
مرحلہ 1 - الگ ان کریں
nysaves.org پر جائيں، اپنی اسکرین کے اوپر 

دائيں جانب کونے میں "الگ آن کریں" پر کلک 
کریں، اور اپنا صارف نام اور پاس ورڈ درج 

کریں۔ ممکن ہے کہ آپ کو ایک پن درج کرنے 
کے لیے کہا جائے جو آپ کے سیل فون پر بھیجا 

جائے گا

مرحلہ 2 - چندہ دیں
الگ ان کرنے کے بعد، آپ کو آپ کے اکاؤنٹ کا 

ڈيش بورڈ دکھائی دے گا۔ اسکرین کے دائیں 
جانب، "چندہ دیں - کالج کے لئے پیسہ بجائيں" 

پر کلک کریں۔

مرحلہ 3 - چندہ کا طریقہ منتخب کریں
 اپنے بینک اکاؤنٹ سے الیکٹرانک طور پر 
 چندہ دینے کا اختیار منتخب کریں، پھر 

"اگال" پر کلک کریں۔

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

آں الئن ِڈپازٹ کرنے کی ہدایات:

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

→اگلے صفحہ پر جاری ہے

http://nysaves.org


مرحلہ 4 - چندہ کی تفصیالت منتخب کریں
اگلے صفحہ پر، چندہ دینے سے متعلق تفصیالت 

درج کرنے کے لیے آپ سے کہا جائے گا۔ 

فائدہ اٹھانے واال: اگر آپ کے اکاؤنٹ میں کئی 
بینیفیسئریز ہیں تو وہ بچہ منتخب کریں 

جس کے لیے آپ بچت کر رہے ہیں۔

رقم: کم سے کم چندہ   1$  ہے۔
ایک بار یا مکرر بار چندہ: منتخب کریں کہ آیا آپ صرف ایک بار ڈپازٹ کرنا چاہیں گے، یا 

خودکار مکرر بار ڈیپازٹ کرنا چاہیں گے۔ اگر آپ "مکرر بار" کا انتخاب کرتے ہیں تو، منتخب 
کریں کہ آپ کتنی بار ِڈپازٹ کرنا چاہتے ہیں- ماہانہ یا سہ ماہی (ہر تین ماہ میں ایک بار)۔ 

جب آپ اپنی مکرر بار چندہ دینا شروع کرنا چاہیں تو آپ یہ بھی منتخب کر سکتے ہیں۔ 
جس بینک اکاؤنٹ سے چندہ دینا ہے اسے منتخب کریں: بینک اکاؤنٹ کے لئے روٹنگ نمبر 
اور اکاؤنٹ نمبر درج کریں جسے آپ اپنے چندہ کے فنڈ میں استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ آپ 

کا بینک  .U.S میں ہی ہونا چاہئے اور / یا  .U.S بینکنگ کے ضوابط پر عمل کرنا چاہئے۔

اپنی پسند کا انتخاب ختم کرنے کے بعد، "اگال" پر کلک کریں۔

آں الئن ِڈپازٹ کرنے کی ہدایات )جاری ہے(:

مرحلہ 5 - جائزہ لیں اور تصدیق کریں
آخری صفحہ پر آپ سے اپنی معلومات کا جائزہ لینے اور اس کی تصدیق کرنے کے لئے کہا جائے 
گا۔ اس صفحے کا بغور جائزہ لینا نہ بھولیں۔ جب آپ تیار ہو جائيں تو، "جمع کرائیں" پر کلک 

کریں۔ ایک بار جب آپ جمع کرائیں پر کلک کر لیں، تو آپ کے ٹرانزيکشن کو تبدیل یا منسوخ 
نہیں کیا جا سکتا ہے۔

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

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 
 Save for College Program مخصوص کالج کی بچت یا دیگر سرمایہ کاری کی گاڑی کے پروگرام، بشمول جن کے بارے میں خاندان
)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۔

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


