
Ինչպես աշխատավայրում կենսաթոշակային 
խնայողությունները հնարավոր դարձնել 
բոլոր կալիֆորնիացիների համար:

Խնդիրը՝
Չափից շատ խոչընդոտներ կան՝ 

քրտնաջան աշխատող Տնային 

Աջակցության

Ծառայությունների (IHSS)

մատակարարների համար՝ 

կենսաթոշակի համար 

խնայելու կամ դա անգամ 

պատկերացնելու համար։ 

Լուծումը՝ 
CalSavers-ը՝ Կալիֆորնիայի 

կենսաթոշակային 

խնայողությունների նոր 

ծրագիրը, նախատեսված է 

ապահովել, որ Կալիֆորնիայի 

բոլոր բնակիչներն իրենց 

ապագայի համար խնայելու 

հեշտ միջոց ունեան: IHSS 

մատակարարները կարող են 

ուղղակիորեն անդամակցել, իսկ 

դաշնային նոր օրենսդրությունն 

ապահովում է, որ ավելի շատ IHSS 

մատակարարներ կարողանան խնայել 

կենսաթոշակի համար։ 

Ինչպես մասնակցել.
IHSS մատակարարները 

կարող են ուղղակիորեն 

գրանցվել և կատարել 
ավտոմատ վճարումներ իրենց 

բանկային հաշվից։ 

Սկսելու համար մի քանի րոպե է 

հարկավոր։ 

Կարող եք գրանցվել առցանաց՝ 
saver.calsavers.com կայքում, կամ 

ներբեռնեք մեր բջջային ծրագիրը։
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Ինչպես է դա աշխատում՝
Հեշտացված 
խնայողություններ

• Հեշտ անդամագրում առցանց
կամ հեռախոսով։

• Roth IRA (հարկից հետո)

սովորական տարբերակ, կամ

խնայողները կարող են ընտել

Traditional IRA (նախքան հարկը)։

Հեշտ ներդրումներ
• Ներդրումներ ընտրեք մեր

տարբերակների պարզ մենյուից։

Հասանելիություն
• Բազմալեզու աջակցություն

և նյութեր։ 
• Առցանց հաշվի հասանելիություն՝

հավելվածի կամ հեռախոսի

միջոցով։

Հաշվետվություն 
• Մասնագիտորեն 

կառավարվում է վերահսկվող 
կայուն աշխատող Խորհրդի 
կողմից, որը ղեկավարում է 
Նահանգի գանձապահը։ 

• Բոլոր հարցերը քննարկվում են 
հանրայնորեն՝ հաշվի առնելով 
շահագրգիռ կողմերի կարծիքը։ 

• Պարտավորված է վստահված 
պարտականությամբ և 
առաքելությամբ՝ օգնելու 
բարելավել կենսաթոշակային 
անվտանգությունն աշխատող 
Կալիֆորնիացիների համար։ 

Նոր հնարավորություններ 
IHSS  մատակարարների 
համար։

• 2019թ.-ին դաշնային օրենքները
փոփոխվեցին՝ ապահովելով, որ
ավելի շատ IHSS
մատակարարներ կարողանան
խնայել կենսաթոշակի համար։

• Նախկինում, խնամքի վճարների
դժվարությունը թույլ ՉԷՐ տալիս
խնայել կենսաթոշակի համար։

• Այժմ, խնամքի վճարները կարելի է
խնայել կենսաթոշակի համար՝
CalSavers-ի կամ կենսաթոշակային
խնայողության ցանկացած այլ
միջոցով։

• Դա նշանակում է, որ բոլոր IHSS
մատակարարները, ներառյալ
տանը բնակվող
մատակարարներն, այժմ կարող
են խնայել եկամուտները
կենսաթոշակի համար։
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