
 
 

   باللون  التعليمات )انظر  كمبيوتر   جهاز  إىل إما  الوصول إىل ستحتاج منافعك.  إلنفاق للعودة لمساعدتك  التعليمات بعض  يل   فيما 
  أو  الكمبيوتر  عل   األرجوان 

   . (التطبيق باستخدام اللوح   الجهاز  أو  الذك   الهاتف عل   األخض   باللون  التعليمات  )انظر  ذك   هاتف أو  ( اللوح   الجهاز 
 

    سيناريو.   كل  يل   فيما  سنتناول
 

نت حتر اآلن   إذا لم تقم بإنشاء حساب عىل اإلنتر

 
 لوح   جهاز  أو  كمبيوتر   جهاز  عل

نت.  عب   حساب إلنشاء  بك  الخاصة الحالية  Bucks Fresh بطاقة  رقم استخدم    اإلنبر
 

   الموقع  قم بزيارة (1
ون  ية باللغة  حالًيا  المتوفر  - https://healthysavings.com/FreshBucks/Registration اإللكبر  فقط.  اإلنجلب  

 
يدي وتاري    خ الميالد   الحالية الخاصة بك  Bucks Fresh بطاقةأدخل رقم   (2   والرمز الب 

 
  الخاص وقم بإنشاء كلمة مرور، ثم أدخل نفس كلمة المرور مرة أخرى لتأكيدها. أدخل عنوان بريدك  (3

ون   اإللكبر
 

 
   Bucks Fresh بطاقة  رقم وإصدار   الحالية Bucks Fresh بطاقة  رقم تنشيط  إلغاء إىل هذا  سيؤدي–  بديلة بطاقة ستطلب  للدخول، تسجيلك بمجرد 
 لك.  جديدة

 
  القائمة العلوية  (1

 انقر فوق اسمك ف 
بعد ذلك عل الجانب األيرس من الشاشة، انقر فوق   (2
"Your Cards ( " )بطاقاتك 
  الجزء العلوي، انقر فوق " (3

  Request aبعد ذلك ف 
Replacement Card ( " )طلب بطاقة بديلة 

تأكد من صحة عنوانك؛ إذا كان صحيحا، فانقر فوق   (4
"Submit( " . )تقديم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

يطي )الباركود( الخاص بك عند الدفع.   للتسوق، أظهر الرمز الشر
 

  القائمة العلوية  (1
 انقر فوق اسمك ف 

 بطاقاتك( " )Your Cardsبعد ذلك عل الجانب األيرس من الشاشة، انقر فوق " (2
 تنشيط( " )Activateانقر فوق الزر األخض  " (3
يط  )الباركود( الجديد أو اطبع نسخة ورقية، ثم اذهب   (4 التقط صورة للرمز الرسر

 للتسوق! 
 

 
  

https://healthysavings.com/FreshBucks/Registration


 
 

 التطبيق باستخدام لوح    جهاز   أو   ذك   هاتف عل
ئ حسابك عل   ية فقط. إليك الطريقة: - ” Healthy Savingsتطبيق “ أنشر  المتوفر حالًيا باللغة اإلنجلب  

 
 Androidلمستخدم  ®  Google Playأو  iPhoneلمستخدم  ® App Storeانتقل إما إىل  (1

 
يل وفتح تطبيق " (2 اك اآلن( " )Register Nowوانقر فوق "" Healthy Savingsقم بتب    قم باالشبر

 
 

يدي وتاري    خ الميالد ثم انقر فوق " الحالية الخاصة بك Fresh Bucksبطاقة أدخل رقم   (3  استمرار(" )Continueوالرمز الب 
 

  الخاص وقم بإنشاء كلمة مرور، )ثم أدخل نفس كلمة المرور مرة أخرى للتأكيد( .  (4
ون   أدخل عنوان بريدك اإللكبر

 
 

  Bucks Fresh بطاقة  رقم وإصدار   الحالية Bucks Fresh بطاقة رقم   تنشيط إلغاء  إىل هذا  )سيؤدي   بديلة بطاقة ستطلب  للدخول، تسجيلك بمجرد 
 .  لك(  جديدة

 
 

  الزاوية اليرسى العلوية   (1
انقر فوق الخطوط األفقية الثالثة ف 

 من الشاشة 
 استبدل البطاقة( " )Replace Cardثم انقر فوق " (2
تأكد من صحة عنوانك؛ إذا كان صحيحا، فانقر فوق   (3
"Submit( " . )تقديم 

 
 
 
 
 
 
 
 

يطي )الباركود( الخاص بك عند الدفع.   للتسوق، أظهر الرمز الشر
( عل  " )Tap to view barcodeانقر فوق "  (1 يط   انقر لعرض الرمز الرسر

 شاشة الصفحة الرئيسية 
 تنشيط( )" Activateانقر فوق الزر األخض  " (2
يط  الجديد عند الدفع!  -اذهب للتسوق  (3  وأظهر الرمز الرسر

 
 
 
 
 

. 

 
  



 
 

 
نت    إذا كنت قد أنشأت حسابك بالفعل عىل اإلنتر

 
 لوح   جهاز  أو  كمبيوتر   جهاز  عل
ية باللغة  حالًيا  متوفر ) https://healthysavings.com/FreshBucks/Account/SignIn عل الدخول بتسجيل قم يد  باستخدام  فقط( اإلنجلب     الب 

  
ون  ، بريدك  أو  المرور  كلمة  نسيت إذا  أنشأتهما.  اللذان المرور  وكلمة اإللكبر  

ون    كلمة  نسيت  هل)  ?"Password Your Forgot "  رابط فوق  فانقر  اإللكبر
 بك؟(.   الخاص المستخدم اسم نسيت هل )  ?"Username Your Forgot "  أو  بك؟(   الخاصة المرور 

 
  Bucks Fresh بطاقة  رقم وإصدار   الحالية Bucks Fresh بطاقة رقم   تنشيط إلغاء  إىل هذا   سيؤدي-  بديلة بطاقة ستطلب  للدخول، تسجيلك بمجرد 
 لك.  جديدة

 
  القائمة العلوية  (1

 
 انقر فوق اسمك ف

بعد ذلك عل الجانب األيرس من الشاشة، انقر فوق   (2
"Your Cards ( " )بطاقاتك 
  الجزء العلوي، انقر فوق " (3

  Request aبعد ذلك ف 
Replacement Card ( " )طلب بطاقة بديلة 

؛ إذا كان صحيحا، فانقر فوق  تأكد من صحة عنوانك (4
"Submit( " . )تقديم 

 
 
 
 

يطي )الباركود( الخاص بك عند الدفع.   للتسوق، أظهر الرمز الشر
  القائمة العلوية  (1

 انقر فوق اسمك ف 
 بطاقاتك( " )Your Cardsبعد ذلك عل الجانب األيرس من الشاشة، انقر فوق " (2
 تنشيط( )" Activateانقر فوق الزر األخض  " (3
يط  )الباركود( الجديد أو اطبع نسخة ورقية، ثم اذهب للتسوق!  (4  التقط صورة للرمز الرسر

 

 
  

https://healthysavings.com/FreshBucks/Account/SignIn


 
 

 التطبيق باستخدام لوح    جهاز   أو   ذك   هاتف عل
يله قم  أو - هاتفك  عل  ”Savings Healthy“  تطبيق  إىل انتقل     ثم  Androidلمستخدم  ® Google Playأو  iPhoneلمستخدم  ® Store App من  بتب  

يد  باستخدام الدخول بتسجيل قم    الب 
ون  ، بريدك أو  المرور  كلمة  نسيت إذا  أنشأتهما.  اللذان المرور  وكلمة اإللكبر  

ون   Having? رابط  فوق  فانقر  اإللكبر
in logging trouble (مشكلة أواجه   

 
 .  الدخول؟( تسجيل  ف

 
   Bucks Fresh بطاقة  رقم وإصدار   الحالية Bucks Fresh بطاقة  رقم تنشيط  إلغاء إىل هذا  سيؤدي–  بديلة بطاقة ستطلب  للدخول، تسجيلك بمجرد 
 لك.  جديدة

 
 

  الزاوية اليرسى   (1
 
انقر فوق الخطوط األفقية الثالثة ف

 العلوية من الشاشة 
 استبدل البطاقة( " )Replace Cardثم انقر فوق " (2
تأكد من صحة عنوانك؛ إذا كان صحيحا، فانقر فوق   (3
"Submit( " . )تقديم 

 
 
 
 
 
 
 
 

يطي )الباركود( الخاص بك عند الدفع.   للتسوق، أظهر الرمز الشر
( عل شاشة الصفحة  " )Tap to view barcodeانقر فوق " (1 يط  انقر لعرض الرمز الرسر

 الرئيسية 
 تنشيط( )" Activateانقر فوق الزر األخض  " (2
يط  الجديد عند الدفع!  -اذهب للتسوق  (3  وأظهر الرمز الرسر

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 
 

 لوح   جهاز  أو  كمبيوتر   جهاز  عل
وقم بحفظ اإلشارة المرجعية  ) https://healthysavings.com/freshbucks/Account/BalanceCheckقم بتسجيل الدخول عل  (1

  لوقت آخر!(
ون   للموقع اإللكبر

  أو إذا كان األمر أسهل: 
  
ون    SeattleFreshBucks.orgاذهب إىل الموقع اإللكبر

  " My Accountانقر فوق الزر "
  "Quick Balance Checkانقر فوق الزر "

  تأكد من إنفاق جميع المنافع الشهرية! -م باالطالع عل رصيدك ق (2
 

 التطبيق باستخدام لوح    جهاز   أو   ذك   هاتف عل
 الدخول بتسجيل قم (1
ل من  رصيدك  عل باالطالع  قم (2   الشهرية!  المنافع جميع  إنفاق من   تأكد   التسوق!  أثناء أو  المب  

 
ء    

   الخارح    بائعنا   من  الجديدة  بطاقتك وصول  توقع  يمكنكالخاصة بك!  Fresh Bucksاآلن أنت مستعد إلنفاق منافع  –هذا كل شر
ة  ف    إىل 4  من تصل  فبر

   أسابيع.  6
 

يط    رمز   اآلن لديك ألن  بطاقتك،  انتظار  أثناء  المنافع تفويت عليك  يتعي    ال  ولكن    الدفع!  عند  يظهر   جديد   )باركود( شر
 

، يمكنك التحقق ب  رسعة من  واآلن بعد أن أصبح لديك إمكانية الوصول إىل الحساب الخاص بك عل جهاز الكمبيوتر أو الجهاز اللوح  أو الهاتف الذك 
ل )أو حتر أثناء التسوق(!    المب  

 رصيدك ف 
 

 تسّوق سعيد 
 

 الخاص بك  Fresh Bucksفريق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apple  وشعارApple  كة   الواليات المتحدة وبلدان أخرى. .، Apple Incهما عالمتان تجاريتان مملوكتان لرسر
كة  App Storeمسجلتان ف   Apple Inc. Google Playه  عالمة خدمة لرسر

كة   .Google Incه  عالمة تجارية مملوكة لرسر

https://healthysavings.com/freshbucks/Account/BalanceCheck

