
 امکان ایجاد پس انداز بازنشستگی در محل کار برای ھمھ مردم
کالیفرنیا

مشکل:
 موانع بسیاری بر سر راه پس انداز

 - یا حتی تصور – بازنشستگی برای
 ارائھ کنندگان خدمات پشتیبانی در منزل

(IHSS) وجود داشت.

راه حل:
 CalSavers، برنامھ پس انداز

 بازنشستگی جدید کالیفرنیا، بھ این
 منظور طراحی شده است تا اطمینان

 حاصل شود کھ ھمھ مردم کالیفرنیا راھی
 آسان برای پس انداز آینده خود دارند.

 ارائھ کنندگان IHSS می توانند مستقیماً
 ثبت  نام کنند و قوانین جدید فدرال تضمین
 می کند کھ ارائھ کنندگان IHSS بیشتری

 می توانند برای بازنشستگی پس انداز
کنند.

نحوه شرکت:
 ارائھ کنندگان IHSS  می توانند مستقیماً

 ثبت نام کرده و سھم خود را بھ طور
خودکار از حساب بانکی خود تنظیم کنند.

 فقط چند دقیقھ طول می کشد تا شروع
کنید.

 شما می توانید بھ صورت آنالین در
 saver.calsavers.com ثبت نام

 کنید یا برنامھ تلفن ھمراه ما را بارگیری
کنید.

(855) 650-6918www.calsavers.com

clientservice@calsavers.com

@CalSavers

CalSavers

برای اطالعات ببیشتر ما را دنبال کنید در

دوشنبھ-جمعھ 8:00 صبح - 8:00 بعدازظھر ساحل غربی



چگونھ کار می کند

 • در سال 2019، قوانین فدرال تغییر کرد تا
IHSS اطمینان حاصل شود کھ ارائھ کنندگان 
 بیشتری می توانند برای بازنشستگی پس انداز

کنند.
 • پیش از این، پرداخت ھای مربوط بھ سختی

 مراقبت، جزو موارد مجاز برای پس انداز
بازنشستگی نبودند.

 • در حال حاضر، پرداخت ھای مربوط بھ
 سختی مراقبت را می توان برای بازنشستگی
 با CalSavers یا ھر وسیلھ بازنشستگی

دیگری پس انداز کرد.
 • این بدان معنی است کھ ھمھ ارائھ کنندگان

 IHSS ، از جملھ ارائھ دھندگانی کھ باھم زندگی
 می کنند، اکنون می توانند درآمد خود را برای

بازنشستگی پس انداز کنند.

فرصت ھای تازه برای ارائھ 
IHSS کنندگان

(855) 650-6918www.calsavers.com

clientservice@calsavers.com

@CalSavers

CalSavers

پس انداز آسان شده است
• ثبت نام آسان بھ صورت آنالین یا تلفنی
 • گزینھ استاندارد IRA Roth (پس از

IRA مالیات) ، یا پس اندازکنندگان می توانند 
سنتی (قبل از مالیات) را انتخاب کنند

سرمایھ گذاری آسان
 • سرمایھ گذاری را از منوی ساده گزینھ ھای

ما انتخاب کنید.

در دسترس
• موارد و پشتیبانی چند زبانھ

 • دسترسی بھ حساب آنالین، از طریق برنامھ
تلفن ھمراه یا، تلفن

پاسخگو
 • بھ صورت حرفھ ای مدیریت می شود، با

نظارت ھیئت مدیره شفاف بھ ریاست خزانھ 
دار دولت

 • ھمھ موضوعات بھ صورت عمومی با نظرات
ذینفع بررسی می شود

 • بھ وظیفھ و مأموریت محولھ برای کمک
 بھ بھبود امنیت بازنشستگی برای کارگران

کالیفرنیا محدود شده است

برای اطالعات ببیشتر ما را دنبال کنید در

دوشنبھ-جمعھ 8:00 صبح - 8:00 بعدازظھر ساحل غربی


