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$ ملین کی تاریخی ایکسٹینشن کے  150نے ٹیوشن اسسٹنس پروگرام میں جزوقتی طلباء کے لیے  HOCHULگورنر 
  آغاز کا اعالن کیا

  
ایسا پہلی مرتبہ ہے کہ فی سمسٹر چھ یا اس سے زیادہ کریڈٹس لینے والے جزوقتی طلباء اس موسم خزاں میں 

  ٹیوشن اسسٹنس پروگرام سے امداد حاصل کر سکتے ہیں 
  

   ایکسٹینشن سے امداد کے اہل ہیں TAPاضافی طلباء  75,000تقریباً 
  

  
$ ملین کی تاریخی  150نے آج ریاست نیو یارک کے مقبول ٹیوشن اسسٹنس پروگرام کی  Kathy Hochulگورنر 

فراہم کرے گی جو اپنی ڈگری   TAPاضافی طلباء کو  75,000ایکسٹینشن کے آغاز کا اعالن کیا، جو اب ایسے تقریباً 
جانا ہر عمر کے افراد  کو مکمل طور پر جزوقتی سیکھنے والوں تک توسیع دیا  TAPجزوقتی کر رہے ہیں۔ جزوقتی 

کے لیے کم قیمت تعلیم کے راستے بناتا ہے جو اکثر دوسری ذمہ داریاں بھی سنبھال رہے ہوتے ہیں جیسے خاندان اور  
فی   TAP$ تک ہو سکتے ہیں؛ جزوقتی 5,665ایوارڈز ایک فل ٹائم طالب علم کے لیے ساالنہ  TAPکل وقتی  کام۔

ریٹیڈ کی بنیاد پر دستیاب ہوگی جس میں کوئی کل وقتی  -کریڈٹس لینے والے اہل طلباء کے لیے پرو 11سمسٹر چھ سے 
   نوعیت کی شرط نہیں ہو گی۔

  
میں نیو یارک کو کل   -"گورنر کی حیثیت سے، میں آج اس ریاست کی فقط دیکھ بھال سے زیادہ کچھ کرنا چاہتی ہوں 

"اعلٰی تعلیم کے طلباء نہ صرف ہماری ریاست بلکہ اپنے   نے کہا۔ Hochulگورنر چاہتی ہوں،" کے لیے تیار کرنا 
ایک ڈگری صرف اپنے حامل کی زندگی ہی نہیں بدلتی، یہ ان کے  خاندانوں کے لیے بھی کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ 

گرد موجود ہر کسی کی زندگی بدل دیتی ہے۔ نیو یارک کو گھر کہنے والے ہر فرد کو خود کو بہتر بنانے اور اپنی تعلیم  
نے کے لیے میں سرمایہ کاری کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ میری انتظامیہ ہر ممکن طریقے سے اپنے طلباء کی مدد کر
  پرعزم ہے اور میں اسے حقیقت بنانے کے لیے خدمات میں اپنے شراکت داروں کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔"

  
کے  TAPدرخواست کو پُر کر کے جزوقتی  FAFSA سمسٹر میں داخلہ لینے والے طلباء فیڈرل  2022موسم خزاں 

کیمپس میں پڑھنے والے ریاست نیو یارک کے رہائشی   NYSلیے درخواست دے سکتے ہیں۔ جمع ہو جانے کے بعد، 
کے لیے اندراج  2022-2023درخواست سے لنک کر سکتے ہیں۔ جو طلباء پہلے ہی تعلیمی سال  TAPبراہ راست 

کریڈٹس کی تعداد کی بنیاد پر خود بخود  ایوارڈز اندراج شدہ TAPجمع کرا چکے ہیں ان کے  FAFSAکروا کر اپنا 
   ایڈجسٹ کر دیے جائیں گے۔

  
ایوارڈز کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے، جس میں رہائش اور آمدنی کے   TAPکے لیے اہلیت فل ٹائم   TAPجزوقتی 

   ایوارڈز کی واپس ادائیگی ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ TAPکسی وصول کنندہ کو  تقاضے شامل ہیں۔
   

ملک کے سب سے بڑے، ضرورت پر مبنی کالج کی مالی امداد کے گرانٹ پروگراموں میں   TAPریاست نیو یارک کا 
$ بلین کے 30کے ذریعے تقریباً  TAPملین سے زیادہ نیو یارک کے شہریوں کو  6سے ایک ہے۔ مجموعی طور پر، 

 250,000کے دوران، نیو یارک کے  2020-2021تعلیمی سال  ٹیوشن اسسٹنس ایوارڈز جاری کیے جا چکے ہیں۔
  $ ملین سے زیادہ جاری کیے گئے۔700شہریوں کو ٹیوشن کی معاونت کے ایوارڈز کی مد میں 
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ٹیوشن   SUNYیا  CUNYسے زیادہ شہری  190,000رک کے  ریاستی اور وفاقی مالی امداد کے نتیجے میں، نیو یا

   فری میں شرکت کرتے ہیں۔
  

ً  کے عمر کی سال 44 سے 25  کے یارک نیو  64 سے 45 اور ہے،  نہیں ڈگری کوئی پاس  کے شہریوں ملین 2 تقریبا
  سرمایہ  میں تعلیم  اعلیٰ  عوامی دینا وسعت کو TAP جزوقتی ہے۔ نہیں ڈگری پاس کے ملین 2.5 کے عمر  کی سال

  میں جس  ہے، حصہ  کا کاوش  تر وسیع کی  بنانے بہتر کو استطاعت اور رسائی لیے کے علم طالب ہر اور کاری
SUNY اور CUNY لیے  کے افراد  قیدی  بڑھانے، داخلے ملین، $106  لیے کے بھرتی کی فیکلٹی نئی میں TAP  

  سرمایہ نمایاں میں سہولیات کی  سرمائے ترین جدید  اور لگانے پابندی پر عمل کے وکنےر  ٹرانسکرپٹ قیام، دوبارہ کے
  ہیں۔ شامل $100 لیے کرنے  کاری

  
ایکٹ کو بھی اپنایا تھا، جو دستاویزات نہ رکھنے والے  José Peralta DREAMمیں سینیٹر  2019نیو یارک نے  

اور ریاست نیو یارک کے زیر انتظام دیگر گرانٹس اور اسکالرشپس  TAP نیو یارک کے شہریوں اور دیگر طلباء کو
سے اس بارے میں مزید   یہاںتک رسائی فراہم کرتا ہے جو ان کے اعلٰی تعلیم کے اخراجات برداشت کرتی ہیں۔ طلباء  

  جان سکتے ہیں۔
  

SUNY  کی عبوری چانسلرDeborah F. Stanley ،گورنر   نے کہا"Hochul   اور ہمارے ریاستی قانون ساز
ڈگریاں حاصل  کی توسیع کو ترجیح دی ہے، وہ TAPجنہوں نے اس سال کے بجٹ میں اعلٰی تعلیم خاص طور پر  

کرنے کی جدوجہد کرنے والے نیو یارک کے بہت سے مزید شہریوں کے لیے زندگی بدلنے والے مواقع فراہم کر رہے 
کیمپسز میں پیش کی جانے   SUNYاسسٹنس پروگرام طویل عرصے سے ہمارے  ریاست نیو یارک کا منفرد ٹیوشن ہیں۔

والی اعلٰی معیار کی تعلیم کے حصول کے لیے ہمارے طلباء کے لیے مالی معاونت کے حصول کا ذریعہ رہا ہے۔  
کو وسعت   TAPایسے ہزاروں سیکھنے والوں کے لیے جزوقتی کالج میں تعلیم کے حصول کو شامل کرنے کے لیے 

ان اور کام کی ذمہ داریوں سے پُر ہوتی ہیں، وہ اضافی ترغیب ہو سکتا ہے  دیا جانا، جن کی زندگیاں اکثر پہلے ہی خاند 
  جو ان کے کالج کی تکمیل کے خواب کو پورا کرنے کے لیے درکار ہے۔"

  
CUNY  کے چانسلرFélix V. Matos Rodríguez  ،جزوقتی طلباء تک نے کہا"TAP   کی یہ بے مثال توسیع

یوں پر ایک تبدیلی کا اثر ڈالے گی، جو سماج حیثیت میں بہتری اور بہتر  نیو یارک کے ہزاروں شہریوں کی زندگ
معاوضہ دینے والی مالزمتوں کا راستہ فراہم کرے گی، جبکہ ساتھ ہی ساتھ نیو یارک کی عالمگیر وباء کے بعد کی  

کی قیادت اور قانون سازوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے   Hochulبحالی میں معاون ہو گی۔ ہم گورنر 
  دسیوں ہزار جزوقتی طلباء بشمول والدین کے لیے اپنے تعلیمی خوابوں کو پورا کرنا ممکن بنایا۔"

  
میں گورنر  نے کہا، " Guillermo Linaresریاست نیو یارک ہائر ایجوکیشن سروسز کارپوریشن کے صدرڈاکٹر  

Hochul  کی تعریف کرتا ہوں کہ وہ ایک ایسے پروگرام کو وسعت دے رہی ہیں جو پہلے ہی نیو یارک کے الکھوں
شہریوں کو کالج کی تعلیم کے اپنے خواب کو پورا کرنے میں مدد فراہم کر چکا ہے۔ یہ توسیع ہماری ریاست بھر کے،  

ی زیادہ طلباء کے لیے ممکن بنائے گی، کہ وہ  دیگر ذمہ داریوں کی وجہ سے فل ٹائم شرکت کرنے سے قاصر اور بھ
کالج جانے کو مزید قابل حصول بنانے کے لیے مالی امداد تک رسائی حاصل کریں اور پسماندہ آبادیوں میں مساواستی  

  فرق کو کم کرنا اور اوپر کی طرف سفر کو تیز کرنا جاری رکھے گی۔"
  

کی منظوری اور  TAPکے بجٹ میں جزوقتی  2022-2023"نے کہا،  Toby Ann Staviskyریاستی سینیٹر  
بہت سے کالجوں کو داخلوں میں شدید کمی کا سامنا ہے اور یہ جزوقتی   زیادہ طلباء کو کالج جانے کے قابل بنائے گی۔

ایوارڈز بڑی عمر کے، کام کرنے والے، اور غیر روایتی طلباء کو اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے بااختیار بنائیں  
  گے۔"

  

"ٹیوشن اسسٹنس پروگرام نے نیو یارک کے الکھوں مالزمت پیشہ  نے کہا،  Brian Kavanaghریاستی سینیٹر  
جزوقتی سیکھنے والوں کو   75,000شہریوں کے لیے کالج میں کامیابی کے لیے انتہائی اہم مدد فراہم کی ہے۔ تقریباً 

یم کے  $ ملین کی توسیع ہمارے عوامی کالجوں اور اعلٰی تعل150حصہ لینے کے قابل بنانے کے لیے اس پروگرام کی 
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 Hochulخواہاں نیو یارک کے شہریوں میں سرمایہ کاری کرنے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے، اور میں اس پر گورنر 
اعلٰی تعلیم کے حوالے سے مساوات، رسائی اور استطاعت وہ اہم مسائل ہیں جن کو  کی قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ 

حل کرنے کے لیے ہم سخت محنت کر رہے ہیں۔ جزوقتی طلباء کو اکثر خاص چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ  
خاندان کی دیکھ  بہت سے لوگ ڈگری حاصل کرنے کے عالوہ دیگر ذمہ داریاں سنبھال رہے ہوتے ہیں، بشمول کام، 

بھال، صحت کے مسائل وغیرہ۔ یہ انتہائی اہم ہے کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان طلباء کے اعلٰی تعلیم حاصل 
میں اس سرمایہ کاری کی حمایت کرنے پر فخر ہے   TAPکرنے کے مواقع کا دروازہ بند نہ ہو جائے۔ اس لیے مجھے 

کے طلبا، فیکلٹی اور عملے کی کمیونٹی کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس  اور میں مینہیٹن کمیونٹی کالج کے بورو 
کی نمائندگی کرتے ہوئے مجھے فخر ہے کہ انہوں نے بہت سے نیو یارک کے شہریوں کو تعلیمی مواقع فراہم کرنے  

  کے لیے لگن کا اظہار کیا ہے۔"

  
یشن کمیٹی کی چیئر کے طور پر، میں جانتی ہوں کہ  اسمبلی کی ہائر ایجوکنے کہا، " Deborah Glickرکن اسمبلی 

TAP  میں نے منصوبے کو مضبوط بنانے کے  پروگرام ہماری ریاست میں تعلیمی اور اقتصادی مواقع کی بنیاد ہے۔
لیے مسلسل جدوجہد کی ہے تاکہ کوئی بھی نیو یارک کا باشندہ، جو اعلٰی تعلیم کے پروگرام میں شرکت کرنا چاہتا ہے،  

انہیں وہ مدد مل جائے جس کی انہیں ضرورت ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ یہ توسیع بالکل ایسا ہی کرے گی۔  
وایتی طلباء اور بالغ ہوتے ہیں جو کام اور خاندانی ذمہ داریوں میں توازن رکھتے ہوئے جزوقتی طلباء اکثر غیر ر

تعلیمی مواقع کی تالش میں رہتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں کہ انہیں مزید اس وجہ سے مالی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا  
کی   Hochulمعاملے پر گورنر   پڑے گا کہ وہ ریاستی مالی امداد تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ میں اس

   قیادت کے لیے، اور مقننہ میں اپنے ساتھیوں کا توسیع کی حمایت کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔"
  

کی یونین ہے،  CUNYپروفیشنل اسٹاف کانگریس، جو تدریسی عملے اور پیشہ ورانہ عملے کی نمائندگی کرنے والی 
کو  TAPکا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جزوقتی  Hochul"ہم گورنر نے کہا،  James Davisکے صدر 
CUNY   میں کثیر سالہ دوبارہ سرمایہ کاری کے منصوبے میں شامل کیا۔ ہم اعلٰی معیار، عوامی اعلٰی تعلیم تک وسیع

عاون کے لیے پر امید ہیں۔  تر ممکنہ رسائی کو یقینی بنانے کے لیے کام کرتے ہوئے گورنر کے ساتھ مسلسل باہمی ت
داخلوں میں معاون ہو گا اور ہمارے طلباء کو، جن میں سے اکثر والدین اور مالزمت پیشہ ہیں، وہ امداد    TAPجزوقتی 

  فراہم کرے گا جس کی انہیں جزوقتی بنیاد پر کالج کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہے۔"

  

NYPIRG  پروگرام کی ڈائریکٹرMegan Ahearn  ،نیو یارک کا ٹیوشن اسسٹنس پروگرام ملک کے سب  نے کہا"
سے مضبوط مالی امدادی پروگراموں میں سے ایک ہے۔ جزوقتی طلباء تک اس کی حالیہ توسیع تعلیمی مساوات کے 
لیے ایک انتہائی ضروری قدم ہے۔ جزوقتی طلباء اکثر خاندانوں کی ذمہ داری سنبھال رہے ہوتے ہیں اور وہ کام اور  

ر ذمہ داریاں نبھانے کے بیچ معلق رہتے ہیں۔ کالج کی ڈگری حاصل کرنے کے راستے پر ان کی حوصلہ افزائی  دیگ
کو سراہتے   Hochulاور حمایت کرنے کی اہمیت کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ اس کی منظوری کے لیے ہم گورنر 

  اور ریاستی درخواستیں پُر کریں۔"کی  FAFSAہیں اور طلباء کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ آج ہی اپنی 
  

ریاست نیو یارک کے عوامی کالجوں اور یونیورسٹیوں میں درخواست دینے کے طریقے کے بارے میں مزید معلومات  
اسکولوں کے لیے  CUNYاور  /suny-to-www.suny.edu/attend/apply کیمپسز کے لیے SUNYکے لیے، 

cuny/#apply-to-www.cuny.edu/admissions/apply مالحظہ کریں۔  

  
###  
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