
الخطوة 1 - تسجيل الدخول
قم بزيارة nysaves.org، وانقر فوق "تسجيل 
الدخول" أعلى يسار الشاشة، ثم أدخل اسم 

المستخدم وكلمة المرور. قد يُطلب منك 
إدخال رقم التعريف الشخصي الذي سيتم 

إرساله إلى هاتفك الخلوي.

الخطوة 2 - المساهمة
بعد تسجيل الدخول، سوف ترى لوحة 

المعلومات الخاصة بحسابك. على الجانب 
األيمن من الشاشة، انقر فوق "مساهمة - 

ادخال األموال للكلية".

الخطوة 3 - تحديد طريقة المساهمة
حدد خيار المساهمة إلكترونًيا من حسابك 

المصرفي، ثم انقر فوق "التالي".

تعليمات إلجراء إيداع عبر اإلنترنت:

 كيفية إجراء إيداع عبر اإلنترنت في حساب 
الخطة المباشرة لبرنامج NY 529 الخاص بك

→تابع في الصفحة التالية

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



الخطوة 4 - تحديد تفاصيل المساهمة
في الصفحة التالية، سُيطلب منك إدخال 

تفاصيل بشأن مساهمتك. 

المستفيد: إذا كانت لديك حسابات لعدة 
مستفيدين، فاختر الطفل الذي تدخر من 

أجله هذه األموال.
 المبلغ: الحد األدنى لمبلغ المساهمة هو 

1 دوالر.
 المساهمة لمرة واحدة أو المساهمة المتكررة: اختر ما إذا كنت ترغب في إجراء 

 إيداع لمرة واحدة فقط، أو إيداعات متكررة تلقائًيا. إذا اخترت "متكررة"، فاختر عدد 
 مرات اإليداع التي ترغب في إجرائها - شهرًيا أو ربع سنوًيا (مرة كل ثالثة أشهر). 

يمكنك أيًضا اختيار الوقت الذي تريد أن تبدأ فيه مساهماتك المتكررة. 
 اختر الحساب المصرفي الذي تقدم منه المساهمة: أدخل رقم التوجيه ورقم 

 الحساب للحساب المصرفي الذي ترغب في استخدامه السترداد مساهمتك. يجب 
 أن يكون المصرف الذي تتعامل معه موجوًدا في الواليات المتحدة و/ أو يلتزم 

باللوائح المصرفية األمريكية.

بمجرد االنتهاء من تحديد اختياراتك، انقر فوق "التالي".

تعليمات إلجراء إيداع عبر اإلنترنت )يُتبع(:

الخظوة 5 - المراجعة والتأكيد
سُيطلب منك في الصفحة األخيرة مراجعة معلوماتك والتأكد من صحتها. تأكد من مراجعة 

هذه الصفحة بعناية. عند االنتهاء من المراجعة وعندما تكون مستعداً، انقر فوق " إرسال". 
بمجرد النقر فوق "إرسال"، فال يمكن تغيير المعاملة التي أجريتها أو إلغائها.

www.nyckidsrise.org
info@nyckidsrise.org

(833) 543-7473

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 إجراء إيداع عبر اإلنترنت في حساب 
الخطة المباشرة لبرنامج NY 529 الخاص بك


