
 *Ang pagiging kwalipikado ay tinutukoy ng Local Control Funding Formula. 
Ang California Kids Investment and Development Savings Program (CalKIDS) ay isang programa ng account sa pag-iipon para sa mga bata, na pinangangasiwaan ng 
ScholarShare Investment Board, isang ahensya ng Estado ng California. Bibigyan ng CalKIDS ang mga kwalipikadong kalahok ng mga account sa pag-iipon sa kolehiyo, 
kabilang ang mga seed deposit at iba pang potensyal na insentibo, para makatulong na magbayad para sa mga kwalipikadong gastos sa mas mataas na edukasyon sa 
hinaharap. Upang matuto nang higit pa tungkol sa CalKIDS o ganap na mag-opt out sa programa, pakitingnan ang Gabay sa Impormasyon ng Programa sa CalKIDS.org. 
Ang mga kalahok ng CalKIDS ay maaari ding magtatag ng mga indibidwal na account gamit ang ScholarShare 529, 529 College Savings Plan ng California.
Upang matuto nang higit pa tungkol sa ScholarShare 529 College Savings Plan ng California, ang mga layunin nito sa pamumuhunan, mga benepisyo sa buwis, mga 
panganib, at mga gastos, pakitingnan ang Paglalarawan sa Planong ScholarShare529.com. Basahin ito nang mabuti. Tingnan sa iyong estado ng tahanan para 
malaman kung nag-aalok ito ng buwis o iba pang mga benepisyo tulad ng tulong pinansyal, mga pondo ng scholarship o proteksyon mula sa mga nagpapautang para 
sa pamumuhunan sa sarili nitong 529 na plano. Kumonsulta sa iyong legal o propesyonal sa buwis para sa pagpapayo sa buwis. Ang mga pamumuhunan sa Plano ay 
hindi naka-insure o ginagarantiyahan at may panganib na mawala ang pamumuhunan. Kung hindi ginagamit ang mga pondo para sa mga kwalipikadong gastusin sa 
mas mataas na edukasyon, maaaring mag-apply ang isang pederal na 10% na buwis sa multa sa mga kita (pati na rin ang mga buwis sa kita ng pederal at estado). 
Ang mga hindi kwalipikadong withdrawal ay maaari ding sumailalim sa karagdagang 2.5% na buwis sa California sa mga kita. TIAA-CREF Tuition Financing, Inc. (TFI), 
Tagapamahala ng Plano. TIAA-CREF Individual & Institutional Services, LLC, Miyembro ng FINRA, distribyutor at underwriter para sa ScholarShare 529 ng California. 
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Ang CalKIDS ay isang bagong programa mula sa Estado 
ng California na nagbibigay sa mga kwalipikadong pamilya 
ng libreng pera para sa kolehiyo. Ang mga bagong silang sa 
California ay maaaring makatanggap ng hanggang $100 at ang mga 
kwalipikadong mag-aaral sa pampublikong paaralan ng California ay maaaring 
makatanggap ng hanggang $1,500.* Ang CalKIDS ay ginawa upang tulungan 
ang mga pamilya na simulan ang kanilang plano sa pag-iipon para sa kolehiyo 
at dagdagan ang access sa mas mataas na edukasyon.

Para matuto nang higit pa at  
upang malaman kung kwalipikado 
ang anak mo, bisitahin ang  
CalKIDS.org ngayon!

Makakatulong ang  
CalKIDS na simulan  

ang pag-iipon mo para 
sa pagkokolehiyo ng  

iyong mga anak.
Sa libreng  

pera para sa 
kolehiyo!


