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Pagsagawa ng Posibleng Workplace Retirement
Savings para sa Lahat ng mga taga California
Ang Problema:

bagong batas ng pederal na mas

Napakaraming mga hadlang na umiiral

maraming taga-bigay ng IHSS ang

upang mapanatili ang mga masisipag

maaaring makaipon para sa

na tagabigay ng In-Home Supportive

pagreretiro.

Services (IHSS) para makapag-ipon
mula sa - o kahit na nag-iisip – sa
pagreretiro.

Paano Makilahok:
Ang mga tagabigay ng IHSS ay
maaaring mag-sign up ng direkta at

Ang Solusyon:

makapag-set up ng mga awtoma-

Ang CalSavers, ay ang bagong

tikong kontribusyon mula sa kanilang

programa sa pag-ipon sa pagreretiro

account sa bangko.

ng mga taga California na idinisenyo
upang matiyak na ang lahat ng mga

Tatagal lamang ng ilang minuto upang

taga – California ay may madaling

makapagsimula.

paraan upang makaipon para sa
kanilang hinaharap. Ang mga

Maaari kang mag-sign up sa online sa

taga-bigay ng IHSS ay maaaring

saver.calsavers.com O, i-download

magpatala ng direkta at tiniyak ng

ang aming mobile app.

Para sa karagdagang impormasyon

Sundan kami sa

Lun – Biy 8:00 a.m. – 8:00 p.m. PT

Mga Bagong Pagkakataon para
sa Mga Tagabigay ng IHSS

Paano ito Gumagana
Ginawang Simple ang Pag-iipon
• Madaling makapagpatala sa online o sa
pamamagitan ng telepono
• Karaniwang pagpipilian ang Roth IRA

• Pag-access ng account sa online, sa
pamamagitan ng app, o sa pamamagitan
ng telepono

(post-tax), o maaaring pumili ang mga

May Pananagutan

nag-iipon ng Traditional IRA (pre-tax)

• Pinamamahalaan ng propesyonal, na
pangangasiwaan ng transparent Board

Madaling Pamumuhunan
• Pumili ng mga pamumuhunan mula sa
aming simpleng menu ng mga pagpipilian

Malalapitan
• Suporta at mga materyales sa maraming
wika

na pinamumunuan ng State Treasurer
• Lahat ng mga usapin na napag-usapan
sa publiko na may input ang stakeholder
• Pinagbuklod ng fiduciary duty at ng
misyong makatulong na mapabuti ang
seguridad ng pagreretiro para sa mga
nagtatrabahong taga California

• Noong 2019, binago ang mga batas ng
pederal upang matiyak na mas
maraming mga tagabigay ng IHSS ang
maaaring makaipon sa pagreretiro.
• Dati, ang kahirapan sa pagbabayad sa
pangangalaga ay HINDI pinapayagan
para makaipon sa pagreretiro.
• Ngayon, ang kahirapan sa mga
pagbabayad sa pangangalaga ay
maaaring maipon para sa pagreretiro
kasama ang CalSavers o anumang iba
pang klase ng pagreretiro
• Nangangahulugan na ang lahat ng mga
tagabigay ng lHSS, kabilang ang mga
tagabigay na naninirahan sa
tagatanggap, ay maaari na ngayong
makaipon ng mga kita para sa
pagreretiro.

Para sa karagdagang impormasyon

Sundan kami sa

Lun – Biy 8:00 a.m. – 8:00 p.m. PT

