
 *Չափանիշներին Համապատասխանությունը սահմանվում է Տեղական Հսկողության Ֆինանսավորման Բանաձևով: 
Կալիֆորնիայի Երեխաների Ներդրումային և Զարգացման Խնայողությունների Ծրագիրը (CalKIDS) երեխաների խնայողական հաշվի ծրագիր է, որը 
կառավարվում է ScholarShare Ներդրումային Խորհրդի՝ Կալիֆորնիա նահանգի գործակալության կողմից: CalKIDS-ը իրավասու մասնակիցներին կտրամադրի 
խնայողական հաշիվներ քոլեջի համար, ներառյալ սկզբնական ավանդներ և այլ հնարավոր խթաններ, որոնք կօգնեն վճարել ապագա որակավորված 
բարձրագույն կրթության ծախսերը: CalKIDS-ի մասին ավելին իմանալու կամ ծրագրից ամբողջությամբ հրաժարվելու համար խնդրում ենք ծանոթանալ Ծրագրի 
Տեղեկատվական Ուղեցույցին CalKIDS.org կայքում: CalKIDS-ի մասնակիցները կարող են նաև ստեղծել անհատական հաշիվներ ScholarShare 529, California’s 529 
Քոլեջի Խնայողական Ծրագրով:
Կալիֆորնիայի ScholarShare 529 Քոլեջի Խնայողական Ծրագրի, դրա ներդրումային նպատակների, հարկային արտոնությունների, ռիսկերի և ծախսերի մասին 
ավելին իմանալու համար, խնդրում ենք ծանոթանալ Ծրագրի Նկարագրությանը՝ ScholarShare529.com կայքում: Կարդացեք այն ուշադիր։ Կապ հաստատեք ձեր 
հայրենի նահանգի հետ՝ իմանալու համար, թե արդյոք նահանգը առաջարկում է հարկային կամ այլ արտոնություններ, ինչպիսիք են ֆինանսական օգնությունը, 
կրթաթոշակային ֆոնդեր կամ պաշտպանությունը պարտատերերից՝ սեփական 529 ծրագրում ներդրումներ կատարելու համար: Դիմեք ձեր իրավաբանական 
կամ հարկային մասնագետին հարկային խորհրդատվության համար: Ծրագրում կատարվող ներդրումները ոչ ապահովագրված են, ոչ երաշխավորված, և առկա 
է ներդրումների կորստի ռիսկ: Եթե գումարները չեն օգտագործվում որակավորված բարձրագույն կրթության ծախսերի համար, կարող է կիրառվել դաշնային 
10% տուգանք եկամուտների վրա (ինչպես նաև դաշնային և նահանգային եկամտահարկերը): Ոչ որակավորված գումարի դուրսբերումները կարող են նաև 
ենթակա լինել Կալիֆորնիայի լրացուցիչ 2,5% եկամտահարկի: TIAA-CREF Tuition Financing, Inc. (TFI), Ծրագրի Ղեկավար: TIAA-CREF Individual & Institutional 
Services, LLC, Անդամ FINRA, դիստրիբյուտոր և տեղաբաշխող Կալիֆորնիայի ScholarShare 529-ի համար: FBR-2577235PR-E1224P

Ավելին իմանալու և հասկանալու 
համար, թե արդյոք ձեր երեխան 
համապատասխանում է 
չափանիշներին, այցելեք  
CalKIDS.org այսօր:

CalKIDS-ը կարող է 
օգնել սկսել քոլեջի 

խնայողությունները 
ձեր երեխաների 

համար:
Անվճար 

գումարով 
քոլեջի 

համար:

CalKIDS-ը Կալիֆորնիայի նահանգի նոր ծրագիր է, որը ծրագրի 
չափանիշներին համապատասխանող ընտանիքներին անվճար գումար է 
տրամադրում քոլեջի համար: Կալիֆորնիայի նորածինները կարող են ստանալ մինչև 100 ԱՄՆ 
դոլար, իսկ Կալիֆորնիայի հանրային դպրոցի ծրագրի չափանիշներին համապատասխանող 
աշակերտները կարող են ստանալ մինչև 1,500 ԱՄՆ դոլար:* CalKIDS-ը ստեղծվել է, 
որպեսզի օգնի ընտանիքներին սկսել իրենց քոլեջի խնայողությունների ծրագիրը և մեծացնի 
բարձրագույն կրթության հասանելիությունը:


