
اگر آپ کا NY 529 ڈائریکٹ پالن اکاؤنٹ ہے، تو آپ میل میں چیک یا منی آرڈر بھیج کر ِڈپازٹ کر سکتے ہیں۔ 
ایسا کرنے کے لیے، مندرجہ ذیل اقدامات مکمل کریں:

   ET 4:00 چیک کسی بھی رقم کے لئے لکھے جا سکتے ہیں۔  اگر آپ کا چیک کسی کاروباری دن سہ پہر 
 بجے سے پہلے میل کے ذریعہ اچھی ترتیب سے موصول ہوتا ہے تو، اگلے دن یہ آپ کے اکاؤنٹ میں ظاہر 

 ہو جائے گا۔  اگر یہ کسی کاروباری دن سہ پہر ET 4:00   بجے کے بعد میل کے ذریعہ اچھی ترتیب سے 
موصول ہوتا ہے تو، اگلے دن یہ آپ کے اکاؤنٹ میں ظاہر ہو جائے گا۔ 

 New York’s 529 College Savings Program( نیویارک کے 529 کالج بچت پروگرام ڈائریکٹ پالن " 
Direct Plan(" کو قابل ادائیگی چیک لکھیں۔ چیک کے میمو فیلڈ میں اپنے اکاؤنٹ کا نمبر 

شامل کرنے کو یقینی بنائیں۔

 https://www.nysaves.org/home/forms.html سے "خریداری کا اضافی فارم" ڈاؤن لوڈ کر کے 
پُر کریں۔ اگر آپ کو پرنٹر تک رسائی حاصل نہیں ہے تو، آپ کاغذ کے ایک الگ ٹکڑے پر درخواست 

کردہ معلومات لکھ کر اپنے چیک کے ساتھ ایک ساتھ بھی بھیج سکتے ہیں۔

 اپنے چیک کو مکمل کردہ خریداری کے اپنے اضافی فارم کے ساتھ اسے میل کریں:

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

Boston, MA 02205-8323

چیک ِڈپازٹ کرنے کے لیے:

1

2

3

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

 NY 529 ڈائریکٹ پالن اکاؤنٹ میں چیک 
یا منی آرڈر ِڈپازٹ کرنے کا طریقہ

→اگلے صفحہ پر جاری ہے



 ایک ہی منی آرڈر ِڈپازٹ کے لئے زیادہ سے زیادہ رقم 100 $  ہے۔  اگر آپ ایک ہی کیلنڈر سال کے منی آرڈرز 
میں 5,000  $  سے زیادہ ِڈپازٹ کرتے ہیں تو، پیٹریاٹ ایکٹ )Patriot Act( کے تحت آپ کے اکاؤنٹ کو مشکوک 

 سرگرمی کے لئے نشان زد کیا جا سکتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے، "نیویارک کے 529 کالج بچت پروگرام 
 سے 2837-697-  877 پر رابطہ کریں۔

 اگر آپ کا منی آرڈر کسی کاروباری دن سہ پہر ET 4:00   بجے سے پہلے میل کے ذریعہ اچھی ترتیب سے موصول 
ہوتا ہے تو، اگلے دن یہ آپ کے اکاؤنٹ میں ظاہر ہو جائے گا۔  اگر یہ کسی کاروباری دن سہ پہر ET 4:00   بجے کے 

بعد میل کے ذریعہ اچھی ترتیب سے موصول ہوتا ہے تو، اگلے دن یہ آپ کے اکاؤنٹ میں ظاہر ہو جائے گا۔ 
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3

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

  100 $  تک کی منی آرڈر خریدیں وہ جہاں کہیں بھی بیچا جاتا ہو۔ نوٹ کریں کہ زیادہ تر تاجر 
 ہر منی آرڈر کے لئے فیس لیتے ہیں۔ وصول کنندہ کے سیکشن میں، " نیویارک کے 529 کالج 

 بچت پروگرام ڈائریکٹ پالن اور آپ 
کا اکاؤنٹ نمبر لکھیں۔ 

  https://www.nysaves.org/home/forms.html سے "خریداری کا اضافی فارم" ڈاؤن لوڈ کر 
 کے پُر کریں۔ اگر آپ کو پرنٹر تک رسائی حاصل نہیں ہے تو، آپ کاغذ کے ایک الگ ٹکڑے پر 

درخواست کردہ معلومات لکھ کر اپنے منی آرڈر کے ساتھ ایک ساتھ بھی بھیج سکتے ہیں۔

 اپنے منی آرڈر کو مکمل کردہ خریداری کے اپنے اضافی فارم کے ساتھ اسے میل کریں:

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

Boston, MA 02205-8323

  اپنے منی آرڈر کی رسید ضرور رکھیں۔ اگر آپ کا منی آرڈر میل میں ُگم ہو جاتا 
 ہے تو، نہ ہیNYC Kids RISE اور نہ ہی نیویارک کے 529 کالج بچت پروگرام 

 ذمہ دار ہوگا۔ رقم کے ریفنڈ کے لیے 
آپ کو اپنی رسید سے متعلق ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

منی آرڈر ِڈپازٹ کرنے کے لیے:

1

2

NYC Kids RISE Save for College Program )کالج کے لئے بچت پروگرام( اسکالرشپ اور بچت کا ایک پروگرام ہے جس کا انتظام  نیویارک شہر محکٔمہ 
تعلیم )NYC Department of Education( اور New York شہر کے ساتھ شراکت داری میں NYC Kids RISE Inc. ، ایک غیرنفع بخش تنظیم کی جانب سے 
کیا جاتا ہے۔ NYC Kids RISE  نیویارک کے 529 کالج بچت پروگرام سے نہ ہی منسلک ہے اور نہ ہی اس کا مجاز تقسیم کنندہ ہے اور سرمایہ کاریوں کی 
سفارش کرتا او نہ ہی سرمایہ کاری کا مشورہ دیتا ہے۔ New York شہر اور نیویارک شہر محکمۂ تعلیم ، نیویارک کے 529 کالج بچت پروگرام کے لئے پروگرام 
 مینیجر کے ساتھ منسلک شدہ نہیں ہے اور کسی مخصوص کالج کی بچت یا دیگر سرمایہ کاری کی گاڑی کے پروگرام، بشمول جن کے بارے میں خاندان 
Save for College Program )کالج کے لئے بچت پروگرام( کے ذریعے جانتے ہیں، کے لئے کوئی گواہی، یا سفارش مہیا نہیں کرتا، نہ ہی اس کی ذمہ داری لیتا ہے۔

 NY 529 ڈائریکٹ پالن اکاؤنٹ میں چیک 
یا منی آرڈر ِڈپازٹ کرنے کا طریقہ


