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Amalgamated کالج کے لیے بچت 
بینک اکاؤنٹ کھولنے کا طریقہ

کالج کے لیے بچت کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ NYC Kids RISE ہر فیملی کو اپنے لیے 
بہترین اختیار منتخب کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ nyckidsrise.org/options مالحظہ کریں یا کالج 

اور کیریئر کے لیے بچتوں کے اختیارات کے بارے میں مزید معلومات کے لیے کالج کے لیے بچت 
پروگرام )Save for College Program( کی ورکشاپ میں جائیں۔

آپ کی فیملی کے لیے دستیاب کالج کے لیے بچتوں میں سے ایک اختیار Amalgamated کالج کے لیے 

بچت بینک اکاؤنٹ ہے۔

یہ Amalgamated Bank میں ایک روایتی بچت اکاؤنٹ ہے، جو والدین/سرپرست یا دیگر فیملی «	
ممبر کے زیر ملکیت ہوتا ہے، نیز بچہ استفادہ کنندہ کے بطور نامزد ہوتا ہے۔

یہ اکاؤنٹ فیملیز کو ایک بیمہ شدہ مالیاتی ادارے میں بچت کرنے اور اکاؤنٹ میں وہ جو پیسہ جمع کراتے «	
ہیں اس پر سود کمانے دیتا ہے۔ اگر بینک ناکام ہو جاتا ہے تو آپ کا پیسہ، 250,000$  تک، بیمہ شدہ ہے۔1

اس اکاؤنٹ میں موجود پیسے پر سود مل سکتا ہے اور سود قابل ٹیکس ہے۔ «	

اس اکاؤنٹ کے ساتھ وابستہ کوئی ماہانہ مینٹیننس فیس نہیں ہے۔ تاہم، اس اکاؤنٹ پر کچھ «	

ٹرانزیکشن فیس لگتی ہے۔ مزید معلومات کے لیے، Amalgamated Bank کو 0860-662-800  پر 

کال کریں یا شاخ میں فیس شیڈول پتہ کریں۔ 

اس قسم کا اکاؤنٹ کھولنے کے لیے مجھے کون سی معلومات درکار ہیں؟
اکاؤنٹ مالک کے بطور، آپ کو درج ذیل معلومات درکار ہوں گی: 

ایک درست سوشل سیکورٹی نمبر )Social Security Number(،«انفرادی ٹیکس دہندہ کا شناختی «	

نمبر )Individual Taxpayer Identification Number( یا W8 کی تصدیق۔

وفاقی یا ریاستی سرکاری ایجنسی سے جاری شدہ ایک درست باتصویر ID، یا IDNYC کی میونسپل ID۔ «	

اگر آپ IDNYC کارڈ استعمال کرتے ہیں تو پتے کا اضافی ثبوت در کار ہوگا جیسے کیبل یا یوٹیلیٹی بل۔
آپ کا پتہ اور تاریخ پیدائش۔«	

آپ کے بچے کا نام، پتہ اور تاریخ پیدائش۔«	

آپ کا ای میل پتہ )تجویز کردہ(۔«	

میں اس قسم کا اکاؤنٹ کس طرح کھول اور مربوط کر سکتا ہوں؟
اس قسم کا اکاؤنٹ کھولنے کے لیے، نیو یارک سٹی میں Amalgamated Bank کی کسی شاخ میں «	

جائیں اور Amalgamated کالج کے لیے بچت بینک اکاؤنٹ کھولنے کے بارے میں پوچھیں۔ شاخوں کی 

فہرست اگلے صفحہ پر دیکھیں۔

 )Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC( 1معیاری ڈیپازٹ کے بیمہ کوریج کی حد 250,000$  فی ڈیپازٹر، فی فیڈرل ڈپوزٹ انشورنس کارپوریشن

بیمہ شدہ بینک، فی ملکیت کا زمرہ ہے۔ ملکیت کے مختلف زمروں میں رکھی گئی ڈیپازٹس علیحدہ طور پر، کم از کم 250,000$  تک بیمہ شدہ ہیں، چاہے 

اسے اسی بینک میں رکھا گیا ہو۔

 جاری

2



nyckidsrise.org | 833-543-7473 2

آپ یہ اکاؤنٹ آن الئن یا فون پر نہیں کھول سکتے ہیں۔«	

تاہم، آپ کا اکاؤنٹ کھل جانے پر، آپ اپنے اکاؤنٹ کا نظم کرنے کے لیے آن الئن اور موبائل بینکنگ رسائی دونوں «	

کے لیے سائن اپ کر سکتے ہیں۔ آن الئن رسائی کے لیے، بینک کی ویب سائٹ، amalgamatedbank.com پر 

اندراج کریں۔

آپ یہ اکاؤنٹ کھولنے کے عمل کے دوران NYC Kids RISE کے ساتھ اپنے اکاؤنٹ کا ڈیٹا شیئر کرنے پر اتفاق کر کے «	

اس اکاؤنٹ کو اپنے بچے کے NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ )NYC Scholarship Account( سے مربوط کر سکتے ہیں۔

کون سا لسانی تعاون دستیاب ہے؟
انگریزی تمام شاخوں میں بولی جاتی ہے اور Amalgamated Bank کی تمام دستاویزات انگریزی میں «	

فراہم کی جائیں گی۔

ہسپانوی بذریعہ فون اور بعض اوقات شاخوں میں دستیاب ہے۔ مزید معلومات کے لیے مخصوص برانچ «	

کو کال کریں۔

کیا میں آن الئن یا بذریعہ فون ایک اکاؤنٹ کھول سکتا ہوں؟
نہیں، اس وقت نہیں۔«	

میں اس اکاؤنٹ کے بارے میں مزید معلومات کس طرح حاصل کرسکتا ہوں؟
Amalgamated Bank سے رابطہ کریں: 0860-662-800۔ 	
 اپنے قریب Amalgamated Bank کی کسی شاخ میں تشریف لے جائیں۔ 	
 nyckidsrise.org/options مالحظہ کریں۔ 	
 

سٹی آف نیو یارک اور NYC محکمۂ تعلیم )NY 529  )NYC Department of Education پروگرام مینیجر اور کسی خاص 

کالج کے لیے بچت یا دیگر سرمایہ کاری کے وسیلے، بشمول کالج کے لیے بچت پروگرام کے ذریعے فیملیز کو جن وسائل کے 

بارے میں علم ہو سکتا ہے ان کی تائید یا ان کے بارے میں تجویز پیش نہیں کرتا ہے اور اس کا اس پر کوئی کنٹرول، اس 

کی ملکیت یا اس کے ساتھ کوئی الحاق نہیں ہے۔

نیو یارک سٹی میں Amalgamated Bank کی شاخیں
آپ Amalgamated کالج کے لیے بچت بینک اکاؤنٹ ان مقامات پر کھول اور انہیں مربوط کر سکتے ہیں:

Union Square 
10 East 14th Street 
New York, NY 10003 
212-823-8708

Co-op City
2067 Bartow Ave.
Bronx, NY 10475 
718-671-1800

Bedford-Stuyvesant
1212 Fulton Street
Brooklyn, NY 11216
718-510-9001
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