
Brielle Cruz Acayan
625 Bush St Apt 519
San Francisco, CA 94108

Minamahal na Magulang/Tagapag-alaga ni Brielle,

Taos-puso,

Dr. Vincent Matthews 
Superintendente 
San Francisco Unified School District

José Cisneros 
Ingat-Yaman (Treasurer)
Lungsod at County ng San Francisco

The Kindergarten to College 
Savings Program

City and County of San Francisco as  
Fiduciary for Kindergarten to College Savings

Account Participant:

Account Number: 

Citibank Routing No. 031100209

 Brielle Acayan

332201888921019

Congratulations! Brielle Kakasimula lamang ni <<First Name>> 
na mag-ipon para sa kolehiyo.

Nagbukas kami ng isang Kindergarten to College (K2C) savings account para kay Brielle 
at naglagay ng $50 sa account na ito. Gupitin ang account card sa ibaba at magsimulang 
magdeposito ngayon para makitang lumago ang inyong balanse.   
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Gupitin ang inyong account card
Gupitin ang inyong Citibank account card sa kanang sulok sa ibaba ng page na ito. Ito ang numero 
ng account ng inyong anak. Itago ito sa ligtas na lugar. 

Magbukas ng inyong account at magdeposito ng $50 - NAGAWA NA
Salamat sa Lungsod at County ng San Francisco, bukas na ang inyong Kindergarten to College 
(K2C) account para sa ipon ng anak ninyo. Natulungan namin kayong makapagsimula sa $50.

Mag-login at subaybayan ang inyong balanse online - $20 na bonus 
Pumunta sa www.k2csf.org, gumawa ng username at password upang matingnan ang 
balanse ng inyong account.  Sa unang beses na gagawin ninyo ito, makakatanggap kayo 

Magdeposito at patuloy na makaipon ng pera  - makatanggap ng hanggang $30  
Magdeposito gamit ang alinman sa mga opsiyong ito; direktang deposito, online na pagbabayad ng 
bill, pagpapadala sa bangko sa pamamagitan ng mail, o pagpunta sa isang sangay ng San Francisco 
Citibank. Kung maihuhulog ang inyong unang deposito nang hindi lalampas sa Disyembre 31, 
2020, makakatanggap kayo ng $10 na Save Now na bonus.  Tutumbasan din namin ang anumang 
depositong gagawin ninyo ng dolyar kada dolyar hanggang $20 para sa taon ng eskuwela ito.
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PANGKALAHATANG-IDEYA NG PROGRAMA
Ang mga Kindergarten to College (“K2C”) account ay mga savings account na pandeposito lamang na binubuksan at pinapanatili ng Lungsod at County 
ng San Francisco (“ang Lungsod”) upang matulungan ang mga mag-aaral na naka-enroll sa mga nakikilahok na paaralan at grado ng San Francisco 
Unified School District (“SFUSD”) na makaipon para sa kolehiyo o iba pang edukasyon pagkatapos ng sekundarya. Maaaring maghulog sa account ng 
mag-aaral ang mag-aaral at ang kanyang mga kapamilya at kaibigan.

Pinapanatili ng Lungsod ang mga K2C account sa Citibank, N.A. (“Citibank”). Lumalaki ang mga account sa pamamagitan ng mga kontribusyon, regalo, 
insentibo, at scholarship. Maaaring suriin ng mga mag-aaral at ng kanilang magulang/tagapag-alaga ang balanse at kasaysayan ng transaksyon ng 
kanilang K2C account online sa www.k2csf.org.

MGA KONTRIBUSYON AT REGALO
Ang kontribusyon ay isang deposito ng pera sa K2C account ng isang mag-aaral, kapamilya, kaibigan, o iba pang tao para sa benepisyo ng mag-aaral. 
Inilalagay ang mga kontribusyon sa K2C account ng mag-aaral at maaaring mabilang para sa mga insentibong may kaugnayan sa pag-iipon. Ang regalo 
ay isang deposito ng mga pondo na inilalagay ng K2C program patungo sa K2C account ng mag-aaral sa ngalan ng isang third party, tulad ng isang 
kompanya, at hindi kwalipikadong mabilang para sa mga insentibong may kaugnayan sa pag-iipon.

Ang kabuuang kontribusyon at regalo na ihuhulog ng mag-aaral, kapamilya, at kaibigan ay hindi maaaring humigit sa $35,000. Ang mga pondong 
lalampas sa lifetime maximum na ito ay ibabalik sa nakatalang address.

MGA INSENTIBO AT SCHOLARSHIP
Ang mga insentibo ay mga pondong ibinibigay ng K2C na maaaring matanggap ng mag-aaral sa pamamagitan ng pagtugon sa mga partikular na halaga 
ng ipon o iba pang achievement. Maaaring igawad ang mga scholarship ng K2C o sa ngalan ng isang third party, batay sa mga partikular na akademikong 
pang-akademikong achievement o iba pang achievement.

Maaari lamang makatanggap ng mga insentibo at scholarship habang naka-enroll ang mag-aaral sa isang kwalipikadong paaralan o programa ng SFUSD. 
Lahat ng insentibo at scholarship ay nakadepende sa kondisyon ng pag-aaral pagkatapos ng sekundarya ng mag-aaral.

MGA PAGBABAYAD
Kapag handa na ang mag-aaral na gamitin ang kanyang pondo sa K2C para sa mga gastusin sa edukasyon pagkatapos ng sekundarya, dapat makipag-
ugnayan ang mag-aaral sa K2C sa k2c@sfgov.org. Kapag hindi nag-aral ang mag-aaral pagkatapos ng sekundarya hanggang sa edad na 25, ang lahat ng 
kontribusyon at regalo ay ibibigay ng K2C sa mag-aaral; lahat ng mga insentibo at scholarship ay ibabalik sa programa ng K2C. Ang mga mag-aaral na 
naglilingkod sa isang programa ng pambansang serbisyo, tulad ng US Military, Peace Corps o AmeriCorps, ay maaaring ipagpaliban ang pagtanggap ng 
kanilang pondo nang isang taon para sa bawat taon ng serbisyo, nang hindi lalagpas sa limang taon o hanggang sa pagsapit nila sa edad na 30.

MGA MAAGANG PAG-WITHDRAW
Maaaring humiling ang mag-aaral na may edad na 18+ o magulang/tagapag-alaga ng menor de edad na mag-aaral ng maagang pag-withdraw ng ilan o 
lahat ng mga kontribusyon at regalo sa K2C account ng mag-aaral. Sa ganitong sitwasyon, dapat makipag-ugnayan ang mag-aaral o magulang/tagapag-
alaga sa K2C sa k2c@sfgov.org upang humingi ng form ng hindi kwalipikadong pag-withdraw. Para sa taon ng eskuwela 2020-2021, hindi maaalis ng 
maagang pag-withdraw ang mga insentibo. Ipoproseso ng K2C ang hiniling na pag-withdraw sa lalong madaling panahon, ngunit maaaring umabot ang 
proseso ng hanggang 30 araw.

PAG-ALIS SA DISTRITO NG PAARALAN
Kapag ang isang mag-aaral ay hindi na naka-enroll sa SFUSD, maaaring hilingin ng mag-aaral o ng kanyang magulang/tagapag-alaga na panatilihing 
bukas ang K2C account kung may mga kontribusyon at/o mga regalo sa account na may halagang hindi bababa sa $10. Para panatilihing bukas ang 
account, dapat beripikahin ng mag-aaral o ng magulang/tagapag-alaga ang kanilang address at magdeposito nang kahit isang beses lamang sa bawat 
taon ng kalendaryo. Ang anumang insentibo o scholarship na naipon noong naka-enroll pa sa SFUSD ang mag-aaral ay mananatili sa K2C account. 
Gayunpaman, hindi na magiging kwalipikado ang mag-aaral para sa mga bagong insentibo o scholarship.

Kung mas mababa sa $10 ang halaga ng mga kontribusyon at/o mga regalo sa account ng mag-aaral, isasara ang account, aabisuhan ang magulang/
tagapag-alaga ng mag-aaral, at ipapadala ang mga kontribusyon at regalo sa mag-aaral o kanyang tagapag-alaga. Ang lahat ng mga insentibo at 
scholarship ay babalik sa K2C program.

Maaaring magbago ang mga panuntunan ng K2C Program. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa K2C program, pumunta sa www.k2csf.org.

Ang K2C, K2C Kids to College (logo), Kids to College, at Kids 2 College (logo) ay mga nakarehistrong marka ng serbisyo ng The Sallie Mae Fund, isang mapagkawanggawang 
organisasyong tinataguyod ng Sallie Mae, Inc. Ang The Sallie Mae Fund, kabilang ang parent, mga kaanib, at mga subsidiyaryo nito, ay hindi kaanib ng Kindergarten to College 

Program ng Lungsod at County ng San Francisco. Bisitahin ang TheSallieMaeFund.org upang alamin pa.




