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Mga Nanalo sa Paligsahan sa Sining ng K2C sa  

Ika-5 Baitang! 

 
Pagbati sa mga nanalo sa Paligsahan sa Sining ng K2C sa Ika-5 
Baitang ngayong taon! Ang tema ngayong taon ay "Pagbabago 
sa Mundo." Kabilang sa mga hurado ngayong taon ay ang 
Ingat-Yaman ng San Francisco na si José Cisneros, SFUSD, 
Citibank, Asian Art Museum at ang ating sariling tauhan  
ng K2C. 
 

1. Unang Parangal: Kayla, Ulloa ES  
2. Ikalawang Parangal: Jiahui, Edwin at Anita Lee 

Newcomer School  
3. Ikatlong Parangal: Mabella, Sutro ES  

 

Nakatanggap ang ating mga nanalo sa buong lungsod ng 
mga scholarship na nagkakahalaga ng $325, $225 at $125, 
ayon sa kanilang parangal, sa kanilang mga account sa K2C. 
Nakatanggap ang mga panalo sa paaralan ng mga 
scholarship na $25 para sa bawat isa. Maraming salamat sa 
mga hurado at sa lahat ng nakilahok! 
 

Tingnan ang mga Entry Dito 

 
 

Larawan sa itaas: Unang parangal na entry, 
Kayla 

 

 
  

https://sfgov.org/ofe/k2c-5th-grade-art-contest-winners


Mga Nanalo sa Paligsahan sa Tula ng K2C sa  

Gitnang Paaralan! 
 

Higit sa kalahati ng mga Gitnang Paaralan ng SFUSD ang 
nakilahok sa unang Paligsahan sa Tula sa Gitnang Paaralan 
ng K2C. Ang bawat panalo sa paaralan ay nakatanggap ng 
Scholarship ng K2C na $100. Ang mga nakakuha ng tatlong 
pinakamataas na parangal sa buong lungsod ay 
nakatanggap ng karagdagang $500, $400, at $300 na 
scholarship. Kabilang sa mga hurado ngayong taon ay ang 
Ingat-Yaman ng San Francisco na si José Cisneros, SFUSD, 
Citibank, dating Poet Laureate ng San Francisco na si Jack 
Hirschman, at tauhan ng K2C.  
 

1. Unang Parangal: Quincy, Hoover MS  
2. Ikalawang Parangal: Sophia, Roosevelt MS  
3. Ikatlong Parangal: Brooke, Francisco MS  

 
Maraming salamat sa lahat ng nakilahok at salamat sa 
ating mga hurado! Pagbati rin sa lahat ng ating mga 
panalo sa paaralan at sa buong lungsod!  
Ang galing-galing niyo!! 
 
Tingnan ang mga Entry Dito 

Larawan sa itaas: Unang parangal na entry, 
Quincy 

 

 

 
 

 

News Ticker ng K2C 
 

 

Kabuuang bilang ng mga Account sa SFUSD: 42,795  
Kabuuang bilang ng nag-iipon: 8,312  
Rate ng Nag-iipon: 19.4%  
Kabuuang naipon ng mga mag-aaral, mga pamilya: $4.7 milyon  
Kabuuan sa mga account: $7.9 milyon  
Kabuuang bilang ng mga online user: 5,088  
Mga Paaralang May Nangungunang Rate ng Nag-iipon: 
Elementary/K-8 na Paaralan: Buena Vista Horace Mann K-8  
Gitnang Paaralan: Herbert Hoover Middle School  
Mataas na Paaralan: Lowell High School 

 

 

 
  

https://sfgov.org/ofe/k2c-6th-8th-poetry-contest-winners


Mahahalagang Link 
 

 Tingnan ang 
Balanse 

 Nakalimutan ang 
Account #? 

 Bisitahin ang 
k2csf.org 

 

 

 
 

Pambansang Araw para Turuang Mag-ipon ang  

Mga Bata 
 

Noong Abril 24, 2020 ay ang Pambansang Araw para 
Turuang Mag-ipon ang Mga Bata at kahit na lumipas 
na ito, hindi pa huli para maunawaan ng iyong anak 
ang kahalagahan ng pag-iipon, para sa kolehiyo, 
regalo para sa pamilya o kaibigan, o regalo para sa 
sarili man ito. Kausapin sila tungkol sa mga paraan 
kung paano sila makakapag-ipon o ipakita sa kanila 
kung magkano na ang kanilang naipon para sa 
kolehiyo sa kanilang account sa K2C. 

 
 

 
 

Tampok Bawat Buwan 
Ano ang Gagawin Kung Gusto Mo ng Aso, Pero Wala kang Aso? 

 

 
 
Si Lucas, isang mag-aaral ng Miraloma Elementary 
School sa ika-5 baitang, ay dati pang gusto ng alagang 
aso, kaya nagdesisyon siyang magtrabaho sa 
pamamagitan ng paglalakad kay Kelsie, ang alagang aso 
ng kanilang kapitbahay! Iniipon niya ang bahagi ng 
perang kinikita niya sa kanyang K2C account para sa 
kanyang pagpasok sa kolehiyo! Isa itong panalo para kay 
Lucas ngayon at para sa kanyang hinaharap! 
 
Gusto ka naming itampok at ang iyong kuwento! 
Magpadala sa amin ng email sa k2c@sfgov.org na may 
paksa na "Saver Story" para sabihin sa amin kung bakit 
ka nag-iipon, paano ka nag-iipon, kailan ka nagsimulang 
mag-ipon, o kahit anong tungkol sa iyo o sa pakikilahok 
ng iyong anak sa K2C.  

Lucas at Kelsie 
  

https://mysavingsaccount.com/account/k2c
https://mysavingsaccount.com/account/k2c
http://newbusiness.sfgov.org/k2caccountlookup/
http://newbusiness.sfgov.org/k2caccountlookup/
http://www.k2csf.org/
http://www.k2csf.org/
mailto:K2C@sfgov.org


 
 

Magtanong sa Mag-aaral! 
 

 

 
 
Maaaring hikayatin ng sinuman ang mga hangarin ng isang bata. 
Magbibigay kami ng mungkahing tanong kada buwan na maaari 
ninyong itanong sa mga mag-aaral na kilala ninyo! 
 
Ang Tanong sa Buwan na Ito: Paano mo gustong baguhin ang 
mundo? 

 

 
 

Mayo 1, Ang Araw ng Pambansang Pagpapasya  

ng Kolehiyo! 
 

 
 

Si Milo, na pumapasok sa Ruth Asawa School of 
the Arts, ay nagpaplanong pumasok sa Pratt 

ngayong taglagas 

 
 
Ayon sa tradisyon, Mayo 1 ang araw kung kailan dapat 
magpasya ang mga nasa huling taon ng mataas na 
paaralan kung saang kolehiyo niya nais pumasok. Kahit na 
hindi pa handa ang iyong anak para sa desisyong iyon 
ngayon, kausapin siya tungkol sa aling paaralan 
pagkatapos ng sekundaryo ang maaaring nais niyang 
pasukan. Magpadala sa amin ngayong buwan ng Mayo ng 
litrato ng iyong anak na suot ang kulay ng kaniyang 
kolehiyo sa hinaharap o nakabihis bilang ang kaniyang 
sarili sa hinaharap. Ipadala ito sa aming email sa 
K2C@sfgov.org at ipo-post namin ito sa aming  
Facebook page! 

 

 
  

mailto:K2C@sfgov.org


Mga Sulat sa Iyo 
 

 

Dahil sa pagsara ng mga paaralan, ang mga Ulat ng Aktibidad 
ng K2C para sa tagsibol na semestre ay direktang ipapadala sa 
pamamagitan ng sulat sa inyong mga tahanan sa Mayo. 
Hanapin ito sa inyong mailbox! 

 

 
 

Pagpapalawak ng Ating Pakikipag-ugnayan 
 

Ang K2C ay mayroon nang Facebook page sa wikang Espanyol, 
Instagram, at magsisimula itong makipag-ugnayan sa mga pamilya 
sa pamamagitan ng text. Mas marami pang paraan para manatiling 
may kaalaman ang lahat! 

 
 

 
 

Pang-emergency na Pag-withdraw 
 

 

Para sa mga pamilyang may ipon sa K2C at may 
kinakaharap na mga mahirap na pinansyal na 
sitwasyon dahil sa pandemya ng COVID-19, 
available ang pang-emergency na pag-withdraw 
ng mga ipon. Pumunta sa website ng K2C upang 
mag-download ng form ng kahilingan para sa 
Hindi Kwalipikadong Pag-Withraw. Mag-click Dito 
Para sa Form 

  

http://www.facebook.com/K2CLatino
http://www.instagram.com/K2CSF
https://sfgov.org/ofe/sites/default/files/2020-04/English_COVID%20Non%20Qualfied%20withdrawal%20request%20form%20200415.pdf
https://sfgov.org/ofe/sites/default/files/2020-04/English_COVID%20Non%20Qualfied%20withdrawal%20request%20form%20200415.pdf


 
 

Financial Literacy Night sa Hoover Middle School 
 

 

Sa unang bahagi ng taong ito, nag-organisa ang Hoover Middle 
School ng Financial Literacy Night (Gabi para sa Kasanayan sa 
Pananalapi) para sa mga pamilya nito, kung saan inanyayahan 
ang Parents for Public Schools (PPS) at Kindergarten to College 
(K2C) upang magbigay ng mga batayang kaalaman sa pagtuturo 
sa mga bata tungkol sa pamamahala ng pera, kasama ng mga 
paraan sa pag-iipon at pagbabayad para sa kolehiyo. Gusto ng 
mga pamilya ng marami pa! Kaya magpaplano pa ang K2C ng 
mga karagdagang workshop sa parating na taong pampaaralan. 
Abangan ang mga karagdagang detalye! 

 

 
 

Alam Niyo Ba. 
 

Gumawa ang mga pamilya ng 26,602 indibidwal na 
deposito sa kanilang mga account sa K2C sa nakaraang 
taong pampaaralan, mula Hulyo 2018 hanggang Hunyo 
2019? 

 
 

  



 

 
 
    

  
Suportahan ang K2C 
Ikaw man ay isang magulang/ 
tagapag-alaga ng isang kasalukuyang 
mag-aaral, isang tagapangasiwa ng 
paaralan, o miyembro ng komunidad, 
maraming paraan upang suportahan 
ang K2C. Sumali sa amin! 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

       
 

 
 

Kindergarten to College | City and County of SF | Office of the Treasurer | P.O. Box 7338 | San Francisco | CA | 94102 
3-1-1 (sa SF) o 415-701-2311  

www.k2csf.org 

 

Maging isang K2C Ambassador 

Kumuha/Magbahagi ng 
Newsletter 

Magboluntaryo sa K2C 

Mag-donate sa K2C 

http://www.k2csf.org/
http://instagram.com/k2csf
mailto:k2c@sfgov.org
https://visitor.r20.constantcontact.com/manage/optin?v=0017aa0wUARcS4YR4acQvm8MIqNZWiTtVBXo2PoyIUrkgH8D4VWG1jv5-UGVFLEsuGepuZ0TuMpcoUwUeMLSnMDEV7cMiJSbsrf3UxLm7NswZkFOq2r4IE4k8qMb-GK3TWiFSvRaAMnZa0zZ7YQDSQ_fg%3D%3D
https://visitor.r20.constantcontact.com/manage/optin?v=0017aa0wUARcS4YR4acQvm8MIqNZWiTtVBXo2PoyIUrkgH8D4VWG1jv5-UGVFLEsuGepuZ0TuMpcoUwUeMLSnMDEV7cMiJSbsrf3UxLm7NswZkFOq2r4IE4k8qMb-GK3TWiFSvRaAMnZa0zZ7YQDSQ_fg%3D%3D
https://docs.google.com/forms/d/1GmevWRUstYGpETCXckv8l2bO7YKWjHwKsjAaqUaOXhQ/viewform?edit_requested=true
http://give2sf.org/kindergarten-college-fund

