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NYS ڈریم ایکٹ (NYS DREAM Act)
ســینیٹرJosé Peralta کــے نیــو یــارک اســٹیٹ ڈریــم ایکــٹ ["NYS ڈریــم ایکــٹ"()NYS DREAM Act] کــے لیــے
درخواســت اب دســتیاب ہــے! بغیــر دســتاویز والــے طلبــہ اور دیگــر تــارک وطــن طلبــہ اب اپنــی اعلــی تعلیــم کــے اخراجات،
بشــمول نیــو یــارک کــے ٹیوشــن میــں اعانــت پروگــرام()Tuition Assistance Program, TAP میــں امــداد کــے
لیــے نیــو یــارک اســٹیٹ‐ کــے زیــر انتظــام گرانٹــس اور اسکالرشــپس تــک رســائی حاصــل کــر ســکتے ہیــں۔ درخواســت اور
تائیدی موادwww.hesc.ny.gov/dream پر دستیاب ہیں۔
اعلــی تعلیمــی خدمــات کارپوریشــن()Higher Education Services Corporation, HESC نــے بتایــا ہــے کــہ
اہلیــت کا انحصــار تــرک وطــن کــی حیثیــت ســے متعلــق معیــار اورNYS ہائــی اســکول یــاNYS ہائــی اســکول کــے مســاوی
پروگرام کی حاضری پر ہوتا ہے۔

کون فائدہ اٹھا سکتا ہے؟
HESC کے مطابق ،مالی امداد کے لیے اہلیت کا انحصار آپ کے ترک وطن کی حیثیت پر اور آپ کب اور کہاں ہائی اسکول میں گئے اور سند
حاصل کی یا اپنا ہائی اسکول کے مساوی ڈپلوما حاصل کیا اس پر ہوتا ہے۔

اہل ترک وطن کی حیثیتیں
HESC کے مطابق ،اگر اّپ کے پاسU ویزا،T ویزا،TPS, DACA ہے یا ترک وطن کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو آپ اہل قرار پا سکتے ہیں۔ اگر
آپ NYS میں نہیں رہتے ہیں اور اگر آپ امریکی شہری ،گرین کارڈ ہولڈر ،پناہ گزیں یا ریفیوجی ہیں تو آپ اہل قرار پا سکتے ہیں۔

اسکولنگ
آپ کویہ ثابت کرنا بھی ضروری ہے کہ آپ نےNYS میں ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کی ہے۔ انڈرگریجویٹ سطح پر مالی امداد کے لیے
درخواست دینے والوں کے لیے:
اگر آپ نےNYS میں ہائی اسکول سے سند حاصل کی ہے:
·آپ کو NYS میں ہائی اسکول میں  2یا مزید سال تعلیم حاصل کیا ہونا ضروری ہے۔
·آپ کو ہائی اسکول سے سند یاب ہونے سے  5سال کے اندر درخواست دینا ضروری ہے۔
اگر آپ کے پاسNYS ہائی اسکول کے مساوی ڈپلوما ہے:
·آپ کو ہائی اسکول کے مساوی ڈپلوما حاصل کرنے سے  5سال کے اندر درخواست دینا ضروری ہے۔
گریجویٹ اسکول کی امداد کے لیے درخواست دینے والے طلبہ کو  10سال کے اندر درخواست دینا ضروری ہے۔

مجھے کب درخواست دینی چاہیے؟
NYS ڈریــم ایکــٹ کــے لیــے درخواســت اب کھــل گئــی ہــے۔ ہــم اہــل طلبــہ کــو جتنــی جلــدی ممکــن ہــو درخواســت دینــے کــی ترغیــب دیتــے ہیــں۔ TAP
رولنگ کی بنیاد پر درخواستیں قبول کرتی ہے۔
بعــض اسکالرشــپس اور گرانٹــس کــی اضافــی آخــری تاریخیــں ہــو ســکتی ہیــں۔ اپنــے اســکول ســے معلــوم کــر کــے دیگــر آخــری تاریخــوں اور آپ کــے
لیے کھلے ہو سکنے والے دیگر مواقع کے بارے میں مزید جانیں۔
اگــرNYS ڈریــم ایکــٹ کــے بــارے میــں آپ کــے مزیــد ســواالت ہــوں تــوNYSDREAM@applyISTS.com پــر ای میــل یــا 888-697-4372 پــر
بات کر کے اعلی تعلیمی خدمات کارپوریشن سے بات کریں ،جوNYS ڈریم ایکٹ اورNYS کی مالی امداد پر سرسری نگاہ ڈالتی ہے۔
تعلیمــی خدمــات اورNYS ڈریــم ایکــٹ کــے بــارے میــں اضافی معلومــات کــے لیــے،MOIA کا ویــب صفحــہon.nyc.gov/NYSDREAMAct
پر مالحظہ کریں۔

FAQs
کیــاNYS میــں بغیــر دســتاویز والــے طلبــہ اب وفاقــی لحــاظ ســے فنــڈ یافتــہ ٹیوشــن میــں اعانــت جیســے پیــل()Pell گرانٹــس اورFAFSA کــی
دیگر شکلوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں؟
·نہیــں۔NYS ڈریــم ایکــٹ ســے دیگــر وفاقــی پروگرامــوں جیســے پیــل گرانٹــس اورFAFSA کــے لیــے اہلیــت متاثــر نہیــں ہوگــی۔ صــرف وفاقــی
حکومت اس طرح کی تبدیلیاں کر سکتی ہے۔
کیاNYS ڈریم ایکٹ ڈریمرز کو شہریت کی راہ کی اجازت دیتا ہے؟
·نہیــں۔NYS ڈریــم ایکــٹ کــے تحــت ،مزیــد طلبــہNYS کــے ٹیوشــن میــں اعانــت پروگــرام کــے لیــے اہــل ہــو جائیــں گــے ،جــس میــں بغیــر
دستاویز والے طلبہ شامل ہیں۔
·اس قانــون ســازی کا شــہریت عطــا کرنــے ســے کوئــی لینــا دینــا نہیــں ہــے۔ صــرف وفاقــی حکومــت ہــی تــرک وطــن کــی حیثیــت کــے سلســلے
میں وفاقی قوانین میں تبدیلی کر سکتی ہے۔
·de Blasio انتظامیــہ بغیــر دســتاویز والــے شــہریوں ،بشــمول ڈریمــرز کــو شــہریت کــی راہ فراہــم کرنــے کــی وفاقــی کوششــوں میــں تعــاون کرتــی
ہے اور تمام تارکین وطن کے لیے انصاف کی وکالت کرتی رہے گی۔
کیــا مالــی اعانــت کــے لیــے درخواســت دینــے میــں مجھــے اپنــے تــرک وطــن کــی حیثیــت کا انکشــاف کرنــا ضــروری ہــے؟ کیــا وہ معلومــات تحفــظ
یافتہ ہوں گی؟
·ہــاں۔ اہلیــت کا تعیــن کرنــے کــے لیــےNYS ڈریــم ایکــٹ کــی درخواســتوں میــں تــرک وطــن کــی حیثیــت کــے بــارے میــں پوچھــا جاتــا ہــے۔ اس
کــے عــاوہ ،تــرک وطــن کــی قانونــی حیثیــت نہیــں رکھنــے والــے طلبــہ ســے یــہ بیــان کرتــے ہوئــے اپنــے اســکول میــں ایــک حلــف نامــہ دائــر
کرنــے کا تقاضــا کیــا جاتــا ہــے کــہ انہــوں نــے اپنــی حیثیــت کــے جــواز کــے لیــے درخواســت دائــر کــی ہــے یــا اہــل ہونــے کــے ســاتھ ہــی وہ یــہ کام
کریں گے۔
·NYS کــے قوانیــن اور وفاقــی قوانیــن تــرک وطــن کــی حیثیــت کــے بــارے میــں اکٹھــا کــردہ معلومــات ســمیت ،کســی تعلیمــی ادارے کــے ذریعــہ
اکٹھا کردہ طالب علم کی معلومات کا تحفظ کرتے ہیں۔

