
TRANG TRẢI CHI PHÍ HỌC ĐẠI HỌC
Thanh toán học phí và lệ phí, sách vở, vật tư 
và các chi phí giáo dục khác thông qua chương 
trình đào tạo đại học bốn năm, cao đẳng cộng 
đồng, thương mại hoặc dạy nghề.

CHỌN CÁCH TIẾT KIỆM VỚI K2C
Thiết lập thanh toán hóa đơn trực tuyến với ngân 
hàng của quý vị, gửi tiền mặt tại chi nhánh Citibank, 
gửi séc qua đường bưu điện hoặc thiết lập tiền 
gửi trực tiếp thông qua chủ sử dụng lao động của  
quý vị. 

NHẬN ƯU ĐÃI
Đăng nhập vào tài khoản của quý vị và xem số 
dư trực tuyến tại K2CSF.ORG. Gửi tiền vào tài 
khoản cũng như tham gia các hoạt động và cuộc 
thi của K2C để nhận thêm ưu đãi.

KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH ĐỦ 
ĐIỀU KIỆN NHẬN CÁC PHÚC LỢI 
CÔNG CỘNG
Không cần tiết lộ các khoản tiền trong tài 
khoản K2C khi nộp đơn xin các phúc lợi  
công cộng.

MIỄN PHÍ
Tài khoản K2C hoàn toàn miễn phí - không mất 
phí hay lệ phí. 

$

Thành Phố và Quận San Francisco tự động 
mở một tài khoản tiết kiệm tiền cho việc học 
đại học với số tiền gửi ban đầu là $50 cho 
mỗi học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 đang 
theo học tại Khu Học Chánh Thống Nhất San 
Francisco (San Francisco Unified School 

District, SFUSD)
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TÌM SỐ TÀI KHOẢN K2C CỦA QUÝ VỊ
Quý vị sẽ cần số tài khoản của mình để gửi tiền 
hoặc xem số dư trực tuyến. Truy cập K2CSF.org và 
nhấp vào “find account number” (tìm số tài khoản).

GỬI TIỀN
Gửi tiền thông qua hình thức thanh toán hóa đơn, 
trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc tiền gửi trực 
tiếp. Truy cập K2CSF.org để biết thông tin chi tiết. 

THEO DÕI CÁC KHOẢN TIẾT KIỆM 
TRỰC TUYẾN
Truy cập K2CSF.org và nhấp vào “Register and 
View Balance Online” (Đăng Ký và Xem Số Dư  
Trực Tuyến).

Đăng ký nhận bản tin hàng tháng của K2C hoặc theo 
dõi chúng tôi trên Facebook và Instagram @K2CSF.

TIẾT KIỆM NGAY $20
Đối với các tài khoản mới mở, quý vị sẽ nhận được khoản 
tiền thưởng một lần là $20 nếu quý vị gửi tiền vào tài khoản 
học sinh của mình lần đầu trong khoảng thời gian từ đầu 
đến cuối năm học. 

NHẬN $20 KHI ĐĂNG KÝ HOẶC XEM SỐ DƯ 
TRỰC TUYẾN
Đăng ký lần đầu hoặc đăng nhập để xem số dư của quý vị 
mỗi năm học một lần và chúng tôi sẽ tặng cho mỗi tài khoản 
K2C của học sinh một khoản ưu đãi trị giá $20.

PHIẾU QUÀ TẶNG TRỊ GIÁ $20
Đối với mỗi đô la quý vị tiết kiệm được, chúng tôi sẽ tặng 
quý vị số tiền tương ứng $20 đầu tiên quý vị tiết kiệm được 
trong năm học này. Ví dụ: khi quý vị gửi vào $1, chúng tôi 
sẽ gửi cho quý vị $1. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi vào tài khoản 
tiết kiệm của quý vị số tiền tương ứng với $20 đầu tiên quý 
vị tiết kiệm được.
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NHẬN ƯU ĐÃI

TÔI BẮT ĐẦU NHƯ THẾ NÀO?


