Kahilingan sa Paglalabas ng Pera sa K2C
(Para sa mga mag-aaral na hindi kasalukuyang nakatala sa SFUSD)
Papadaliin ng K2C ang isang hiniling na pagsalin sa lalong madaling panahon,
pero maaaring umabot nang hanggang 30 araw ang proseso.
Bisitahin ang www.k2csf.org para sa mga pinakabagong tuntunin ng programa at mga nauugnay na tagubilin.

Kapag isasara na ang iyong K2C Account, ano ang gusto mong gawin (lagyan ng tsek ang isa)?
Ilabas ang lahat na sariling kontribusyon. Sumasang-ayon akong ihinto ang paggawa ng mga kontribusyon
kasama ang anumang nauulit na pagbabayad gaya ng Bill Pay o Direktang Deposito.
Ibigay ang lahat ng sariling kontribusyon. Sumasang-ayon akong ihinto ang paggawa ng mga kontribusyon
kasama ang anumang nauulit na pagbabayad gaya ng Bill Pay o Direktang Deposito. Magpapadala ang K2C ng
sulat ng pasasalamat bilang kumpirmasyon ng iyong donasyong babawasan ng buwis.
Isalin ang lahat ng sariling kontribusyon at insentibo mula sa K2C account patungo sa isang 529 CA ScholarShare
account. Sumasang-ayon akong ihinto ang paggawa ng mga kontribusyon kasama ang anumang nauulit na
pagbabayad gaya ng Bill Pay o Direktang Deposito. Sumasang-ayon akong iugnay ang aking 529 CA
ScholarShare account sa online portal ng K2C para magbigay-daan sa K2C na patuloy na magbigay sa akin ng
impormasyon at suporta.
Mangyaring sagutan ang impormasyon ng account sa ibaba para direktang makapagsalin ang K2C sa
ScholarShare
Numero ng Account sa ScholarShare 529:
Pangalan ng May-ari ng Account sa ScholarShare 529:
*Kung hindi maisalin nang matagumpay ng K2C ang mga pondo sa elektronikong paraan sa 529
ScholarShare account, magpapadala sa tirahan sa ibaba ng tsekeng may mga kontribusyon lamang
na mababayaran sa mag-aaral.

Kung pinili ang unang opsiyon sa itaas (para mailabas ang pera), paano mo gustong matanggap ang iyong
mga pondo (lagyan ng tsek ang isa)?
Isalin sa aking banko sa pamamagitan ng Zelle
Gumamit ng email at/o numero ng teleponong nauugnay sa iyong Zelle account. Kung hindi ka nakarehistro para
sa Zelle, makakatanggap ka ng mga tagubilin mula sa Lungsod at kasosyo sa pagbabangko ng Probisnsya ng
San Francisco, ang Bank of America, tungkol sa kung paano magrehistro. Kung hindi maisalin nang
matagumpay ng K2C ang mga pondo sa elektronikong paraan sa account sa itaas, magpapadala sa tirahan sa
ibaba ng tsekeng mababayaran sa mag-aaral.
Email:
Numero ng Telepono: (

)

Magpadala sa tirahan sa ibaba ng tsekeng mababayaran sa mag-aaral

Impormasyon ng Mag-aaral:
Pangalan:

Apelyido:

Petsa ng Kapanganakan:

Tirahan:*
Lungsod:
Paaralan sa SFUSD:

Estado:

Zip Code:
K2C Account:, nagsisimula sa #332201 _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kung nabago ang iyong tirahan, mangyaring magbigay ng patunay ng bagong tirahan, gaya ng iyong bayarin sa utilidad,
katibayan sa bahay o ng nangungupahan, pay stub sa loob ng 45 araw, o iba pang patunay ng paninirahan.
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Impormasyon ng Magulang/Tagapangalaga, o nakikilahok na mag-aaral na may edad na 18+
Kaugnayan sa Mag-aaral:

Magulang/Tagapangalaga

Email:

Sarili
Telepono: (

)

Ipinapahayag ko sa ilalim ng parusa ng pagsisinungaling na ang lahat ng impormasyon sa talaang ito ay totoo, tama at
kumpleto. Pinatutunayan ko na ako ang legal na magulang/tagapangalaga, o nakikilahok na mag-aaral na may edad na
18+ ng K2C account na ito.
Lagda:
Pangalang nakasulat sa malalaking letra:

Petsa:

Isumite ang talaan na ito online sa www.k2csf.org, o sa pamamagitan ng email sa k2c@sfgov.org,
o gamit ang US mail sa lugar sa ibaba.
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