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  Xem mặt sau để biết thêm thông tin 

1 Vui lòng truy cập vào www.seiu775.org để xem bản sao Thỏa ước thương lượng tập thể của bạn nhằm xác định số giờ nào đủ điều kiện cho khoản 
đóng góp. Thông thường, số giờ PTO và Đào tạo được bao gồm trong tổng số giờ đã báo cáo nhưng không được bao gồm trong số giờ đóng góp. 
2Thời gian nghỉ phục vụ dài hạn diễn ra sau 5 năm liên tục có báo cáo dưới 300 giờ. 
3 Năm thứ ba tham gia chương trình kết thúc vào ngày 28 tháng 02 năm 2019. 
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SEIU 775 Secure Retirement Plan (Chương trình hưu trí an toàn SEIU 775) là chương trình phúc lợi đầu tiên tại 
quốc gia dành cho nhân viên chăm sóc tại nhà! Mục tiêu của Secure Retirement Plan (Chương trình hưu trí an 
toàn) là giúp tăng mức độ an toàn tài chính khi bạn về hưu. Vào tháng 07 năm 2018, mức đóng góp tăng từ $0,25 
lên $0,50 mỗi giờ đủ điều kiện1. Mức tăng này sẽ được thể hiện trong bản sao kê hàng năm tiếp theo của bạn. 
 
Bản sao kê này thể hiện số dư tài khoản của bạn kể từ cuối năm thứ hai của chương trình hưu trí.  

 
Tổng số giờ đã báo cáo cho năm thứ 1 tham gia chương trình 1/3/16-28/2/17 xxx.xx 
Tổng số giờ đã báo cáo cho năm thứ 2 tham gia chương trình 1/3/17-28/2/18 xxx.xx 
Trạng thái: Chưa có quyền thụ hưởng 
 
Số dư tài khoản cuối năm trước kể từ 28/2/2017 $ 205,64 
Cộng thêm khoản đóng góp của nhân viên $ 136,57 
Cộng thêm tiền lãi $ 12,42  
Trừ đi chi phí $ - 21,73 
Số dư tài khoản cuối năm mới kể từ 28/2/2018 $ 332,90 

 
1. Tổng số giờ đã báo cáo – Số giờ chăm sóc đã báo cáo trong hai năm đầu tiên của chương trình. Bạn 

phải báo cáo 300 giờ mỗi năm tham gia chương trình trong 3 năm mà không nghỉ phục vụ dài hạn2 để 
có quyền thụ hưởng chương trình này.  

2. Trạng thái – Bạn có quyền thụ hưởng chương trình này sau khi làm việc tối thiểu 300 giờ mỗi năm, 
trong 3 năm3. Để rút một khoản trợ cấp, bạn phải có quyền thụ hưởng và đến tuổi về hưu thông 
thường là 65 tuổi. 

3. Số dư tài khoản cuối năm trước – Đây là số dư tài khoản của bạn kể từ cuối năm tham gia chương 
trình trước.  

4. Khoản đóng góp của công ty – Đây là khoản đóng góp áp dụng với bạn theo Thỏa ước thương lượng 
tập thể1. Tất cả các khoản đóng góp vào chương trình đều do công ty bạn chi trả. 

5. Tiền lãi – Giá trị này thể hiện mức tăng trong giá trị tài khoản của bạn nhờ doanh lợi đầu tư và thu 
nhập lợi tức kiếm được trong chương trình. Người được ủy thác của Secure Retirement Trustees (Quỹ 
hưu trí an toàn) chỉ đạo việc đầu tư trong chương trình này. 

6. Chi phí – Giá trị này thể hiện mức giảm trong giá trị tài khoản của bạn do chi phí vận hành chương 
trình. Các chi phí này liên quan đến việc quản lý tài khoản của người tham gia. 

7. Số dư cuối năm – Đây là số dư tài khoản của bạn kể từ ngày 28 tháng 02 năm 2018.  
 
Nếu bạn có thắc mắc liên quan đến nội dung của bản sao kê hoặc chương trình này, vui lòng liên hệ với Chuyên 
gia về hưu trí của chúng tôi theo số 1-866-770-1917 và chọn lựa chọn 3, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều giờ Thái 
Bình Dương, thứ Hai-Thứ Sáu. Bạn cũng có thể tham khảo thông tin trên www.myseiubenefits.org/retirement.   
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THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ KHOẢN TRONG KỲ SAO KÊ 

Ngày làm 
việc 

Công ty đóng góp Số giờ đủ 
điều kiện1 

Tổng  
Số Giờ 

17/03 Công ty SRT   
17/04 Công ty SRT   
17/05 Công ty SRT   
17/06 Công ty SRT   
17/07 Công ty SRT   
17/08 Công ty SRT   
17/09 Công ty SRT   
17/10 Công ty SRT   
17/11 Công ty SRT   
17/12 Công ty SRT   
18/01 Công ty SRT   
18/02 Công ty SRT   

 TỔNG   
 

Dữ liệu trong bản sao kê này dựa trên báo cáo của công ty và có thể thay đổi dựa trên thông tin về khoản đóng 
góp sau đó, điều khoản của Chương trình, Lệnh mối quan hệ gia đình đủ điều kiện và bằng chứng nộp cùng với 
đơn xin thụ hưởng trợ cấp của bạn. Bản sao kê này không được kiểm tra. Các điều chỉnh theo kiểm tra trong giai 
đoạn này sẽ thể hiện trong bản sao kê tiếp theo. 

 
 

Чтобы прочитать это письмо на русском языке, перейдите по ссылке 
www.myseiubenefits.org/retirement/statement/russian 

如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 ，如 如 如  www.myseiubenefits.org/retirement/statement/chinese 
Para leer una copia de esta carta en español, ingrese en www.myseiubenefits.org/spanish 

Để đọc bức thư này bằng tiếng Việt, hãy truy cập www.myseiubenefits.org/retirement/vietnamese 
한국어 본 편지를 한국어로 읽으시려면, www.myseiubenefits.org/retirement/korean로 가십시오 

 
NƠI NHẬN TRỢ GIÚP 

Trang 
web: www.myseiubenefits.org/retirement 
Điện 

thoại: 
1-866-770-1917 và chọn lựa chọn 3 

Gửi thư: Secure Retirement Plan Administrative Office 
C/O ZENITH-AMERICAN SOLUTIONS 
11724 NE 195th Street, Suite 300 
Bothell, WA 98011-8242 

 
Hã  liê  hệ ới hú  tôi ề iệ  th  đổi đị  hỉ để đả  bả  b  tiế  t  hậ  đ  bả   kê ủ  ì h   
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