
LDSS-5066-AR (10/16) 

 

 
 
 

 التحویل اإللكتروني
 للمخصصات 

)EBT( 
 
 

 EBTالحساب اإللكتروني لحامل بطاقة 

 دلیل المستخدم

 

 

 

 

 

 
  



 LDSS-5066-AR )61/10(   من على اإلنترنت  EBTمستخدم حساب نقل المخصصات اإللكتروني لیل د

1 
 

 
  .في مواقعھا لشراء المنتجات أو سحب النقد بطاقة التحویل االلكترونيیمكنھا السماح لك باستخدام ال یرجى العلم بأن بعض األماكن التجاریة 

 :EBTاألماكن التجاریة التي ال تسمح باستخدام بطاقة .  لشراء البضائع أو سحب النقود في مرافقھا) EBT) للمخصصات 
 محالت المشروبات الروحیة •
 محالت الخمور  •
 متاجر البیرة والمشروبات •
 حلبات السباق •
 الكازینوھات  •
 أماكن آالت القمار •
 أماكن الرھان على سباقات الخیول خارج الحلبات  •
 األماكن الرسمیة لممارسة لعبة بینغو  •
 األماكن التي تقدم أنواعاً ترفیھیة للبالغین تتضمن أن یتعرى مؤدوھا أو یؤدون عملھم دون مالبس.  •

 
و/أو حسابات نقدیة الدخول إلى معلومات  SNAPالخاصة ببرنامج المساعدة الغذائیة التكمیلي  EBTیستطیع العمالء الذین یمتلكون بطاقة 

 www.connectebt.comحساباتھم عبر االنترنت باللغتین اإلنجلیزیة واالسبانیة.  الموقع المصدر ھو: 
 

ي لحامل یمّكن الموقع االلكتروني حامل ھذه البطاقة من التسجیل ذاتیاً للدخول إلى الخدمات االلكترونیة للموقع  یتیح إنشاء الحساب اإللكترون
والبرنامج النقدي،  SNAPلبطاقتھ، عرض و/أو طباعة تاریخ معامالتھ لكل من برنامج  PINالبطاقة من تغییر الرقم التعریفي الشخصي 

 بالغ عن فقدان، سرقة أو تلف بطاقتھ واإل
 

 :EBTممیزات الموقع االلكتروني اآلمن لحسابات عمالء بطاقات 
 أرصدة الحسابات •
 PINتغییر الرقم التعریفي الشخصي للبطاقة  •
 عرض تاریخ المعامالت •
 مركز رسائل مدینة نیویورك •
 اإلبالغ عن فقدان، سرقة أو تلف البطاقات •
 طلب كشف شھري •
 ریف المستخدم المفقودرمز ھویة تع •
 تغییر الرقم السري للحساب •

 
تعلیمات الدخول، التسجیل، وتصفح الموقع.  یجب على حامل البطاقة أن یمتلك رمز ھویة المستخدم ورمزاً سریاً للتمكن من الدخول إلى 

 معلومات حسابھ.
 

  www.connectebt.com -العمیل  EBTموقع حساب  .1
 ."login"ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور واضغط على قم باختیار "نیویورك" من القائمة المنسدلة  –صفحة الدخول  •

    
 
 

http://www.connectebt.com/
http://www.connectebt.com/
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أمنیة، لن یتمكن حامل البطاقة من دخول حسابھ (یكون ممنوعاً من الدخول) بعد ثالثة محاوالت متتالیة غیر ناجحة  لغایات •

باستخدام رابط إعادة تعیین كلمة  وررملدخول الحساب.  عندما یكون المستخدم ممنوعاً من الدخول، علیھ استرجاع كلمة ال
ر) للتمكن من الدخول إلى الحساب.  یتم فك إغالق الحساب تلقائیاً بعد . صفحة إعادة تعیین كلمة الس11السر (أنظر رقم 
 ) صباحاً، سواء تم تغییر كلمة السر أم ال.12:01منتصف اللیل (

 
صفحة إعادة تعیین  11في حال نسیان حامل البطاقة لكلمة السر، یمكنھ استخدام رابط إعادة تعیین كلمة السر (أنظر رقم  •

ة سر جدیدة لحساب المستخدم.  یجب على حامل البطاقة أن یعرف المعلومات الشخصیة لحامل كلمة السر) لتحدید كلم
 البطاقة كي یتمكن من إعادة تعیین كلمة السر خاصتھ.

 
 الخاصة بوالیة نیویورك  EBTصفحة دخول  .2

 
ختیار البطاقة إلى تسجیل/إعداد حساب إلكتروني للتمكن من الدخول إلى الموقع للمرة األولى.  ویكون ذلك با یحتاج حامل •

 ."Submit"الضغط على ثم  "Create a new User Id and Passwordتحت ""نیویورك" من القائمة المنسدلة 
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 صفحة إنشاء حساب جدید.  یستطیع حامل البطاقة في ھذه الصفحة إعداد رمز ھویة وكلمة سر المستخدم كي یتمكن من  .3
 االلكتروني الحساب دخول

 
 أنظر تعلیمات "إنشاء حساب جدید" على یمین صفحة "إنشاء حساب جدید". •

 
o  رمز خانات،  5المكون من  الرمز البریديإلنشاء حساب جدید، قم بإدخالPIN رقم بطاقة ،EBT  والمكون من خاصتك

حروف وال یزید  4یجب أال یقل رمز المستخدم عن .  أنت تختارھما رمز ھویة المستخدم وكلمة سرخانة، ومن ثم  19
رمز المستخدم لیس حساساً . یمكنك استخدام مزیج من الحروف أو األرقام في رمز ھویة المستخدم.  حروف 10عن 

 . لحالة األحرف
 

o  كلمة السر .  محرفات، وأن تتكون من األرقام والحروف الصغیرة والكبیرة 12إلى  8یجب أن تتكون كلمة السر من
 . یوم 90تجدیدھا كل حساسة لحالة األحرف وینبغي 

 
o " اضغط على زرSubmit."  

 

 
 

 

o  ثم تظھر صفحة""Security Setup."   سؤال "كي تتمكن من إكمال إعداد حسابك اإللكتروني ستحتاج إلى اختیار
 .  علیك أن تتذكر السؤال األمني وإجابتھ دائماً ".  إجابة أمنیة"من الالئحة المنسدلة وتقدیم " أمني

 
o  ستكون محتاجاً إلى ھذه المعلومات إذا نسیت رمز ھویة .  حسابك أو قم بحفظھا مكتوبة في مكان آمنتذكر معلومات

صفحة رمز ھویة المستخدم المفقود التي تتضمن تعلیمات حول كیفیة طلب إرسال . 12أنظر رقم . (المستخدم الحقاً 
 .)الرمز إلى بریدك االلكتروني

 
o قم بإدخال وتأكید عنوان بریدك اإللكتروني الذي تود أن یتم إرسال رسالة تحتوي رمز المستخدم إلیھ في حال نسیانھ ثم.  

إذا كنت ال تمتلك بریداً إلكترونیاً، یمكنك استخدام واحد من .  علیك أن تمتلك بریداً إلكترونیاً إلعداد حساب الكتروني
 .رید الكتروني جدید مجاناً الروابط على یسار الصفحة للتسجیل لب
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o یقوم النظام .  عندما تنشئ حسابك االلكتروني بنجاح، ستتمكن من دخول حسابك باستخدام الرمز التعریفي والرمز السري

 ).أنظر أدناه(حینھا بالرد بإظھار رسالة نجاح الدخول 
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 ./www.connectebt.com/nyebtclient على والیة نیویورك فور إنشاء الحساب EBTصفحة تسجیل الدخول إلى  .4

 
أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور  یتم إدخالك بعد ذلك إلى الصفحة الرئیسیة لمعلومات العمالء.  تظھر ھذه الصفحة  •

 ط تساعدك على:أرصدة حسابك الحالي، كما تحتوي رواب
 

o عرض تاریخ معامالتك 
o .طلب كشف مدة شھرین من تاریخ الحساب 
o  تغییر رمز بطاقتك التعریفي الشخصيPIN  
o تغییر كلمة السر لحسابك 
o  إعداد سؤال أمني جدید للتمكن من دخول حسابك في حال نسیانك كلمة السرو/أو تغییر عنوان بریدك االلكتروني 
o  (ًلحاملي البطاقات في مدینة نیویورك حصرا) االطالع على رسائلك 
o .اإلبالغ عن فقدان، سرقة أو تلف البطاقة للحصول على بطاقة بدیلة 

 

 

https://www.connectebt.com/nyebtclient/
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 شاشات تاریخ المعامالت .5

 
 یوماً. 90تظھر شاشات المعامالت ملخصاً للمعامالت لمدة  •

 
مالت"، قم بتحدید "التاریخ من" في القائمة المنسدلة المعااالطالع على تاریخ  –لعرض المعامالت، قم بإیجاد "نشاطي  •

 العلیا، و "التاریخ إلى" في القائمة المنسدلة السفلى.  اضغط على بحث.  سوف تظھر صفحة ملخص المعامالت.
 

 تتضمن صفحة مخص المعامالت ما یلي: •
o  "لفتح نافذة جدیدة وطباعة تاریخ المعامالت المعروض. –زر "طباعة 
o (الخانات األربعة األخیرة) اسمك ورقم البطاقة 
o المدة الزمنیة المختارة 
o .الحركات الدائنة والمدینة الخاصة ببرنامج المساعدة الغذائیة التكمیلي للمدة الزمنیة المختارة 
o .الحركات الدائنة والمدینة اإلجمالیة للمدة الزمنیة المختارة 
o تاریخ ووقت المعامالت 
o تسویة المعاملة تاریخ 
o المتاجر الذي تمت فیھا المعامالت 
o عناوین/مواقع المتاجر 
o الخانات األربعة األخیرة للبطاقة المستخدمة 
o  كوبونات الغذاء ( –نوع المعاملةSNAP ًأو نقدا ( 
o  الشراء بواسطة كوبونات الغذاء، شراء نقدي، إمكانیة التعبئة، إلخ... –نوع المعاملة التي تمت 
o دائنة والمدینةالمبالغ ال 
o المصاریف اإلجمالیة والمبالغ الدائنة/المودعة 
o األرصدة الحالیة 
o زر طلب كشف مدة شھرین 
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 ) PINصفحة تغییر الرقم التعریفي الشخصي الخاص بك ( .6

 
خانات،  5ھذه الصفحة حامل البطاقة من تغییر رمزه التعریفي الشخصي حالما یدخل رمز دولتھ البریدي المكون من  تمكن •

خانات وقتما یشاء حامل البطاقة.  لن  4المكون من  PINشرط أال یكون مقیداً.  یمكن تغییر رمز  PINباإلضافات إلى رمز 
خاصتھ ھاتفیاً عبر خدمة عمالء التحویل االلكتروني أو عبر الموقع  PINیستطیع حامل البطاقة المقیدة من تغییر رمز 

 .PINااللكتروني  یجب على حامل البطاقة أخذ بطاقتھ إلى مركز محلي أو مكتب بالقرب من المنزل لتغییر رمز 
 

 Changeصفحة "" ضمن روابط التصفح في الزاویة العلیا الیمنى من الموقع.  تظھر PINللدخول إلى صفحة "تغییر رمز  •
PIN." 

 
الحالي، والرمز الجدید في كال المكانین المخصصین  PINخانات، رمز  5أدخل رمز الدولة البریدي الرئیسي المكون من  •

 "submit".  اضغط "PINالجدید" و"تأكید رمز  PINل"رمز 
 

"  إذا لم ترد تغییر OKاضغط " PIN".  إذا أردت االستمرار لتغییر رمز PINسوف تظھر رسالة "االستمرار لتغییر رمز  •
بنجاح" لتأكید نجاح عملیة  PIN" تظھر رسالة "تم تغییر رمز OK".  إذا قمت بالضغط على "Cancelاضغط " PINرمز 

 .PINتغییر رمز 
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 صفحة تغییر كلمة المرور .7

 
 وقتما تشاء. EBTیمكنك تغییر كلمة المرور لحسابك االلكتروني في  •

 
تغییر كلمة المرور من خالل صفحة "تغییر كلمة المرور" بعد الدخول إلى الحساب االلكتروني أو من خالل صفحة  یمكن •

 لتغییر كلمة المرور أدناه). 11"إعادة تعیین كلمة المرور" قبل الدخول إلى الحساب االلكتروني (انظر رقم 
 

كلمة المرور" المستخدم من تغییر كلمة المرور الخاصة بحسابھ االلكتروني بعد تأكید كلمة مروره  تمكن صفحة "تغییر •
 الحالیة.

 
للدخول إلى صفحة "تغییر كلمة المرور" اضغط "كلمة المرور" ضمن روابط التصفح في الزاویة العلیا الیمنى من الموقع.   •

 تظھر صفحة "تغییر كلمة المرور".
 

الحالیة في المكان المخصص لـ"كلمة المرور القدیمة"  أدخل كلمة المرور الجدیدة وقم بتأكیدھا في  أدخل كلمة مرورك •
 ”.Submit“المكانین المخصصین لذلك.  اضغط على 

 
 ”.OK“تظھر صفحة "تم بنجاح تغییر كلمة المرور"  اضغط على  •

 
 شروط كلمة المرور الخاصة بالحساب.  •

 
o 12إلى  8ین یجب أن تكون كلمة المرور ما ب  ً  حرفا
o كما یجب أن تحتوي على مزیج من األرقام واألحرف الكبیرة والصغیرة 
o  90یجب تغییر كلمة السر كل  ً  یوما
o .ال یسمح بإعادة استخدام إحدى كلمات المرور الستة السابقة 
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 صفحة تغییر السؤال األمني وإجابتھ وتحدیث عنوان البرید االلكتروني .8

 
 تمكن ھذه الصفحة المستخدم من عرض و/أو تغییر السؤال األمني لحسابھ وإجابتھ و/أو عنوان البرید االلكتروني. •

 
للدخول إلى صفحة "تغییر السؤال األمني وإجابتھ وتدیث عنوان البرید االلكتروني" اضغط على "السؤال واإلجابة األمنیان"  •

من الموقع.  تظھر صفحة " تغییر السؤال األمني وإجابتھ وتحدیث عنوان  ضمن روابط التصفح في الزاویة العلیا الیمنى
 البرید االلكتروني" متضمنة سؤالك األمني الحالي وإجابتھ وعنوان بریدك االلكتروني.

 
ال لتغییر السؤال األمني، اختر السؤال من القائمة المنسدلة أسفل خیار "اختیار جدید" إلدخال إجابتك الجدیدة.  علیك إدخ •

إجابة أمنیة عند تغییر السؤال األمني.  في حال احتجت إلى إجراء تغییرات أخرى؛ كعنوان البرید االلكتروني مثالً, اضغط 
 ". submitعلى "

 
في حال أردت تحدیث عنوان بریدك االلكتروني، أدخل عنوانك الجدید وقم بتأكیده في المكانین المخصصین لذلك ثم اضغط  •

submit. 
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 لحاملي البطاقات في مدینة نیویورك فقط –ائل صفحة الرس .9

 
 تمكن ھذه الصفحة المستخدم من عرض الرسائل الواردة من مكتب نیویورك المحلي. •

 
للوصول إلى صفحة "الرسائل" اضغط على "الرسائل" ضمن روابط التصفح في الزاویة العلیا الیمنى من الموقع.  تظھر  •

 صفحة "الرسائل".
یتم عرض الرسائل الواردة في ھذه الصفحة  بجانب كل رسالة مربع یمكن النقر علیھ تأكیداً على قراءة الرسالة.  تبقى  •

صفحة الرسائل بعد قراءتھا أو سماعھا عبر خط المساعدة الخاص بخدمة التحویل االلكتروني للمخصصات حتى منتصف 
 یوماً. 15وعة بعد فتبقى في صفحة الرسائل مدة لیلة ذلك الیوم.  أما الرسائل غیر المقروءة/المسم
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 صفحة اإلبالغ عن فقدان، سرقة او تلف البطاقة .10

 
 تمكن ھذه الصفحة حامل البطاقة من اإلبالغ عن فقدان، سرقة، أو تلف بطاقتھ لغایة استبدالھا بواحدة أخرى •

 
بالغ عن فقدان، سرقة أو تلف البطاقة" للدخول إلى صفحة "اإلبالغ عن فقدان، سرقة أو تلف البطاقة" اضغط على "اإل •

 ضمن روابط التصفح في الزاویة العلیا الیمنى من الموقع.  تظھر شاشة "اإلبالغ عن فقدان، سرقة أو تلف البطاقة".
 

حال  فيقم باختیار المشكلة التي تواجھھا (فقدان، سرقة، أو تلف البطاقة) من القائمة المنسدلة تحت "اختر نوع المشكلة".   •
كنت بحاجة إلى استبدال البطاقة من الضروري جداً النقر على المربع أسفل "طلب استبدال البطاقة" قبل الضغط على 

"submit."  " اضغطsubmit  " 
 

ستظھر رسالة تقول "ھل أنت متأكد من رغبتك بطلب استبدال البطاقة؟"   إذا قمت بالنقر على مربع "طلب استبدال البطاقة" •
 لتغییر حالة/إبطال بطاقتك، أو "ال" إلبقائھا فعالة وإیقاف أي عملیة استبدال لبطاقتك.   اضغط "نعم"

 
 حالما تقوم بتغییر حالة/إبطال بطاقتك، ستظھر رسالة تخبرك بأنھ قد "تم تغییر حالة بطاقتك بنجاح" أعلى الصفحة. •
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یمكن الوصول إلیھا عبر صفحة الدخول الخاصة ببرنامج التحویل االلكتروني للمخصصات  -إعادة تعیین كلمة المرور  صفحة .11

 inc.com/nyebtclient/index.jsp-www.ebt.acsعلى  EBTفي مدینة نیویورك 
 

 مستخدم من إعادة تعیین كلمة المرور لحسابھ دون الحاجة إلى الدخول إلى الصفحة الرئیسیة للحساب.تمكن ھذه الصفحة ال •
 

 للدخول إلى صفحة "إعادة تعیین كلمة المرور" اضغط على رابط "إعادة تعیین كلمة المرور" على یسار  •
تظھر صفحة "إعادة تعیین كلمة   الدخول الخاصة ببرنامج التحویل االلكتروني للمخصصات في مدینة نیویوركصفحة 

 المرور"
 

 EBTالحالي، رقم بطاقة  PINخانات، رمز  5إلعادة تعیین كلمة المرور علیك إدخال رمز الدولة البریدي المكون من  •
 "  تمت إعادة تعیین كلمة المرور خاصتك.Submitخانة، وكلمة المرور الجدیدة مرتین.  اضغط " 19المكون من 

 

 
  

https://www.ebt.acs-inc.com/nyebtclient/index.jsp
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یمكن الوصول إلیھا عبر صفحة الدخول الخاصة ببرنامج التحویل االلكتروني للمخصصات في  -المستخدم  شاشة فقدان رمز .12

 inc.com/nyebtclient/index.jsp-www.ebt.acsعلى  EBTمدینة نیویورك 
 

 
نسي رمز المستخدم من طلب إرسال ھویة المستخدم خاصتھ إلى عنوان البرید  تمكن ھذه الشاشة المستخدم الذي فقد •

 االلكتروني المدخل عندما تم إعداد الحساب ألول مرة.
 

للدخول إلى صفحة "فقدان رمز المستخدم" اضغط على رابط "فقدان رمز المستخدم" في الجھة الیسرى عبر صفحة الدخول  •
 للمخصصات في مدینة نیویورك  تظھر صفحة "فقدان رمز المستخدم". الخاصة ببرنامج التحویل االلكتروني

 
خانة.  اضغط زر  19الحالي، رقم حامل البطاقة المكون من  PINخانات، رمز  5أدخل رمز الدولة البریدي المكون من  •

"Submit وسیتم أخذك إلى صفحة األمان حیث ستقوم باختیار السؤال األمني وإدخال إجابتھ الصحیحة اللذان قمت بتعیینھما "
" سیتم إرسال رسالة إلى بریدك Submitعندما قمت بإعداد حسابك.  بعد إدخالك اإلجابة الصحیحة والضغط على "

 االلكتروني الذي أدخلتھ عندما قمت بإعداد حسابك.
 

 

https://www.ebt.acs-inc.com/nyebtclient/index.jsp

