CA 529 Aplikasyon ng Paglipat ng ScholarShare
(Para sa mga mag-aaral na kasalukuyang nakatala sa SFUSD)

Ipoproseso ng K2C ang aplikasyon ng paglipat sa lalong madaling panahon, ngunit maaaring umabot ang proseso nang
hanggang 30 araw.
Bisitahin ang www.k2csf.org para sa pinakabagong mga patakaran ng programa at mga kaugnay na tagubilin.

Maglipat ng mga kontribusyon at insentibo sa 529 CA ScholarShare Account at (tsekan ang isa)?
Panatilihing Bukas ang Citibank K2C Account (iminumungkahi)
 Magpanati ng $10 sa umiiral na K2C account sa Citibank, at ilipat ang natitirang mga sariling kontribusyon at
insentibo mula sa K2C account sa 529 CA ScholarShare account. Kailangang panatilihin ang minimum na $10
na halaga ng mga kontribusyon para mapanatiling aktibo ang K2C account, mapanatili ang anumang nakuhang
insentibo at manatiling kwalipikado para sa mga insentibo sa hinaharap. Sumasang-ayon ako na iugnay ang
aking 529 CA ScholarShare account sa online na portal ng K2C upang mapayagan ang K2C na patuloy na
magbigay sa akin ng impormasyon at suporta.
Isara ang Citibank K2C Account
 Ilipat ang lahat ng sariling kontribusyon at insentibo mula sa K2C account sa 529 CA ScholarShare account at
isara ang K2C account. Sumasang-ayon ako na ihinto ang paggawa ng mga kontribusyon kabilang ang
anumang mga nauulit-ulit na pagbabayad tulad ng Bill Pay o Direct Deposit. Sumasang-ayon ako na iugnay ang
aking 529 CA ScholarShare account sa online na portal ng K2C upang mapayagan ang K2C na patuloy na
magbigay sa akin ng impormasyon at suporta.

Mangyaring punuan ang impormasyon sa account sa ibaba para direktang makapaglipat ang K2C sa
ScholarShare
Numero ng Account sa ScholarShare 529: _______________________________________
Pangalan ng May-ari ng Account ng ScholarShare 529:______________________________
*Kung hindi matagumpay ang paglipat ng K2C sa mga pondo sa elektronikong paraan sa 529 ScholarShare account,
magpapadala ng tseke na may mga kontribusyon lamang sa address sa ibaba na ibabayad sa mag-aaral.

Impormasyon ng Mag-aaral:
Pangalan: _________________________ Apelyido: ________________________ Araw ng Kapanganakan: ____________
Tirahan: * ____________________________________________________________________________________________
Lungsod: ____________________________________________________ Estado: _________ Zip Code: _____________
Paaralan ng SFUSD: _____________________________________ # ng K2C Account, magsisimula sa 332201 _ _ _ _ _ _ _
*Kung nagbago ang iyong tirahan, mangyaring magbigay ng katibayan ng bagong tirahan, tulad ng iyong bayarin sa utilidad,
katibayan ng bahay o umuupa, pay stub sa loob ng 45 araw, o iba pang katibayan ng paninirahan.
Impormasyon ng Magulang/Tagapag-alaga, o mga kalahok na mag-aaral na may edad na 18+
Relasyon sa Estudyante:



Magulang/Tagapag-alaga



Sarili

Email: ________________________________________ Telepono: ( ______ ) ___________________
Inihahayag ko sa ilalim ng parusa ng pangsisinungaling na ang lahat ng impormasyong nilalaman ng form na ito ay totoo,
tama, at kompleto. Pinatutunayan kong ako ang legal na magulang/tagapag-alaga, o kalahok na mag-aaral na edad 18+ ng
K2C account na ito.
Lagda: _______________________________________________________________________________________________
I-print ang pangalan: ________________________________________________________ Petsa: _____________________
Isumite ang talaan na ito online sa www.k2csf.org, o sa pamamagitan ng email sa k2c@sfgov.org, o sa pamamagitan ng koreo sa
US sa lugar sa ibaba. Kindergarten to College • City and County of San Francisco • P.O. Box 7338 • San Francisco, CA 94120
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