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TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH 
Các tài khoản trong chương trình Kindergarten to College (“K2C”, Mẫu Giáo đến Đại Học/Cao Đẳng) là những tài khoản tiền gửi tiết kiệm chỉ 
gửi tiền do Thành Phố và Quận San Francisco (“Thành Phố”) mở và duy trì nhằm giúp các em học sinh đã ghi danh vào các cấp lớp và trường 
thuộc Học Khu Thống Nhất San Francisco (“SFUSD”) tham gia chương trình có thể tiết kiệm được tiền để theo học cao đẳng/đại học hoặc 
chương trình sau trung học khác. Học sinh, gia đình và bạn bè có thể đóng góp tiền vào tài khoản của học sinh. 

Thành Phố mở tài khoản K2C tại Citibank, N.A. (“Citibank”). Giá trị tài khoản sẽ ngày càng tăng khi nhận được tiền đóng góp, quà tặng, phần 
thưởng khích lệ và học bổng. Học sinh và phụ huynh/người giám hộ có thể xem số dư và lịch sử giao dịch trong tài khoản K2C qua mạng tại 
địa chỉ www.k2csf.org. 

KHOẢN ĐÓNG GÓP VÀ QUÀ TẶNG
Khoản đóng góp chính là số tiền mà học sinh, gia đình, bạn bè hoặc người khác gửi vào tài khoản K2C vì lợi ích của học sinh. Các khoản đóng 
góp sẽ được ghi có vào tài khoản K2C của học sinh và có thể tính vào khoản phần thưởng khích lệ liên quan đến khoản tiết kiệm. Quà tặng 
chính là khoản tiền mà Chương Trình K2C gửi vào tài khoản K2C của học sinh thay mặt cho một bên thứ ba, như một công ty.

PHẦN THƯỞNG KHÍCH LỆ VÀ HỌC BỔNG
Phần thưởng khích lệ là những khoản tiền do chương trình K2C cung cấp, học sinh có thể nhận được những khoản này nếu đáp ứng một số 
khoản tiết kiệm nhất định hoặc đạt được những thành tích khác. Học bổng có thể do chính chương trình K2C trao hoặc trao thay mặt cho một 
bên thứ ba, dựa trên thành tích học tập hoặc những thành tích khác của học sinh. 

Học sinh chỉ nhận được phần thưởng khích lệ và học bổng khi ghi danh vào chương trình hoặc trường thuộc SFUSD hội đủ điều kiện. Tất cả 
các phần thưởng khích lệ và học bổng đều xét theo điểm chuyên cần tại chương trình sau trung học của học sinh. 

 SỰ ỨNG CHỈ
Khi học sinh đã sẵn sàng sử dụng số tiền trong tài khoản K2C của mình để theo học chương trình sau trung học, học sinh cần liên lạc đến 
chương trình K2C theo địa chỉ k2c@sfgov.org. Nếu học sinh không theo học chương trình sau trung học trước tuổi 25, chương trình K2C sẽ chi 
trả toàn bộ khoản đóng góp và quà tặng cho học sinh; toàn bộ khoản quà tặng khích lệ và học bổng sẽ được trả lại chương trình K2C. Những 
học sinh phục vụ trong chương trình dịch vụ quốc gia, như Quân Đội Hoa Kỳ, Đoàn Hòa Bình hay AmeriCorps, có thể nhận tiền chậm một năm 
cho mỗi năm phục vụ, tới tối đa năm năm hoặc đến khi 30 tuổi.

RÚT TIỀN SỚM 
Trong trường hợp khẩn cấp của gia đình, học sinh hoặc phụ huynh/người giám hộ có thể yêu cầu rút sớm một phần hoặc toàn bộ khoản 
đóng góp và khoản quà tặng trong tài khoản K2C của học sinh. Trong trường hợp đó, học sinh hoặc phụ huynh/người giám hộ cần liên lạc 
tới chương trình K2C theo địa chỉ k2c@sfgov.org để xin biểu mẫu rút tiền. Rút tiền sớm sẽ làm mất quyền nhận khoản quà tặng khuyến khích. 
Chương trình K2C sẽ hỗ trợ việc rút tiền khẩn cấp nhanh nhất có thể, nhưng quá trình này có thể mất tới 30 ngày. 

RỜI KHỎI HỌC KHU
Nếu học sinh không còn ghi danh vào SFUSD, học sinh hoặc phụ huynh/người giám hộ có thể yêu cầu duy trì trạng thái mở cho tài khoản K2C 
miễn sao khoản đóng góp và/hoặc khoản quà tặng trong tài khoản duy trì ở mức tối thiểu $10. Để duy trì trạng thái mở cho tài khoản, học 
sinh hoặc phụ huynh/người giám hộ phải xác nhận địa chỉ của mình và mỗi năm dương lịch,phải gửi ít nhất một khoản tiền gửi vào trong tài 
khoản đó. Mọi khoản quà tặng khích lệ hoặc học bổng mà học sinh nhận được trong thời gian ghi danh vào SFUSD sẽ vẫn duy trì trong tài 
khoản K2C. Tuy nhiên học sinh sẽ không còn hội đủ điều kiện nhận những khoản quà tặng khích lệ hoặc học bổng mới nữa. 

Nếu khoản đóng góp và/hoặc quà tặng trong tài khoản của học sinh chưa đến $10, tài khoản sẽ bị đóng, phụ huynh/người giám hộ của học 
sinh sẽ nhận được thông báo về vấn đề này, và học sinh hoặc người giám hộ sẽ nhận được khoản đóng góp và khoản quà tặng. Tất cả các 
khoản quà tặng khích lệ và học bổng sẽ được gửi trả về chương trình K2C. 

Nội quy chương trình K2C có thể thay đổi. Để biết thêm thông tin về chương trình K2C, vui lòng truy cập www.k2csf.org. 

K2C, K2C Kids to College (logo), Kids to College, và Kids 2 College (logo) là các nhãn hiệu dịch vụ đã đăng ký của The Sallie Mae Fund, một tổ 
chức từ thiện do Sallie Mae, Inc. tài trợ. The Sallie Mae Fund, bao gồm cả công ty mẹ, chi nhánh và công ty con của The Sallie Mae Fund, đều 
không liên kết với Chương Trình Kindergarten to College của Thành Phố và Quận San Francisco. Vui lòng truy cập TheSallieMaeFund.org để 
tìm hiểu thêm.


