$WWDFKPHQW

Chương Trình CalSavers, Tạo Ra Khoản Tiết Kiệm
Khi Nghỉ Hưu Tại Nơi Làm Việc Có Thể Cho Tất Cả
Người Dân California
Vấn Đề:

mới của liên bang sẽ bảo đảm thêm

Có quá nhiều rào cản tồn tại khiến các

nhiều người cung cấp IHSS nữa, có thể

người cung cấp Dịch Vụ Trợ Giúp Tại

tiết kiệm cho việc nghỉ hưu.

Nhà (IHSS) làm việc chăm chỉ không
tiết kiệm được - hoặc thậm chí tưởng
tượng về việc - nghỉ hưu.

Làm Cách Nào Để Tham Gia:
Những người cung cấp dịch vụ IHSS có
thể ghi danh trực tiếp và thiết lập các

Giải Pháp:

khoản đóng góp tự động từ trương

CalSavers, chương trình tiết kiệm hưu

mục ngân hàng của họ.

trí mới của California được thiết kế để

Chỉ mất vài phút để bắt đầu.

bảo đảm tất cả người dân California có

Quý vị có thể ghi danh trực tuyến tại

một cách tiết kiệm dễ dàng cho tương

saver.calsavers.com Hoặc tải xuống

lai của họ. Các người cung cấp dịch vụ

ứng dụng di động của chúng tôi.

IHSS có thể ghi danh trực tiếp và luật

Để biết thêm thông tin

Hãy theo dõi chúng tôi tại
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Chương Trình Này Hoạt Động Ra Sao
Việc Tiết Kiệm Được Thực Hiện
Đơn Giản
• Dễ dàng ghi danh trực tuyến hoặc qua
điện thoại

Có Trách Nhiệm
• Được quản lý một cách chuyên nghiệp,
với sự giám sát của Hội Đồng minh bạch
do Viên Thủ Quỹ Tiểu Bang chủ trì

• Tùy chọn tiêu chuẩn Roth IRA (sau khi trừ

• Tất cả các vấn đề được thảo luận kỹ lưỡng

thuế) hoặc người tiết kiệm có thể chọn

trước công chúng với ý kiến đóng góp

IRA Truyền Thống (trước khi trừ thuế)

của cổ đông

Đầu Tư Dễ Dàng
• Chọn các khoản đầu tư từ danh mục tùy
chọn đơn giản của chúng tôi.

Có Thể Truy Cập
• Hỗ trợ đa ngôn ngữ và tài liệu
• Truy cập tài khoản trực tuyến, thông qua
ứng dụng hoặc qua điện thoại

Để biết thêm thông tin

• Bị ràng buộc bởi nhiệm vụ ủy thác và sứ
mệnh để giúp cải thiện an sinh hưu trí cho
những người California đang đi làm

Các Cơ Hội Mới cho Người Cung
Cấp Dịch Vụ IHSS
• Vào năm 2019, luật liên bang đã được
thay đổi để bảo đảm, thêm người cung
cấp dịch vụ IHSS có thể tiết kiệm để nghỉ
hưu.
• Trước đây, các khoản trả lương chăm sóc
khó khăn đã KHÔNG được phép tiết kiệm
để nghỉ hưu.
• Nay, các khoản trả lương chăm sóc khó
khăn có thể được tiết kiệm để nghỉ hưu
bằng CalSavers hoặc bằng bất cứ
phương tiện hưu trí nào khác
• Điều này có nghĩa là các người cung cấp
dịch vụ IHSS, kể cả những người cung cấp
dịch vụ sống chung nhà, nay có thể tiết
kiệm thu nhập để nghỉ hưu.

Hãy theo dõi chúng tôi tại
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