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Cách thức nhận phúc lợi hưu trí 
Cách bạn nhận phúc lợi hưu trí sẽ tùy thuộc vào tuổi 
của bạn và trạng thái công việc của bạn trong vai 
trò chăm sóc viên. 

 
 

Dưới 65 tuổi và vẫn 
đang làm chăm sóc 
viên 

 
Bạn đủ điều kiện hưởng phúc lợi hưu trí khi đủ 
65 tuổi. 

 
Dưới 65 tuổi và 
KHÔNG CÒN làm 
chăm sóc viên 

 
• Nếu đã qua 2 năm (24 tháng) VÀ số dư 

của bạn là $2.400 hoặc ít hơn, bạn có thể 
nhận được khoản thanh toán một lần. 

• Nếu bạn tiếp tục làm việc ở vai trò chăm 
sóc viên với một chủ lao động tham gia, 
bạn sẽ tự động nhận được khoản chi trả 
từ chủ lao động của mình mà không phải 
chờ 6 tháng. 

 
Trên 65 tuổi và vẫn 
làm chăm sóc viên 

 
Sau khi tài khoản của bạn có $2.400, bạn có thể 
bắt đầu nhận được khoản thanh toán hàng 
tháng là $100 trở lên, tùy thuộc vào tuổi và số 
dư tài khoản của bạn. 

 
Trên 65 và KHÔNG 
CÒN làm chăm sóc 
viên 

 
• Nếu tài khoản của bạn có ít hơn $2.400, 

bạn có thể nhận được khoản thanh toán 
một lần. 

• Nếu tài khoản của bạn nhiều hơn $2.400, 
bạn có thể nhận được khoản thanh toán 
hàng tháng là $100 trở lên, tùy thuộc vào 
tuổi và số dư tài khoản của bạn. 

 

Bạn có thể tìm thêm thông tin về SEIU 775 Secure Retirement Plan (Chương Trình Hưu Trí An 
Toàn SEIU 775) trong Tài Liệu của Chương Trình. Trong trường hợp có xung đột giữa thông tin 
này và tài liệu của Chương Trình, tài liệu của Chương Trình sẽ được ưu tiên áp dụng. 

 
(Xem phần Giấy Tờ Chứng Minh về Độ Tuổi Được Chấp Nhận). 

https://www.myseiubenefits.org/wp-content/uploads/2020/07/03a-2020-07-01-Restatement-of-SEIU-775-SRP-FINAL-1.pdf
https://www.myseiubenefits.org/wp-content/uploads/2020/07/03a-2020-07-01-Restatement-of-SEIU-775-SRP-FINAL-1.pdf
https://www.myseiubenefits.org/wp-content/uploads/2020/10/SRT-Milliman-Age-Verification-Form.pdf

