
 
 
Narito ang ilan sa mga instruksyon upang matulungan kayong makabalik sa pag-gastos ng inyong mga 
benepisyo. Kakailanganin mo ng akses sa alinman sa computer (tingnan ang kulay-ube NA SA 
COMPUTER O TABLETna mga instruksyon) o isang smartphone (tingnan ang kulay berde NA SA 
SMARTPHONE O TABLET NA GUMAGAMIT NG APPna mga instruksyon).  
 
Sa ibaba aming tutugunin ang bawat pangyayari.   
 
Kung hindi ka pa nakakagawa ng online account 

 
SA COMPUTER O TABLET 
Gamitin ang inyong kasalukuyang numero ng inyong Fresh Bucks na Card upang maka-gawa ng online na 
account.  
 
1) Pumunta sa "https://healthysavings.com/FreshBucksRegistration" - kasalukuyang nasa wikang Ingles 

lamang 
 

2) Ipasok ang inyong kasalukuyang Fresh Bucks na Card na numero, zip code, at ang petsa ng 
kapanganakan   
 

3) Ipasok ang inyong natatanging address ng email at lumikha ng password, at ipasok ang parehong 
password sa pangalawang pagkakataon upang kumpirmahin ito. 

 
Kapag naka-log-in na kayo, saka kayo hihiling ng card na kapalit -- ide-deactivate nito ang kasalukuyan 
ninyong Fresh Bucks Card na numero at magbibigay sa iyo ng bagong numero ng Fresh Bucks Card. 
 
1) I-klik ang inyong pangalan sa 

itaas na menu 
2) Pagkatapos sa kaliwang bahagi ng 

screen, i-klik ang "Iyong Mga 
Card" (Iyong Mga Card) 

3) Pagkatapos sa itaas, i-klik 
"Request a Replacement Card" 
(Humiling ng Kapalit na Card) 

4) Kumpirmahin na tama ang inyong 
adres; kung ito nga, i-klik 
"Submit" (Isumite). 

 
Upang mamili, ipakita ang inyong 
barcode sa checkout. 
1) I-klik ang inyong pangalan sa itaas na menu 
2) Pagkatapos sa kaliwang bahagi ng screen, i-klik ang 

"Iyong Mga Card" (Iyong Mga Card) 
3) I-klik ang berdeng "Activate" (Paganahin) na button 
4) Kunan ng litrato ang inyong panibagong barcode o 

iprinta ang bersyon sa papel, at tuloy nang mamili! 

https://healthysavings.com/FreshBucks/Registration


 
 

SA SMARTPHONE O TABLET GAMIT ANG APP 
Ihanda ang inyong account sa "Healthy Savings" na app - sa kasalukuyan ay makukuha sa wikang Ingles 
lamang. Narito ang paraan: 
 
1) Pumunta sa alinman sa App Store® para sa mga gumagamit ng iPhone o Google Play® para sa mga 

gumagamit ng Android 
 

2) I-download at buksan ang "Healthy Savings" na app at i-klik "Register Now" (Mag-rehistro Ngayon) 
 
 

3) Ipasok ang inyong kasalukuyang Fresh Bucks na numero, zip code, at petsa ng kapanganakan; 
pagkatapos ay i-klik ang "Continue" (Magpatuloy) 
 

4) Ipasok ang inyong natatanging address ng email at lumikha ng password (at pagkatapos ay ilagay 
ang parehong password sa pangalawang pagkakataon upang kumpirmahin ito). 

 
 
Kapag naka-log-in na kayo, saka kayo hihiling ng card na kapalit (ide-deactivate nito ang kasalukuyan 
ninyong Fresh Bucks Card na numero at mabibigay sa inyo ng panibagong Fresh Bucks Card na numero). 
 
 
1) I-klik ang 3 pahalang na mga linya sa sulok 

sa itaas sa kaliwa ng screen 
2) Pagkatapos ay i-klik ang "Replace Card" 

(Palitan ang Card) 
3) Kumpirmahin na tama ang inyong adres; 

kung ito nga, i-klik "Submit" (Isumite). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upang mamili, ipakita ang inyong barcode sa checkout. 
1) I-klik ang "Tap to view barcode" (I-tap nang makita ang 

barcode) sa  
Home Screen 

2) I-klik ang berdeng "Activate" (Paganahin) na button 
3) Mamili---at ipakita ang inyong bagong barcode sa checkout!  
 
 
 

 



 
 
. 

Kung nagawa mo na ang iyong online na account  

 
SA COMPUTER O TABLET 
Mag-log in sa https://healthysavings.com/FreshBucks/Account/SignIn(sa kasalukuyan ay nasa wikang 
Ingles lamang) sa email at password na inyong ginawa. Kung nakalimutan ninyo ang inyong password o 
ang inyong email, i-klik ang "Forgot Your Password?" (Nakalimutan ang Iyong Password?) o "Forgot your 
Username?" (Nakalimutan ang Iyong Username?) na link. 
 
Kapag naka-log-in na kayo, saka kayo hihiling ng card na kapalit (ide-deactivate nito ang kasalukuyan 
ninyong Fresh Bucks Card na numero at mabibigay sa inyo ng panibagong Fresh Bucks Card na numero). 
 
1) I-klik ang inyong pangalan sa 

itaas na menu 
2) Pagkatapos sa kaliwang bahagi ng 

screen, i-klik ang "Iyong Mga 
Card" (Iyong Mga Card) 

3) Pagkatapos sa itaas, i-klik 
"Request a Replacement Card" 
(Humiling ng Kapalit na Card) 

4) Kumpirmahin na tama ang inyong 
adres; kung ito nga, i-klik 
"Submit" (Isumite). 

 
 
 
 
Upang mamili, ipakita ang inyong barcode sa checkout. 
1) I-klik ang inyong pangalan sa itaas na menu 
2) Pagkatapos sa kaliwang bahagi ng screen, i-klik ang 

"Iyong Mga Card" (Iyong Mga Card) 
3) I-klik ang berdeng "Activate" (Paganahin) na button 
4) Kunan ng litrato ang inyong panibagong barcode o 

iprinta ang bersyon sa papel, at tuloy nang mamili! 
 

 
  

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


 
 

SA SMARTPHONE O TABLET GAMIT ANG APP 
I-navigate patungo sa "Healthy Savings" na app sa inyong telepono --- o idownload ito muli maging sa 
App Store® na para sa gumagamit ng iPhone o sa Google Play® para sa mga gumagamit ng Android. 
Pagkatapos ay mag-log in gamit ang email at password na inyong ginawa. Kung inyong nalimutan ang 
inyong password o ang inyong email, iklik ang Having trouble logging in? (Nahihirapang mag-log in?) na 
link. 
 
Kapag naka-log-in na kayo, saka kayo hihiling ng card na kapalit -- ide-deactivate nito ang kasalukuyan 
ninyong Fresh Bucks Card na numero at magbibigay sa iyo ng bagong numero ng Fresh Bucks Card. 
 
 
1) I-klik ang 3 pahalang na mga linya sa sulok 

sa itaas sa kaliwa ng screen 
2) Pagkatapos ay i-klik ang "Replace Card" 

(Palitan ang Card) 
3) Kumpirmahin na tama ang inyong adres; 

kung ito nga, i-klik "Submit" (Isumite). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upang mamili, ipakita ang inyong barcode sa checkout. 
1) I-klik "Tap to view barcode" (I-tap upang makita ang 

barcode) sa Home Screen 
2) I-klik ang berdeng "Activate" (Paganahin) na button 
3) Mamili---at ipakita ang inyong bagong barcode sa 

checkout!  
 
 
  



 
 
 

Masmadali na ngayong makita ang inyong balanse! 

SA COMPUTER O TABLET 
1) Mag-log in sa https://healthysavings.com/freshbucks/Account/BalanceCheck (at i-bookmark ito 

para sa ibang pagkakataon!) 
O kung mas madali:  

Pumunta sa SeattleFreshBucks.org  
I-klik "My Account" na button  
I-klik "Quick Balance Check" na button  

2) Tingnan ang inyong balanse---siguraduhin na gastusin ang lahat ng inyong buwanang mga 
benepisyo!  

 

SA SMARTPHONE O TABLET GAMIT ANG APP 
1) Maglog-in 
2) Tingnan ang inyong balanse mula sa bahay o habang kayoy namimili! Tiyakin na gastusin ang 

lahat ng inyong buwanang mga benepisyo!  
 
Iyon lang --- handa na kayong gumastos ng inyong mga benepisyong Fresh Bucks! Maaasahan ninyo na 
darating ang panibago ninyong card mula sa aming panlabas na vendor sa loob ng haggang 4-6 na 
linggo.  
 
Ngunit hindi mo kailangang palampasin ang mga benepisyo habang hinihintay mo ang iyong card, dahil 
mayroon ka na ngayong bagong barcode na ipapakita sa pag-checkout!  
 
At ngayong mayroon na kayong account access sa inyong computer, tablet, o smartphone, madali 
ninyong suriin ang inyong balanse sa bahay (o kahit na habang maninili)! 
 
Maligayang Pamimili, 
 

Ang Inyong Fresh Bucks Team 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ang Apple at logo ng Apple ay mga trademark ng Apple Inc., nakarehistro sa U. S. at sa iba pang mga bansa. Ang App Store ay 
isang service mark ng Apple, Inc. Ang Google Play ay isang trademark ng Google Inc. 

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

