
 

Thư Gửi Người Tham Gia Mới có Hiệu Lực từ Ngày 1 Tháng 2 Năm 2020 
 

Kính gửi Người tham gia Secure Retirement Plan: 

Chúc mừng bạn đã hoàn thành 6 tháng phục vụ quá trình tham gia và hiện là thành viên của chương 
trình! Điều này có nghĩa là bạn sẽ bắt đầu nhận được các khoản đóng góp vào tài khoản hưu trí của 
mình. Bạn có quyền thụ hưởng toàn bộ tài khoản của mình bất cứ lúc nào. 

Secure Retirement Plan là chương trình phúc lợi đầu tiên trong nước, hướng tới nhân viên chăm sóc 
tại nhà, với mục tiêu tăng mức độ an toàn tài chính cho những thành viên của SEIU 775 khi họ về hưu.  

Chúng tôi rất vui mừng khi được chia sẻ với bạn Tài Liệu Tóm Tắt Chương Trình của Secure Retirement 
Plan. Tài liệu này sẽ cung cấp thông tin tổng quan về chương trình. Bạn nên đọc và giữ lại tài liệu này 
cùng với tất cả giấy tờ sổ sách quan trọng của mình.  

Sau đây là lịch sử tóm lược về chương trình:  

Các mốc thời gian trong lịch sử chương trình 

1. Ngày bắt đầu đóng góp theo Thỏa Ước Thương Lượng Tập Thể 2015-2017  1/7/2015 
2. Ngày chương trình có hiệu lực  1/3/2016 
3. Bạn có thể tìm thấy thông tin bằng tiếng Anh về chương trình  

trên web www.myseiubenefits.org/retirement  28/2/2017 
4. Những thay đổi trong chương trình ảnh hưởng đến quy tắc tham gia và thụ hưởng  1/7/2019 
5. Bạn có thể tìm thấy thông tin bằng tiếng Anh về tài khoản của mình  

trên web www.myplanbg.org 1/7/2019 
   

 

Bạn cũng nên truy cập My Plan 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 của chúng tôi.  
 

Secure Retirement Trustees 
 

Để nhận trợ giúp: 

Thông tin tài khoản của bạn: www.myplanbg.org 

Thông tin chung về chương trình www.myseiubenefits.org/retirement 

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



Tài Liệu Tóm Tắt Chương Trình chứa bản tóm tắt bằng tiếng Anh về các quyền và quyền lợi của bạn theo 
Chương Trình Hưu Trí An Toàn SEIU 775. Nếu bạn có thắc mắc về nội dung của bất kỳ phần nào trong 
cuốn sách này, vui lòng liên hệ Văn Phòng Hành Chính của chúng tôi theo số điện thoại 1-866-770-1917 
và chọn tùy chọn 3, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều theo Giờ Thái Bình Dương, từ thứ Hai đến thứ Sáu để 
được hỗ trợ. 


