
كيفية استخدام اإليداع المباشر 

ما هو اإليداع المباشر؟ 

يُعد اإليداع المباشر خدمة يمكنها إيداع األموال تلقائيًا من أي دفع مجدول 
بانتظام، مثل شيك المرتب، في حساب اإلدخار الخاص بطالبك. وهي 

خدمة مريحة وتوفر عليك القلق من فقدان الشيكات أو سرقتها. 

كيف أنشئ اإليداع المباشر؟ 

ما عليك سوى زيارة www.k2csf.org وتنزيل نموذج اإليداع المباشر 
 .K2C لحسابات

مالحظة - تأكد من إكمال: 
رقم الحساب لطالبك 	 
 	 K2C رقم التوجيه المصرفي على النحو الوارد في بطاقة الهوية لحساب

بمجرد إكمال ذلك، أرسل النموذج إلى قسم مرتبات الشركة )أو جهات 
الدفع األخرى مثل الضمان االجتماعي(. 

أحضر بطاقة الهوية لحساب K2C إلى أحد فروع بنك 
Citibank التالية لإليداع: 

Castro
444 Castro St
San Francisco, CA 94114

Cathedral Hill
1399 Post St
San Francisco, CA 94109

Chinatown
845 Grant Ave
San Francisco, CA 94108

Chinatown
1000 Grant a
San Francisco, CA 94133

Excelsior
4638 Mission St
San Francisco, CA 94112

Financial District/Union 
Square
99 Post St
San Francisco, CA 94104

Financial District/SOMA
245 Market St
San Francisco, CA 94105

Financial District
260 California St
San Francisco, CA 94111

Financial District
451 Montgomery St 
San Francisco, CA 94104

Inner Sunset
701 Irving St
San Francisco, CA 94122

Kindergarten to College Program
The Office of Financial Empowerment 

City and County of San Francisco 
PO Box 7338

San Francisco, CA 94120

 كيفية اإليداع في حساب
  مرحلة رياض

  األطفال حتى التعليم
 )K2C( الجامعي 

Marina
2198 Chestnut St
San Francisco, CA 94123

Outer Richmond  
6100 Geary Blvd San 
Francisco, CA 94121

Outer Sunset
2000 Irving St
San Francisco, CA 94122

Parkside
2400 19th Ave
San Francisco, CA 94116

Potrero Hill
350 Rhode Island St Ste 
140 San Francisco, CA 
94103

Richmond
4455 Geary Blvd
San Francisco, CA 94118

Sunset / Noriega
1900 Noriega St
San Francisco, CA 94122

Stonestown
3146 20th Ave
San Francisco, CA 94132

Van Ness
1801 Van Ness Ave
San Francisco, CA 94109

West Portal
130 W. Portal
San Francisco, CA 94127

 Kids2Collegeو Kids2Collegeو Kids to Collegeالشعار(، و( K2C Kids to Collegeو K2C تُعد
 .Sallie Mae, Inc وهي منظمة خيرية برعاية ،Sallie Mae Fund الشعار( عالمات خدمة مسجلة لصندوق(

ال ينتمي صندوق Sallie Mae، بما في ذلك الشركة األم والفروع التابعة لها والشركات التابعة لها، إلى برنامج مرحلة رياض 
األطفال حتى التعليم الجامعي في مدينة ومقاطعة سان فرانسيسكو. بادر بزيارة TheSallieMaeFund. org لمعرفة 
 The Office of Financial المزيد. تتم رعاية وإدارة برنامج مرحلة رياض األطفال حتى التعليم الجامعي من قبل

Empowerment )مكتب التمكين المالي( بمدينة ومقاطعة سان فرانسيسكو، الذي يعد المسؤول الوحيد عن إدارة أموال 
البرنامج ودفع أي حوافز. 

حقوق التأليف والنشر لعام 2017 محفوظة لصالح Citibank, N.A. عضو في المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع. يُعد 
تصميم Citi والقوس عالمة خدمة مسجلة لـ Citigroup Inc. مستخدمة ومسجلة في جميع أنحاء العالم. 

 08/15 1333862

k2c@sfgov.org

www.k2csf.org

للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة:

موقع الويب: 

البريد اإللكتروني: 

1-1-3 )في سان فرانسيسكو( أو
415-701-2311 

الهاتف: 

لعرض كشوف الحساب 

www.k2csf.org



كيفية اإليداع النقدي أو بالشيكات من خالل 
الحضور الشخصي 

كيف يمكنني اإليداع نقًدا أو بشيكات بأحد فروع Citibank؟ 
تُعد المساهمة باإليداع نقًدا أو بشيكات أو حوالة مالية في حساب K2C أمًرا سهالً 
للغاية، فما عليك سوى زيارة أي فروع Citibank المحلية في سان فرانسيسكو. 

ويمكنك اإليداع باستخدام تذكرة إيداع * بالمعلومات التالية: 
اسم الطالب 	 
رقم الحساب للطالب 	 
مبلغ المساهمة	 

  

 

لإليداع النقدي، قد تحتاج أيًضا إلى تقديم بطاقة هوية صالحة وصادرة عن جهة 
حكومية وغيرها من المعلومات المعرفة للهوية. 

 K2C إليداع شيك أو حوالة مالية، ستحتاج إلى معلومات بطاقة هوية حساب
الخاصة بك فقط. 

*إذا لم يكن لديك تذكرة إيداع، فسيقدم لك الفرع تذكرة. 

كيفية اإليداع بالشيكات أو الحواالت المالية 
عن طريق البريد 

كيف يمكنني اإليداع عن طريق البريد؟ 

يمكنك إجراء العمليات المصرفية عن طريق البريد”Bank By Mail”، إذا كنت 
تود ببساطة االستمتاع براحة إجراء العمليات المصرفية من منزلك. 

اجعل الشيك )الشيكات( أو الحوالة )الحواالت( المالية مستحقة الدفع السم الطالب 
وأدرج رقم حسابه الموجود على بطاقة الهوية لحساب K2C في قسم المذكرة من 

الشيك )المحدد بدائرة باللون األحمر أدناه(. 

أرسل شيكك )شيكاتك( أو حوالتك )حواالتك( المالية إلى:1 

Citi Youth Savings Accounts 
P.O. Box 790020 

St. Louis, MO 63179-9966

1 بريد الواليات المتحدة: يمكنك إرسال شيكات و/أو حواالت مالية لإليداع عن طريق البريد، ولكن 
يرجى أال ترسل النقود. انتظر مدة تصل إلى أسبوعين لمعالجة الشيكات الخاصة بك. انتقل إلى  

www.k2csf.org للتحقق من وصول إيداعك. 

2  قد يتم فرض رسوم من قبل المؤسسات المالية األخرى لخدمات سداد الفواتير. 

3 يهدف إنشاء خدمة سداد الفواتير هذه إلى توجيه هؤالء المشاركين الذين ال يملكون حسابات 

لدى Citibank ممن يرغبون في تقديم مساهمات في حساب مرحلة رياض األطفال حتى التعليم 
الجامعي. قد تختلف حقول المعلومات وعناوين الحقول بين المؤسسات المالية.

كيفية اإليداع باستخدام خدمات فواتير 
السداد 

كيف يمكنني اإليداع باستخدام  خدمات سداد الفواتير؟ 

 Citibank’ أنشأ برنامج مرحلة رياض األطفال حتى التعليم الجامعي حساب تاجر مع
Online Bill Pay يُطلق عليه اسم: 

Kindergarten 2 College حساب
 

مع هذه الخدمة يمكنك إنشاء عمليات سداد لدى مؤسستك المالية.2 

كيف يسير األمر؟ 
ما عليك سوى إكمال بعض الخطوات البسيطة: 

 تواصل مع مؤسستك المالية حول إنشاء خدمة سداد الفواتير. . 1
2 . Kindergarten 2 College :2ابحث عن حساب التاجر 

أضف رقم حساب الطالب إلى قائمة المستفيدين. تذكر استخدام األرقام فقط، 	 
بدون شرطات أو مسافات.

اختر ما إن كنت تود أن تكون لمرة واحدة أم متكررة. 	 

ماذل لو لم أتمكن من العثور الدفعة على اسم التاجر في خدمة 
سداد فواتير؟3 

اتبع الخطوات أدناه إلضافة التاجر وإنشاء خدمات السداد: 
 .Bill Pay 1.  سجل الدخول إلى بوابة المصرف اإللكترونية وتابع لقسم

2.  ادخل واحفظ تفاصيل التاجر في خدمة  سداد الفواتير على النحو التالي لجميع 
الحقول المنطبقة: 

 	 ”Kindergarten 2 College Account“ اسم التاجر - أدخل
رقم الحساب — أدخل رقم حساب الطالب المكون من 15 رقًما 	 
 عنوان التاجر — أدخل العنوان	 

 P.O. Box 790020 St. Louis, MO 63179-9966
رقم هاتف التاجر — 415-701-2311 	 

3.  اتبع رسائل المطالبة التي تُقدم لك إلضافة التاجر وإنشاء عملية سداد لمرة واحدة أو 
متكررة. 

ما إن تُدخل هذا التاجر في قسم Bill Pay في المصرف الخاص بك، فلن تحتاج إلى 
إدخال معلومات التاجر مرة أخرى وسيتم إرسال جميع عمليات السداد إلكترونيًا. 


