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Ảnh hưởng của Nghỉ việc tạm thời vào mùa Thu năm 2020 đối với  
phúc lợi của nhân viên được bảo vệ bởi AFSCME MOA 

 

Tài liệu này cung cấp cái nhìn tổng thể về những ảnh hưởng đối với phúc lợi do nghỉ việc tạm thời toàn thời 
gian hoặc bán thời gian. Tài liệu này giả định rằng ông/bà vẫn làm việc ở vị trí được hưởng phúc lợi (50+% thời 
gian). 

Ngày phép nghỉ bệnh và phép thường niên tích lũy & Ngày phép cá nhân có hưởng lương: ngày phép nghỉ bệnh 
và phép thường niên tích lũy có hưởng lương, và ngày phép cá nhân có hưởng lương của ông/bà không bị ảnh 
hưởng bởi nghỉ việc tạm thời. 

Nghỉ lễ: ông/bà sẽ được trả lương cho những ngày nghỉ lễ nếu ngày được công nhận là ngày lễ không rơi vào 
thời gian nghỉ việc tạm thời của ông/bà. 

Bảo hiểm y tế: ông/bà vẫn đủ điều kiện và vẫn còn có tên trong danh sách hiện tại của bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
nhân thọ cơ bản và bảo hiểm nhân thọ tự chọn (nếu đã chọn) & bảo hiểm tàn tật dài hạn của Group Insurance 
Commission (GIC) (tạm dịch là Ủy ban bảo hiểm nhóm). Nếu ông/bà đang: 

•   Nghỉ việc tạm thời bán thời gian, GIC sẽ tiếp tục khấu trừ phí bảo hiểm từ thu nhập mỗi kỳ lương của 
ông/bà. Ông/bà vẫn có trách nhiệm theo dõi bảng lương của mình được gởi mỗi hai tuần để đảm bảo 
rằng các khoản khấu trừ được thực hiện như mong muốn. Nếu GIC xuất hóa đơn phí bảo hiểm tại nhà 
cho ông/bà thì ông/bà có trách nhiệm thanh toán các khoản phí bảo hiểm đó đúng hạn để duy trì bảo 
hiểm.   

•   Nghỉ việc tạm thời không hưởng lương sử dụng ngày phép tích lũy, GIC sẽ tiếp tục khấu trừ phí bảo 
hiểm từ thu nhập mỗi kỳ lương của ông/bà. Nhân viên có thể sắp xếp với phòng Nhân sự của bộ phận 
của họ để sử dụng 1 ngày phép tích lũy mỗi kỳ lương để thanh toán các khoản khấu trừ phí bảo hiểm. 
Nếu phí bảo hiểm của ông/bà nhiều hơn số tiền ông/bà kiếm được, ông/bà nên liên hệ với phòng Nhân 
sự của bộ phận của ông/bà để thảo luận về các phương án khác. Xin lưu ý rằng, nếu ông/bà đã chọn 
thực hiện khấu trừ thuế bổ sung, tức là nó sẽ được khấu trừ trước phí bảo hiểm, thì các khoản khấu trừ 
thuế bổ sung có thể được điều chỉnh trực tuyến online trên HR Direct. 
 
Ông/bà vẫn có trách nhiệm theo dõi các bảng lương gởi mỗi hai tuần để đảm bảo rằng các khoản khấu 
trừ được thực hiện như mong muốn. Nếu GIC xuất hóa đơn phí bảo hiểm tại nhà cho ông/bà thì ông/bà 
có trách nhiệm thanh toán các khoản phí bảo hiểm đó đúng hạn để duy trì bảo hiểm.   

•   Nghỉ việc tạm thời không hưởng lương và không sử dụng ngày phép tích lũy, GIC sẽ xuất hóa đơn phí 
bảo hiểm tại nhà cho ông/bà theo tỷ lệ đóng góp hiện tại của ông/bà. Ông/bà có trách nhiệm thanh toán 
các khoản phí bảo hiểm đó đúng hạn để duy trì bảo hiểm. 

Xin lưu ý rằng, GIC sẽ hủy các loại bảo hiểm của ông/bà trong trường hợp các khoản phí bảo hiểm không 
được thanh toán đúng hạn. Nếu trường hợp này xảy ra, ông/bà có thể không đủ điều kiện để đăng ký lại bảo 
hiểm y tế cho đến khi lần đăng ký GIC kế tiếp của ông/bà được mở lại với tư cách là một nhân viên được 
hưởng phúc lợi (kỳ đăng ký kế tiếp sẽ mở lại vào mùa Xuân năm 2021 cho giai đoạn bảo hiểm có hiệu lực từ 
tháng Bảy năm 2021) và có thể trở nên không đủ điều kiện vĩnh viễn cho bảo hiểm tàn tật dài hạn và bảo 
hiểm nhân thọ tùy chọn. 

 
GIC là cơ quan ghi nhận, lưu trữ tất cả các phúc lợi GIC (điện thoại: 617.727.2310). 



Tài khoản chi tiêu linh hoạt GIC: nếu ông/bà đang đóng góp vào Dependent Care Assistance Program 
(Chương trình Hỗ trợ chăm sóc người phụ thuộc, gọi tắt là DCAP), thì sự thay đổi đối với trạng thái làm việc 
toàn thời gian (FTE) của ông/bà là cơ hội để chủ động thay đổi lựa chọn DCAP hàng năm của ông/bà trực 
tuyến online với Benefits Strategies (tạm dịch là Tổ chức chiến lược phúc lợi) (www.benstrat.com/gic-fsa/). 
Ông/bà phải bắt đầu sự thay đổi này trong vòng 30 ngày kể từ ngày ông/bà thay đổi trạng thái làm việc toàn 
thời gian. Thay đổi đối với trạng thái làm việc toàn thời gian không phải là cơ hội để thay đổi lựa chọn về 
Health Care Spending Account (tạm dịch là Tài khoản chi tiêu chăm sóc sức khỏe, gọi tắt là HCSA). 
 
Nha khoa: bảo hiểm nha khoa (hoặc nha khoa/thị lực) của ông/bà không bị ảnh hưởng bởi nghỉ việc tạm thời 
toàn thời gian hoặc bán thời gian. 

Hệ thống hưu trí của nhân viên tiểu bang MA (MSERS/ hệ thống lương hưu/ chương trình phúc lợi đã được xác 
định): MA State Retirement Board (Ủy ban hưu trí tiểu bang MA) là cơ quan ghi nhận, lưu trữ các phúc lợi 
MSERS (điện thoại: 617.367.7770). Hiện tại, nếu ông/bà đang: 

•   Nghỉ việc tạm thời không hưởng lương và không sử dụng ngày phép tích lũy, ông/bà sẽ không tích lũy 
được thời gian ghi nhận làm việc công chức (creditable service) để tính cho hưu trí và thời gian nghỉ 
việc tạm thời cũng không đủ điều kiện để mua như thời gian ghi nhận làm việc công chức MSERS. 

•   Nghỉ việc tạm thời bán thời gian hoặc đang sử dụng ngày phép tích lũy trong khi nghỉ việc tạm thời 
toàn thời gian, ông/bà sẽ được tính thời gian ghi nhận làm việc công chức cho hưu trí theo MSERS đối 
với số giờ đó trong bảng lương. Số giờ nghỉ việc tạm thời không hưởng lương không đủ điều kiện để 
mua như thời gian ghi nhận làm việc công chức MSERS. 

Về hưu tự nguyện: nếu ông/bà đóng góp vào quỹ University 403(b) hoặc Massachusetts 457b/SMART, các 
khoản khấu trừ tiền lương này sẽ tiếp tục trong phạm vi cho phép bởi thu nhập của ông/bà từ Trường Đại 
học. Ông/bà có thể điều chỉnh mức đóng góp của mình cho quỹ 403b trực tuyến online mỗi hai tuần trên hệ 
thống Fidelity NetBenefits (https://nb.fidelity.com/public/nb/umass/ transition-home) và các khoản đóng 
góp cho quỹ 457b/SMART bắt đầu có hiệu lực vào tháng lịch tiếp theo trực tuyến online trên hệ thống của 
Empower Retirement (https://www.empower-retirement.com/)  

Xin lưu ý là, nếu ông/bà đang nghỉ việc tạm thời không hưởng lương và không điều chỉnh các khoản khấu 
trừ cho quỹ 403(b) và/hoặc 457/SMART, các khoản khấu trừ sẽ được thực hiện khi nhận lương của Trường 
Đại học trở lại. 

Các khoản khấu trừ Corestream: các khoản khấu trừ tiền lương sau thuế Corestream thường đại diện cho 
phí bảo hiểm MetLegal và/hoặc phí bảo hiểm nhà/ô tô (MetLife, Liberty Mutual hoặc Travelers). Ông/bà có 
thể chọn ngừng tham gia MetLegal trong thời gian mở đăng ký. Vui lòng thảo luận trực tiếp với công ty 
bảo hiểm của ông/bà về những thay đổi trong chính sách bảo hiểm nhà/ô tô theo như ông/bà mong muốn. 

•   Đang nghỉ việc tạm thời không hưởng lương và không sử dụng ngày phép tích lũy, ông/bà phải sắp xếp 
thanh toán phí bảo hiểm với nhà cung cấp bảo hiểm của ông/bà để duy trì bảo hiểm.  

•   Đang nghỉ việc tạm thời bán thời gian hoặc sử dụng ngày phép tích lũy trong khi đang nghỉ việc tạm 
thời toàn thời gian, các khoản khấu trừ phí bảo hiểm Corestream sẽ được thực hiện trong phạm vi cho 
phép bởi thu nhập của ông/bà từ Trường Đại học. Ông/bà vẫn có trách nhiệm theo dõi các bảng lương 
gởi mỗi hai tuần để đảm bảo các phí bảo hiểm được khấu trừ và để thanh toán cho nhà cung cấp bảo 
hiểm bất kỳ khoản phí nào không được khấu trừ trong tiền lương. 

Các khoản khấu trừ thuế thu nhập bang Massachusetts và liên bang Hoa Kỳ điều chỉnh tương ứng với những 
thay đổi trong thu nhập. Xin lưu ý rằng, nếu ông/bà đã chọn khấu trừ thuế thu nhập theo một khoản tiền cố 
định (hoặc khoản tiền cố định bổ sung), ông/bà có thể cần đánh giá lại khoản khấu trừ bổ sung đó và có thể 
thay đổi lựa chọn khấu trừ trực tuyến online trên hệ thống HR Direct. 



UMass Amherst Faculty Staff Assistance Program (chương trình Hỗ trợ đội ngũ cán bộ giảng dạy của 
UMass Amherst, gọi tắt là FSAP) và các chương trình hỗ trợ nhân viên Commonwealth Mass4You sẵn 
sàng hỗ trợ cho nhân viên và cán bộ giảng dạy. Thông tin về các dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tâm thần: 

•   UMass FSAP: điện thoại 413.545.0350 / www.umass.edu/humres/faculty-and-staff-assistance-
program 

•   Commonwealth Mass4You: 844.263.1982 / liveandworkwell.com. Đường dây trợ giúp điều 
trị đối với sử dụng chất kích thích: 855.780.5955 

Trợ cấp thất nghiệp: MA Department of Unemployment Assistance (Ban Hỗ trợ thất nghiệp MA, gọi tắt 
là DUA) có thể xác định ông/bà đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp căn cứ vào tình trạng nghỉ việc tạm 
thời toàn thời gian hoặc bán thời gian (thường thì trợ cấp thất nghiệp bán thời gian được trả nếu ông/bà 
bị giảm thu nhập ít nhất 33%). Xin lưu ý trong cả hai trường hợp, ông/bà phải nộp đơn xin trợ cấp thông 
qua hệ thống của DUA. 

Sau khi ông/bà đã bắt đầu nghỉ việc tạm thời, ông/bà có thể nộp đơn xin trợ cấp DUA; vào Chủ nhật của 
tuần thứ hai của giai đoạn nghỉ việc tạm thời, ông/bà có thể yêu cầu trợ cấp thất nghiệp. Lưu ý: nếu 
ông/bà đang có thu nhập (làm việc bán thời gian hoặc sử dụng ngày phép tích lũy), ông/bà phải báo cáo 
cho DUA biết để họ tính trợ cấp thất nghiệp được chính xác. 
 
DUA là cơ quan ghi nhận, lưu trữ các thông tin trợ cấp thất nghiệp, số điện thoại (877-626-6800), trực 
tuyến online (www.mass.gov/orgs/department-of-unemployment-assistance). Thông tin về cách thức nộp 
đơn xin trợ cấp thất nghiệp được đính kèm, thông tin này cũng có sẵn trên mạng bằng nhiều ngôn ngữ 
(https://www.mass.gov/dua-multilingual-services). 

Nghỉ phép theo Đạo luật Families First Coronavirus Response (Đạo luật Phản ứng đầu tiên của gia đình 
đối với virút Corona, gọi tắt là FFCRA) & Family Medical Leave (Đạo luật Nghỉ phép vì lý do y tế và gia 
đình, gọi tắt là FMLA): FFCRA cung cấp thu nhập và ngày phép được bảo vệ việc làm và các quyền lợi 
cho một nhân viên đủ điều kiện được cho phép nghỉ phép do bị cách ly COVID và/hoặc yêu cầu ngày 
phép vì cơ sở trường học hoặc dịch vụ chăm sóc trẻ em đóng cửa do virút Corona. Ngày phép và thu nhập 
từ FFCRA (và ngày phép FMLA) không áp dụng cho những ngày trong bảng lương/có tính lương.  

Yêu cầu sắp xếp lịch làm việc linh hoạt không áp dụng cho những ngày nghỉ việc tạm thời. 

Vui lòng luôn xem lại bảng lương của ông/bà cẩn thận - tài liệu này nhằm cung cấp một cái nhìn tổng 
quan về các phúc lợi và ảnh hưởng của việc thay đổi đối với trạng thái làm việc toàn thời gian đến những 
phúc lợi đó. Ông/bà có thể có những phúc lợi khác được khấu trừ từ tiền lương của mình (ví dụ: ông/bà 
có thể đăng ký vào một gói bảo hiểm tàn tật dài hoặc ngắn hạn của công đoàn mà Trường Đại học không 
quản lý). Ông/bà có thể muốn xem xét và cân nhắc các khoản khấu trừ khác không được đề cập trong tài 
liệu này.  

 


