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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 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. 
2 Bất kỳ số giờ nào đủ điều kiện cho khoản đóng góp. 
3 Nếu trước khi nhận được một giờ, bạn trải qua thời gian nghỉ phục vụ dài hạn, thì quy tắc thụ hưởng mới chỉ áp dụng cho những khoản đóng góp 

vào tài khoản của bạn sau khi bạn tham gia lại chương trình với tư cách người tham gia. Tất cả các khoản đóng góp trước thời gian nghỉ phục vụ dài 

hạn sẽ bị mất. Thời gian nghỉ phục vụ dài hạn diễn ra sau 5 năm liên tục có báo cáo dưới số giờ bắt buộc để có quyền thụ hưởng. 

Kính gửi Người tham gia! 

SEIU 775 Secure Retirement Plan (Chương trình hưu trí an toàn SEIU 775) là chương trình phúc lợi đầu tiên trong nước, 
hướng đến chăm sóc viên. Mục tiêu của Secure Retirement Plan (Chương trình hưu trí an toàn) là tăng mức độ an toàn 
tài chính khi bạn về hưu.  

Khi chương trình bắt đầu vào tháng 3/2016, khoản đóng góp nhận được cho mỗi giờ đủ điều kiện1 là 0,23 đô la. Theo 
thời gian, khoản đóng góp tăng lên từ 0,25 - 0,5 đô la. Kể từ tháng 7/2019, khoản đóng góp hiện đã tăng từ 0,5 - 0,65 đô 
la tùy vào tổng số giờ bạn làm việc cho chủ lao động.  

Sau khi nghiên cứu trải nghiệm mà chương trình gặp phải trong 3 năm đầu tiên, Hội đồng ủy thác của chương trình 
Secure Retirement (Hưu trí an toàn) đã phê duyệt một số thay đổi đối với chương trình của bạn, có hiệu lực từ ngày 1 
tháng 7 năm 2019, nhằm giảm thiểu chi phí và nâng cao trải nghiệm của người tham gia. Các thay đổi này bao gồm 3 cải 
tiến quan trọng dành cho những người đã tham gia chương trình trước ngày 1 tháng 7 năm 2019: 

1. Thụ hưởng tự động – Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, bạn sẽ được thụ hưởng phúc lợi 
100% mọi lúc. Quy tắc này áp dụng cho bạn nếu bạn có ít nhất 1 giờ vào hoặc sau ngày 1 tháng 7 
năm 20193. 

2. Nhờ nhiều quy tắc hưu trí linh hoạt khác, các nhân viên ở độ tuổi từ 65 trở lên với số tiền tối thiểu 
trong tài khoản là 2.400 đô la có thể nhận được khoản thanh toán hưu trí hàng tháng trong khi vẫn 
làm việc với vai trò chăm sóc viên. 

3. Chỉ định người thụ hưởng – Hiện tại, chương trình cho phép những người tham gia đã lập gia đình 
(có sự chấp thuận của vợ/chồng) có thể chỉ định người thụ hưởng mà họ chọn để nhận phúc lợi 
dành cho người còn sống. 

Tài liệu chương trình tóm tắt cập nhật có tại www.myseiubenefits.org/retirement và bao gồm thông tin bổ sung về 
những thay đổi này.  

Bạn cũng nên truy cập Chương trình của tôi tại myplanbg.org để xem lại trạng thái thụ hưởng, xác nhận địa chỉ hiện 
tại và cập nhật thông tin người thụ hưởng của mình.  

Cảm ơn vì tất cả những việc bạn đã làm. Phục vụ bạn chính là niềm vinh hạnh và cơ hội đối với chúng tôi.  

Secure Retirement Trustees 
Để nhận trợ giúp: 

 
 

Thông tin tài khoản của bạn: 
Thông tin chung về chương trình: 

www.myplanbg.org 
www.myseiubenefits.org/retirement 
 

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