
سّجل الدخول إلى 
 Ugift529.com، أدخل 
 رمز ®Ugift للمستلم 

وانقر على "تقديم هدية". 

إذا كان لديك حساب خطة مباشرة لبرنامج NY 529، يمكن لألصدقاء وأفراد العائلة إيداع مبلغ 
لطفلك باستخدام ®Ugift. يمكنك العثور على رمز ®Ugift الخاص بطفلك عن طريق تسجيل 
 الدخول إلى حسابك على nysaves.org والنقر على "مشاركة رمز Ugift وعرض سجل الهدايا". 
 بعد العثور على الرمز الخاص بك، شارك الرمز واإلرشادات أدناه مع أصدقائك وأفراد عائلتك. 

 يعتبر اإليداع لتعليمهم المستقبلي هدية عظيمة لعيد ميالد أو عطلة لألطفال، ويذكرهم 
بأن مجتمعهم يدعم أحالمهم في المستقبل.
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قم بالتمرير ألسفل 
إلدخال اسمك األول 

واسم العائلة والبريد 
اإللكتروني ورقم 

الهاتف، ثم انقر فوق 
"متابعة".

إذا قمت بتحديد "حساب مصرفي"، فقم بتعبئة اسم البنك ورقم الحساب ونوع الحساب، وانقر فوق "متابعة" لتقديم 
مساهمتك.  إذا حددت خيار "شيك عبر البريد"، فستظهر لك صفحة مراجعة قبل إرسال الشيك. 

حدد ما إذا كنت 
تريد تقديم تبرعك 

إلكترونًيا عبر 
حسابك المصرفي 

أو عن طريق الشيك 
وانقر فوق زر 

"متابعة".

أدخل المبلغ الذي تريد 
التبرع به في خانة 

"مبلغ الهدية". سيتم 
ملء معلومات صاحب 

الحساب تلقائًيا بعد 
 Ugift® إدخال رمز

صالح في الخطوة 1. 

→تابع في الصفحة التالية

كيف يمكن لألصدقاء وأفراد العائلة مساعدتك عىل 
 االدخار في حساب 

االدخار للكلية الخاص بطفلك



إذاإذا  كانكان  لديكلديك  حسابحساب  مصرفيمصرفي  لالدخارلالدخار  للكليةللكلية  ببنكببنك  AmalgamatedAmalgamated،،  يمكنيمكن  لألصدقاءلألصدقاء  وأفرادوأفراد  العائلةالعائلة  
إيداعإيداع  مبلغمبلغ  لطفلكلطفلك  عنعن  طريقطريق  تحريرتحرير  شيكشيك  أوأو  إجراءإجراء  حوالةحوالة  بريديةبريدية  ماليةمالية  أوأو  إعطائكإعطائك  المبلغالمبلغ  نقدانقدا: : ًً

 المساهمات  التي تتم نقداً يجب تسليمها إلى صاحب الحساب الذي سيقوم بإيداع 	 
المبلغ شخصًيا. 

 المساهمات التي تتم عن طريقتحرير شيك وحوالة بريدية مالية يجب أن تتم باسم 	 
صاحب الحساب:

 في خانة المذكرة، اكتب رقم الحساب المصرفي للمستلم لحساب االدخار للكلية 	 
.Amalgamated ببنك

 أعِط الشيك أو الحوالة البريدية المالية لصاحب الحساب الذي سيقوم بإيداع 	 
المبلغ شخصًيا. 

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 

How Friends and Family Can Help You Save 
Arabic | 

February 2022

nyckidsrise.org 
info@nyckidsrise.org

833-543-7473


