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THÂN GỬI CỘNG SỰ VIÊN, 
Bạn là trái tim và linh hồn của công ty chúng tôi và chúng tôi cố gắng cung cấp gói quyền lợi giúp bạn tỏa sáng. Chúng tôi 
muốn cung cấp bảo hiểm chất lượng cao quan trọng nhất đối với bạn.

Mở Cho Ghi danh cho các quyền lợi 2022–2023 của bạn là từ Ngày 9 –27 Tháng Năm. Đây là cơ hội để bạn xem xét và ghi 
danh vào những quyền lợi đáp ứng tốt nhất nhu cầu của bạn. 

Mục tiêu của chúng tôi là giữ cho chi phí chăm sóc sức khỏe ở mức hợp lý cho các cộng sự viên của chúng tôi— ngay 
cả khi chi phí chăm sóc sức khỏe tiếp tục tăng. Đó là lý do tại sao WSI sẽ tiếp tục hấp thụ phần lớn sự gia tăng chi phí. 

Để phù hợp với triết lý bảo hiểm giá cả phải chăng, chúng tôi đang thực hiện thay đổi đối với cấu trúc về mức giá của mình. 
Mục tiêu của chúng tôi là mang đến các lựa chọn chăm sóc sức khỏe tốt nhất thuộc loại này cho bạn, đồng thời cung cấp 
bảo hiểm công bằng cho các cộng sự viên. Chi phí bảo hiểm y tế của bạn bây giờ sẽ phụ thuộc vào mức lương của bạn, với 
cơ cấu chi phí ba bậc dựa trên mức lương của bạn. Các mức giá phúc lợi mới của bạn được hiển thị trên trang 4.

Chúng tôi hân hạnh được thông báo một số cải tiến quyền lợi thú vị, bao gồm:

• Quyền lợi nha khoa tốt hơn bao giờ hết, với khoản khấu trừ thấp hơn, tăng tối đa 
quyền lợi và mức giới hạn chỉnh nha cao hơn

• Tin mừng về 401(k) — bạn sẽ được hỗ trợ 100% cho những đóng góp tương xứng 
của công ty sau 1 năm làm việc

• Điểm nổi bật về các quyền lợi sức khỏe tâm thần của chúng tôi, với nhà cung cấp 
EAP mới 

• Phạm vi bảo hiểm pháp lý nâng cao, hiện sẽ bao gồm các dịch vụ quản lý danh tính 
và bảo hiểm cho người chăm sóc Family First

• Nhà cung cấp bảo hiểm thú vật nuôi mới với các tùy chọn bảo hiểm linh hoạt và 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa

Chúng tôi khuyến khích bạn đọc thông tin đăng ký đính kèm và tận dụng các nguồn tài nguyên tại MyWSIBenefits.com. 
Nếu bạn có thắc mắc, hãy gọi cho Trung Tâm Tài Nguyên Quyền Lợi theo số 800.413.1444.

Hãy tiếp tục tỏa sáng, và tận dụng tất cả mà những quyền lợi WSI của bạn 
mang lại!

CÁC 
NGÀY 
CHÍNH

Đăng Ký: Ngày 9 –27Tháng 
Năm, 2022 Quyền lợi mới 

có hiệu lực: Ngày 1 
Tháng Bảy, 2022



NHỮNG GÌ ĐANG CÓ CHO 
NĂM 2022-2023
Sau đây là những gì bạn cần biết.

Chi phí bảo hiểm
Chi phí cho bảo hiểm y tế của bạn sẽ phụ thuộc vào mức lương của bạn, cũng như chương trình và mức bảo 
hiểm mà bạn chọn. Xem trang 4 để biết chi phí cho chi phiếu lương hàng tháng của bạn.

Chương Trình Y Tế
Không có thay đổi nào về thiết kế chương trình đối với các chương trình Cigna High Deductible HSA (HSA 
Được Khấu Trừ Cao Cigna), Standard Care (Chăm Sóc Tiêu Chuẩn) và Premium Care (Chăm Sóc Cao Cấp). Tất 
cả các khoản đồng thanh toán, đồng bảo hiểm, khoản khấu trừ và số tiền chi trả tối đa sẽ được giữ nguyên. 

Giới Hạn Tài Khoản Tiết Kiệm Cho Sức Khoẻ (HSA)
Các giới hạn IRS cho HSA đã gia tăng. Điều này có nghĩa là nếu bạn tham gia vào HSA được khấu trừ cao, bạn 
sẽ có thể đóng góp một số tiền cao hơn. Bạn có thể thêm tối đa $3,650 cho bảo hiểm cá nhân hoặc $7,300 
cho bất kỳ mức bảo hiểm gia đình nào, trừ đi các khoản đóng góp của WSI. WSI sẽ tiếp tục tài trợ cho HSA 
của bạn với số tiền tương tự: $500 cho bảo hiểm cá nhân hoặc $1,000 cho bảo hiểm gia đình.

Ghi Danh Đặc Biệt cho Người Khuyết Tật 
Nếu trước đây bạn đã từ bỏ bảo hiểm khuyết tật ngắn hạn (STD) hoặc khuyết tật dài hạn (LTD) và muốn đăng 
ký ngay bây giờ, bạn sẽ có cơ hội ghi danh đặc biệt trong năm nay. Bạn sẽ chỉ cần hoàn thành một Báo cáo 
sức khỏe ngắn. Sau khi được chấp thuận, các quyền lợi sẽ có hiệu lực vào ngày 1 Tháng Bảy.

GHI DANH TRƯỚC 
THỜI HẠN! 
Hãy dành thời gian để xem 
xét các lựa chọn của bạn và 
đăng ký trước ngày 27 Tháng 
Năm. Mở Cho Ghi Danh là cơ 
hội duy nhất để bạn thực 
hiện các thay đổi, trừ khi bạn 
có một sự kiện cuộc sống đủ 
điều kiện trong năm. 

ĐIỀU GÌ XẢY RA NẾU 
TÔI KHÔNG ĐĂNG KÝ?
Nếu bạn không đăng ký, hầu 
hết các quyền lợi hiện tại 
của bạn sẽ chuyển sang năm 
2022–2023. Điều này bao gồm 
y tế, nha khoa, nhãn khoa, 
nhân thọ bổ sung, các phúc 
lợi tự nguyện và bảo hiểm 
khuyết tật. 

MUỐN ĐÓNG GÓP CHO 
FSA HOẶC HSA?
Bạn sẽ cần phải chọn khoản 
đóng góp trước thuế của 
mình cho năm kế hoạch sắp 
tới — khoản đóng góp này 
sẽ không được chuyển sang. 
Bạn có thể thay đổi khoản 
đóng góp HSA của mình bất kỳ 
lúc nào trong năm kế hoạch. 

ĐĂNG KÝ TẠI MYWSIBENEFITS.COM
Bạn cũng có thể đăng ký trên ứng dụng Life@Work hoặc gọi cho Trung 
Tâm Tài Nguyên Phúc Lợi WSI tại số 800.413.1444, tùy chọn 1. 

Đặt mã QR trước máy chụp hình thiết bị điện tử của bạn để kích hoạt.



Quyền Lợi Răng Miệng Tốt Hơn Bao Giờ Hết
Tin vui — bạn sẽ thấy một số cải tiến của chương trình nha khoa!

• Dịch vụ chăm sóc cơ bản – Nếu bạn đăng ký trong Gói Tiêu Chuẩn, bạn sẽ có mức 
bảo hiểm cao hơn cho dịch vụ chăm sóc cơ bản (bạn phải trả 20% thay vì 40%).

• Chỉnh nha – Nếu bạn đã đăng ký Chương Trình Cao Cấp, bạn sẽ có thời gian 
chỉnh răng tối đa trọn đời cao hơn ($2,500 thay vì $1,500). 

• Khoản khấu trừ và mức tối đa quyền lợi – Cả hai Chương Trình Tiêu Chuẩn 
và Chương Trình Cao Cấp đều có mức khấu trừ thấp hơn (số tiền bạn trả trước 
cho một số dịch vụ) và mức tối đa quyền lợi cao hơn (mức tối đa mà chương 
trình sẽ trả trong một năm kế hoạch). 

Chương Trình Tiêu Chuẩn Chương Trình Cao Cấp

Khấu trừ (số tiền bạn trả đầu tiên cho một số dịch vụ)

Cá nhân $50 $25

Gia đình $150 $100

Quyền Lợi Tối Đa Hàng Năm (số tiền cao nhất mà chương trình sẽ trả trong 
một năm kế hoạch)

Mỗi người $1,500 $2,500

Các quyền lợi Pháp Lý Bổ Sung
Bạn sẽ có một số quyền lợi bổ sung khi đăng ký tham gia chương trình bảo hiểm 
pháp lý. Điều này bao gồm các dịch vụ quản lý danh tính các Giai đoạn Cuộc sống, 
cũng như tối đa 4 giờ trợ giúp cho các dịch vụ không được bảo hiểm, chẳng hạn 
như ly hôn, cấp dưỡng con cái, chứng thực di chúc và vé đậu xe. Ngoài ra, bạn có 
thể nhận các quyền lợi Family First giúp bạn vượt qua những thách thức trong việc 
chăm sóc. Điều này bao gồm chăm sóc người già, phúc lợi của trẻ em và thanh 
thiếu niên, và điều hướng bảo hiểm và Medicare. Bạn sẽ trả $15.87 mỗi tháng cho 
bảo hiểm pháp lý. 

Bệnh Hiểm Nghèo, Tai Nạn và Bồi Thường Bệnh Viện 
Những quyền lợi này đã được nâng cao— miễn phí cho bạn. Bạn sẽ thấy mức bảo 
hiểm cao hơn đối với một số quyền lợi, cũng như mức bảo hiểm cho các điều kiện 
bổ sung. Để biết thêm chi tiết, hãy xem MyWSIBenefits.com. 
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TIN MỪNG VỀ 401(k) CỦA BẠN!
Bạn sẽ được trao 100% các khoản đóng góp 
tương xứng của công ty sau 1 năm làm việc (thay 
vì 5 năm). 

Lưu lại ngày! Chúng tôi rất vui mừng thông báo hai 
buổi hội thảo trên web sắp tới tập trung vào cách 
bạn có thể đảm bảo sự lành mạnh về tài chính bằng 
cách đầu tư thông minh hơn và giúp cho tiền của 
bạn có tác dụng. Nhà cung cấp Chương trình 401 (k) 
Charles Schwab của chúng tôi sẽ tổ chức hai phiên 
họp riêng biệt (được liệt kê bên dưới), nơi họ sẽ 
giải quyết các phương pháp để trở nên không mắc 
nợ, tạo quỹ khẩn cấp cho các chi phí không lường 
trước, tối đa hóa các tài khoản hưu trí có lợi về thuế, 
còn nhiều hơn nữa.

Hãy tham gia với chúng tôi để tham gia một trong 
những buổi học mang tính giáo dục và tương tác 
này để đảm bảo rằng bạn có thể thực hiện các bước 
đúng đắn để hướng tới sự lành mạnh về tài chính!

Schwab sẽ tổ chức hội thảo trên web vào buổi trưa 
ngày 3 Tháng Năm theo Giờ miền Đông và buổi 
trưa ngày 5 Tháng Năm theo giờ Thái Bình Dương. 

Đón xem thư mời qua email sắp tới.

Nhà Cung Cấp Bảo Hiểm Thú Vật Nuôi Mới
Quyền lợi bảo hiểm thú vật nuôi sẽ được cung cấp thông 
qua MetLife. Phạm vi bảo hiểm linh hoạt và có thể tùy 
chỉnh, vì vậy bạn có thể chọn gói phù hợp với mình. Ngoài 
ra, bây giờ bạn sẽ có sẵn sức khỏe từ xa! Bạn cũng có 
thể chọn tiếp tục bảo hiểm hiện tại của mình thông qua 
Nationwide bằng cách gọi số 855.672.7093 trước chu kỳ 
thanh toán tiếp theo của bạn.



CÁC VẤN ĐỀ VỀ SỨC KHỎE TÂM THẦN
Bắt đầu từ ngày 1 Tháng Năm, Cigna sẽ là nhà cung cấp cho Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên CONNECT (EAP) mới của chúng tôi.
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Liên hệ với EAP
877.505.4161 • myCigna.com 
Nếu bạn đã đăng ký chương trình y tế Cigna, bạn sẽ có thể truy cập 
EAP vào ngày 1 Tháng Năm khi đăng nhập vào myCigna.com.

Đối với những người chưa đăng ký gói Cigna và/hoặc các thành viên 
trong gia đình, hãy dò quét mã QR. Sau đó nhấp vào “Register” 
(Đăng ký) để hoàn tất đăng ký của bạn (ID Nhà tuyển dụng: WSI).

HÒA NHỊP VỚI 
PHÚC LỢI LÀNH 
MẠNH VỀ TÂM 
THẦN CỦA BẠN
Khi mọi thứ trở nên khó khăn, 
bạn không cần phải vượt qua 
nó một mình. Các dịch vụ sức 
khỏe tâm thần bổ sung được 
bảo hiểm theo các chương trình 
y tế của chúng tôi. Các khoản 
đồng thanh toán/đồng bảo hiểm 
sức khỏe tâm thần của bạn sẽ 
tùy thuộc vào chương trình y tế 
mà bạn chọn. Để biết chi phí của 
bạn, vui lòng xem các biểu đồ y 
tế trong Hướng Dẫn Quyền Lợi 
bắt đầu từ trang 7.

Cần có một cuộc hẹn ngay lập 
tức? Tất cả các chương trình 
Cigna và Kaiser Permanente đều 
bao gồm các cuộc thăm khám 
ảo với một nhà trị liệu được cấp 
phép qua video hoặc điện thoại. 

Đặt mã QR 
trước máy 
chụp hình của 
thiết bị điện tử 
để kích hoạt.

THÔNG 
TIN EAP

Khi bạn cần hỗ trợ, bạn và các thành viên 
trong gia đình của bạn có thể tiếp cận với các 

cố vấn ảo hoặc trực tiếp. Được lên đến 7 buổi tư 
vấn miễn phíđối với mỗi vấn đề cho mỗi thành 

viên trong gia đình mỗi năm chương trình. 

EAP của chúng tôi cũng có thể giúp giải quyết 
các vấn đề hàng ngày như tìm người chăm 

sóc trẻ em, xử lý nợ, mua ngôi nhà đầu 
tiên của bạn hoặc tìm kiếm dịch 

vụ chăm sóc thú cưng.
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CHI PHÍ BẢO HIỂM CHO CHI PHIẾU 
LƯƠNG HÀNG THÁNG CỦA BẠN
Y tế*
Chi phí bảo hiểm của bạn sẽ phụ thuộc vào chương trình bạn chọn, mức độ bảo hiểm và mức lương của bạn.

Chi phí hàng tháng được hiển thị bên dưới là mức giá của Mạng Lưới Open Access Plus cho người dùng không hút thuốc. Nếu bạn là người sử dụng thuốc 
lá, mức giá của bạn sẽ cao hơn. Giá bổ sung có thể được tìm thấy tại MyWSIBenefits.com.

HSA Được Khấu Trừ Cao Chăm Sóc Tiêu Chuẩn Chăm Sóc Cao Cấp
Kaiser Permanente 
HMO (chỉ một số địa 

điểm nhất định)

Nếu bạn kiếm được $50,000 trở xuống

Chỉ Mình Cộng Sự $94.91 $140.87 $367.67 $129.88

Cộng Sự + Vợ/Chồng/Bạn Đời 
Sống Chung Cùng Giới Tính $257.77 $380.66 $889.20 $355.68

Cộng sự + (Các) trẻ em $211.81 $314.72 $753.32 $291.74

Cộng sự + Gia đình $373.66 $555.50 $1,269.86 $524.53

Nếu bạn kiếm được $50,000.01–$100,000

Chỉ Mình Cộng Sự $97.85 $145.23 $379.04 $133.90

Cộng Sự + Vợ/Chồng/Bạn Đời 
Sống Chung Cùng Giới Tính $265.74 $392.43 $916.70 $366.68

Cộng Sự + (Các) Trẻ Em $218.36 $324.45 $776.62 $300.76

Cộng sự + Gia đình $385.22 $572.68 $1,309.13 $540.75

Nếu bạn làm lớn hơn $100,000

Chỉ Mình Cộng Sự $100.79 $149.59 $390.41 $137.92

Cộng Sự + Vợ/Chồng/Bạn Đời 
Sống Chung Cùng Giới Tính $273.71 $404.20 $944.20 $377.68

Cộng Sự + (Các) Trẻ Em $224.91 $334.18 $799.92 $309.78

Cộng sự + Gia đình $396.78 $589.86 $1,348.40 $556.97

* Việc xác định mức giá sẽ dựa trên mức lương hàng năm của cộng sự kể từ Tháng Tư 2022.
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Nha khoa
Chi phí bảo hiểm hàng tháng của bạn sẽ phụ thuộc vào gói mà bạn chọn.

Gói Tiêu Chuẩn Chương Trình  
Cao Cấp

Chỉ Mình Cộng Sự $9.27 $22.66

Cộng Sự + Vợ/Chồng/Bạn Đời 
Sống Chung Cùng Giới Tính $29.87 $58.71

Cộng sự + (Các) trẻ em $24.72 $48.41

Cộng sự + Gia đình $38.11 $82.40

Thị giác
Chi phí bảo hiểm hàng tháng của bạn sẽ phụ thuộc vào gói mà bạn chọn.

Gói Tiêu Chuẩn Chương Trình  
Cao Cấp

Chỉ Mình Cộng Sự $4.12 $6.18

Cộng Sự + Vợ/Chồng/Bạn Đời 
Sống Chung Cùng Giới Tính $8.24 $12.36

Cộng sự + (Các) trẻ em $8.24 $12.36

Cộng sự + Gia đình $12.36 $18.54

KIỂM TRA MẠNG LƯỚI!
Trước khi bạn đăng ký bảo hiểm y tế, hãy đảm bảo rằng bác sĩ của bạn có trong mạng lưới! Trong một số khu vực mã ZIP nhất định, các tùy chọn 
gói Cigna của bạn có thể bao gồm cả tùy chọn gói Open Access Plus Network và gói Local Plus Network. Gói Local Plus Network cung cấp một 
danh sách hạn chế các nhà cung cấp tham gia để đổi lấy phí bảo hiểm thấp hơn. Tìm kiếm các nhà cung cấp trong mạng lưới tại Cigna.com.



Tài liệu này dành cho tất cả các cộng sự thường trực toàn thời gian được lên lịch hoặc làm việc bình thường từ 30 giờ trở lên mỗi tuần. Tài liệu này loại trừ các nhóm sau: 
Hawaii, Puerto Rico và các cộng sự Quốc Tế.

Hướng dẫn này được thiết kế như một tài liệu tham khảo để giúp các cộng sự đủ điều kiện đăng ký nhận quyền lợi và trả lời nhiều câu hỏi về quyền lợi. Các văn bản pháp lý và 
hợp đồng bảo hiểm điều chỉnh các kế hoạch này sẽ xác định quyền lợi của bạn trong trường hợp có bất kỳ thiếu sót hoặc sai lệch nào. Việc bạn tham gia vào các kế hoạch này 
không phải là hợp đồng lao động và không đảm bảo việc làm trong tương lai của bạn.

Tháng Tư 2022


