
 *Các tiêu chí xét điều kiện sẽ dựa trên Công Thức Quỹ Kiểm Soát Địa Phương. 
Chương trình California Kids Investment and Development Savings (Tiết Kiệm Đầu Tư và Phát Triển Trẻ Em California) (CalKIDS) là chương trình tài khoản 
tiết kiệm dành cho trẻ em do Hội Đồng Đầu Tư ScholarShare - một cơ quan của Tiểu Bang California quản lý. CalKIDS sẽ cung cấp cho những người tham 
gia đủ điều kiện các tài khoản tiết kiệm vào đại học, bao gồm tiền gửi hạt giống và các ưu đãi tiềm năng và các sáng kiến tiềm năng khác giúp chi trả các chi 
phí giáo dục đại học đủ điều kiện trong tương lai. Để tìm hiểu thêm về CalKIDS hoặc chọn hoàn toàn không tham gia chương trình, quý vị vui lòng tham khảo 
Hướng Dẫn Thông Tin Chương Trình tại CalKIDS.org. Người tham gia CalKIDS cũng có thể thiết lập các tài khoản cá nhân với Kế Hoạch Tiết Kiệm Đại Học 
ScholarShare 529, California’s 529.
Để tìm hiểu thêm về Kế hoạch tiết kiệm đại học ScholarShare 529 của Tiểu Bang California, sáng kiến đầu tư, lợi ích, rủi ro về thuế và chi phí của 
chương trình, vui lòng tham khảo Mô Tả Chương Trình tại ScholarShare529.com. Vui lòng tham khảo kỹ thông tin. Kiểm tra với tiểu bang nơi quý 
vị sinh sống để tìm hiểu xem tiểu bang đó có áp dụng các ưu đãi về thuế hoặc ưu đãi khác, chẳng hạn như trợ cấp tài chính, quỹ học bổng hoặc 
được bảo vệ khỏi các chủ đầu tư khi đầu tư vào chương trình 529. Quý vị vui lòng tham khảo ý kiến của chuyên gia pháp lý hoặc thuế của mình 
để nắm rõ thông tin. Các khoản đầu tư vào Chương Trình không được bảo hiểm cũng như không được đảm bảo và có nguy cơ thua lỗ đầu tư. 
Nếu số tiền trợ cấp không được sử dụng vào các chi phí giáo dục đại học đủ điều kiện, quý vị sẽ bị phạt 10% thuế liên bang trên khoản tiền nhận 
được (cũng như thuế thu nhập liên bang và tiểu bang). Các yêu cầu rút lại không đủ điều kiện có thể chịu thêm 2,5% thuế California đối với khoản 
tiền nhận được. TIAA-CREF Tuition Financing, Inc. (TFI), Giám Đốc Chương Trình. TIAA-CREF Individual & Institutional Services, LLC, Thành Viên 
FINRA, nhà phân phối và bảo lãnh cho chương trình ScholarShare 529 của California. FBR-2577235PR-E1224P

CalKIDS là chương trình mới của Tiểu Bang California nhằm 
trợ cấp miễn phí việc học đại học cho các gia đình đủ điều kiện. 
Trẻ sơ sinh ở California có thể nhận tới $100 và các học sinh trường 
công đủ điều kiện ở California có thể nhận tới $1.500.* CalKIDS được xây dựng 
nhằm giúp các gia đình bắt đầu kế hoạch tiết kiệm và tăng cơ hội tiếp cận với 
chương trình giáo dục đại học.

Để tìm hiểu thêm thông tin  
và xem con quý vị có đủ điều  
kiện hay không, hãy truy cập  
CalKIDS.org ngay hôm nay!

CalKIDS  
có thể giúp quý vị  

khởi động kế hoạch  
tiết kiệm cho chương  

trình học đại học  
của con mình. Với cơ hội 

miễn phí học 
đại học!


