
اگر آپ کا NY 529 ڈائریکٹ پالن اکاؤنٹ ہے، تو آپ nysaves.org پر اپنے اکاؤنٹ میں الگ ان کر کے 
بآسانی آن الئن ِڈپازٹ کر سکتے ہیں۔ شروعات کرنے سے پہلے جاننے کی کچھ چیزیں پیش ہیں:

جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہوگی:

وقت کا تقاضہ: تقریبا 15 منٹس

آن الئن ِڈپازٹس سے متعلق اہم معلومات:

 آپ کے nysaves.org کا صارف نام اور پاس ورڈ۔
 آپ کے اکاؤنٹ سے وابستہ سیل فون، دو عنصر کی توثیق کے لیے۔

  اس بینک اکاؤنٹ کے لئے روٹنگ نمبر اور اکاؤنٹ نمبر درج کریں جس سے آپ ِڈپازٹ 
کرنا چاہتے ہیں۔

 529 سرمایہ کاری کے پالنز میں ِڈپازٹ کرنے کو "چنده" کہا جاتا ہے۔

 آن الئن چندہ دینے کے لیے کم سے کم درکار   1$  ہے۔
 U.S.  ڈائریکٹ پالن اکأونٹ میں آن الئن چندہ دینے کے لیے آپ کو ایک درست NY 529 اپنے 

چیکنگ یا بچت اکاؤنٹ کی ضرورت ہوگی۔ 
 NY 529 آپ ذاتی چیک یا منی آرڈر کے ذریعہ بھی چندہ دے سکتے ہیں- ہدایات کے لیے اپنے 

ڈائریکٹ پالن اکاؤنٹ میں چیک یا منی آرڈر ِڈپازٹ کرنے کا طریقہ دیکھیں
 آپ کا 529 اکاؤنٹ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے لنک کردہ چیکنگ یا سیونگ اکاؤنٹ سے رقم 
نہیں لے سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ مکرر بار چندہ دینے کو فعال کرتے ہیں تو، آپ ہمیشہ 
اس بات پر قا   ئم رہیں گے کہ آپ کے 529 اکاؤنٹ میں پیسہ کیسے اور کب ٹرانسفر کیا جائے۔ 
 آپ ایک بار یا کئی بار چندہ دینے کا انتخاب کر سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ِڈپازٹ 

جو ہر ماہ یا ہر تین ماہ میں خود بخود دہرایا جاتا ہے وہ اس پر منحصر ہوتا ہے جو آپ 
خود منتخب کرتے ہیں۔ اسے خودکار سرمایہ کاری کا پالن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔

 اگر آپ خودکار سرمایہ کاری کا پالن بنانے کا انتخاب کرتے ہیں تو، آپ nysaves.org میں 
ہمیشہ فائدہ اٹھانے والے کی تفصیالت کے صفحے پر جاکر اور "مکرر بار چندہ دینے کا انتظام 

کریں" کو منتخب کرکے اپنے خود بخود ِڈپازٹ کو تبدیل یا منسوخ کر سکتے ہیں۔
  مزید جاننے کے لیے، " نیویارک کے 529 کالج بچت پروگرام

)New York’s 529 College Savings Program( سے 2837-697-  877 پر رابطہ کریں۔

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

 اپنے NY 529 ڈائریکٹ پالن اکأونٹ میں 
آن الئن ِڈپازٹ کرنے کا طریقہ


