
إذا كان لديك حساب الخطة المباشرة لبرنامج NY 529، فيمكنك بكل سهولة إجراء إيداع عبر 
اإلنترنت من خالل تسجيل الدخول إلى حسابك على الرابط nysaves.org.. وفيما ما ينبغي عليك 

معرفته قبل البدء:

الوقت المطلوب: حوالي 15 دقيقة
سوف تحتاج إلى:

    .nysaves.org اسم الُمستخِدم وكلمة المرور الخاصة بك في 
 رقم الهاتف الخلوي المرتبط بحسابك، من خالل طريقة المصادقة الثنائية
 رقم التوجيه ورقم الحساب للحساب المصرفي الذي ترغب في اإليداع منه

معلومات مهمة بشأن عمليات اإليداع عبر اإلنترنت:
 تُعرف الودائع في خطة االستثمار 529 باسم "المساهمات".

 الحد األدنى للمبلغ المطلوب لتقديم مساهمة عبر اإلنترنت هو 1 دوالر.
 ستحتاج إلى حساب شيكات أو حساب توفير صالح في الواليات المتحدة لتقديم 

مساهمة عبر اإلنترنت لحساب  الخطة المباشرة ببرنامج NY 529 الخاص بك. 
 يمكنك إجراء مساهمة باستخدام شيك شخصي أو حوالة بريدية مالية - انظر قسم 

 NY 529 كيفية إيداع شيك أو حوالة بريدية مالية في حساب الخطة المباشرة لبرنامج
الخاص بك لالطالع على التعليمات.

 حسابك في برنامج 529 ال يمكن أن يسحب أي أموال من حساب الشيكات أو التوفير 
المرتبط بدون إذنك. حتى وإن قمت بتمكين خيار مساهمات متكررة، فسوف تظل دائًما 

متحكًما في كيفية ووقت تحويل األموال إلى حسابك في برنامج 529. 
 يمكنك اختيار تقديم مساهمة لمرة واحدة أو مساهمة متكررة، مما يعني إيداًعا يتكرر 
تلقائًيا كل شهر أو كل ثالثة أشهر، اعتماًدا على ما تختاره. ويُعرف هذا أيًضا باسم خطة 

االستثمار التلقائية.
 إذا اخترت إنشاء خطة استثمار تلقائية، فيمكنك دائًما تغيير أو إلغاء اإليداعات التلقائية 

باالنتقال إلى صفحة تفاصيل المستفيد على nysaves.org وتحديد "إدارة المساهمات 
المتكررة".

  للتعرف على المزيد، اتصل بشؤون برنامج New York’s 529 لالدخار للكلية على 
الرقم 877-697-2837.

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

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

يُعد برنامج التوفير للكلية المقدم من منظمة NYC Kids RISE برنامج منح دراسية وادخارات تديره شركة NYC Kids RISE Inc، وهي مؤسسة غير ربحية، بالشراكة مع إدارة التعليم (Department of Education) بمدينة نيويورك ومدينة نيويورك. ال 
تنتمي منظمة NYC Kids RISE لبرنامج التوفير للكلية 529 (College Savings Program 529) بمدينة نيويورك وال تعد موزًعا معتمًدا له وال تسعى إلى االستثمار أو تقديم نصائح استثمارية. ال تقدم مدينة نيويورك وإدارة التعليم بمدينة نيويورك 

أي تأييد أو توصية بخصوص مدير برنامج  NY 529  وال تراقبه أو تملكه أو تتبعه وكذلك الحال بالنسبة ألي مدخرات خاصة بالكلية أو أي أداة استثمارية أخرى، بما في ذلك تلك األدوات التي قد تتعّرف عليها األسر من خالل برنامج التوفير للكلية.

http://nysaves.org

