
 
 

ນີີ້ ແມ່ນຄໍາແນະນໍາບາງຢ່າງທ່ີຈະຊ່ວຍໃຫີ້ທ່ານກັບມາໃຊີ້ເງິນຊ່ວຍເຫ ຼື ອຂອງທ່ານໄດີ້ເຊ່ັນເຄີຍ. ທ່ານຈໍາເປັນຕີ້ອງເຂ ີ້ າເຖິງ 

ຄອມພິວເຕີ (ເບ່ິງສີມ່ວງ ຢ ູ່ໃນຄໍາແນະນໍາ ໃນຄອມພິວເຕີ ຫ ຼື  ແທັບເລັດ) ຫ ຼື   ໃນໂທລະສັບສະມາດໂຟນ (ເບ່ິງສີຂຽວ 

ໃນໂທລະສັບສະມາດໂຟນ ຫ ຼື  ແທັບເລັດໂດຍການນໍາໃຊ້ຄໍາແນະນໍາ ໃນແອັບ).  
 

ຂີ້າງລ ່ມນີີ້ ພວກເຮ າກ່າວເຖິງແຕ່ລະສະຖານະການ.   
 

ຖ້າທູ່ານຍັງບໍູ່ ໄດ້ສ້າງບັນຊີອອນລາຍເທຼືູ່ ອ 

 

ໃນເຄຼືູ່ ອງຄອມພິວເຕີ ຫ ຼື  ແທັບເລັດ 
ໃຊີ້ໝາຍເລກບັດ Fresh Bucks ໃນປັດຈ ບັນເພຼື່ ອສີ້າງບັນຊີອອນລາຍ.  
 

1) ໄປທ່ີ https://healthysavings.com/FreshBucks/Registration - 

ປັດຈ ບັນໃຫີ້ບໍລິການເປັນພາສາອັງກິດເທ ່ ານັີ້ ນ 
 

2) ໃສ່ໝາຍເລກ ບັດ Fresh Bucks ໃນປັດຈ ບັນຂອງທ່ານ, ລະຫັດໄປສະນີ ແລະ ວັນເດຼື ອນປີເກີດ    
 

3) ໃສ່ທ່ີຢ ່ ອີເມວສະເພາະຂອງທ່ານ ແລະ ສີ້າງລະຫັດຜ່ານ 

ແລະຫ ັ ງຈາກນັີ້ ນໃສ່ລະຫັດຜ່ານດຽວກັນເປັນຄັີ້ ງທີສອງເພຼື່ ອຢຼື ນຢັນ. 
 

ເມຼື່ ອທ່ານເຂ ີ້ າສ ່ລະບ ບແລີ້ວ, ຫ ັ ງຈາກນັີ້ ນທ່ານຈະ ຮ້ອງຂໍເອົາບັດໃໝູ່ ທົດແທນໃບເກົູ່ າ—

ເຊ່ິງການຮີ້ອງຂໍນີີ້ ຈະເປັນການປິດການນໍາໃຊີ້ໝາຍເລກບັດ Fresh Bucks ໃນປັດຈ ບັນຂອງທ່ານ ແລະ 

ອອກໝາຍເລກບັດ Fresh Bucks ໃໝ່ໃຫີ້ທ່ານ. 
 

1) ຄລິກທ່ີຊຼື່ ຂອງທ່ານໃນເມນ ດີ້ານເທິງ 

2) ຫ ັ ງຈາກນັີ້ ນໃຫີ້ຄລິກທ່ີ "ບັດຂອງທ່ານ" 

(Your Cards) 

ທາງເບຼືີ້ ອງຊີ້າຍມຼື ຂອງຫນີ້ າຈໍ 

3) ຫ ັ ງຈາກນັີ້ ນໃຫີ້ຄລິກທ່ີ 

"ຂໍບັດທ ດແທນ" (Request a 

Replacement Card) ທ່ີຢ ່ ເທິງສ ດ  

4) ຢຼື ນຢັນວ່າທ່ີຢ ່ຂອງທ່ານຖຼື ກຕີ້ອງ; 

ຖີ້າເປັນດ່ັງນັີ້ ນໃຫີ້ຄລິກທ່ີ "ສ ່ ງ" 

(Submit) 
 
 

ທູ່ານສາມາດສະແດງບາໂຄດຂອງທູ່ານຕອນຈູ່າຍເງິນໃນການຊຼື້ ເຄຼືູ່ ອງ. 

1) ຄລິກທ່ີຊຼື່ ຂອງທ່ານໃນເມນ ດີ້ານເທິງ 

2) ຫ ັ ງຈາກນັີ້ ນໃຫີ້ຄລິກທ່ີ "ບັດຂອງທ່ານ" (Your Cards) 

ທາງເບຼືີ້ ອງຊີ້າຍມຼື ຂອງຫນີ້ າຈໍ 

3) ກ ດປ ່ມສີຂຽວ "ເປີດໃຊີ້ງານ" (Activate)  

4) ຖ່າຍຮ ບບາໂຄດໃໝ່ຂອງທ່ານ ຫ ຼື  ພິມອອກເປັນເຈີ້ຍແລີ້ວໄປຊຼືີ້ ເຄຼື່ ອງ! 
 

https://healthysavings.com/FreshBucks/Registration


 
 

 

ໃຊ້ໂທລະສັບສະມາດໂຟນ ຫ ຼື  ໃຊ້ ແອັບໃນແທັບເລັດ 
ຕັີ້ ງຄ່າບັນຊີຂອງທ່ານຢ ່ ໃນແອັບ “ການປະຢັດເພຼື່ ອສ ຂະພາບ” (“Healthy Savings”)- 

ປັດຈ ບັນໃຫີ້ບໍລິການເປັນພາສາອັງກິດເທ ່ ານັີ້ ນ. ວິທີການແມ່ນດ່ັງຕ່ໍໄປນີີ້ : 
 

1) ໄປທ່ີ App Store® ສໍາລັບຜ ີ້ ໃຊີ້ iPhone ຫ ຼື  Google Play® ສໍາລັບຜ ີ້ ໃຊີ້ Android 
 

2) ດາວໂຫ ດ ແລະ ເປີດແອັບ "ການປະຢັດເພຼື່ ອສ ຂະພາບ" ແລະ ຄລິກ "ລ ງທະບຽນດຽວນີີ້ " (Register Now) 
 
 

3) ໃສ່ໝາຍເລກບັດ Fresh Bucks ໃນປັດຈ ບັນຂອງທ່ານ, ລະຫັດໄປສະນີ ແລະ ວັນເດຼື ອນປີເກີດ; ຈາກນັີ້ ນຄລິກ 

“ສຼື ບຕ່ໍ” (Continue) 
 

4) ໃສ່ທ່ີຢ ່ ອີເມວສະເພາະຂອງທ່ານ ແລະ ສີ້າງລະຫັດຜ່ານ 

(ແລະຫ ັ ງຈາກນັີ້ ນໃສ່ລະຫັດຜ່ານດຽວກັນເປັນຄັີ້ ງທີສອງເພຼື່ ອຢຼື ນຢັນ). 
 

 

ເມຼື່ ອທ່ານເຂ ີ້ າສ ່ລະບ ບແລີ້ວ, ທ່ານຈະ ຮ້ອງຂໍເອົາບັດທົດແທນ (ອັນນີີ້ ຈະປິດການນໍາໃຊີ້ໝາຍເລກບັດ Fresh 

Bucks ໃນປັດຈ ບັນຂອງທ່ານ ແລະ ອອກໝາຍເລກບັດ Fresh Bucks ໃໝ່ໃຫີ້ທ່ານ). 
 
 

1) ຄລິກທ່ີ 3 ເສັີ້ ນຕາມແນວນອນຢ ່ ໃນແຈເບຼືີ້ ອງ

ຊີ້າຍດີ້ານເທິງຂອງຫນີ້ າຈໍ 

2) ຫ ັ ງຈາກນັີ້ ນໃຫີ້ຄລິກທ່ີ "ອອກບັດທ ດແທນ" 

(Replace Card) 

3) ຢຼື ນຢັນວ່າທ່ີຢ ່ຂອງທ່ານຖຼື ກຕີ້ອງ; 

ຖີ້າເປັນດ່ັງນັີ້ ນໃຫີ້ຄລິກທ່ີ "ສ ່ ງ" (Submit) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ທູ່ານສາມາດສະແດງບາໂຄດຂອງທູ່ານຕອນຈູ່າຍເງິນໃນການຊຼື້ ເຄຼືູ່ ອງ. 

1) ຄລິກທ່ີ “ແຕະເພຼື່ ອເບ່ິງບາໂຄດ” (Tap to view barcode) ໃນ  

ໜີ້າຈໍຫ ັ ກ 

2) ກ ດປ ່ມສີຂຽວ "ເປີດໃຊີ້ງານ" (Activate)  

3) ໄປຊຼືີ້ ເຄຼື່ ອງ—ແລະ ສະແດງບາໂຄດໃໝ່ຂອງທ່ານຕອນຈ່າຍເງິນ!  
 
 
 



 
 
. 

ຖ້າທູ່ານໄດ້ສ້າງບັນຊີອອນລາຍຂອງທູ່ານແລ້ວ  

ໃນເຄຼືູ່ ອງຄອມພິວເຕີ ຫ ຼື  ແທັບເລັດ 
ເຂ ີ້ າສ ່ລະບ ບທ່ີ https://healthysavings.com/FreshBucks/Account/SignIn 

(ປັດຈ ບັນໃຫີ້ບໍລິການເປັນພາສາອັງກິດເທ ່ ານັີ້ ນ) ດີ້ວຍອີເມວ ແລະ ລະຫັດຜ່ານທ່ີທ່ານສີ້າງຂ ີ້ ນ. ຖີ້າທ່ານລຼື ມລະຫັດຜ່ານ 

ຫ ຼື  ອີເມວຂອງທ່ານ, ກະລ ນາຄລິກທ່ີລິີ້ ງ “ລຼື ມລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານບໍ?” (Forgot Your Password?) ຫ ຼື  

"ລຼື ມຊຼື່ ຜ ີ້ ໃຊີ້ຂອງທ່ານບໍ?" (Forgot Your Username?). 
 

ເມຼື່ ອທ່ານເຂ ີ້ າສ ່ລະບ ບແລີ້ວ, ທ່ານຈະ ຮ້ອງຂໍເອົາບັດທົດແທນ—ການຮີ້ອງຂໍນີີ້ ຈະປິດການນໍາໃຊີ້ໝາຍເລກບັດ 

Fresh Bucks ໃນປັດຈ ບັນຂອງທ່ານ ແລະ ອອກໝາຍເລກບັດ Fresh Bucks ໃໝ່ໃຫີ້ທ່ານ). 
 

1) ຄລິກທ່ີຊຼື່ ຂອງທ່ານໃນເມນ ດີ້ານເທິງ 

2) ຫ ັ ງຈາກນັີ້ ນໃຫີ້ຄລິກທ່ີ "ບັດຂອງທ່ານ" 

(Your Cards) 

ທາງເບຼືີ້ ອງຊີ້າຍມຼື ຂອງຫນີ້ າຈໍ 

3) ຫ ັ ງຈາກນັີ້ ນໃຫີ້ຄລິກທ່ີ 

"ຂໍບັດທ ດແທນ" (Request a 

Replacement Card) ທ່ີຢ ່ ເທິງສ ດ  

4) ຢຼື ນຢັນວ່າທ່ີຢ ່ຂອງທ່ານຖຼື ກຕີ້ອງ; 

ຖີ້າເປັນດ່ັງນັີ້ ນໃຫີ້ຄລິກທ່ີ "ສ ່ ງ" 

(Submit) 
 
 
 
 

ທູ່ານສາມາດສະແດງບາໂຄດຂອງທູ່ານຕອນຈູ່າຍເງິນໃນການຊຼື້ ເຄຼືູ່ ອງ. 

1) ຄລິກທ່ີຊຼື່ ຂອງທ່ານໃນເມນ ດີ້ານເທິງ 

2) ຫ ັ ງຈາກນັີ້ ນໃຫີ້ຄລິກທ່ີ "ບັດຂອງທ່ານ" (Your Cards) 

ທາງເບຼືີ້ ອງຊີ້າຍມຼື ຂອງຫນີ້ າຈໍ 

3) ກ ດປ ່ມສີຂຽວ "ເປີດໃຊີ້ງານ" (Activate)  

4) ຖ່າຍຮ ບບາໂຄດໃໝ່ຂອງທ່ານ ຫ ຼື  ພິມອອກເປັນເຈີ້ຍແລີ້ວໄປຊຼືີ້ ເຄຼື່ ອງ! 
 

 
  

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


 
 

ໃຊ້ໂທລະສັບສະມາດໂຟນ ຫ ຼື  ໃຊ້ ແອັບໃນແທັບເລັດ 
ໄປທ່ີແອັບ “ການປະຢັດເພຼືູ່ ອສຸຂະພາບ” ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ—ຫ ຼື  ດາວໂຫ ດແອບນັີ້ ນອີກຄັີ້ ງຈາກ App Store® 

ສໍາລັບຜ ີ້ ໃຊີ້ iPhone ຫ ຼື  Google Play® ສໍາລັບຜ ີ້ ໃຊີ້ Android. ຫ ັ ງຈາກນັີ້ ນເຂ ີ້ າສ ່ລະບ ບດີ້ວຍອີເມວ ແລະ 

ລະຫັດຜ່ານທ່ີທ່ານສີ້າງຂ ີ້ ນ. ຖີ້າທ່ານລຼື ມລະຫັດຜ່ານ ຫ ຼື  ອີເມວຂອງທ່ານ, ກະລ ນາຄລິກທ່ີລິີ້ ງ 

ມີບັນຫາໃນການເຂ ີ້ າສ ່ລະບ ບບໍ? (Having trouble logging in?). 
 

ເມຼື່ ອທ່ານເຂ ີ້ າສ ່ລະບ ບແລີ້ວ, ຫ ັ ງຈາກນັີ້ ນທ່ານຈະ ຮ້ອງຂໍເອົາບັດໃໝູ່ ທົດແທນໃບເກົູ່ າ—

ເຊ່ິງການຮີ້ອງຂໍນີີ້ ຈະເປັນການປິດການນໍາໃຊີ້ໝາຍເລກບັດ Fresh Bucks ໃນປັດຈ ບັນຂອງທ່ານ ແລະ 

ອອກໝາຍເລກບັດ Fresh Bucks ໃໝ່ໃຫີ້ທ່ານ. 
 
 

1) ຄລິກທ່ີ 3 ເສັີ້ ນຕາມແນວນອນຢ ່ ໃນແຈເບຼືີ້ ອງ

ຊີ້າຍດີ້ານເທິງຂອງຫນີ້ າຈໍ 

2) ຫ ັ ງຈາກນັີ້ ນໃຫີ້ຄລິກທ່ີ "ອອກບັດທ ດແທນ" 

(Replace Card) 

3) ຢຼື ນຢັນວ່າທ່ີຢ ່ຂອງທ່ານຖຼື ກຕີ້ອງ; 

ຖີ້າເປັນດ່ັງນັີ້ ນໃຫີ້ຄລິກທ່ີ "ສ ່ ງ" (Submit) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ທູ່ານສາມາດສະແດງບາໂຄດຂອງທູ່ານຕອນຈູ່າຍເງິນໃນການຊຼື້ ເຄຼືູ່ ອງ. 

1) ຄລິກທ່ີ “ແຕະເພຼື່ ອເບ່ິງບາໂຄດ” (Tap to view barcode) ໃນໜີ້ າຈໍຫ ັ ກ 

2) ກ ດປ ່ມສີຂຽວ "ເປີດໃຊີ້ງານ" (Activate)  

3) ໄປຊຼືີ້ ເຄຼື່ ອງ—ແລະ ສະແດງບາໂຄດໃໝ່ຂອງທ່ານຕອນຈ່າຍເງິນ!  
 
 
 
 
  



 
 

ດຽວນ້ີມັນງູ່ າຍທີູ່ ຈະກວດສອບຍອດເງິນຂອງທູ່ານ! 

ໃນເຄຼືູ່ ອງຄອມພິວເຕີ ຫ ຼື  ແທັບເລັດ 

1) ເຂ ີ້ າສ ່ລະບ ບທ່ີ https://healthysavings.com/freshbucks/Account/BalanceCheck (ແລະ 

ກັີ້ ນໜີ້ າມັນໄວີ້ ເພຼື່ ອໃຊີ້ງານພາຍຫ ັ ງ!) 

ຫ ຼື  ຖີ້າຈະໃຫີ້ ງ່າຍຂ ີ້ ນ:  

ໄປທ່ີ SeattleFreshBucks.org  

ຄລິກທ່ີປ ່ມ "ບັນຊີຂອງຂີ້ອຍ"  

ຄລິກທ່ີປ ່ມ "ກວດສອບຍອດເງິນດ່ວນ"  

2) ເບ່ິງຍອດເງິນຂອງທ່ານ—ໃຫີ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໃຊີ້ສິດທິປະໂຫຍດລາຍເດຼື ອນທັງໝ ດຂອງທ່ານ!  
 

ໃຊ້ໂທລະສັບສະມາດໂຟນ ຫ ຼື  ໃຊ້ ແອັບໃນແທັບເລັດ 
1) ເຂ ີ້ າສ ່ລະບ ບ 

2) ເບ່ິງຍອດເງິນຂອງທ່ານຈາກເຮຼື ອນ ຫ ຼື  ໃນຂະນະທ່ີໄປຊຼືີ້ ເຄຼື່ ອງ! 

ໃຫີ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໃຊີ້ສິດປະໂຫຍດລາຍເດຼື ອນທັງຫມ ດຂອງທ່ານ!  
 

ເທ ່ ານັີ້ ນລະ—ທ່ານພີ້ ອມທ່ີຈະໃຊີ້ຈ່າຍສິດທິປະໂຫຍດ Fresh Bucks ຂອງທ່ານແລີ້ວ! 

ທ່ານສາມາດຄາດຫວັງວ່າບັດໃໝ່ຂອງທ່ານຈະມາຮອດຜ ີ້ ຂາຍຈາກຜ ີ້ ຈໍາໜ່າຍພາຍນອກຂອງພວກເຮ າ ພາຍໃນ 4-6 

ອາທິດ.  
 

ແຕ່ທ່ານບ່ໍຈໍາເປັນຕີ້ອງພາດສິດທິປະໂຫຍດໃນຂະນະທ່ີທ່ານລໍຖີ້າບັດຂອງທ່ານ, 

ເພາະວ່າຕອນນີີ້ ທ່ານມີບາໂຄດໃໝ່ເພຼື່ ອສະແດງໃນເວລາຈ່າຍເງິນ!  
 

ແລະ ຕອນນີີ້ ທ່ານສາມາດເຂ ີ້ າເຖິງບັນຊີຢ ່ ໃນຄອມພິວເຕີ, ແທັບເລັດ ຫ ຼື  ໂທລະສັບສະມາດໂຟນຂອງທ່ານໄດີ້ແລີ້ວ, 

ທ່ານສາມາດກວດສອບຍອດເງິນເມຼື່ ອຢ ່ ເຮຼື ອນໄດີ້ຢ່າງວ່ອງໄວ (ຫ ຼື  ແມີ້ກະທັີ້ ງໃນຂະນະທ່ີອອກໄປຊຼືີ້ ເຄຼື່ ອງ)! 
 

ຂໍໃຫີ້ທ່ານເພີດເພີນໃນການຊຼືີ້ ເຄຼື່ ອງ, 
 

ທີມງານ Fresh Bucks ຂອງທ່ານ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apple ແລະ ໂລໂກີ້  Apple ແມ່ນເຄຼື່ ອງໝາຍການຄີ້າຂອງບໍລິສັດ Apple Inc., ທ່ີໄດີ້ຈ ດທະບຽນຢ ່ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ປະເທດອຼື່ ນໆ. 

App Store ເປັນເຄຼື່ ອງໝາຍການບໍລິການຂອງບໍລິສັດ Apple Inc. Google Play ເປັນເຄຼື່ ອງໝາຍການຄີ້າຂອງບໍລິສັດ Google Inc. 

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

