تفتح مدينة ومقاطعة سان فرانسيسكو تلقائيًا حساب
دوالرا
ادخار جامعي يحتوي على مبلغ مبدئي قدره 50
ً
لجميع الطالب في مرحلة الروضة وحتى الصف الـ12
المسجلين في المنطقة التعليمية الموحدة بسان فرانسيسكو
()SFUSD
احصل على الحوافز
س ِ ّجل الدخول إلى حسابك وتفقد رصيدك عبر اإلنترنت عن طريق
الرابط  .K2CSF.ORGضع ودائع في حسابك وشارك في
نشاطات ومسابقات برنامج الروضة إلى الكلية ( )K2Cلتحصل
على حوافز إضافية.

اختر طريقة االدخار مع برنامج K2C
يمكنك إعداد خدمة دفع الفواتير عبر اإلنترنت لدى البنك الذي
تتعامل معه أو إيداع مبلغ نقدي في أحد فروع بنك Citibank
أو إرسال شيك عبر البريد أو إعداد نظام إيداع مباشر عن طريق
صاحب عملك.

تمتع بتغطية لنفقات الجامعة
ادفع المصروفات الدراسية والرسوم وثمن الكتب واألدوات
والنفقات التعليمية األخرى خالل برنامج جامعي مدته أربعة أعوام
أو الكلية المجتمعية أو برنامج التدريب التجاري أو المهني.

$

ال توجد رسوم
إن حسابات  K2Cمجانية بالكامل  -ال توجد أي رسوم
أو مصاريف.

ال تتأثر األهلية لتلقي المخصصات العامة
ال يلزم الكشف عن المبالغ المالية الموجودة في حساب  K2Cعند
التقدم بطلب الحصول على المخصصات العامة.

www.k2csf.org

k2c@sfgov.org

( 3-1-1في سان فرانسيسكو) أو 415-701-2311

كيف أبدأ؟
ابحث عن رقم حساب  K2Cالخاص بك

ستحتاج إلى رقم حسابك لتتمكن من وضع الودائع أو تفقد رصيدك
عبر اإلنترنت .توجه لزيارة  ،K2CSF.orgواضغط على
"( find account numberالبحث عن رقم الحساب)".

قم بإيداع األموال

شارك من خالل خدمة دفع الفواتير أو اإليداع شخصيًا أو عبر البريد
أو اإليداع المباشر .توجه لزيارة  K2CSF.orgلمعرفة التفاصيل.

تتبع مدخراتك عبر اإلنترنت

اذهب إلى  K2CSF.orgواضغط على "Register and
( View Balance Onlineاالشتراك وتفقد الرصيد عبر
اإلنترنت)".

احصل على الحوافز
دوالرا
حافز االشتراك أو تفقد الرصيد عبر اإلنترنت بقيمة 20
ً

اشترك ألول مرة أو س ِ ّجل الدخول لتفقد رصيدك مرة واحدة كل عام دراسي
دوالرا.
وسنكافئ حساب  K2Cالخاص بكل طالب بحافز بقيمة 20
ً

دوالرا
حافز المطابقة بقيمة 20
ً

دوالرا
مقابل كل دوالر تدّخره ،سنقوم بمطابقة ادخارك بحد يصل إلى أول 20
ً
توفرها خالل هذا العام الدراسي .على سبيل المثال ،عند إيداعك لدوالر واحد،
سنقوم بإيداع دوالر واحد .وسنواصل مطابقة مبالغ ادخارك حتى أول 20
دوالرا توفرها.
ً

دوالرا
حافز االدخار اآلن بقيمة 20
ً

بالنسبة للحسابات المفتوحة حديثًا ،احصل على مكافأة لمرة واحدة قدرها 20
دوالرا إذا أجريت أول عملية إيداع في حساب الطالب بحلول نهاية العام الدراسي.
ً

اشترك في النشرة اإلخبارية الشهرية لبرنامج  K2Cأو تابعنا على فيسبوك
وإنستجرام على .@K2CSF
www.k2csf.org

k2c@sfgov.org

( 3-1-1في سان فرانسيسكو) أو 415-701-2311

