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طريقة فتح حساب بنكي لالدخار 
Amalgamated للكلية في بنك

توجد عدة طرق لالدخار للكلية. تشجع مؤسسة )NYC Kids RISE( جميع األسر عىل انتقاء 
الخيار األفضل لها. ُقم بزيارة الرابط nyckidsrise.org/options أو بحضور ورشة برنامج االدخار 

للكلية )Save for College Program( لمعرفة المزيد من المعلومات حول خيارات االدخار للكلية 
والمسارات المهنية.

إن أحد خيارات االدخار للكلية المتاحة ألسرتك هو الحساب البنكي لالدخار للكلية من 

.Amalgamated بنك

هذا حساب ادخار تقليدي في بنك Amalgamated Bank يملكه الوالد)ة(/ ولي)ة( األمر أو فرد آخر في «	

األسرة مع تسمية الطفل كمستفيد.

يتيح هذا الحساب لألسر االدخار في مؤسسة مالية مؤّمنة، وتحقيق فائدة من األموال التي تودعها في «	
الحساب. وتخضع أموالك للتأمين بحد أقصى 250,000 دوالر في حالة إفالس البنك.1

يمكن تحقيق فائدة من األموال المودعة في هذا الحساب، علًما بأن الفائدة تخضع للضرائب. «	

ال يتم فرض رسوم صيانة شهرية عىل هذا الحساب. ومع ذلك، يتم فرض بعض رسوم المعامالت عىل هذا «	
الحساب. للمزيد من المعلومات، تواصل مع بنك Amalgamated Bank عىل الرقم 0860 -662 - 800، أو 

اطلب الحصول عىل جدول الرسوم من الفرع. 

ما المعلومات التي أحتاج إليها لفتح هذا النوع من الحسابات؟
بصفتك مالًكا للحساب، ستحتاج إىل تقديم المعلومات التالية: 

رقم ضمان اجتماعي )Social Security Number( صالح، أو رقم تعريف دافع الضرائب الفردي «	

)Individual Taxpayer Identification Number( صالح أو شهادة W8 صالحة.
بطاقة هوية سارية تحمل صورة صادرة عن وكالة حكومية فيدرالية أو تابعة للوالية أو بطاقة هوية مدينة «	

 ،)IDNYC( الصادرة عن البلدية. وإذا كنت تستخدم بطاقة هوية مدينة نيويورك )IDNYC( نيويورك

فيلزم تقديم إثبات إضافي للعنوان، مثل فاتورة الكابل أو المرافق.
عنوانك وتاريخ ميالدك.«	

اسم طفلك وعنوانه وتاريخ ميالده.«	

عنوان بريدك اإللكتروني )موصى به(.«	

كيف يمكنني فتح هذا النوع من الحسابات وربطه؟
لفتح هذا النوع من الحسابات، ُقم بزيارة أحد فروع بنك Amalgamated Bank في مدينة نيويورك «	

واطلب فتح حساب بنكي لالدخار للكلية في بنك Amalgamated. ويمكنك االطالع عىل قائمة بفروع 

البنك عىل الصفحة التالية.

 Federal Deposit Insurance( 1يبلغ الحد األقصى لتغطية التأمين عىل الودائع القياسية 250,000 دوالر لكل مودع، وفقاً لمؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع

Corporation, FDIC(، وحسب فئة الملكية. وتخضع الودائع المحتفظ بها في فئات الملكية المختلفة لتأمين منفصل بحد أدنى 250,000 دوالر حتى في حالة 
إيداعها في نفس البنك.
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ال يمكنك فتح هذا الحساب عبر اإلنترنت أو عبر الهاتف.«	
ومع ذلك، يمكنك التسجيل عبر اإلنترنت أو عبر الهاتف المحمول عىل حد سواء للوصول إىل حسابك «	

البنكي وإدارته بمجرد فتح حسابك. وللوصول عبر اإلنترنت، سجّل في الموقع اإللكتروني للبنك 

.amalgamatedbank.com

	» )NYC Scholarship Account(  )NYC( يمكنك ربط هذا الحساب بحساب المنحة الدراسية لمدينة نيويورك

الخاص بالطفل من خالل الموافقة عىل مشاركة بيانات حسابك مع مؤسسة )NYC Kids RISE( في أثناء 

عملية فتح هذا الحساب.

ما اللغات المدعومة المتوفرة؟
اللغة اإلنكليزية هي اللغة الرئيسية الُمستخدمة في كل الفروع، وستتوفر كل المستندات الُمقدمة من بنك «	

Amalgamated Bank باللغة اإلنكليزية.
تتوفر اللغة اإلسبانية عند تقديم الخدمات عبر الهاتف، وفي الفروع أحيانًا. اتصل بالفرع المعني للحصول عىل «	

المزيد من المعلومات.

هل يمكنني فتح حساب عبر اإلنترنت أو عبر الهاتف؟
ال، هذه الخدمة غير متاحة اآلن.«	

كيف يمكنني الحصول عىل معلومات إضافية حول هذا الحساب؟
	».800-662-0860»»:Amalgamated Bank»اتصل«ببنك

	».Amalgamated Bank ُقم بزيارة أقرب فرع لك من فروع بنك

	».nyckidsrise.org/options ُقم بزيارة الرابط

 
ال تقدم بلدية مدينة نيويورك وإدارة التعليم لمدينة نيويورك )NYC Department of Education( أي تصديق أو توصية بشأن 

مدير برنامج NY 529 Program Manager(   NY 529(  وأي مدخرات جامعية معينة أو وسيلة استثمارية أخرى، وال تملك أو 

يرتبط بها أي منها، وبما في ذلك الوسائل االستثمارية التي قد تتعرف عليها العائالت من خالل برنامج االدخار للكلية.

فروع بنك Amalgamated Bank في مدينة نيويورك
يمكنك فتح حساب بنكي لالدخار للكلية في بنك Amalgamated Bank، وربطه في الفروع التالية:

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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