
إذا كان لديك حساب الخطة المباشرة ببرنامج NY 529، فيمكنك إجراء إيداع عن طريق إرسال 
شيك أو حوالة مالية عبر البريد. وللقيام بذلك، قم بإكمال الخطوات التالية:

يمكن تحرير الشيكات بأي مبلغ.  إذا تم استالم الشيك الخاص بك عبر البريد في حالة جيدة قبل 
الساعة 4:00 مساًء بالتوقيت الشرقي في يوم عمل، فسوف يظهر مبلغ الشيك في حسابك في 
اليوم التالي.  وإذا تم االستالم بعد الساعة 4:00 مساًء بالتوقيت الشرقي في يوم عمل، فسوف 

يظهر مبلغ الشيك في حسابك خالل بضع األيام المقبلة. 

 New York’s 529 حرر شيكاً مستحق الدفع لـ "حساب الخطة المباشرة لبرنامج  
لالدخار للكلية" تأكد من ذكر رقم حسابك في خانة المذكرة بالشيك.

.https://www.nysaves.org/home/forms.html قم بتنزيل وملء "نموذج شراء إضافي" من  
  إذا لم يكن لديك إمكانية الوصول إلى طابعة، فيمكنك أيًضا كتابة المعلومات المطلوبة 

على ورقة منفصلة وإرسالها بالبريد مع الشيك.

 أرسل الشيك بالبريد مع نموذج الشراء اإلضافي المكتمل إلى:

New York’s 529 College Savings Program Direct Plan
P.O Box 55440

Boston, MA 02205-8323

إليداع شيك:

1

2

3

كيفية إيداع شيك أو حوالة مالية في حساب 
الخطة المباشرة لبرنامج NY 529 الخاص بك

→تابع في الصفحة التالية

www.nyckidsrise.org
info@nyckidsrise.org
(833) 543-7473



الحد األقصى لمبلغ إيداع الحوالة المالية الواحدة هو 100 دوالر. إذا قمت بإيداع أكثر من 5000 
دوالر أمريكي في شكل حواالت بريدية خالل سنة تقويمية واحدة، فقد يتم وضع عالمة على 
حسابك بسبب نشاط مشبوه بموجب قانون باتريوت. لمزيد من المعلومات، اتصل بحساب 

الخطة المباشرة لبرنامج New York’s 529 لالدخار للكلية على 877-697-2837.
 إذا تم استالم الحوالة البريدية الخاصة بك عبر البريد في حالة جيدة قبل الساعة 4:00 مساًء 

بالتوقيت الشرقي في يوم عمل، فسوف يظهر مبلغ الحوالة في حسابك في اليوم التالي.  وإذا تم 
االستالم بعد الساعة 4:00 مساًء بالتوقيت الشرقي في يوم عمل، فسوف يظهر مبلغ الحوالة في 

حسابك خالل بضع األيام المقبلة. 
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  شراء حوالة مالية بريدية تصل قيمتها إلى 100 دوالر في أي مكان يتم بيعها فيه. 
 يُرجى مالحظة أن معظم التجار يفرضون رسوًما على كل حوالة مالية بريدية. في 

 الجزء الخاص بالمستلم، اكتب "الخطة المباشرة لبرنامج New York’s 529 لالدخار 
للكلية" ورقم حسابك. 

 .https://www.nysaves.org/home/forms.html قم بتنزيل وملء "نموذج شراء إضافي" من  
 إذا لم يكن لديك إمكانية الوصول إلى طابعة، فيمكنك أيًضا كتابة المعلومات المطلوبة 

على ورقة منفصلة وإرسالها بالبريد مع الحوالة المالية البريدية.

 أرسل الحوالة بالبريد مع نموذج الشراء اإلضافي المكتمل إلى:
New York’s 529 College Savings Program Direct Plan

P.O Box 55440
Boston, MA 02205-8323

  تأكد من االحتفاظ بإيصال الحوالة البريدية المالية. في حالة فقد الحوالة المالية 
 الخاصة بك في البريد، فلن تتحمل منظمة NYC Kids RISE وال برنامج االدخار 

 للكلية New York’s 529 أي مسؤولية عن ذلك. سوف تحتاج إلى اتباع التعليمات 
الموجودة على اإليصال الخاص بك من أجل الحصول على استرداد.

إليداع شيك:
1

2

وادخارات  دراسية  منح  برنامج   NYC Kids RISE  منظمة من  المقدم  للكلية(  التوفير  )برنامج   Save for College Program يُعد 
 NYC Department( نيويورك  بمدينة  التعليم  إدارة  مع  بالشراكة  ربحية،  غير  مؤسسة  وهي   ،NYC Kids RISE, Inc شركة  تديره 
موزًعا  تعد  وال   "  New York’s 529 College Savings" لبرنامج   "NYC Kids RISE" تنتمي  ال  نيويورك.  مدينة  وبلدية   )of Education
تأييد  أي  بنيويورك  التعليم  إدارة  أو  نيويورك  مدينة  تقدم  ال  استثمارية.  نصائح  تقديم  أو  االستثمار  إلى  تسعى  وال  له  معتمًدا 
أو توصية بشأن مدير برنامج "New York’s 529 College Savings" كما أنه ال يْتبع أو يخضع إلدارة أي منهما، وكذلك أي توفيرات 
للكلية. التوفير  برنامج  عبر  األسر  بها  تعلم  التي  واألدوات  الحسابات  ذلك  في  بما  أخرى  استثمارية  أدوات  أو  خاصة  للكلية 

كيفية إيداع شيك أو حوالة مالية في حساب 
الخطة المباشرة لبرنامج NY 529 الخاص بك

www.nyckidsrise.org
info@nyckidsrise.org
(833) 543-7473


