرست طلب کرے گا۔ یہ کالج 
 آپ کے FAFSA کا استعمال اس بات کا تعین کرنے کیلئے کریں گے کہ آپ کتنی 

 مالی مدد کے اہل ہیں۔ آپ 10 اسکولوں کی فہرست دے سکتے ہیں۔ اگر آپ 

 10 سے زیادہ درخواست دے رہے ہیں یا اپنی فہرست کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں 
 تو، آپ یہ بعد میں کرسکتے ہیں۔ اگر آپ ابھی بھی اپنی درخواستیں ایک ساتھ 

حاصل کر رہے ہیں تو، آپ کسی بھی وقت اسکولوں کو شامل کرسکتے ہیں۔ 

 یہ سب سے اچھا ہے FAFSA فارم کو والدین، اساتذہ، اسکول 
 مشیر، یا کسی ایسے بالغ کے ساتھ کرنا جو آپ کی مدد کر سکے۔ 

طلباء فارم پُر کرسکتے ہیں، لیکن عموما مدد ملنا بہتر ہے۔ 

http://FAFSA.gov
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
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کیا وقت سے پہلے استعمال کرنے 

 کے لئے کوئی دھوکہ دہی 

کی شیٹ موجود ہے؟  

آن الئن فارم شروع کرنے سے پہلے FAFSA کی 

ویب سائٹ آپ کو پرنٹ کرنے اور بھرنے کے لئے 

ایک ورک شیٹ فراہم کرتی ہے۔ ورک شیٹ آپ 

کو فارم اور جو معلومات جمع کرنے کے لئے درکار 

 ہوگی اس کے سواالت کے ذریعہ آپ سے چلتی ہے۔ 

 FAFSA 2024-2023 ویب ورک شیٹ پر

 
تالش کریں۔

میرا کاغذ کا اسٹیک: 

ذاتی معلومات
  

 کالجوں کی فہرست
  

فیملی ٹیکس کے 
دستاویزات      

  دوسری آمدنی سے 
متعلق معلومات اور اثاثے  

 ٹائپ ضرور کریں FAFSA.gov اس ویب سائٹ پر جانے کے لئے: 
 https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa. یہ ڈیسک ٹاپ اور 

 موبائل آالت کیلئے کام کرے گا۔ یقینی بنائیں کہ آپ صحیح ویب سائٹ پر ہیں۔ حکومت 

کے ویب ٹولز ہیں مفت اور محفوظ۔

http://FAFSA.gov
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa


UnderstandingFAFSA.org مزید پڑھیں 10

FAFSA فارم آپ کے اہل خانہ اور آپ کے والدین کی کتنی رقم کماتا ہے کے بارے میں بہت سارے سواالت پوچھتا 
ہے۔ یہ سمجھنے میں مددگار ثابت ہوسکتا ہے کہ آپ سے یہ سواالت کیوں پوچھے جاتے ہیں۔ یہاں وضاحت ہے: 

طلباء کی کالج الگت میں مدد کے لے بہت کم رقم دستیاب ہے۔ حکومت اور کالجوں کو یہ جاننے کی ضرورت ہے 

کہ آیا آپ مالی مدد کے اہل ہیں یا نہیں۔ اگر آپ ہیں تو، انہیں اندازہ کرنا ہوگا کہ آپ کو کتنی رقم کی ضرورت ہے۔ 

مختصر میں: کیا آپ کے والدین کے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ وہ آپ کو کالج میں داخل کرسکیں؟ اگر وہ 

کرتے ہیں تو، وہ ممکنہ طور پر کتنا حصہ ڈال سکتے ہیں؟ اسے آپ کا کہا جاتا ہے “متوقع خاندانی تعاون۔" 

کالجوں کو اس کا حوالہ آپ کے "EFC" سے مل سکتا ہے۔ یہ ایک اہم تعداد ہے۔ 

FAFSA کو سمجھنا

یہ آپ کے کنبہ کے بارے میں ہے…

سوال:  اگر میرے والدین 
FAFSA کے فارم کو 
ُپر کرنے میں میری 
مدد کرتے ہیں تو، 

کیا انہیں کالج 
کی ادائیگی میں 

میری مدد کرنے کی 
ضرورت ہے؟  

جواب:  نہیں ، آپ کے والدین کو آپ 
کو کالج کی ادائیگی میں مدد 
کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس 
سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ کتنا 

کماتے ہیں۔ یہ ان کی پسند ہے۔ اگر 

انھیں FAFSA کے لے اپنی آمدنی سے 

متعلق معلومات دینے کے بارے میں 

فکر مند ہیں تو اس سے ان کے ذہنوں 

میں آسانی ہوسکتی ہے۔ انہیں صرف 

یہ بتادیں کہ آپ مالی امداد کے لے یہ 

فارم ضرور پُر کریں۔ 

تمہارے ماں باپ کون ہیں؟ 

کیا آپ ان پر منحصر ہیں؟ 

 آپ کے گھر والوں میں 
کون ہے؟ 

آپ کے والدین کون مالی مدد کر رہے ہیں؟ 

 آپ اور آپ کے والدین 
کتنا کماتے ہیں؟ 

اور کو کیا بچت ہوگی کالج کے لئے؟ 

حساب کرنا متوقع خاندانی 

تعاون, FAFSA کو تین چیزوں 
کا پتہ لگانے کی ضرورت ہے۔
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اگر نہ تو زمرہ فٹ ہوجائے تو کیا ہوگا؟ سوال:  

آپ "انحصار اوور رائڈ" کے امیدوار ہوسکتے ہیں۔  یہ ان طلبا کے لئے ہے جو تکنیکی طور  جواب: 
پر اپنے والدین پر "انحصار کرتے ہیں" لیکن رکھتے ہیں کوئی رابطہ نہیں ان کے ساتھ، یا ان سے 

رابطہ کرنے سے جواز کے طور پر خوفزدہ ہیں۔ اس اختیار کو آخری حربے کے طور پر استعمال کریں۔ 

انحصار کو ختم کرنا مشکل ہے۔ مزید تفصیالت کے لئے اس گائیڈ کا صفحہ 15 دیکھیں۔ 

FAFSA کو سمجھنا

تمہارے ماں باپ کون ہیں؟

FAFSA کے لے ،آپ "منحصر" ہیں اگر
آپ ساتھ رہتے ہیں آپ کے والدین میں سے ایک یا دونوں۔ 

    کے لئے FAFSA, والدین ہے:

• • آپ کی پیدائش کا والدہ یا باپ،
• • ایک والدین جس نے آپ کو گود لیا ، یا

ایک پیدل والدین جو آپ کی پیدائش یا گود لینے والے والدین سے شادی شدہ ہے۔    • •
یا   

آپ اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کے ساتھ رابطے میں ہیں, جیسا کہ اوپر بیان 
کیا گیا ہے۔ آپ واقعی دادا، چاچی، بہن بھائی یا کسی قریبی دوست کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ 

FAFSA کے لے، اگر آپ کا ان کے ساتھ کبھی کبھار رابطہ ہوتا ہے تو آپ اب بھی اپنے والدین پر 
"انحصار کرتے ہیں"۔ 

FAFSA کے لے، اگر آپ "آزاد" ہیں  

•  •   آپ 24 سال یا اس سے زیادہ عمر کے، شادی شدہ، 
یا اپنے ہی بچوں کی مالی مدد کررہے ہیں۔ 

•  •   آپ یتیم ہیں، رضاعی دیکھ بھال میں، قانونی سرپرستی 
میں، یا عدالت کے کسی وارڈ میں۔

•  •   آپ بے گھر اور خود ہی ہیں، یا خود ہی رہ رہے ہیں اور بے گھر ہونے کا خطرہ ہے۔
FAFSA فارم آپ سے ان حاالت کے بارے میں پوچھے گا۔ اسے درست طریقے سے پُر کریں اور 
پھر اپنے اسکول کے کونسلر اور اپنے کالج کے مالی مدد کے دفتر کے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ 

آپ اپنی ضرورت کی مدد حاصل کریں۔

کیا آپ کم از کم ایک والدین پر "انحصار" ہیں؟ زیادہ تر ہائی اسکول کے طلبا کے لئے، جواب "ہاں" میں ہے۔
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 آپ کے بارے میں 
سواالت والدین اور کنبہ

اگر میرے والدین طالق یا الگ ہوجائیں تو کیا ہوگا؟  سوال: 

آپ کو صرف ایک والدین کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر،  جواب: 
یہ وہ والدین ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ زیادہ تر رہتے ہیں۔ اگر آپ اپنے والدین کے مابین برابر تقسیم کرتے ہیں تو، 

والدین کا استعمال کریں جو آپ کو زیادہ تر مالی مدد فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ کے FAFSA فارم کے والدین نے دوبارہ 

شادی کرلی ہے تو، آپ کو اپنے سوتیلے والدین کی معلومات بھی شامل کرنے کی ضرورت ہے۔

آپ کی منحصر حیثیت 

کے بارے میں الجھن ہے؟ 

فافا ہاٹ الئن پر کال کریں:

https://studentaid.gov/apply-for-aid/fafsa/

filling-out

سوال:اگر میرے والدین ساتھ رہیں لیکن شادی شدہ نہیں تو کیا ہوگا؟

اگر پیدائش یا گود لینے کے ذریعہ وہ آپ کے والدین ہیں تو آپ کو ان دونوں کے بارے  جواب: 
میں معلومات فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ ان بالغوں کو شامل نہیں کرتے ہیں جن کا آپ سے 

کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ خاندانی ممبر ہوں یا آپ کی مدد کریں۔

اگر میں کسی رشتہ دار یا خاندانی دوست کے ساتھ رہوں؟  سوال: 

یہ اس بات پر منحصر ہے کہ جس شخص کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں، جیسے آپ کی دادی  جواب: 
یا خالہ، آپ کے ساتھ قانونی تعلقات رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے رشتہ دار نے آپ کو گود لیا ہے تو، آپ 
ان کی معلومات FAFSA پر درج کرسکتے ہیں۔ اگر وہ شخص آپ کا قانونی سرپرست ہے تو، آپ آزاد ہیں اور آپ 

کو والدین سے متعلق کسی بھی قسم کی اطالع دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ FAFSA کے فارم کو پُر کرنے سے پہلے 

آپ کو یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آن الئن فارم آپ کی مدد کے لے کئی سواالت پوچھے گا۔ اگر آپ کسی 

وجہ سے الجھن میں ہیں تو ، آپ کو کسی مشیر سے بات کرنی چاہئے یا FAFSA ہاٹ الئن پر فون کرنا چاہئے۔ 

مجھے لگتا ہے کہ میں FAFSA میں آزاد طالب علم ہوں۔  سوال: 

اب کیا ہوگا؟ 

آن الئن FAFSA فارم اس کے تعین کے لے آپ سے کئی سواالت پوچھے گا۔ پریشان نہ ہوں،  جواب: 
آپ ابھی بھی کالج کی مالی امداد کے لئے مکمل طور پر اہل ہیں۔ اگر آپ آزاد ہیں تو FAFSA کا فارم مختلف 

سواالت پوچھے گا۔ آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا اپکی آمدنی اور گھریلو. آپ کو اپنے والدین کے بارے میں 

معلومات فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ 

اگر میں ہوں تو کیا مجھے زیادہ  سوال:  

رقم مل سکے گی میرے والدین 
سے عالوہ ہیں؟ 

شاید نہیں۔ یہ عجیب معلوم ہوسکتا ہے، لیکن اگر آپ اپنے   جواب: 
والدین پر انحصار کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ مالی امداد 

ملنے کا امکان ہے۔ اپنے والدین کے بارے میں سواالت کے جوابات 

اتنی ہی سچائی سے دیں جتنا آپ فارم پر کرسکتے ہیں۔

سوال اورجواب:
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FAFSA فارم آپ سے اور آپ کے والدین کس کے ساتھ رہتے ہیں اس کے بارے میں کچھ سواالت پوچھتے 
ہیں۔ FAFSA یہ تعین کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ کے عالوہ آپ کے والدین کو کس کی مالی مدد 

کرنی ہوگی۔ 

اگر آپ اپنے والدین پر انحصار کرتے ہیں تو، آپ کے "گھریلو" میں شامل ہیں:

ایک یا دونوں والدین:

•• اگر آپ دونوں والدین کے ساتھ رہتے ہیں تو، اس کی تعداد 2 ہے۔
•• اگر آپ والدین اور سوتیلی والدین کے ساتھ رہتے ہیں تو، اس کی تعداد 2 ہے

•• اگر آپ ایک والدین کے ساتھ رہتے ہیں تو، اس کا شمار 1 ہوگا۔
• • اگر آپ اپنے والدین کے گھروں کے درمیان اپنا وقت تقسیم کرتے ہیں تو آپ صرف 
اس والدین کی گنتی کرتے ہیں جس کے ساتھ آپ اپنا زیادہ تر وقت گذارتے ہیں۔ 

اس کا شمار 1 ہے۔ )اور اگر انھوں نے دوبارہ نکاح کیا ہے تو، اس کی گنتی 2 ہوگی۔(

آپ کے ساتھ رہ رہے والدین کی مدد سے کوئی بھی:

•• بھائیوں اور بہنوں )بشمول پورا، آدھا، یا قدم( گھر یا کالج میں۔
• • آپ کے گھر میں کوئی اور )کزنز، آنٹی ،دادا دادی(اگر آپ کے والدین 

زیادہ فراہم کررہے ہیں ان کی نصف نصاب سے زیادہ۔

آپ! اپنے آپ کو گننا مت بھولیے۔ بہت سے طلباء کرتے ہیں۔ .

اپنے گھر والوں کے بارے 
فافا ہاٹ الئن پر کال کریں:میں سواالت ہیں؟ 

https://studentaid.gov/apply-for-aid/fafsa/

filling-out

FAFSA کو سمجھنا

آپ کے گھر والوں میں کون ہے؟

سوال:  اگر میں اپنے والدین پر قانونی طور 

پر انحصار کروں لیکن دوسروں کے 
ساتھ رہوں تو کیا ہوگا؟ میں کون 

سا گھر استعمال کروں؟ 
یہاں تک کہ اگر آپ دوسروں کے ساتھ رہتے ہیں تو، آپ کا "گھریلو"  جواب: 

والدین یا والدین کا گھرانہ ہے جس پر آپ قانونی طور پر انحصار کرتے 

ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ اپنی دادی کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن 

آپ کی والدہ کے پاس آپ کی قانونی گرفت ہے تو، FAFSA فارم آپ 

کی والدہ کے گھر والے کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ سواالت کے ساتھ 

FAFSA ہاٹ الئن پر کال کریں۔ 

https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa/filling-out
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اگر میں اپنے والدین پر "انحصار" نہیں ہوں تو، لیکن  سوال: 
میںمیں بھی "آزاد" نہیں ہوں؟ 

اس زمرے میں آنے والے بہت سارے طلبا ہیں۔ آپ کے والدین کے ساتھ آپ کا قطعی کوئی  جواب: 
تعلق نہیں ہوسکتا ہے۔ شاید ان میں سے ایک یا دونوں زندہ ہیں اور پھر بھی آپ کے ساتھ قانونی طور 

پر بندھے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے آپ کو ترک کردیا یا ادارہ جاتی بنا دیا گیا ہے۔ آپ کو یہ ثابت کرنے کی 
ضرورت ہے کہ اب آپ ان سے بندھے نہیں ہیں: آپ کو "سواری پر انحصار" کی ضرورت ہے۔ 

اگر میرے والدین سے میرا 

کوئی رابطہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ 

میں کس طرح انحصار کو ختم کرتا ہوں؟  سوال:  

اگر ممکن ہو تو، کسی پیشہ ور کی مدد درج کریں جو FAFSA کو سمجھتا ہے، جیسے اسکول  جواب: 
کا کونسلر، کالج کے مالی اعانت کا مشیر، یا مقامی کالج کا ماہر۔ یا FAFSA ہاٹ الئن پر کال کریں۔ 

پہال، آن الئن FAFSA فارم مددگار سواالت پوچھے گا۔ جب آپ کو FAFSA پر اپنے والدین سے متعلق    
معلومات طلب کی جائیں تو، اس باکس پر کلک کریں جس میں کہا گیا ہے: "میں والدین سے متعلق 

معلومات فراہم کرنے سے قاصر ہوں۔" اس کے بعد باقی فارم مکمل کریں اور جمع کروائیں۔ لیکن آپ 

کو زیادہ کرنا ضروری ہے…

دوسرا، آپ کو کالجوں میں فنانشل ایڈ افسروں سے بات کرنے کی ضرورت ہے جس میں آپ    
شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو راضی کرنا ہوگا ایک ان افسران میں سے کہ آپ انحصار کی جگہ لے 

جانے کے اہل ہیں۔ )افسر آپ کو بتائے گا کہ اسے ثبوت کے لئے کس چیز کی ضرورت ہے۔( یہ افسر واحد 

فرد ہے جو FAFSA کے عملے سے رابطہ کرسکتا ہے اور دستی طور پر آپ کی انحصار کی حیثیت کو 
"اووررائڈ" کرسکتا ہے تاکہ آپ کے فارم پر کارروائی کی جاسکے۔ 

تیسرے، کسی بھی کالج میں اپنا مقدمہ بنائیں جس میں آپ شریک ہونا چاہتے ہیں۔ مالی اعانت    
کا پیکیج حاصل کرنے کے لئے ان کے مالی مدد افسروں کے ساتھ پہنچیں اور ان کے ساتھ کام کریں۔ 

اس عمل کو جلد سے جلد شروع کریں۔

مجھے کس قسم کے ثبوت کی ضرورت ہوگی؟  سوال: 

یہاں کچھ دستاویزات ہیں جو آپ کو انحصار کی جگہ لے جانے میں مدد کرسکتی  جواب: 
 ہیں۔ آپ کا اسکول کا کونسلر، سماجی کارکن، یا ایک کمیونٹی ورکر آپ کو اپنے کیس کے لئے بہترین 

دستاویزات جمع کرنے میں مدد کرسکتا ہے۔ 

آپ کے ہائی اسکول کے کونسلر یا سماجی کارکن کا ایک خط اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ    
اپنے والدین سے آزاد ہیں۔ 

پولیس رپورٹس یا عدالت کے دستاویزات، جیسے ایک یا دونوں والدین کے خالف پابندی کا حکم۔    
ایک یا دونوں والدین کی تصدیق کرنے والی ایک رپورٹ جیل میں ہے یا انھیں ادارہ جاتی بنا دیا    

گیا ہے۔ 

اگر آپ بے گھر ہیں اور خود ہی ہیں تو، آپ ایک "آزاد" طالب علم کی حیثیت سے اہل ہیں۔ آپ    
کو انحصار کی جگہ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ کو اپنے اسکول ڈسٹرکٹ کے "بے گھر 

رابطہ" کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہوگی تاکہ پروف کالج طلب کریں۔

سوال اورجواب:
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FAFSA کو خاندانی آمدنی سے متعلق معلومات کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس بات کا تعین کیا جاسکے 
کہ آپ اور آپ کے والدین آپ کے کالج کے اخراجات میں کتنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ مثالی طور پر، اس 

معلومات کا زیادہ تر IRS ایس ٹیکس ریکارڈوں سے آئے گا، جس سے فائلنگ آسان ہوجائے گی۔ لیکن 

COVID-19 نے آپ کے کنبہ کی مالی تصویر تبدیل کردی ہے۔ اگر ایسا ہے تو، اپنے FAFSA کو مکمل کرنے کے 
لئے ان اقدامات پر عمل کریں۔ اس کے بعد اپنے کالجوں سے رابطہ کریں اور ان کو تازہ ترین الئیں۔

FAFSA کو سمجھنا

پچھلے سال آپ اور آپ کے 
والدین نے کتنا کمایا؟

 FAFSA ویب سائٹ کو ضرور استعمال کریں۔ آن
 الئن ٹولز آپ کو ہر اس سوال کا جواب دیں گے جس کا جواب آپ کو دینا ہوگا۔ 

 اگر آپ کے اہل خانہ نے U.S ٹیکس گوشوارے جمع کرائے ہیں تو، آپ سے پوچھا
  جاسکتا ہے کہ کیا آپ "IRS ڈیٹا بازیافت ٹول" استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ
  کر سکتے ہو تو آپ کو یہ استعمال کرنا چاہئے۔ اس آلے میں آپ کے لے آپ کے خاندان کی

  زیادہ تر مالی معلومات پُر ہوں گی۔ اور کالجوں کو معلوم ہوگا کہ آپ کی آمدنی سے
 متعلق معلومات درست ہیں۔

 ٹیکس جمع کرنے کے انچارج، وفاقی ادارہ برائے U.S اندرونی محصوالت کی خدمت کے

 ذریعہ فراہم کردہ معلومات کا استعمال کرتے ہوئے IRS ڈیٹا بازیافت کا آلہ خود 
بخود آپ کے اہل خانہ کی ٹیکس سے متعلق معلومات میں بھر جاتا ہے۔ مثال کے 

طور پر، اگر آپ ستمبر 2023 میں کالج شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو، 
FAFSA آپ کے کنبہ کے 2021 کے ٹیکس گوشوارے استعمال کرے گی۔

IRS ڈیٹا بازیافت کے آلے کو استعمال کرنے کے بارے میں ایک نوٹ: اپنی ٹیکس 
کی معلومات کو نجی رکھنے کے لے، آپ کا منتقل کردہ IRS ڈیٹا مرئی نہیں ہوگا۔ آپ اپنے 

FAFSA میں درآمد شدہ معلومات کو دوبارہ چیک یا تبدیل نہیں کرسکیں گے۔ اگر آپ فکر 
مند ہیں تو، ٹول کا استعمال نہ کریں۔ ٹیکس کی معلومات صرف خود ہی ٹائپ کریں۔ 

 اگر آپ کو IRS ڈیٹا بازیافت کے آلے کا کوئی لنک نظر نہیں آتا ہے تو، اپنے والدین
  سے ان کے ٹیکس گوشوارے کے لئے سیدھے سادے ان سواالت کے جوابات دینے

 کے لئے جو FAFSA آپ سے پوچھتے ہیں۔

 کیا COVID-19 کا آپ کے خاندان یا مالی معامالت پر بڑا اثر پڑا ہے؟ 
آپ کو ابھی بھی فائل پر موجود IRS ٹیکس فارموں کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، جو 

حقیقت کی عکاسی نہیں کرسکتے ہیں۔ )آئندہ تعلیمی سال کے لئے یہ 2021 کے ٹیکس گوشوارے 

ہوں گے۔( لیکن کالج یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے لئے کیا بدال ہے۔ اپنے FAFSA کو جمع کروانے کے 

بعد، آپ جن کالجوں میں جانا چاہتے ہیں ان سے رابطہ کریں – اور انہیں تازہ کاری دیں۔ 

غور سے سواالت ضرور پڑھیں! FAFSA "آپ کی زندگی اور کنبہ کے 
بارے میں کچھ سواالت کرتا ہے۔" کے ساتھ ان سواالت کے جوابات دیں 

آپ کے خاندان اور گھر والوں کے بارے میں موجودہ معلومات 
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اگر میرے والدین اپنی مالی معلومات بانٹنا نہیں چاہتے  سوال: 
ہیں تو کیا ہوگا؟ 

بہت سے والدین محسوس کرتے ہیں کہ ان کی آمدنی سے متعلق معلومات نجی ہیں۔ دوسروں کو خدشہ ہے کہ فارم  جواب: 
کو پُر کرنے سے حکومت ان سے کالج کے لئے ادائیگی کرے گی۔ انہیں یقین دالئیں کہ ان کی معلومات محفوظ اور نجی 

ہیں اور اس میں کوئی تار نہیں منسلک ہے۔ آپ کسی بالغ سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ وہ ان کا احترام کریں کہ ان کو 

راضی کریں کہ FAFSA آپ کے کالج کے مستقبل کے لئے انتہائی ضروری ہے۔ 

FAFSA کے بارے میں 
مالی معلومات کے بارے 

میں عمومی سواالت

رقم کے سواالت میں 
فافا ہاٹ الئن پر کال کریں:مدد کی ضرورت ہے؟ 

https://studentaid.gov/apply-for-aid/fafsa/

filling-out

اگر میں IRS ڈیٹا بازیافت کے آلے سے کوئی لنک نہیں  سوال: 

 دیکھتا ہوں تو کیا ہوگا؟  
ہوسکتا ہے کہ آپ IRS ڈیٹا بازیافت کا ٹول استعمال نہ کرسکیں۔ FAFSA کے آغاز میں آپ سے کچھ سواالت پوچھے جائیں  جواب: 

  گے اس بات کا تعین کرنے کے لئے کہ آیا IRS ٹول آپ کے لئے صحیح ہے یا نہیں۔ کچھ معامالت میں، ایسا نہیں ہوگا۔ 

 اگر FAFSA آپ کو IRS ڈیٹا ریٹریوول ٹول سے لنک فراہم نہیں کرتا ہے تو، صرف ان سوالوں کے جواب دیں جو اس سے

 آپ کے والدین کی فراہم کردہ معلومات کا استعمال کرتے ہوئے پوچھتے ہیں۔

میں کیا کروں جب اب میری زندگی میں جو پرانے ٹیکس  سوال: 

ریٹرن استعمال کر رہا ہوں اس سے میل نہیں کھاتا ہے؟  
جواب:  بہت سارے طلباء کے لے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے – خاص طور پر ان خاندانوں کے لئے جو COVID-19 وبائی امراض کے اثرات 

سے لڑ رہے ہیں۔ FAFSA نے ٹیکس سے متعلق دو سال کی معلومات اور موجودہ خاندانی معلومات طلب کی ہیں۔ ٹیکس جمع 

کروانے کے بعد سے بہت ساری چیزیں تبدیل ہوسکتی ہیں۔  ان سواالت کا جواب دیں جو FAFSA آپ کے2021 ٹیکس گوشواروں 

کا استعمال کرتے ہوئے پوچھ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ جس کالج میں شرکت کرنا چاہتے ہیں اس میں مالی مدد افسر سے بات 

کریں۔ اگر ضرورت ہو تو، وہ آپ کی امداد کو ایڈجسٹ کرسکتے ہیں۔

سوال:  اگر میرے والدین کے پاس 
U.S ٹیکس کی واپسی 

نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ 

جواب:  بہت سے لوگ اپنے آجروں سے ٹیکس دستاویزات حاصل 
نہیں کرتے ہیں یا U.S ٹیکس گوشوارے جمع نہیں کرتے 

ہیں۔ یہ دوسرے والدین میں کام کرنے والے والدین، یا غیر 

رسمی انتظامات میں کام کرنے والے والدین کے بارے میں 

بھی ہوسکتا ہے۔ FAFSA کو ابھی بھی خاندانی آمدنی 

سے متعلق معلومات کی ضرورت ہے۔ آن الئن تجاویز پر 

عمل کریں۔ اگر آپ کو اضافی مشورے کی ضرورت ہو تو، 

FAFSA ہاٹ الئن پر کال کریں۔ 

سوال اورجواب:
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آپ نے FAFSA کا فارم آن الئن پُر کرنا مکمل کر لیا ہے۔ اپنی ٹائپ کردہ معلومات کو دو بار چیک کریں اور 

ٹرپل چیک کریں۔ ان ہدایات پر عمل کریں جو آپ اور آپ کے والدین کو فارم پر الیکٹرانک طور پر "دستخط" 

کرنے دیں۔ پھر، اگر سب کچھ اچھا لگتا ہے تو، بٹن کو دبائیں اور اسے جمع کروائیں! 

آپ تیار ہیں

اپنا FAFSA فارم جمع کروائیں

لیکن ابھی تک آرام نہیں کریں۔ اپنے FAFSA کو جمع کروانے کے بعد، آپ کو سرکاری امداد 

کے لئے درخواست دینے کے لے ایک لنک دیکھنا چاہئے۔ اب یہ کرو! FAFSA کے ذریعہ زیادہ تر 

معلومات آپ کے لئے پُر کی جاسکتی ہیں۔ تب آپ کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ آپ کے FAFSA پر 

عملدرآمد درست طریقے سے ہوا ہے۔ ان اقدامات پر عمل: 

روزانہ اپنا ای میل چیک کریں۔ )آپ کو کوئی ٹیکسٹ میسج نہیں ملے گا یہ صرف 
  
  

ای میل ہے۔(

 SAR کچھ ہی دنوں میں، آپ کو "اسٹوڈنٹ ایڈ رپورٹ" ملنی چاہئے، جس کو
بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ کی مالی معلومات کا خالصہ اور آپ کے "متوقع خاندانی 

تعاون" کا حساب کتاب ہوگا۔ یہ آپ کے لئے ایک نازک نمبر ہے۔ اس سے ساتھیوں کو یہ 

طے کرنے میں مدد ملے گی کہ آپ کتنی مالی امداد کے اہل ہیں۔ 

کسی بھی غلطی کے لے اسٹوڈنٹ ایڈ رپورٹ دیکھیں۔ اگر آپ کو کوئی پتہ چلتا ہے 
  
  

تو، آن الئن واپس جائیں اور اپنی درخواست میں انہیں درست کریں۔ 

"تبصرے" کے حصے کو ضرور پڑھیں اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کہ کوئی اضافی 
  

امور درپیش نہیں ہیں۔ )آپ کا FAFSA اگر معلومات یا دیگر پریشانیوں کی کمی ہو تو 

اس پر کارروائی کی جائے۔(

اگر آپ کو ای میل نہیں ملتا ہے تو، آن الئن چیک کریں۔ الگ ان کرنے کے بعد آپ کا 
  

SAR FAFSA ویب سائٹ پر دستیاب ہونا چاہئے۔ اگر آپ کو اطالع نہیں ملتی ہے یا آپ 
کو کوئی پریشانی نہیں ہے تو ، 3243-433-800-1 پر FAFSA ہاٹ الئن پر کال کریں۔ 

 COVID-19 اور FAFSA  کالج اور حکومت وبائی مرض کے بارے میںسے متعلق سواالت؟

 

 اپنے ردعمل کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔ طلباء 

 

کے قرضوں اور کالج امداد کے بارے میں 

 

تازہ ترین معلومات یہاں حاصل کریں:
https://studentaid.gov/announcements-

events/covid-19
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فالو اپ

مجھے پیسہ دکھائیں!

میرا FAFSA ہو چکا ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے؟   سوال: 

اپنے کالج قبولیت کے خطوط کا انتظار کریں! کچھ معامالت میں، قبولیت کے خطوط  جواب: 
یہ بھی بتائیں گے کہ حکومت اور کالج کے اپنے اسکالرشپ فنڈز سے آپ کتنی امداد 

حاصل کرسکتے ہیں۔ تاہم، اکثر، ایک کالج تھوڑی دیر بعد اپنا مالی اعانت کا خط بھیجتا 

ہے۔ مختلف کالج آپ کو مختلف مقدار میں امداد فراہم کریں گے۔

میں کس قسم کی مالی مدد کی توقع کرسکتا ہوں؟  سوال: 

ہر کالج جو آپ کو قبول کرتا ہے وہ ایک خط یا ای میل فراہم کرے گا جس میں یہ بتایا جائے  جواب: 
گا کہ کالج کی قیمت کتنی ہوگی اور کالج آپ کو وہاں جانے کے لئے ادائیگی میں مدد کرنے کے 

لئے کیا پیش کرسکتا ہے۔ یہ شاید گرانٹس اور وظائف )رقم جو آپ کو دیا جاتا ہے(، قرضوں )جو 

آپ کو واپس کرنا ہوگا( اور کام کا مطالعہ )جو پیسہ آپ کما سکتے ہو( ہو گا۔ اس کو "مالیاتی 

امداد کا پیکیج" کہا جاتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ ہر پیکیج کو دھیان سے دیکھیں، لہذا آپ 

ایسے کالج کا انتخاب کریں جس کی آپ صحیح معنوں میں استطاعت رکھتے ہو۔  

ایک بار جب آپ کی درخواست مکمل ہوجاتی ہے تو، آپ کی فہرست میں شامل کالجوں کو خود بخود آپ 

کی FAFSA کی معلومات حاصل کرنی چاہئے۔ کسی بھی موقع پر، آپ کالجوں کو اپنی فہرست میں شامل 

کرسکتے ہیں یا انہیں اتار سکتے ہیں۔

اب آپ کو ضرورت مالی مدد کے لے کالجوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے…

اپنی FAFSA طلباء امدادی رپورٹ، یا SAR کو چیک کریں، ایک بار اور آخری    
وقت تک کی پیچیدگیاں نہ ہونے کو یقینی بنائیں۔

اگر آپ کو اپنی اسٹوڈنٹ ایڈ رپورٹ پر نجمہ )*( یا سی نظر آتا ہے, کالجوں    
کو آپ کی معلومات کی تصدیق کرنا ہوگی۔ اپنے کالجوں سے دی گئی ہدایات کے لئے 

دیکھیں اور مزید معلومات کے لئے صفحہ 20 دیکھیں۔

کیا آپ کے خاندان کی آمدنی یا گھریلو COVID-19 یا دوسرے حاالت کی وجہ    
سے تبدیل ہوا ہے؟ اب وقت آگیا ہے کہ ان کالجوں میں فنانشل ایڈ آفیسر سے بات کریں 

جو آپ کے لئے بہترین ہیں۔ انہیں بتائیں کہ کیا ہوا ہے اور کنبہ کی مالی معامالت کیسے 

بدلی ہیں۔ وہ مزید امداد کی پیش کش کرسکتے ہیں۔ 
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اگر مجھے یہ ثابت کرنے کے لئے 
کہا جائے کہ میرے FAFSA فارم 

سے متعلق معلومات صحیح ہے۔ 

مجھ سے کیوں یہ ثابت کرنے کے لئے کہا جارہا ہے کہ   سوال:  

میری FAFSA کی معلومات درست ہیں؟

یہ ایک پروسیسنگ ہے جسے "توثیق" کہتے ہیں ، اور یہ عام بات ہے - ہر سال ایک تہائی سے زیادہ FAFSA کے فارموں کی  جواب: 
تصدیق ہوتی ہے۔ امریکی محکمہ تعلیم اور کالجز اپنے FAFSA فارموں پر فراہم کردہ معلومات کی تصدیق کے لئے کچھ طلباء 

کا انتخاب کرتے ہیں۔ بعض اوقات درخواست دہندگان کا انتخاب بے ترتیب ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کیونکہ 

FAFSA فارم کے بارے میں معلومات متضاد یا نامکمل ہوتی ہیں۔ تصدیق نامہ انجام دینے کے لئے کالجز ذمہ دار ہیں۔ 

تصدیق میں کیا شامل ہے؟ سوال: 

کالج کا مالی تعاون کا دفتر آپ سے رابطہ کرے گا۔ زیادہ تر معلومات کے لے یہ عام طور پر صرف معمول کی درخواست ہوتی ہے،  جواب: 
اکثر آپ کے خاندانی آمدنی کے بارے میں۔ اگر آپ نے IRS ڈیٹا بازیافت کا ٹول استعمال کیا تو آپ کو اچھی حالت میں ہونا چاہئے۔ 

اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کو شاید اپنے کنبے کے ٹیکس گوشواروں )IRS سے اس کی درخواست کر سکتے ہیں( یا آجروں سے 

آمدنی کے بیانات کی IRS نقل فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی۔ کالج کا مالی امداد کا دفتر آپ کی فراہم کردہ معلومات کے ساتھ آپ 

کے FAFSA فارم کا موازنہ کرے گا۔ اگر اختالفات موجود ہیں تو، آپ کو اپنے FAFSA فارم کو درست کرنے کی ضرورت ہوگی۔ 

اور کیا سواالت پوچھے جا سکتے ہیں؟ سوال: 

مالی امداد کا دفتر آپ کے کنبے میں موجود افراد کی تعداد، اور اس وقت کتنے دوسرے کالج میں ہیں اس کی  جواب: 
تصدیق کرنا چاہتا ہے۔ آپ سے خاندان کی دیگر آمدنی )جیسے بچوں کی امداد( یا سرکاری امداد )جیسے فوڈ اسٹامپ( 

کے بارے میں پوچھا جاسکتا ہے۔ آپ سے قانونی شناخت یا ثبوت فراہم کرنے کے لئے بھی کہا جاسکتا ہے کہ آپ ہائی 

اسکول سے فارغ التحصیل ہیں۔

کیا میں تمام کالجوں کو ایک جیسی معلومات بھیج سکتا ہوں؟ سوال: 

بد قسمتی سے نہیں۔آپ کو ہر کالج میں الگ سے جواب دینا پڑے گا۔ ہر ایک ای میل یا باقاعدہ میل کے ذریعہ ایک فارم  جواب: 
بھیجے گا، جس میں اس بات کی نشاندہی کی جائے گی کہ انہیں کیا ضرورت ہے۔ ہر کالج کی آخری تاریخ کو یقینی بنائیں۔ 

اگر کوئی آخری تاریخ نہیں ہے تو، جلد سے جلد معلومات فراہم کریں۔ 

اگر مجھے تصدیق کا فارم ملتا ہے تو اس کا مطلب کالج نے  سوال: 

مجھے قبول کر لیا ہے نا؟

ضروری نہیں ہے۔ کچھ کالج آپ کی مالی معلومات کی تصدیق کے لئے کہتے ہیں پہلے انہوں نے آپ کو داخل کرنے  جواب: 
کے بارے میں فیصلہ کیا ہے۔ اسی لئے آپ کو جلدی سے ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کالجوں کے ساتھ قریبی 

رابطے میں رہیں جن کی آپ امید کرتے ہیں کہ وہ شرکت کریں — اور ان کی طلب کے مطابق سب کچھ دیں۔ 

سوال اورجواب:



UnderstandingFAFSA.org21 مزید پڑھیں

یہ وہ دن ہے جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں۔ کالج کا پہال کی قبولیت کا خط آگیا ہے! آپ کو ایک اور خط 

بھی ملے گا جس میں یہ بتایا گیا ہو گا کہ کالج کی قیمت کیا ہے اور اس کے لئے ادائیگی کے کچھ طریقے۔ 

یہ آپ کا "مالی اعانت کا پیکیج" ہے۔ ضروری ہے کہ اسے غور سے پڑھیں اور آپ کو موصول ہونے والی 

کسی بھی پیش کش سے اس کا موازنہ کریں۔

درج ذیل صفحات آپ کو بتاتے ہیں کہ ان خطوط کو کیسے پڑھیں اور موازنہ کریں۔ یہاں نئی شرائط ہیں 

جو آپ دیکھ سکتے ہیں: 

آپ کو کالج میں قبول کر لیا گیا ہے!

کیسے پڑھیں مالی امدادی خط

حاضری کی الگت: کالج جانے کی کل الگت۔ اس میں شامل ہوگا 
براہ راست اخراجات کالج کو ادائیگی کی جاتی ہے )جیسے ٹیوشن اور فیس( 

اور اکثر بالواسطہ اخراجات )جیسے کتابیں اور آمدورفت(۔

متوقع خاندانی تعاون: آپ اور آپ کے اہل خانہ سے ہر سال اپنے 
FAFSA فارم کی بنیاد پر کالج کے لئے تعاون کرنے کی توقع کی جاتی ہے۔ 

وظائف یا گرانٹ: حکومت، کالجوں یا نجی تنظیموں کے ذریعہ عطا 
کردہ کالج کے لئے مفت رقم۔ ایک مثال وفاق ہے پیل گرانٹ مالی ضرورت کے 

حامل طلبا کے لئے۔ 
حاصل کرکے کما سکتے ہیں۔ کام کا مطالعہ: وفاقی رقم جو آپ کیمپس میں پارٹ ٹائم مالزمت 

فیڈرل ڈائریکٹ گورنمنٹ لون: یہ قرضے دو شکلوں میں آتے 
ہیں اور ان کی ادائیگی میں آسانی ہے۔ ہیں: سبسڈی دی گئی اور غیر سبسڈی۔ سبسڈی والے قرضے طلبہ کے لے 

بنیادی پلس)PLUS( لون: یہ وفاقی قرضے ہیں جو والدین تعلیم کے 
اخراجات پورے کرنے کے لئے استعمال کرسکتے ہیں۔ سود کی شرح مختلف ہوتی ہے۔ 

نجی قرضے: یہ نجی قرض دہندگان جیسے بینکوں کے ذریعہ پیش کیے 
جاتے ہیں۔ وہ اکثر وفاقی طلبہ کے قرضوں سے زیادہ فیس اور سود کی قیمت 

وصول کرتے ہیں، اور ادائیگی کی شرائط اتنی لچکدار نہیں ہوسکتی ہیں۔

کیا میں تمام کالجوں کو ایک جیسی معلومات بھیج سکتا ہوں؟ سوال: 

بد قسمتی سے نہیں۔آپ کو ہر کالج میں الگ سے جواب دینا پڑے گا۔ ہر ایک ای میل یا باقاعدہ میل کے ذریعہ ایک فارم  جواب: 
بھیجے گا، جس میں اس بات کی نشاندہی کی جائے گی کہ انہیں کیا ضرورت ہے۔ ہر کالج کی آخری تاریخ کو یقینی بنائیں۔ 

اگر کوئی آخری تاریخ نہیں ہے تو، جلد سے جلد معلومات فراہم کریں۔ 
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پہلے، قیمت کا ٹیگ چیک کریں
حقیقی وقت آ گیا ہے۔ آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کالج پر کیا الگت آئے گی۔ یہ ہر اسکول کے لے مختلف ہوگا۔ 

شروع کرنے کے لے، اپنے مالی اعانت کے خط کو قریب سے دیکھیں۔ "تخمینہ الگت" کے نام سے ایک 

حصے کی تالش کریں۔ آپ کے خط میں ان اخراجات کی فہرست ہونی چاہئے جن کا آپ کو سامنا 

کرنا پڑتا ہے۔ لیکن کچھ کالج دوسروں کے مقابلے میں اس سے بہت بہتر کام کرتے ہیں۔ آپ کو اس 

معلومات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا ذاتی اخراجات کے لے، خود اپنا تخمینہ لگانا چاہئے۔ 

ٹیوشن اور فیس

کمرہ اور بورڈ، اگر آپ 
ہاسٹلری میں رہ رہے ہیں

کتابیں اور سامان

رہائش، اگر آپ گھر سے دور رہ رہے ہیں 
لیکن ہاسٹلری میں نہیں

کھانا، نمکین اور کافی

نقل و حمل، یا تو روزانہ یاگھر کے دوروں 
کے لئے

 کھیل اور تفریح

کپڑے، بیت الخالء

کالج کے اخراجات
یہ وہ اخراجات ہیں جن کے لئے کالج 

آپ کو براہ راست بل دیتے ہیں۔ 

صرف چند ہی ہیں، لیکن وہ بڑی 

ٹکٹ والی چیزیں ہیں۔

ذاتی اخراجات  
یہ وہ اخراجات ہیں جو آپ جیب سے ادا کرتے ہیں۔ اچھی 

خبر یہ ہے کہ آپ محتاط رہ کر ان پر قابو پا سکتے ہیں۔ 

بری خبر یہ ہے کہ ان اخراجات میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ 

حقیقی زندگی کے لئے بجٹ لگانے کی کوشش کریں۔ 

الگت کا صحیح 
موازنہ کرنا

بہت سارے 

کالجس فی 

سیمسٹر میں 

گرانٹ، قرض اور دیگر معاونت 

کی فہرست دیتے ہیں، لیکن 

کالج کے اخراجات اور متوقع 

خاندانی تعاون پورے سال کے 

لئے ہوتا ہے۔ ایک ہی وقت کے 

لئے اخراجات اور امداد کا موازنہ 

کرنا یقینی بنائیں۔ اور ہر چیز 

کو یاد رکھنے کی پوری کوشش 

کرو۔ ویب کے لئے تالش کریں 

کالج کے بجٹ کیلکولیٹر 
اس کے ساتھ مدد کے لئے۔
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زیادہ تر کالج آپ کو اسکول کی ادائیگی میں مدد کے لئے کسی نہ کسی طرح کی امداد کی پیش کش 

کریں گے۔ یہ آپ کی مالی امداد کے خط کا سب سے اہم اور دلچسپ ہے۔ آپ کو شاید ایک مختصر 

فہرست نظر آئے گی گرانٹ, کام کا مطالعہ اورلون۔ ہر الئن کو غور سے دیکھیں۔ تمام پیسہ کالج 

کے لئے مددگار ثابت ہوسکتا ہے، لیکن مالی امداد کی کچھ شکلیں دوسروں سے بہتر ہیں۔ 

عام طور پر، آپ گرانٹ اور وظیفے کی طرح، رقم کی تالش کر کے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ضرورت کے 

مطابق، مزید مہنگے اختیارات جیسے قرضوں پر بھی غور کریں۔ ذیل میں وفاقی کام کرنے کے مطالعہ کے 

مواقع کے ساتھ ساتھ "مفت" رقم کی عام 

شکلوں کی ایک مختصر فہرست ہے۔ 

وفاقی عطیات  
دو سب سے عام ہیں پیل گرانٹ اور اضافی 

تعلیمی مواقع گرانٹ )کے لئے دیکھو “SEOG”آپ 
کے خط پر(۔ دونوں مالی ضرورت پر مبنی ہیں۔ 

ریاستی عطیات 
بہت ساری ریاستیں طلباء کو مدد کی پیش کش 

کرتی ہیں جو کالج کے لئے اپنے گھر کی حالت میں 

رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر، نیویارک میں مشہور 

ہے ٹیوشن امدادپروگرام )دیکھو کے لے “ٹیپ”(۔ 

مثالی طور پر، جب آپ اپنے FAFSA فارم کو بھر رہے 

تھے تو آپ نے سرکاری گرانٹ کے لئے درخواستیں 

دیں۔ ریاستی پروگرام اکثر مسابقتی اور "پہلے آئیں، 

پہلے پیش خدمت" کی بنیاد پر دیئے جاتے ہیں۔

کالج گرانٹس اور نجی وظائف 
بہت سارے کالج میرٹ کی بنیاد پر گرانٹ پیش 

کرتے ہیں )جیسے اعلی گریڈ پوائنٹ اوسط یا مضبوط 

ٹیسٹ اسکور(، مالی ضرورت یا اتھلیٹک صالحیت 

نجی گروپس بھی کالج کے لئے مفت رقم کی پیش 

کش کرتے ہیں، لیکن آپ کو اسے ڈھونڈنا ہوگا اور اس 

کے لئے درخواست دینا ہوگی۔ یہ آپ کے امدادی خط 

کے ذریعہ فراہم نہیں کیا جائے گا۔ مزید معلومات کے 

لے آن الئن دیکھیں یا کالج کے مشیر سے بات کریں۔ 

فیڈرل ورک اسٹڈی 
مالی ضرورت کے حامل طلبا کو کیمپس میں کام 

کرنے کا موقع فراہم کیا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ کسی 

بھی کام کی طرح، آپ کو جتنے گھنٹے کام کرتے ہیں 

اس کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ آپ اپنی مرضی کے 

مطابق پیسہ استعمال کرسکتے ہیں۔ آپ کے مالی 

اعانت کا خط آپ کو بتائے گا کہ آپ اس پروگرام 

کے تحت کتنی رقم کما سکتے ہیں ، لیکن یہ آپ پر 

منحصر ہے کہ مالزمت تالش کریں اور اس رقم کو 

حاصل کرنے کے لئے درکار گھنٹوں میں کام کریں۔

کالج کے اخراجات کا مقابلہ کرنا

اگال، مفت پیسہ تالش کریں



UnderstandingFAFSA.org مزید پڑھیں 24

کالج کے اخراجات کا مقابلہ کرنا

آخر میں، قرض کے بارے میں 
سوچو

کالج کے اخراجات میں مسلسل اضافہ ہورہا ہے، لہذا بہت سارے طلبا کو کم سے کم قرض لینے کی ضرورت 

ہے۔ کسی کو قرض پسند نہیں ہے۔ لیکن آپ شاید بغیر کسی کالج کی ڈگری کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رقم 

کمائیں گے، لہذا آپ کے مستقبل میں قرضے ایک سرمایہ کاری ثابت ہوسکتے ہیں۔

 احتیاط: طلباء کے قرضوں کی ادائیگی ضروری ہے۔ دیوالیہ
 پن کے ذریعے، اگر آپ کے پاس حکومت کی حمایت یافتہ

 طالب علم قرض ہے تو ادائیگیوں کو کم کرنا یا تاخیر کرنا

 نسبتاً آسان ہے، لیکن اس سے آپ کی سود کی ادائیگیوں اور

آپ کے واجب االدا کل رقم میں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ 

فیڈرل براہ راست "سبسڈی والے" قرض: ضرورت کے مطابق کالج کے طلبا کو سبسڈی والے قرضے 
دیئے جاتے ہیں۔ سود کے اخراجات دوسرے سرکاری قرضوں کے مقابلہ میں کم ہوسکتے ہیں اور اس سے 

پہلے کہ آپ کو ادائیگی شروع کرنے کی ضرورت ہو اس کے پاس آپ کے پاس زیادہ وقت ہوگا۔

فیڈرل براہ راست "غیر خریداری شدہ" قرض: غیر سبسڈی والے قرض کسی کے لئے دستیاب ہیں، 
لیکن آپ کے پورے ادائیگی کے اخراجات سبسڈی والے قرض کے مقابلے میں زیادہ ہیں جب تک کہ آپ 

اسکول میں ہی اس کو واپس کرنا شروع کردیں۔ 

بنیادی پلس)PLUS( لون: یہ حکومت کے تعاون سے چلنے والے قرضے ہیں جو والدین آپ کو کالج کی 
ادائیگی میں مدد کرنے کے لے استعمال کرسکتے ہیں۔ لیکن آپ کے والدین کو اچھی کریڈٹ ریٹنگ کی 

ضرورت ہے اور شرح سود زیادہ ہوسکتی ہے۔ نظریہ میں، والدین اپنی ضرورت سے زیادہ قرض لے سکتے 

ہیں۔ لیکن بالکل آپ کی طرح، انہیں بھی بہت زیادہ قرض لینے میں محتاط رہنا چاہئے۔ 

نجی قرضے: آپ بینکوں یا دیگر مالیاتی اداروں سے قرض لے سکتے ہیں، لیکن احتیاط سے خریداری 
کرسکتے ہیں۔ فیس اور سود کی شرح زیادہ ہوسکتی ہے، اور جب آپ اسکول میں ہی ہوتے ہیں تو آپ کو 

عام طور پر قرض کی ادائیگی شروع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ 

ذہن میں رکھنے کے لئے اچھے اصول: اگر آپ کو یا آپ کے والدین کو قرض لینے کی ضرورت ہے تو، جتنا ممکن ہو کم 
قرض لیں۔ پہلے سرکاری حمایت یافتہ قرضوں کا استعمال یقینی بنائیں۔ اگر آپ کو اضافی وقت کی ضرورت ہو تو 

وہ ادائیگی کرنے میں زیادہ سست ہیں اور زیادہ معاف کردیتے ہیں۔ نجی قرضوں اور کریڈٹ کارڈز کا آخری حربہ ہونا 

چاہئے۔ آپ کے مالی اعانت کے خط میں یہ اختیارات ہیں جو آپ پہلے بہترین اختیارات سے شروع کر سکتے ہیں۔
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مجھے طلباء کے قرضوں کے بارے میں کیا جاننے کی  سوال: 

ضرورت ہے اور انہیں واپس کرنا؟  

ہر طرح کے قرضے ہیں۔ کچھ قرض دہندگان کا تقاضا ہے کہ آپ انہیں فوری ادائیگی شروع کردیں۔ دوسرے  جواب: 
لوگ آپ کے فارغ التحصیل ہونے کے تقریبا ایک سال بعد تک آپ کو بل نہیں بھیجیں گے۔ جب کسی ممکنہ 

قرض کو دیکھتے ہو تو، دو چیزوں کے بارے میں پوچھیں:

یہ “سود کی شرح۔” اس سے طے ہوتا ہے کہ آپ کو کتنی رقم واپس کرنی ہوگی   

اس کے عالوہ آپ نے جو رقم ادھار لی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ تعداد ہر ممکن حد تک 

کم ہو۔ حکومت کے تعاون سے چلنے والے قرضوں میں شرح سود سب سے کم ہے۔ 

یہ“ادائیگی کی شرائط۔” یوں ہی آپ کو قرض پر ادائیگی کرنا شروع کرنی   

ہوگی، آپ کو کتنی دیر تک قرض ادا کرنا پڑے گا اور ہر ماہ آپ کو کتنی ادائیگی کرنا 

ہوگی۔ حکومت کے تعاون سے چلنے والے قرضے آپ کو اپنی ادائیگیوں کو کم کرنے یا 

ضرورت پڑنے پر تھوڑی دیر کے لئے ادائیگی روکنے کی بھی سہولت دیتے ہیں۔ اور اگر 

آپ عوامی خدمت میں جاتے ہیں یا کسی اور طریقے سے قرض معافی کے اہل ہو 

جاتے ہیں تو حکومت آپ کے قرض کو کم کر سکتی ہے۔

طلباء کے لون اور کالج قرض 
کے بارے میں عمومی سواالت 

وفاقی طلباء کے قرضوں میں میں کتنا قرض  سوال: 

 لے سکتا ہوں؟
حکومت کے سبسڈی والے قرض پروگراموں میں دستیاب رقم ہر سال تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ پہلے یہ قرض لے لو۔ اگر آپ  جواب: 
کو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہو تو، آپ عام طور پر وہ سب کچھ حاصل کرسکتے ہیں جو آپ کی ضرورت کے مطابق غیر 

خریداری شدہ قرضوں کے ذریعے حاصل کرسکتے ہیں۔ لیکن ہوشیار رہنا. آپ کو صرف اس کی ضرورت ہے 

کتنا قرض لینا ٹھیک ہے؟ سوال: 

یہ متعدد چیزوں پر منحصر ہے۔ پہلے قدم کے طور پر، کالج سے متعلق مالی اعانت کا خط دیکھیں جس  جواب: 
میں آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ کیا آپ کو اپنے پہلے سال کے لے پیسے لینے کی ضرورت ہوگی؟ 

باقی سالوں کا کیا ہوگا؟ آپ کو کس قسم کے قرضے دستیاب ہیں؟ اور چار سالوں میں کل الگت کتنی 

ہوگی؟

  ایک بار جب آپ یہ معلومات اکٹھا کرلیں تو، مالی اعانت کیلکولیٹر تالش کرنا 

بہتر ہے آپ کے لئے نمبر کم کرنا۔ زیادہ تر کالج ویب سائٹوں میں اب یہ موجود ہیں۔  ویب سائٹ 

https://finaid.org ایک بہت اچھا ہے کیلکولیٹر جو آپ کو قرضے کی قیمت، سود کی شرح اور دیگر 
 شرائط درج کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ایک مثال: ایک مثال: اگر آپ کے پاس 29,000$ کا قرض ہے

 )جو کہ قومی اوسط ہے( تو آپ سے 10 سال تک ہر ماہ تقریباً 310$ واپس کرنے کی توقع کی جائے
گی جو کہ حکومت کے حمایت یافتہ قرضوں کے لیے موجودہ 5 فیصد شرح سود ہے. 

کیا آپ فارغ التحصیل ہونے کے بعد یہ برداشت کرسکیں گے؟ حقیقت پسندانہ ہو۔ آپ کو کس قسم کی   

مالزمت کی امید ہے اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچیں۔ اس میدان میں نوجوان کارکن کتنی 

کماتے ہیں؟ کیا آپ اپنے دوسرے اخراجات کے ساتھ اپنے قرض کی ادائیگی بھی کرسکیں گے؟ 

سوال اورجواب:
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 ریاضی کرو

کالج آفرز کا موازنہ کرنا
انتظار ختم ہوچکا ہے۔ آپ کے پاس قبولیت کے خط اور مالی امداد کی پیش کش ہے۔ اب آپ کو فیصلہ کرنے 

کی ضرورت ہے کہ کون سے اسکول میں پڑھنا ہے۔ پیسے کے معامالت. آپ کو ایک اسکول کا انتخاب کرنا 

چاہئے جس کی آپ استطاعت رکھتے ہو۔

ہم دو فرضی اسکولوں کا موازنہ کریں گے: 

بگ بکس یونیورسٹی اور لوئر کوسٹ 
کالج۔ آئیے فرض کریں آپ کی متوقع 

خاندانی تعاون 2,000$ ہو جائے گا۔ اب 
ہمیں الگتوں اور مختلف اقسام کی امداد 

کو دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ معلوم 

ہوسکے کہ کون سا اسکول بہتر معاملہ ہے۔ 

اس کے بعد مالیاتی امداد کے دو پیکیجوں کا موازنہ 

کرنے کا سبق ملتا ہے۔ اس سے آپ کو یہ احساس 

ملے گا کہ کیا تالش کرنا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، ہر 

پیکیج مختلف نظر آئے گا۔ کبھی کبھی وہ مبہم یا 

نامکمل ہوتے ہیں۔ کسی کالج کے مالی مدد افسر کو 

کال کریں یا کسی ایسے بالغ سے بات کریں جس پر 

آپ اعتماد کرتے ہیں اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہو۔

حاضری کی الگت: بکس زیادہ ہیں، 
لوئر کوسٹ کم ہے۔ )اہم: اپنا کرو اپنا اپنے 

اخراجات کا صحیح احساس حاصل کرنے 

کے لئے بجٹ۔ کالج اکثر اپنے اعدادوشمار 

میں ذاتی زندگی کے اخراجات کا تخمینہ 

لگانے میں ناقص کام کرتے ہیں۔( 

دونوں اسکول بہت کچھ پیش کرتے ہیں 

اسکالرشپ اور گرانٹ سپورٹ۔ 
کالجز مالی ضرورت اور آپ کے ماہرین 

تعلیم دونوں پر نظر ڈالتے ہیں تاکہ اس 

بات کا تعین کیا جاسکے کہ کتنا پیش 

کرنا ہے۔ لیکن کال کریں اور تفصیالت 

طلب کریں۔ کیا مفت پیسے کی ضمانت 

صرف پہلے سال، یا اس سے زیادہ ہے؟ 

کیا اسکول کا تقاضا ہے کہ آپ کو اچھے 
درجات مل جائیں؟ احکام جانتے ہیں۔  

بڑی 
یونیورسٹی کم والے 

قیمت کالج

ٹیوشن

ٹیوشن
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بگ بکس یونیورسٹی

$62,000 ................ شرکت کی الگت )پہال سال(

عطیات اور وظیفے

بگ بکس یونیورسٹی اسکالرشپ ...............  38,000

3,500  ...................................................... پیل گرانٹ 

3,000  ................................................ ریاستی گرانٹ 

$17,500 ..................................... خالص قیمت

قرض اور کام کا مطالعہ

1,500  ........................ فیڈرل ڈائریکٹ سبسڈیڈ لون 

4,000  ............... فیڈرل ڈائریکٹ غیر ساسڈائزڈ لون 

فیڈرل ورک اسٹڈی..........................................  3,000

آخری حساب کتاب

 شرکت کی کل الگت............................... $62,000
$53,000 – ...........  کل مالی امداد پیش کی گئی
متوقع خاندانی تعاون............................. –$2,000

 اس خال کو جو آپ کو اس سال
 پر کرنے کی ضرورت ہے.............................. $7,000

)چار سالوں میں کل قرض کا قرض = $22,000(

لوئر کوسٹ کالج

$22,000  ............... شرکت کی الگت )پہال سال(

عطیات اور وظیفے

لوئر کوسٹ کالج اسکالرشپ........................... 5,000

3,500  ...................................................... پیل گرانٹ 

3,000  ................................................ ریاستی گرانٹ 

$10,500.................................... خالص قیمت

قرض اور کام کا مطالعہ

1،500  ........................ فیڈرل ڈائریکٹ سبسڈیڈ لون

4،000  ................ فیڈرل ڈائریکٹ غیر امدادی قرض

فیڈرل ورک اسٹڈی.........................................  2،000

آخری حساب کتاب

 شرکت کی کل الگت............................... $22,000
$19,000 – ............  کل مالی امداد پیش کی گئی
متوقع خاندانی تعاون............................. –$2,000

 اس خال کو جو آپ کو اس
 سال پر کرنے کی ضرورت ہے................... $ 1,000

 )چار سالوں میں کل قرض کا قرض = $22,000(

اگال، دیکھو خالص قیمت, کالج کی قیمت 

جو ان گرانٹس کے بعد باقی ہے۔ یہ وہ رقم ہے 

جو آپ کو قرضوں، کام کے مطالعے یا دوسرے 

ذرائع کے ذریعہ جمع کرنے کی ضرورت ہوگی۔  

اب دیکھو لونز۔ یاد رکھیں، کچھ قرضے دوسروں 

کے مقابلے میں سستے اور آسان انتظام کرتے 

ہیں۔ آپ سب سے کم الگت والے قرض چاہتے 

ہیں۔ فیڈرل ڈائریکٹ لون کے ذریعہ جو رقم آپ 

حاصل کرسکتے ہیں وہ ایک جیسی ہوگی، لیکن 

اسکول اپنے فیصلے پرکنز لون اور دیگر حکومت 

کی طرف سے رعایتی لون استعمال کرسکتے 
ہیں۔ )نیز، قرض کے کل قرض پر بھی غور کریں۔ 

پیش کردہ قرضوں میں اضافہ کریں اور سالوں 

میں ضرب لگائیں جو ڈگری حاصل کرنے میں 

لے گا۔ مذکورہ بالا دونوں کالجوں میں، X4 سال = 

22،000$ میں یہ 5،500$ ڈالر ہے۔( اور دیکھو 
ورک اسٹڈی پیش کردہ رقم۔ یہ وہ رقم ہے جو 

آپ کیمپس مالزمت کے ساتھ ذاتی اخراجات 

کے لئے کما سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو نوکری تالش 

کرنے اور گھنٹوں کام کرنے کی ضرورت ہے۔

آخر میں، نیچے کی طرف دیکھو. آپ کو 

پہلے سال کے لئے کون سا خالء درکار 
ہوگا؟ آپ کو کہیں بھی یہ رقم ڈھونڈنے کی 

ضرورت ہوگی: کالج کی بچت، اپنے کنبے سے 

قرض یا آپ کے کام کے مطالعے کے اوقات 

کے اوقات میں کوئی اور کام )جیسے!(۔ 

شامل کرنے کے لئے اس بات کا یقین کل رقم 

جو آپ کو ادھار لینے کی ضرورت ہوسکتی 
ہے اپنی ڈگری حاصل کرنے کے لے۔ اس معاملے 
میں، بگ بکس یونیورسٹی میں مزید قرضوں 

کی ضرورت ہے… اور اس میں بہت زیادہ فرق 

ہے۔ اگر یہ اخراجات آپ اور آپ کے لئے بہت 

زیادہ ہیں واقعی اس اسکول جانا چاہتے ہیں 

کالج آفس کال کریں۔ آپ اپنے پیکیج کی اپیل 

اور مزید امداد حاصل کرنے کے اہل ہوسکتے 
ہیں۔ اسکول کے انتخاب میں کالج کے اخراجات 
پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن یہ بھی یقینی 

بنائیں کہ یہ ایک اعلی معیار کا اسکول ہے جس 

سے آپ لطف اٹھائیں گے۔ کسی بھی کالج کو 

"ہاں" کہنے سے پہلے تمام عوامل کا وزن کریں۔ 
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مبارک ہو!
آپ نے اپنا FAFSA فارم کامیابی کے ساتھ پُر کیا ہے۔ آپ کو مالی 

مدد حاصل ہے۔ آپ کالج جا رہے ہیں۔ ایک اچھا سال ہے۔ اس بات 

کا یقین کر لیں کہ آپ نے جو بھی معلومات اکٹھی کی ہے اس کو 
رکھیں اور اس ہدایت نامہ پر رکھیں۔ آپ کو FAFSA کا فارم پُر کرنے 

کی ضرورت ہوگی ایک بار پھراگلے سال!



ففا ویب سائٹ پر شروع کرنے کے لئے یقینی بنائیں: ٹیپ FAFSA.gov آپ کے پسندیدہ 
 سرچ انجن میں۔ آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کی ویب سائٹ پر ہدایت کی جائے گی

.https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa

 اگر آپ کو FAFSA کے بارے میں سواالت ہیں:
FAFSA ہاٹ الئن پر کال کریں 3243-433-800-1. پیر-جمعہ صبح 8 بجے سے صبح 11 بجے تک مشورہ کریں۔ 

یا اختتام ہفتہ پر صبح 11 بجے سے شام 5 بجے تک )مشرقی وقت(. ماہرین ای میل یا چیٹ پر بھی دستیاب 
ہیں۔ رابطہ کی معلومات: https://studentaid.gov/help-center/contact۔ یا فیڈرل اسٹوڈنٹ ایڈ 

ہیلپ سنٹر چیک کریں: https://studentaid.gov/help-center/answers/landing۔ 

 اس کے عالوہ، باقی کی جانچ بھی یقینی بنائیں فیڈرل اسٹوڈنٹ ایڈ ویب سائٹ: 

https://studentaid.gov. مشورے کے لئے یہاں جائیں:

 FAFSA کے فارم کو پُر کرنا

 کیا امداد دستیاب ہے کے بارے میں معلوم کرنا

 آپ کو کیا مدد مل سکتی ہے اس کو دیکھنا

 طلبہ کے لون حاصل کرنا اور ان کا انتظام کرنا

 کالج کی تیاری

 اپنے ففسہ فارم کو فائل کرنے کے لئے تیار ہیں آن الئن؟ 
آپ کو اور آپ کے والدین میں سے ایک کو FSA ID لینے کی ضرورت ہوگی تاکہ آپ فارم پر الیکٹرانک طور پر 

 https://studentaid.gov/fsa-id/create-account/launch دستخط کرسکیں۔ کے پاس جاؤ

ایک FSA ID کے لئے سائن اپ کرنے کے لئے۔  

کالجوں کے لئے درخواست دینا جو بہت زیادہ مالی معلومات کی ضرورت ہے؟ 
آپ کو کالج بورڈ کو پُر کرنے کی ضرورت پڑسکتی ہے CSS فنانشل ایڈ کی پروفائل۔ بہت سے نجی 

اسکول بہت بڑی مالی معلومات کا مطالبہ کرتے ہیں اور طلبہ کو یہ آن الئن فارم پُر کرنے کی ضرورت ہے۔ 

اپنے اسکولوں سے چیک کریں کہ آیا انہیں آپ سے یہ فارم درکار ہے یا نہیں۔ مزید معلومات کے لئے جائیں 

https://cssprofile.collegeboard.org/۔

مالیہ کالج اورCOVID-19 پر تازہ ترین معلومات حاصل کریں:
.https://studentaid.gov/announcements-events/coronavirus

اور آپ پر اعتماد کرنے والے بالغوں سے بات کرنا مت بھولیں:
آپ کے والدین، اسکول کے مشیر اور اساتذہ مصروف نظر آسکتے ہیں ، لیکن وہ آپ کے لے بہترین کام چاہتے 

ہیں۔ آپ کے اپنے ہائی اسکول سے کالج کے داخلے کے دفاتر، مقامی غیر منفعتی افراد اور ایلیومز سے مدد مل 

سکتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سواالت ہیں تو ، کسی کو مدد کے لے ڈھونڈیں۔

کالج کے لئے رقم حاصل کرنے کے 
بارے میں مزید سواالت؟

http://FAFSA.gov
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://studentaid.gov/help-center/contact
https://studentaid.gov/help-center/answers/landing
https://studentaid.gov
https://cssprofile.collegeboard.org/
https://cssprofile.collegeboard.org/
https://studentaid.gov/announcements-events/coronavirus


اس گیڈکےبارے میں

یہ یدایت دی نیو اسکول سینٹر برائے نیو یارک سٹی افیئرز کی طرف شائع کی گئی ہے اور نیو یارک سٹی محکمۂ تعلیم 

  UnderstandingFAFSA.org نے نو زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ ان اشاعتوں اور بہت سے اضافی وسائل کے لیے

گودارڈ ریور سائیڈ کمیونٹی سنٹر کے آپشنز انسٹی ٹیوٹس، نیو یارک امیگریشن کولیشن، وکالء برائے اطفال اور 

FAFSA کے بہت سے ماہرین کا خصوصی شکریہ جنہوں نے اس دوران ہماری مدد کی۔ ہمیں امید ہے کہ یہ ہدایت 
تمام طلباء اور خاندانوں - اور بہت سے دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور جو مالی مدد کرتے ہیں ان کے لیے کے لیے مفید 

ہوگی۔

مزید جانیں، آج ہی ہماری ویب سائٹ مالحظہ کریں

ہماری  پر   UnderstandingFAFSA.org ہیں؟  چاہتے  میں مزید معلومات  بارے  کے  امداد  مالی  اور   FAFSA 
 ویب سائٹ خبروں، ٹولز اور ویڈیوز کے ساتھ کافی اضافی مدد فراہم کرتی ہے۔ ویب سائٹ دس زبانوں میں یہ 

ہدایت بھی پیش اور کالج تک رسائی کے مشیروں اور اساتذہ کے لیے تدریسی وسائل مہیا کرتی ہے۔ مزید جاننے کے 

لیے Kim Nauer سے nauerk@newschool.edu پر رابطہ کریں۔

اس کے عالوہ: اگر آپ نیویارک شہر میں رہتے ہیں، تو نیو یارک سٹی افیئرز کے مرکز، اور خاندانوں کے لیے ایک انمول 
تعلیمی ویب سائٹ، Insideschools.org ضرور مالحظہ کریں۔

 مثال کے ذریعہ:
R.J. Matson

 ڈیزائن:
Stone Soup Creative

 ترمیم کردہ:
Kim Nauer

مساوی تعلیم ہر طالب علم، K-12 اور ثانوی ثانوی بعد کی رہنماؤں، افرادی قوت کے ممبران، برادریوں کے ممبران اور 

کنبہ کے ممبران کی حیثیت سے اپنی پوری صالحیت کا ادراک اور شراکت کے لے ان کی مدد کرتی ہے۔ ہمیں متحرک 

نیویارک بنانے کے لئے ان سبھی شراکت کی ہمیشہ ضرورت رہی ہے، اور ہمیں COVID-19 کی تباہی سے نجات کے 

لے آنے والے مہینوں اور سالوں میں ان کی مزید ضرورت ہوگی۔ مساوات سے متعلق ہماری وابستگی کے ایک حصے 

کے طور پر، NYC شہر کا یونائیٹڈ وے، اس رہنما کو تیار کرنے کے لئے نیو یارک 

سٹی امور کے سینٹر کے ساتھ شراکت کرنے پر فخر محسوس کرتا ہے۔ اس آلے 

کہ  جاسکے  بنایا  یقینی  یہ  تاکہ  گا  جائے  بنایا  آسان  کو  عمل  کے  امداد  مالی  سے 

تمام طلباء کالج کی ڈگری حاصل کرنے کے لئے دستیاب مالی اعانت تک رسائی 

حاصل کرسکتے ہیں۔
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