Quỹ WA Cares là gì?

Quỹ WA Cares là một quỹ mới mà tất cả chúng ta đều đóng góp khi đang
làm việc. Thông qua quỹ này, chúng ta có thể tiếp cận việc chăm sóc dài
hạn khi chúng ta cần.

WA Cares Hoạt Động Như Thế Nào?

Quỹ Chăm
Sóc Dài Hạn
Dành Cho
Mọi Người.

Phúc Lợi

Quý vị có thể nhận được các dịch vụ và hỗ trợ có giá trị lên đến $36,500 (được điều chỉnh hàng năm
theo mức lạm phát) trong suốt cuộc đời của quý vị. Quý vị chọn cách thức sử dụng các phúc lợi của quý
vị – ví dụ: quý vị có thể thuê một hộ lý chăm sóc tại nhà, chi trả cho một thành viên gia đình, sửa đổi nhà
cửa hoặc được chăm sóc trong một môi trường nội trú hoặc viện dưỡng lão. Bất kỳ người nào cần trợ
giúp ít nhất ba hoạt động sinh hoạt hàng ngày, như ăn uống, tắm rửa hoặc đi vệ sinh, đã đáp ứng các
tiêu chuẩn cung cấp dưới đây là hội đủ điều kiện.

Đóng Góp

WA Cares hoàn toàn tự gây quỹ bằng các khoản đóng góp của người lao động. Phí bảo hiểm là 0.58%
(tiền lương của quý vị x 0.0058). Đối với thu nhập thông thường của người lao động là $52,075, phí bảo
hiểm sẽ là $302/năm. Để có được các phúc lợi, quý vị phải đóng góp ít nhất 10 năm (không gián đoạn
từ 5 năm trở lên) hoặc đã đóng góp 3 trong 6 năm qua vào lúc nộp đơn xin hưởng các phúc lợi.

Chúng Ta Có Được Bảo Hiểm Trong Tương Lai

Bảo Vệ Tiền Tiết Kiệm Hồi Hưu
Của Quý Vị

7 trong 10 người của chúng ta sẽ
cần chăm sóc dài hạn. Medicare
không chi trả dịch vụ này. Với WA
Cares, hầu hết chúng ta sẽ không
cần phải rút hết tiền tiết kiệm trọn
đời để được chăm sóc.

Bảo Vệ Gia Đình Quý Vị
Hầu hết chúng ta đều không thể
đủ khả năng chăm sóc dài hạn
khi chúng ta cần. Những người
thân yêu của chúng ta cuối cùng
phải chi trả – hoặc cung cấp –
việc chăm sóc mà chúng ta cần.

Người lao động không muốn tham gia WA Cares
sẽ cần mua bảo hiểm tư nhân. Phí bảo hiểm tư
nhân có thể đắt hơn nhiều và phải trả cho đến
ngày quý vị qua đời hoặc cần chăm sóc và có thể
khó có đủ khả năng về một khoản thu nhập cố
định. Còn WA Cares cung cấp bảo hiểm khả dụng
và quý vị sẽ ngưng đóng góp vào ngày quý vị hồi
hưu. Khi so sánh chi phí, hãy so sánh chi phí trọn
đời – chứ không phải chi phí – hàng năm.

Những người chăm sóc gia đình thường phải giảm
bớt số giờ làm việc, từ chối thăng tiến hoặc nghỉ
việc, hy sinh chương trình bảo đảm phúc lợi hồi
hưu và kinh tế của riêng họ. Với WA Cares, quý vị
và gia đình quý vị sẽ có tiền để thuê một nhân viên
chăm sóc chuyên nghiệp nếu quý vị muốn như thế
hoặc một người thân yêu có thể là nhân viên chăm
sóc có hưởng lương của quý vị.

Các Ngày Chính

Tìm Hiểu Thêm

Ngày 01 Tháng Mười, 2021 – Ngày 31 Tháng
Mười Hai, 2022
Cửa sổ để nộp đơn xin miễn trừ bảo hiểm.
Ngày 31 Tháng Mười, 2021
Hạn cuối để có bảo hiểm tư nhân nhằm hội đủ
điều kiện được miễn trừ trọn đời.
Ngày 01 Tháng Một, 2022
Phí bảo hiểm bắt đầu cho người lao động. Tự làm
chủ có thể quyết định tham gia bảo hiểm.
Ngày 01 Tháng Một, 2025
Các phúc lợi sẽ có sẵn cho các cá nhân đủ điều
kiện và có phẩm chất.

Truy cập vào wacaresfund.wa.gov và quý vị sẽ
nhận được giải đáp các thắc mắc của quý vị tại
wacaresfund.wa.gov/learn-more
Tham gia hội thảo trên web phát trực tiếp. Các
phiên họp được tổ chức hàng tuần. Xem các ngày
tại wacaresfund.wa.gov/learn-more

