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نظرة عامة على البرنامج 
حسابات برنامج من الروضة إلى الكلية )Kindergarten to College( )والذي يُشار إليه فيما بعد اختصاًرا بـ “K2C”( هي حسابات 

توفير للودائع فقط يتم فتحها وحفظها من قبل مدينة ومقاطعة سان فرانسيسكو )والتي يُشار إليها فيما بعد اختصاًرا بـ”المدينة“( لمساعدة 
 San Francisco Unified School( الطالب المسجلين في المشاركة في مدارس المنطقة التعليمية الموحدة لسان فرانسيسكو وصفوفها
District( )والتي يُشار إليها اختصاًرا فيما بعد بـ “SFUSD”( على التوفير من أجل الكلية أو غيرها من التعليم في مرحلة ما بعد الثانوية. 

يجوز للطالب، وأسرته، وأصدقاؤه من المساهمة في حساب الطالب. 

تحتفظ المدينة بحسابات K2C في بنك Citibank, N.A. )والذي يُشار إليه بـ “Citibank”(. تزيد الحسابات من خالل المساهمات، والهدايا، 
والحوافز، والمنح الدراسية. يمكن للطالب وأولياء أمورهم/األوصياء مراجعة رصيد حساب K2C وتاريخ المعاملة عبر اإلنترنت على الرابط 

 .www.k2csf.org اإللكتروني

المساهمات والهدايا
المساهمة هي إيداع أموال في حساب K2C بواسطة طالب، أو عائلة، أو صديق، أو أي شخص آخر لصالح الطالب. تُقيد المساهمات في 

حساب K2C للطالب وقد يتم حسابها ضمن الحوافز المرتبطة باالدخار. الهدية هي إيداع أموال يقدمها برنامج K2C لحساب K2C الخاص 
بالطالب نيابة عن طرف ثالث، مثل شركة.

الحوافز والمنح الدراسية
الحوافز هي األموال التي يقدمها برنامج K2C والتي يمكن للطالب الحصول عليها من خالل توفير بعض المدخرات أو غيرها من اإلنجازات. 

قد يتم منح المنح الدراسية من قبل K2C أو نيابة عن طرف ثالث على أساس بعض اإلنجازات األكاديمية أو غيرها من اإلنجازات.  

يمكن الحصول على الحوافز والمنح الدراسية فقط أثناء التحاق الطالب بمدرسة أو برنامج مؤهل تتبع SFUSD. جميع الحوافز والمنح 
الدراسية مشروطة بحضور الطالب لمراحل التعليم ما بعد الثانوي. 

المصروفات 
 K2C الخاصة به لتغطية نفقات التعليم بعد المرحلة الثانوية، يجب على الطالب االتصال بـ K2C عندما يكون الطالب مستعًدا الستخدام أموال

عبر البرد اإللكتروني k2c@sfgov.org. إذا لم يلتحق الطالب بالتعليم ما بعد الثانوية عندما يبلغ 25 عاًما، فسوف يصرف K2C جميع 
المساهمات والهدايا للطالب؛ وستعود جميع الحوافز والمنح الدراسية إلى برنامج K2C. يمكن للطالب الذين يخدمون في برنامج الخدمة 

الوطنية، مثل الجيش األمريكي أو كتائب السالم أو فرق متطوعي أمريكا )AmeriCorps(، تأجيل استالم أموالهم عام واحد لكل عام من 
الخدمة، إلى مدة أقصاها خمسة أعوام أو حتى سن 30 عاًما.

السحب المبكر 
 K2C في حالة الطوارئ العائلية، يجوز للطالب أو ولي األمر/الوصي طلب السحب المبكر لبعض أو كل المساهمات والهدايا في حساب

 k2c@sfgov.org عبر البريد اإللكتروني K2C الخاص بالطالب. في مثل هذه الحالة، يجب على الطالب أو ولي األمر/الوصي االتصال بـ
لطلب نموذج سحب. السحب المبكر سوف يجعلك تفقد الحوافز. سيسهل برنامج K2C السحب في حاالت الطوارئ في أسرع وقت ممكن، لكن 

العملية قد تستغرق ما يصل إلى 30 يوًما. 

ترك المنطقة التعليمية 
إذا لم يعد الطالب مسجالً في SFUSD، فيجوز للطالب أو ولي األمر/الوصي أن يطلب بقاء حساب K2C مفتوًحا شريطة أن يكون هناك 10 

دوالرات على األقل في المساهمات و/أو الهدايا في الحساب. إلبقاء الحساب مفتوًحا، يجب على الطالب أو ولي األمر/الوصي إثبات عنوانه 
 .K2C في حساب SFUSD وعمل إيداع واحد على األقل كل سنة تقويمية. ستبقى أي حوافز أو منح دراسية يتلقاها الطالب أثناء التسجيل في

ومع ذلك، لن يكون الطالب مؤهالً للحصول على حوافز أو منح دراسية جديدة. 

إذا كان حساب الطالب أقل من 10 دوالرات في المساهمات و/أو الهدايا، فسيتم إغالق الحساب، وسيتم إخطار ولي األمر/الوصي الطالب، 
  .K2C وسيتم إرسال المساهمات والهدايا إلى الطالب أو الوصي. ستعود جميع الحوافز والمنح الدراسية إلى برنامج

 .www.k2csf.org تفضل بزيارة الرابط اإللكتروني ،K2C قابلة للتغيير. للمزيد من المعلومات حول برنامج K2C قواعد برنامج

تُعد K2C وK2C Kids to College )الشعار(، وKids to College  وKids2College  وKids2College  )الشعار( عالمات 
 The Sallie Mae ال ينتمي صندوق ..Sallie Mae, Inc وهو منظمة خيرية برعاية ،Sallie Mae Fund خدمة مسجلة لصندوق

Fund، بما في ذلك الشركة األم والشركات التابعة والفروع التابعة له، إلى برنامج “من الروضة إلى الكلية” لمدينة ومقاطعة سان فرانسيسكو. 
تفضل بزيارة الرابط اإللكتروني TheSallieMaeFund.org لمعرفة المزيد.


