
Các Cải Thiện Chương Trình 2022
   Người sắp hồi hưu hưởng một phần các 
phúc lợi cho mỗi năm mà họ đi làm

   Người lao động sống ngoài tiểu bang có 
thể quyết định không tham gia

   Vợ/chồng quân nhân có thể quyết định 
không tham gia

  Người lao động có thị thực không nhập cư 
có thể quyết định không tham gia

  Cựu chiến binh bị khuyết tật từ 70% trở lên 
có thể quyết định không tham gia

QUỸ CHĂM SÓC DÀI HẠN 
DÀNH CHO MỌI NGƯỜI.

7 trong 10 Người Sẽ Cần Chăm Sóc Dài Hạn.  
Quý Vị Có Chuẩn Bị?
Hầu hết chúng ta sẽ cần chăm sóc dài hạn nhưng không có cách để chi trả cho việc này. Quỹ WA 
Cares là một chương trình mới của tiểu bang lần đầu tiên thực hiện bảo hiểm chăm sóc dài hạn 
khả dụng dành cho tất cả cư dân Washington.
Với Quỹ WA Cares, quý vị có thể nhận được các dịch vụ và hỗ trợ chăm sóc dài hạn  
có giá trị lên đến $36,500 (được điều chỉnh hàng năm theo mức lạm phát) trong suốt cuộc đời 
của quý vị. 
Quỹ WA Cares là một khoản phúc lợi mà quý vị được hưởng giống như An Sinh Xã 
Hội bao trả dịch vụ chăm sóc tại nhà quý vị hoặc một cơ sở, cũng như sửa chữa nhà 
cửa, giao thức ăn, đi xe hơi và huấn luyện người chăm sóc. Quỹ WA Cares giúp bảo 
đảm rằng tất cả chúng ta có thể đủ khả năng chăm sóc dài hạn khi chúng ta cần.

Khoản Đóng Góp Quỹ WA Cares
Quỹ WA Cares được tự gây quỹ hoàn toàn bằng các khoản đóng góp của người lao 
động. Không giống như bảo hiểm chăm sóc dài hạn tư nhân, yêu cầu phí bảo hiểm 
ngay cả sau khi quý vị hồi hưu, quý vị chỉ đóng góp vào Quỹ WA Cares trong khi quý 
vị đi làm. Khoản đóng góp sẽ ngưng lại vào thời điểm quý vị nghỉ việc.

Hưởng Các Phúc Lợi Của Quý Vị
Quý vị được hưởng các phúc lợi trọn đời bằng cách đóng góp ít nhất 10 năm mà không 
gián đoạn từ 5 năm trở lên. Quý vị cũng có thể hưởng các phúc lợi nếu quý vị đã đóng 
góp 3 trong 6 năm qua vào thời điểm quý vị nộp đơn. Những người sinh trước năm 
1968 có thể được hưởng phúc lợi trọn đời đến 10% toàn  
bộ số tiền phúc lợi cho mỗi năm mà họ đóng góp.

Vì Sao Đóng Góp?
WA Cares Bảo Toàn Tiền Tiết Kiệm Của Quý Vị
Sử dụng các phúc lợi WA Cares của quý vị – không phải 
chương trình 401k hoặc tiết kiệm trọn đời của quý vị –  
để bao trả các nhu cầu chăm sóc dài hạn của quý vị. 

WA Cares Cho Phép Quý Vị Chọn Lựa 
Wới WA Cares, một người thân có thể trở thành một người 
chăm sóc được trả lương của quý vị hoặc quý vị có thể thuê 
mướn một hộ lý chăm sóc tại nhà. Quý vị cũng có thể chi 
trả các dịch vụ cải thiện nhà cửa, giao thức ăn và nhiều hơn.

WA Cares Bảo Vệ Gia Đình Quý Vị
Khi quý vị cần chăm sóc, quý vị sẽ có quyền tiếp cận một 
hộ lý chuyên nghiệp chăm sóc tại nhà, để vợ/chồng hoặc 
con trưởng thành của quý vị sẽ không phải nghỉ việc để 
chăm sóc cho quý vị.

Phúc lợi WA Trung Bình 
$52,075/năm

Khoản Đóng Góp  
Trung Bình
$302/năm

CÁC NGÀY CHÍNH
Ngày 1 Tháng  
Một, 2023
Các đơn xin mở 
dành cho các nhóm 
mới đủ điều kiện để 
được miễn trừ. 

Ngày 1 Tháng  
Bảy, 2023
Khoản đóng góp  
bắt đầu. Cá nhân  
tự làm chủ có thể 
quyết định tham gia.

Ngày 1 Tháng  
Bảy, 2026
Các phúc lợi sẽ có 
sẵn cho những cá 
nhân đủ điều kiện, 
đủ tư cách.

Truy cập wacaresfund.wa.gov 
để tìm hiểu thêm về việc 
hưởng và yêu cầu các phúc  
lợi của quý vị.

Email 
wacaresfund@dshs.wa.gov
Điện Thoại
844-CARE4WA

TÌM HIỂU THÊM VỀ CÁC THẮC MẮC

http://www.wacaresfund.wa.gov/
mailto:wacaresfund%40dshs.wa.gov?subject=

