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Trang Chủ | http://www.wacaresfund.wa.gov/ 

 

QUỸ WA CARES 

Bảo đảm tất cả cư dân Washington có quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc dài hạn khả dụng khi họ 

cần. 

 

MỘT BƯỚC TIẾN MẠNH 

Cơ Quan Lập Pháp Washington đã thiết lập phúc lợi bảo hiểm chăm sóc dài hạn cho tất cả 

người lao động đủ điều kiện để xác định và giải quyết cơn khủng hoảng chăm sóc dài hạn trong 

tương lai. 

 

 VÌ SAO ĐIỀU ĐÓ QUAN TRỌNG 

• XÁC ĐỊNH VÀ GIẢI QUYẾT NHU CẦU 

o 7 trong 10 cư dân Washington hơn 65 tuổi sẽ cần các dịch vụ và hỗ trợ dài hạn 

trong suốt cuộc đời của họ. 

• GIẢM THIỂU GÁNH NẶNG GIA ĐÌNH 

o Những người chăm sóc gia đình nghỉ việc để chăm sóc một người thân yêu sẽ 

mất thu nhập và các phúc lợi y tế và hồi hưu của riêng họ.  

• GIỮ LẠI TIỀN TIẾT KIỆM CỦA QUÝ VỊ 

o Để chi trả việc chăm sóc dài hạn, nhiều người phải dùng hết tiền tiết kiệm của 

mình nhằm hội đủ điều kiện hỗ trợ tài chánh. 

• AN TÂM 

o Bằng cách đóng góp một số tiền nhỏ từ mỗi khoản lương khi chúng ta đang làm 

việc, tất cả chúng ta có thể chi trả dịch vụ chăm sóc dài hạn khi chúng ta cần. 

 

BẢO HIỂM CHĂM SÓC DÀI HẠN 

Theo luật này, các cá nhân sẽ có quyền tiếp cận số tiền phúc lợi trọn đời, nếu họ cần, họ có thể 
sử dụng đủ loại dịch vụ và hỗ trợ dài hạn.   

 
Tìm Hiểu Thêm Về WA Cares 
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Giới Thiệu Về Quỹ WA Cares | http://www.wacaresfund.wa.gov/about-the-wa-cares-fund/ 

 
GIỚI THIỆU VỀ QUỸ WA CARES 

Tiểu Bang Washington là tiểu bang đầu tiên trên toàn quốc triển khai cách thức thực hiện chăm 

sóc dài hạn khả dụng cho tất cả người lao động trong tiểu bang khi họ già đi. 

Quỹ WA Cares FundSM là một quỹ mới mà tất cả chúng ta đều đóng góp khi đang làm việc và 

thông qua đó, chúng ta có thể tiếp cận việc chăm sóc dài hạn khi chúng ta cần.

 

CÓ MỘT CÁCH THỨC TỐT HƠN. 

• ĐÓNG GÓP 

o Bắt đầu từ Tháng Một 2022, người lao động ở Washington sẽ chi trả lên đến 

$0.58 cho mỗi $100 của số tiền kiếm được. 

o Mỗi người lao động đều đóng góp – sở làm thì không. 

o Nếu quý vị tự làm chủ, quý vị có thể quyết định tham gia vào quỹ Tín Thác. 

o TÌM HIỂU VỀ QUYỀN ĐƯỢC HƯỞNG  

• PHÚC LỢI 

o Bắt đầu từ Tháng Một 2025, mỗi người hội đủ điều kiện nhận phúc lợi có thể tiếp 

cận các dịch vụ và hỗ trợ được ước tính lên đến $36,500.  

o TÌM HIỂU VỀ CÁC PHÚC LỢI 

• VIỆC HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

o Để hội đủ điều kiện nhận phúc lợi, quý vị phải đáp ứng các phẩm chất nhất định. 

o TÌM HIỂU VỀ VIỆC HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

 

TIẾN TRÌNH ĐẠO LUẬT TÍN THÁC LTSS 

• 2019 

o Thống Đốc Inslee đã ký Đạo Luật Tín Thác thành luật (RCW 50B.04). 

• 2022 

o Các cư dân Washington đang làm việc bắt đầu chi trả phí bảo hiểm 

• 2025 

o Các phúc lợi bắt đầu cho những người thụ hưởng đủ điều kiện. 

 

TÌM HIỂU THÊM VỀ CÁC PHÚC LỢI. 

IN TỜ RƠI VÌ SAO WA CARES (PDF) 
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Vì Sao WA Cares? | http://www.wacaresfund.wa.gov/why-wa-cares/  

 

TÌNH HÌNH HIỆN TẠI 

Việc chăm sóc dài hạn đắt tiền, không được Medicare bao trả và hầu hết chúng ta sẽ không có 

tiền tiết kiệm để chi trả việc này. Bảy trong 10 người của chúng ta sẽ cần chăm sóc dài hạn 

trong suốt cuộc đời của chúng ta và ngày nay, hầu hết những người lớn tuổi hơn cuối cùng phải 

dựa vào các thành viên gia đình để chăm sóc cho họ hoặc tự làm cho bản thân mình nghèo khổ 

để hội đủ điều kiện hưởng Medicaid. 

• Mẹ tôi đã 80 tuổi và cứ bị té ngã tại nhà. Hiện nay, bà bị gãy tay. Bà sống một mình và 

không có gia đình ở thị trấn để trợ giúp.  

• Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho các con trưởng thành của tôi, chúng còn phải 

chăm sóc các con nhỏ của mình. Nhưng tôi đang gặp khó khăn khi bước vào và bước ra 

khỏi bồn tắm và tôi sợ mình sẽ ngã. 

• Tôi sợ chứng mất trí của cha tôi ngày càng nặng hơn. Ông đặt đồ nhựa lên bếp và gần 

như thiêu trụi căn bếp của mình. Ông từ chối chuyển đến một cơ sở hoặc thuê mướn 

dịch vụ trợ giúp.  

• Cha tôi thực sự có thể dùng dụng cụ nhắc nhở dùng thuốc để duy trì trên lượng insulin 

của mình trước khi rơi vào tình trạng khủng hoảng và dùng bữa ăn dinh dưỡng để giữ 

cho huyết áp của mình ở mức thấp. 

Khi nhiều người trong chúng ta nhìn cha mẹ và ông bà của mình già đi, chúng ta bắt đầu tự hỏi 

"ai sẽ chăm sóc cho tôi khi tôi già và tôi sẽ có đủ khả năng chăm sóc như thế nào?" Quỹ WA 

Cares sẽ cung cấp cho chúng ta các giải pháp chọn lựa về cách thức chúng ta muốn được chăm 

sóc khi già đi và cách thức chi trả việc đó. 

 

WA CARES CÓ THỂ TRỢ GIÚP. 

TÌM HIỂU THÊM VỀ CÁC PHÚC LỢI 
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Các Phúc Lợi WA Cares | http://www.wacaresfund.wa.gov/wa-cares-benefits/  

 

CÁCH THỨC WA CARES GIÚP ÍCH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG WASHINGTON 

• KHẢ DỤNG 

o Quỹ WA Cares là một chương trình bảo hiểm chăm sóc dài hạn khả dụng cho tất 

cả cư dân Washington đang làm việc. 

• CHỌN LỰA 

o WA Cares trao quyền cho chúng ta kiểm soát cách thức và địa điểm mà chúng ta 

được chăm sóc dài hạn. 

• AN TÂM 

o Chúng ta không còn phải lo lắng về cách thức chúng ta sẽ đủ khả năng chi trả việc 

chăm sóc dài hạn khi già đi. 

 

PHÚC LỢI WA CARES 

Bắt đầu từ Tháng Một 2025, mỗi người hội đủ điều kiện nhận phúc lợi có thể tiếp cận các dịch 

vụ và hỗ trợ được ước tính lên đến $36,500. 

 

Giá trị danh nghĩa của phúc lợi này sẽ thay đổi theo thời gian 

 

CÁC DỊCH VỤ VÀ HỖ TRỢ 

Phúc lợi này sẽ hiện có được sử dụng cho một loạt các dịch vụ và hỗ trợ, như: 

• Chăm sóc cá nhân chuyên nghiệp tại nhà quý vị, cơ sở trợ sinh, nhà tập thể người 

lớn hoặc viện dưỡng lão 

• Thiết bị và công nghệ thích ứng giống như thiết bị trợ thính và dụng cụ nhắc nhở 

dùng thuốc 

• Đánh giá an toàn nhà ở 

• Huấn luyện và hỗ trợ cho các thành viên gia đình có hưởng lương và không lương để 

chăm sóc 

• Các bữa ăn được giao đến nhà 

• Phối hợp chuyển tiếp chăm sóc 

• Chăm sóc trí nhớ 
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• Sửa đổi môi trường như bờ dốc dành cho xe lăn 

• Hệ thống hồi đáp cá nhân khẩn cấp 

• Chăm sóc tạm thế cho những người chăm sóc gia đình 

• Phương tiện đi lại 

• Hỗ trợ chứng mất trí 

• Giáo dục và tư vấn 

 

TÌM HIỂU VỀ VIỆC HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
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Tìm Kiếm Các Phúc Lợi Của Quý Vị | http://www.wacaresfund.wa.gov/earning-your-benefits/  

 

Các phúc lợi WA Cares hoàn toàn được gây quỹ bởi phí bảo hiểm của người lao động. 

 

CÁC YÊU CẦU ĐÓNG GÓP 

Để hội đủ điều kiện hưởng các phúc lợi từ Quỹ WA Cares, chắc rằng quý vị đã làm việc và đóng 

góp vào quỹ: 

• Ít nhất mười năm vào bất kỳ thời điểm nào trong cuộc đời của quý vị mà không có 

sự gián đoạn từ năm năm trở lên trong vòng mười năm đó, hoặc 

• Ba trong sáu năm qua vào lúc quý vị nộp đơn xin hưởng phúc lợi, và 

• Ít nhất 500 giờ mỗi năm trong những năm đó. 

Để biết thêm thông tin về phí bảo hiểm Quỹ WA Cares, hãy tham khảo RCW 50B.04.080 và RCW 

50B.04.085.   

  

https://themeisle.com/themes/neve/
http://wordpress.org/
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=50B.04.080
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=50B.04.085
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=50B.04.085


Quỹ WA Cares và WA Cares là các nhãn hiệu dịch vụ của Bộ Y Tế và Xã Hội Tiểu Bang Washington. 
Copyright © 2021 DSHS – ALL RIGHTS RESERVED 

Neve | Được cung cấp bởi WordPress 
 

Nộp Đơn Xin Hưởng Các Phúc Lợi | http://www.wacaresfund.wa.gov/applying-for-benefits/  

 

Những người có nhu cầu về các dịch vụ và hỗ trợ dài hạn có thể bắt đầu nộp đơn xin hưởng các 

phúc lợi vào Tháng Một 2025. Để hội đủ điều kiện hưởng các phúc lợi, chắc rằng quý vị đã đáp 

ứng các yêu cầu đóng góp WA Cares trước thời gian quý vị nộp đơn. Quý vị cũng phải cần trợ 

giúp các hoạt động sinh hoạt hàng ngày. 

 

CÁC YÊU CẦU TRỢ GIÚP 

Để hội đủ điều kiện nhận được các phúc lợi, quý vị phải cần trợ giúp ít nhất ba hoạt động sinh 

hoạt hàng ngày, như:   

• Kiểm soát thuốc điều trị  

• Vệ sinh cá nhân 

• Ăn uống 

• Đi vệ sinh 

• Hoạt động chức năng nhận thức 

• Trợ giúp di chuyển 

• Chăm sóc cơ thể 

• Tắm rửa 

• Đi lại/di động 

• Mặc quần áo 

Quý vị phải được ít nhất 18 tuổi và là một cư dân Washington hiện tại để nhận các phúc lợi 

chăm sóc dài hạn.  
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Tự Làm Chủ Quyết Định Tham Gia | http://www.wacaresfund.wa.gov/self-employed-opt-in/  

 

Tự Làm Chủ? Tự đăng ký để hưởng các phúc lợi!  

Nếu quý vị tự làm chủ, quý vị có thể chọn tham gia và bảo vệ bản thân mình với các phúc lợi khả 

dụng như nhau hiện có cho người lao động khác ở Washington.  

 

Nhận được các phúc lợi của việc quyết định tham gia 

Khả dụng 

Nếu quý vị là một người kiếm được tiền từ việc tự làm chủ, WA Cares sẽ là yếu tố then chốt của 

quý vị đối với bảo hiểm chăm sóc dài hạn. Khoản đóng góp của quý vị cũng thấp như người lao 

động thông thường. Quý vị sẽ chi trả mức phí bảo hiểm hiện tại là 0.58 phần trăm:   

• Thu nhập ròng của quý vị.    

• Lương gộp, nếu có, được chi trả cho quý vị từ đơn vị doanh nghiệp của quý vị.  

Đó là khoảng $300 mỗi năm đối với người lao động trung bình ở Washington, ít hơn nhiều so 

với hầu hết bảo hiểm tư nhân.  

Phúc lợi  

• An tâm: Ngay khi quý vị có quyền được hưởng, quý vị sẽ được bảo hiểm chăm sóc 

dài hạn lên đến $36,500 trong suốt cuộc đời của quý vị. 

• An toàn tài chánh: Không giống như Medicaid, WA Cares không làm cho quý vị phải 

dùng hết tiền tiết kiệm của mình trước khi bảo hiểm có hiệu lực. 

• Chọn lựa: Quý vị quyết định cách thức và địa điểm để sử dụng các phúc lợi của quý 

vị. 

Việc hội đủ điều kiện  

Nếu quý vị có số tiền lương đủ điều kiện chương trình Nghỉ Phép Do Ốm và Gia Đình Có Hưởng 

Lương, số tiền lương này cũng sẽ hội đủ điều kiện WA Cares. Nói một cách khác, quý vị hội đủ 

điều kiện nếu quý vị là:  

• Một chủ sở hữu duy nhất. 

• Một bên góp vốn liên doanh hoặc một thành viên của công ty hợp danh.  

• Một thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC).  

• Một nhà thầu độc lập. Định nghĩa. 

• Nếu không thì sẵn sàng bắt đầu làm việc cho chính quý vị.   

https://themeisle.com/themes/neve/
http://wordpress.org/
https://paidleave.wa.gov/elective-coverage/
https://paidleave.wa.gov/elective-coverage/
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=50A.05.010


Quỹ WA Cares và WA Cares là các nhãn hiệu dịch vụ của Bộ Y Tế và Xã Hội Tiểu Bang Washington. 
Copyright © 2021 DSHS – ALL RIGHTS RESERVED 

Neve | Được cung cấp bởi WordPress 
 

 

Viên chức doanh nghiệp không được tự làm chủ. Xem chương trình Nghỉ Phép Do Bệnh và Gia 

Đình Có Hưởng Lương của Trung Tâm Trợ Giúp để biết thêm thông tin về các tập đoàn và công 

ty trách nhiệm hữu hạn.  

Tìm hiểu thêm  

Tôi quyết định tham gia như thế nào?  

Quý vị có thể quyết định tham gia ngay khi các đơn xin hiện có vào Tháng Một 2022.  

Cần thêm thông tin? 

Email wacaresfund@dshs.wa.gov và một thành viên của nhóm chúng tôi tại Sở Bảo Hộ Người 

Lao Động sẽ liên hệ với quý vị. 

Tin vui! Chúng tôi sẽ sẵn sàng giải đáp các thắc mắc của quý vị qua điện thoại vào cuối mùa 

hè. Chúng tôi sẽ cập nhật trang này khi dịch vụ điện thoại hiện có.  
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Miễn trừ | http://www.wacaresfund.wa.gov/private-insurance/  

 

Cách thức để biết xem việc miễn trừ có phù hợp với quý vị hay không 

Đã có một kế hoạch chăm sóc dài hạn?  

Người lao động có bảo hiểm chăm sóc dài hạn hiện có hoặc mua bảo hiểm tư nhân mới trước 

ngày 01 Tháng Mười Một, 2021 có thể nộp đơn xin miễn trừ bảo hiểm WA Cares. Nếu được 

chấp thuận, việc miễn trừ của quý vị sẽ có nghĩa là quý vị không bắt buộc phải chi trả phí bảo 

hiểm và sẽ vĩnh viễn không được hưởng các phúc lợi WA Care.   

Hãy nhớ, nếu đơn xin miễn trừ của quý vị được chấp thuận, quý vị sẽ vĩnh viễn không hội đủ 

điều kiện hưởng WA Cares. Điều này có nghĩa là quý vị có thể không bao giờ được tái đăng ký 

và quý vị sẽ bị nghiêm cấm nhận các phúc lợi WA Cares, ngay cả khi quý vị cần. 

Chọn lựa của quý vị là vĩnh viễn  

Quý vị không chắc rằng quý vị có muốn từ bỏ các phúc lợi WA Cares của mình hay không? Đây 

là một số điều để xem xét: 

• Quý vị chỉ chi trả phí bảo hiểm Quỹ WA Cares trong khi quý vị đang làm việc—không 

phải sau khi hồi hưu. Bảo hiểm chăm sóc dài hạn tư nhân thường yêu cầu chi trả liên 

tục. Nếu quý vị không duy trì, hợp đồng bảo hiểm của quý vị có thể chấm dứt và 

khiến cho quý vị không có bảo hiểm. Các cá nhân được chấp thuận miễn trừ sẽ 

không bao giờ hội đủ điều kiện hưởng các phúc lợi WA Care. 

• Các hợp đồng bảo hiểm nhóm, giống như các hợp đồng bảo hiểm do sở làm của quý 

vị cung cấp, có khả năng không theo cùng quý vị đến sở làm kế tiếp của mình. WA 

Cares sẽ cung cấp cho quý vị bảo hiểm với điều kiện là quý vị làm việc và hồi hưu ở 

tiểu bang Washington. 

• Bất kể tuổi tác hoặc tình trạng sức khỏe của quý vị, Quỹ WA Cares vẫn cung cấp bảo 

hiểm chăm sóc dài hạn khả dụng. Mức phí bảo hiểm hiện tại chỉ là 0.58 phần trăm 

thu nhập của quý vị. 

• Sau khi quý vị có quyền được hưởng đầy đủ, các phúc lợi WA Cares của quý vị sẽ 

hiện có khi quý vị cần, ngay cả sau khi quý vị hồi hưu từ 20 năm trở lên. Tìm hiểu 

thêm về quyền được hưởng vĩnh viễn. 

• Quý vị có thể hội đủ điều kiện hưởng các phúc lợi ngay cả khi quý vị không có quyền 

được hưởng vĩnh viễn. Tìm hiểu thêm về quyền được hưởng tạm thời. 

• Quý vị có thể bổ sung bảo hiểm WA Cares của quý vị vào bất kỳ lúc nào. Nếu quý vị 

chọn mua bảo hiểm chăm sóc dài hạn tư nhân nữa, quý vị vẫn còn nhận được các 

phúc lợi WA Cares. 
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• Quỹ WA Cares sẽ cho phép quý vị hoàn trả cho một thành viên gia đình đủ điều kiện 

để chăm sóc trong nhà của riêng quý vị, bao gồm vợ/chồng. Tìm hiểu thêm về các 

phúc lợi WA Cares. 

 

Nộp đơn xin miễn trừ 

Các yêu cầu  

Để nộp đơn xin miễn trừ vĩnh viễn, chắc rằng quý vị:  

• Đã mua một chương trình bảo hiểm chăm sóc dài hạn tư nhân đủ điều kiện trước 

ngày 01 Tháng Mười Một, 2021. Tìm hiểu thêm về các chương trình đủ điều kiện 

trên trang web của Văn Phòng Ủy Viên Bảo Hiểm.  

• Được ít nhất 18 tuổi.  

• Nộp đơn xin miễn trừ cho Sở Bảo Hộ Người Lao Động (ESD). Đơn xin miễn trừ sẽ 

hiện có bắt đầu từ ngày 01 Tháng Mười, 2021.  

ESD chỉ có thể chấp nhận đơn xin miễn trừ đến ngày 31 Tháng Mười Hai, 2022.  

Các bước kế tiếp  

ESD sẽ tái xét đơn xin của quý vị và thông báo cho quý vị biết quý vị có hội đủ điều kiện miễn 

trừ bảo hiểm WA Cares hay không.   

Nếu đơn xin của quý vị được chấp thuận 

Quý vị sẽ nhận được thư chấp thuận miễn trừ từ ESD, vào thời điểm mà quý vị sẽ: 

• Bị rời khỏi chương trình mà không có tùy chọn để tái đăng ký.  

• Bị truất quyền hội đủ điều kiện tiếp cận các phúc lợi WA Cares trong suốt cuộc đời 

của quý vị.  

• Bắt buộc phải trình thư chấp thuận miễn trừ của quý vị cho tất cả sở làm hiện tại và 

tương lai. Nếu quý vị không trình thư chấp thuận ESD của quý vị, các sở làm sẽ giữ lại 

phí bảo hiểm WA Cares không hoàn trả.  

Việc miễn trừ sẽ có hiệu lực vào quý sau khi đơn xin của quý vị được chấp thuận. 

 

Tìm hiểu thêm  

Cần thêm thông tin? 

Email wacaresfund@dshs.wa.gov và một thành viên của nhóm chúng tôi tại Sở Bảo Hộ Người 

Lao Động sẽ liên hệ với quý vị.  
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Tin vui! Chúng tôi sẽ sẵn sàng giải đáp các thắc mắc của quý vị qua điện thoại vào cuối mùa 

hè. Chúng tôi sẽ cập nhật trang này khi dịch vụ điện thoại hiện có.  

 

Thông Tin Sở Làm | http://www.wacaresfund.wa.gov/employers/  

 

Biết rằng có số tiền dành riêng để chi trả dịch vụ chăm sóc trong tương lai giúp cho nhân viên 

của quý vị an tâm hôm nay. Quỹ WA Cares cung cấp bảo hiểm chăm sóc dài hạn khả dụng hiện 

có cho tất cả người lao động Washington.  

 

Trách nhiệm của sở làm 

Thu hồi phí bảo hiểm 

Với tư cách là một chủ sở làm ở Washington, quý vị bắt buộc phải báo cáo mức lương và số giờ 

của nhân viên quý vị và chi trả phí bảo hiểm mỗi quý—trừ khi quý vị không có chi phí trả lương 

nhân viên trong quý đó. Bắt đầu ngày 01 Tháng Một, 2022, quý vị sẽ thu hồi phí bảo hiểm từ 

nhân viên quý vị theo cùng một cách mà quý vị hiện đang làm đối với chương trình Nghỉ Phép 

Có Hưởng Lương. Sở làm sẽ không chi trả bất kỳ phần nào trong các khoản đóng góp này cho 

nhân viên của họ.  

Không bảng lương? Không báo cáo. Quý vị không phải nộp báo cáo đối với các quý mà nhân 

viên quý vị không có số giờ làm việc hoặc lương bổng.  

Cần thêm thông tin về báo cáo? Kiểm tra thông tin hữu ích này từ chương trình Nghỉ Phép Do 

Bệnh và Gia Đình Có Hưởng Lương. Báo cáo WA Cares sẽ được tích hợp đầy đủ để cho quý vị 

thuận tiện.  

Theo dõi việc miễn trừ của nhân viên  

Miễn trừ là vĩnh viễn và nhân viên có thể không bao giờ quyết định tham gia trở lại, ngay cả khi 

họ đổi việc. Tuy nhiên, một số nhân viên có thể chọn nộp đơn xin miễn trừ và họ có trách 

nhiệm nộp đơn riêng lẻ của mình. Nếu được chấp thuận, họ cũng phải chịu trách nhiệm thông 

báo cho quý vị và cung cấp cho quý vị một bản sao thư chấp thuận của họ từ Sở Bảo Hộ Người 

Lao Động (ESD).   

Ngay khi được thông báo, sở làm không phải khấu trừ phí bảo hiểm WA Cares từ nhân viên 

đã cung cấp thư chấp thuận miễn trừ ESD. Sở làm cũng phải giữ một bảo sao thư chấp thuận 

của nhân viên để lưu hồ sơ. Tìm hiểu thêm về việc miễn trừ. 

Tiếp tục bảo hiểm chăm sóc dài hạn  
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Quý vị vẫn còn có tùy chọn để cung cấp bảo hiểm chăm sóc dài hạn tư nhân cho nhân viên quý 

vị nhưng họ có trách nhiệm quyết định xem có nộp đơn xin miễn trừ hay không. Quý vị không 

thể nộp đơn xin miễn trừ với tư cách đại diện cho nhân viên quý vị. 

 

 

Tìm Hiểu Thêm 

Kiểm tra bộ công cụ sở làm của chúng tôi  

Có rất nhiều điều cần biết về WA Cares và chúng tôi cam kết giúp quý vị trải nghiệm dễ dàng 

nhất có thể với thông tin và nguồn lực hữu ích.  

Bộ Công Cụ Sở Làm 

Đăng ký để nhận bản tin sở làm của chúng tôi 

Tiếp cận thông tin về WA Cares sẽ dễ dàng. Đó lý do vì sao chúng tôi cam kết sẽ thông báo cho 

quý vị. Kiểm tra bản tin sở làm của chúng tôi để biết thông tin mới nhất thường xuyên của WA 

Cares.  

Cần thêm thông tin? 

Email wacaresfund@dshs.wa.gov và một thành viên của nhóm chúng tôi tại Sở Bảo Hộ Người 

Lao Động sẽ liên hệ với quý vị.  

Tin vui! Chúng tôi sẽ sẵn sàng giải đáp các thắc mắc của quý vị qua điện thoại vào cuối mùa 

hè. Chúng tôi sẽ cập nhật trang này khi dịch vụ điện thoại hiện có.  
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Tham Gia Danh Sách Gởi Thư Của Chúng Tôi | http://www.wacaresfund.wa.gov/join-our-

mailing-list/  

 

Để đăng ký nhận thông tin mới nhất hoặc tiếp cận  tiếp các lựa chọn ưu tiên của khách hàng 

đăng ký, xin ghi thông tin liên hệ của quý vị dưới đây. 

1. Địa Chỉ Email 
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Tìm Hiểu Thêm | http://www.wacaresfund.wa.gov/learn-more/  

 

Hội thảo trên web phát trực tiếp  

Tham gia hội thảo trên web phát trực tiếp để tìm hiểu thêm về Quỹ WA Cares và quý vị sẽ được 

giải đáp các thắc mắc của mình. Không bắt buộc phải đăng ký tham gia trước. 

Quý vị có thể tham gia bất kỳ hội thảo trên web nào bằng cách truy cập vào các đường dẫn 

được liệt kê dưới đây và nhập thông tin cuộc họp sau đây: 

• ID Cuộc họp: 815 0646 1779 

• Mã mật khẩu: 547656 

Tháng Bảy 2021 Tháng Tám 2021 
Ngày 08 Tháng Bảy | 12pm-1pm Ngày 05 Tháng Tám | 12pm-

1pm 
Ngày 15 Tháng Bảy | 5pm-6pm Ngày 12 Tháng Tám | 5pm-6pm 
Ngày 22 Tháng Bảy | 12pm-1pm Ngày 19 Tháng Tám | 12pm-

1pm 
Ngày 29 Tháng Bảy | 5pm-6pm Ngày 26 Tháng Tám | 5pm-6pm 

 

 

Các câu hỏi thường gặp 

Các phúc lợi được cung cấp và nhu cầu chăm sóc 

Có giới hạn hàng ngày đối với các phúc lợi Quỹ WA Cares không? 

Quỹ WA Cares là một loại phúc lợi linh hoạt mà quý vị có thể sử dụng để đáp ứng cá nhu cầu 

chăm sóc của quý vị lên đến $36,500 mà không có giới hạn hàng ngày. 

Quỹ WA Cares sẽ cung cấp các dịch vụ nào? 

Quỹ WA Cares sẽ chi trả dịch vụ chăm sóc mà quý vị cần, được thực hiện tại nhà hoặc trong một 

cơ sở.  Quý vị có thể thuê hộ lý chăm sóc tại nhà và chi trả cho một thành viên gia đình đủ điều 

kiện (bao gồm vợ/chồng) để chăm sóc.  Quý vị có thể sử dụng tiền bạc một cách linh hoạt để 

quý vị có thể sửa đổi nhà cửa giúp quý vị đi lại tốt hơn, chi trả cho việc đánh giá an toàn nhà 

cửa để quý vị có thể ngăn ngừa việc té ngã có thể tránh được và có các bữa ăn được giao đến 

tận nhà quý vị.  Quý vị có thể mua trang thiết bị, thiết bị trợ giúp, dụng cụ nhắc nhở dùng thuốc 

và chi trả chi phí phương tiện đi lại phòng khám bác sĩ.  Nếu quý vị đang được hỗ trợ bởi một 

người chăm sóc gia đình không lương, quý vị có thể thuê hộ lý chăm sóc tại nhà để cho họ nghỉ 

ngơi hoặc giúp các thành viên gia đình quý vị được huấn luyện để họ cảm thấy được hỗ trợ.  Chỉ 
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có một số dịch vụ mà Quỹ WA Cares sẽ cung cấp.  Các hỗ trợ khác bao gồm hỗ trợ chứng mất 

ngủ, chăm sóc trí nhớ, chuyển tiếp chăm sóc, hệ thống hồi đáp khẩn cấp cá nhân và nhiều hơn.  

Số tiền $36,500 thường sẽ kéo dài bao lâu? 

Hai mươi giờ chăm sóc tại nhà mỗi tuần trong một năm chi phí phải trả khoảng $32,000 ở Tiểu 

Bang Washington.  Thân chủ DSHS có nhu cầu chăm sóc dài hạn thông thường sử dụng 96 giờ 

mỗi tháng.  Quỹ WA Cares có thể trợ cấp tài chánh đầy đủ cho các gia đình đang bỏ tiền túi để 

chăm sóc dài hạn tại nhà trong suốt một năm và khoản trợ cấp đáng kể cho các cá nhân được 

chăm sóc trong môi trường cư trú.  Theo AARP, 48% người cần chăm sóc dài hạn mà họ chỉ cần 

từ một năm trở xuống. 

Bộ sẽ quyết định xem tôi có nhu cầu chăm sóc dài hạn hay không? 

DSHS sẽ hỏi quý vị các câu hỏi về hoạt động sinh hoạt hàng ngày của quý vị và hỗ trợ mà quý vị 

cần.  Nếu quý vị cần trợ giúp ít nhất ba hoạt động sinh hoạt hàng ngày, quý vị sẽ hội đủ điều 

kiện hưởng các phúc lợi.  Điều này có thể được dựa vào việc tự báo cáo và có thể được chuyên 

viên y tế xác minh.  Các loại hoạt động mà DSHS sẽ hỏi quý vị về ăn uống, tắm rửa, đi bộ hoặc di 

chuyển bằng xe lăn, mặc quần áo, ra vào ghế và khả năng di chuyển chung quanh của quý vị khi 

ở trên giường, sử dụng phòng tắm, quản lý thuốc điều trị, vệ sinh cá nhân và chăm sóc cơ thể 

quý vị.  DSHS cũng sẽ hỏi về khả năng nhận thức và bất kỳ chứng suy giảm trí nhớ/nhận thức 

nào ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của quý vị.  Ngay khi quý vị được xác định đủ điều 

kiện, quý vị có quyền tiếp cận phúc lợi trọn đời là $ 36,500 để sử dụng một cách linh hoạt nhằm 

xác định và giải quyết các nhu cầu của quý vị. 

 

Thông tin sở làm 

Các hợp đồng bảo hiểm chăm sóc dài hạn nào hội đủ điều kiện để được miễn trừ? 

Văn Phòng Ủy Viên Bảo Hiểm (OIC) đã định nghĩa tiêu chuẩn mà các hợp đồng tư nhân phải đáp 

ứng để hội đủ điều kiện. 

Làm cách nào để tôi biết xem có bất kỳ nhân viên nào của tôi được miễn trừ hay không? 

Nhân viên phải thông báo và cung cấp cho quý vị một bản sao thư miễn trừ được chấp thuận 

của họ từ Sở Bảo Hộ Người Lao Động. 

Công ty chúng tôi cung cấp bảo hiểm chăm sóc dài hạn cho nhân viên mình. Chúng tôi có thể 

nộp đơn xin miễn trừ với tư cách đại diện cho nhân viên của chúng tôi không? 

Không. Nhân viên được quyền chọn nếu họ muốn miễn trừ từ bảo hiểm WA Cares hoặc nếu họ 

muốn sử dụng WA Cares để bổ sung các phúc lợi mà quý vị đã cung cấp. Nếu họ chọn nộp đơn 

xin miễn trừ, họ phải tự thực hiện điều đó. 
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Tôi có thể bao trả chi phí bảo hiểm của nhân viên mình không? 

Có. Quý vị có quyền chọn chi trả phí bảo hiểm WA Cares với tư cách đại diện cho nhân viên quý 

vị. 

 

Chúng tôi có phải thu hồi phí bảo hiểm đối với nhân viên không sống ở Washington không? 

Các doanh nghiệp sẽ cần phải thu hồi phí bảo hiểm WA Cares đối với nhân viên làm việc tại khu 

vực riêng biệt ở Washington. Nói chung, quý vị sẽ thu hồi phí bảo hiểm WA Cares từ cùng các 

nhân viên mà quý vị chi trả phí bảo hiểm về chương trình Nghỉ Phép Do Bệnh và Gia Đình Có 

Hưởng Lương. 

 

Miễn trừ 

Các hợp đồng bảo hiểm chăm sóc dài hạn nào hội đủ điều kiện miễn trừ? 

Văn Phòng Ủy Viên Bảo Hiểm (OIC) đã định nghĩa tiêu chuẩn mà các hợp đồng bảo hiểm tư 

nhân phải đáp ứng để hội đủ điều kiện. 

Bảo hiểm chăm sóc dài hạn sẽ do sở làm của tôi cung cấp có hội đủ điều kiện để tôi được 

miễn trừ không? 

Có thể. Bảo hiểm phải đáp ứng tiêu chuẩn, được định nghĩa bởi Văn Phòng Ủy Viên Bảo Hiểm 

(OIC), đối với hợp đồng bảo hiểm tư nhân để hội đủ điều kiện. Quý vị có thể nộp đơn xin miễn 

trừ từ ngày 01 Tháng Mười, 2021 đến ngày 31 Tháng Mười Hai, 2022. Sở Bảo Hộ Người Lao 

Động (ESD) có thể kiểm tra đơn xin của quý vị và yêu cầu thêm thông tin từ quý vị. 

LƯU Ý: Quý vị chỉ chi trả phí bảo hiểm Quỹ WA Cares trong khi quý vị đang làm việc—không 

phải sau khi hồi hưu. Bảo hiểm chăm sóc dài hạn tư nhân thường yêu cầu chi trả liên tục. Nếu 

quý vị không duy trì, hợp đồng bảo hiểm của quý vị có thể chấm dứt và khiến cho quý vị không 

có bảo hiểm. Các cá nhân được chấp thuận miễn trừ sẽ không bao giờ hội đủ điều kiện hưởng 

các phúc lợi WA Care. 

Khi nào tôi cần hợp đồng bảo hiểm chăm sóc dài hạn đủ điều kiện để được miễn trừ? 

Chắc rằng quý vị đã mua một chương trình bảo hiểm chăm sóc dài hạn tư nhân đủ điều kiện 

trước ngày 01 Tháng Mười Một, 2021. Đây là một số điều mà quý vị có thể muốn có để xem 

xét. 

Tôi có một điều khoản riêng về chăm sóc dài hạn dựa trên hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của 

tôi. Điều khoản riêng này có làm cho tôi đủ điều kiện được miễn trừ không? 
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Có thể. Kiểm tra trang web của Văn Phòng Ủy Viên Bảo Hiểm để tìm hiểu thêm về những gì đủ 

điều kiện như là bảo hiểm chăm sóc dài hạn tư nhân ở tiểu bang Washington. 

Nếu tôi được chấp thuận miễn trừ, tôi sẽ cần tái nộp đơn hàng năm không? 

Không. Ngay khi được chấp thuận, quý vị không cần tái nộp đơn. Tuy nhiên hãy nhớ, miễn trừ 

WA Cares là miễn trừ trọn đời. Quý vị sẽ vĩnh viễn không được hưởng bảo hiểm và các phúc 

lợi—ngay cả khi công ty bảo hiểm tư nhân hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm của quý vị trong tương 

lai. Trước khi nộp đơn xin miễn trừ, phải chắc chắn rằng chương trình bảo hiểm tư nhân của 

quý vị sẽ đáp ứng các nhu cầu chăm sóc dài hạn trọn đời của quý vị. 

Tôi có thể nộp đơn xin miễn trừ khi nào? 

Các đơn xin miễn trừ sẽ hiện có vào Tháng Mười 2021. Ngày cuối nộp đơn xin miễn trừ là ngày 

31 Tháng Mười Hai, 2022. 

Nếu tôi bỏ lỡ hạn cuối nộp đơn, tôi có thể vẫn còn được miễn trừ khỏi chương trình không? 

Không. Sở Bảo Hộ Người Lao Động (ESD) chỉ có thể chấp nhập các đơn xin miễn trừ từ ngày 01 

Tháng Mười, 2021 đến ngày 31 Tháng Mười Hai, 2022. 

Nếu tôi được miễn trừ, làm cách nào để tôi thông báo cho sở làm của tôi biết để họ không 

trích phí bảo hiểm từ tiền lương của tôi? 

Sau khi đơn xin của quý vị được chấp thuận, Sở Bảo Hộ Người Lao Động (ESD) sẽ gởi cho quý vị 

một thư chấp thuận. Quý vị phải cung cấp một bản sao thư chấp thuận của quý vị cho tất cả sở 

làm hiện tại và tương lai để tránh việc trích phí bảo hiểm từ tiền lương của quý vị. Tìm hiểu 

thêm 

Tôi có thể quyết định tham gia lại WA Cares nếu tôi mất bảo hiểm chăm sóc dài hạn tư nhân 

của tôi không? 

Không. Miễn trừ là vĩnh viễn. Tìm hiểu thêm 

 

Các câu hỏi khác 

Có giá trị tiền mặt không nếu quý vị chưa bao giờ sử dụng? 

Quỹ WA Cares là một chương trình chăm sóc dài hạn phổ biến hoạt động giống như An Sinh Xã 

Hội, mà tất cả người lao động đều tham gia và có được bảo hiểm trong thời gian làm việc của 

họ.  Không có tùy chọn nào để rút ra các khoản đóng góp mà quý vị đã thực hiện nếu quý vị 

không sử dụng các phúc lợi.    

Ai là người bảo lãnh cho Quỹ WA Cares? 
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Quỹ WA Cares là một chương trình chăm sóc dài hạn phổ biến hoạt động giống như An Sinh Xã 

Hội, mà tất cả người lao động đều tham gia và có được bảo hiểm trong thời gian làm việc của 

họ.  Chương trình này không có bảo lãnh hỗ trợ và hoàn toàn được gây quỹ bằng cách góp 

chung tiền lương của người lao động và gởi số tiền này cho Tiểu Bang Washington để những 

người thụ hưởng Quỹ WA Cares sẽ sử dụng khi họ cần chăm sóc dài hạn. 

Nhân Viên W-2 Theo Pháp Định có phải chịu thuế tiền lương đang được thực hiện vào Tháng 

Một năm sau không? 

Định nghĩa về những người đóng góp Quỹ WA Cares (Các Dịch Vụ Và Hỗ Trợ Dài Hạn hoặc LTSS) 

trong RCW 50B.04.010 tham khảo lại các định nghĩa của Chương Trình Nghỉ Phép Do Bệnh và 

Gia Đình Có Hưởng Lương (PFML) trong RCW 50A.05.010. Điều này bao gồm định nghĩa về 

“Việc Làm” trong (8). Nếu phí bảo hiểm không được thẩm định cho chương trình PFML, phí này 

cũng sẽ không được thẩm định cho Quỹ WA Cares. 

 

Bộ Công Cụ Sở Làm http://www.wacaresfund.wa.gov/employer-toolkit/  

 

Chúng tôi đã hỗ trợ quý vị 

Có rất nhiều điều cần biết về WA Cares và chúng tôi cam kết giúp quý vị trải nghiệm dễ dàng 

nhất có thể với thông tin và nguồn lực hữu ích.  

 

Chia sẻ WA Cares với cộng đồng của quý vị 

Tiến Trình Thực Hiện Tiếp Cận WA Cares 

Tháng Một 
ESD tuyển dụng nhân 
viên Truyền Thông 
LTSS 
 

Tháng Ba 
Giới thiệu chương 
trình hàng tuần qua 
email cho các nhân 
viên phòng ban 

Tháng Mười 
Các nỗ lực tiếp cận trở 
thành vấn đề chính 
dành cho DSHS/ESD và 
tiếp tục đến cuối năm 
 

Tháng Mười Hai 
ESD chuẩn bị nền tảng 
SecureAccess 
Washington để tích 
hợp và thay đổi hệ 
thống làm việc 

Tháng Tư 
Ra mắt trang Web có 
chương trình và thông tin 
liên hệ 
Tháng Năm 
Giới thiệu tiếp cận nhà 
tuyển dụng hai tháng 
một lần qua email 
Công cụ và nguồn lực của 
sở làm được công bố 
trên trang web 
ESD bắt đầu đưa ra các 
hội thảo chương trình nội 
bộ 
Tháng Sáu 
Các Câu Hỏi Thường Gặp 
và ngôn ngữ huấn luyện 
được chuyển phát cho 

Customer Care 

Tháng Bảy 
ESD tuyển dụng nhân 
viên hỗ trợ khách hàng 
LTSS  

Tháng Tám 
Trang web mới được 
phát hành có các tính 
năng bổ sung 
Tháng Chín 
DSHS/ESD bắt đầu cung 
cấp các hội thảo cho sở 
làm và tổ chức doanh 
nghiệp 
ESD phát hành các video 
hướng dẫn để sở làm 
chuẩn bị báo cáo 
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Thắc mắc cách thức chuyển giao tin tức WA Cares cho khán thính giả của quý vị? Chúng tôi đã 

quan tâm đến điều đó. Tải xuống và chia sẻ thông báo hàng tháng của chúng tôi với mạng lưới 

của quý vị. Chúng tôi bổ sung một tập san mới mỗi tháng. 

In các tài liệu WA Cares 

Cần tài liệu in? Không cần tìm đâu xa! Chúng tôi đã tập trung tất cả thông tin mới nhất về WA 

Cares của quý vị vào một tờ giấy duy nhất. Xem tờ bướm. 

Đăng ký để nhận bản tin sở làm của chúng tôi 

Tiếp cận thông tin về WA Cares sẽ dễ dàng. Đó lý do vì sao chúng tôi cam kết sẽ thông báo cho 

quý vị tất cả thông tin và nguồn lực hiện có. 

ĐĂNG KÝ 

 

Cần thêm thông tin? 

Email wacaresfund@dshs.wa.gov và một thành viên của nhóm chúng tôi tại Sở Bảo Hộ Người 

Lao Động sẽ liên hệ với quý vị.  

Tin vui! Chúng tôi sẽ sẵn sàng giải đáp các thắc mắc của quý vị qua điện thoại vào cuối mùa 

hè. Chúng tôi sẽ cập nhật trang này khi dịch vụ điện thoại hiện có.  
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