
Tháng  9  năm  2020    
  
GỞI  ĐẾN:   Những  nhân  viên  nghỉ  việc  tạm  thời  toàn  thời  gian  
VỀ  VIỆC:   Các  khoản  thanh  toán  phí  bảo  hiểm  GIC  của  ông/bà  
  
Thông  báo  này  nhằm  mục  đích  hỗ  trợ  những  nhân  viên  đã  nhận  thông  báo  nghỉ  việc  tạm  thời  và  có  mua  
bảo  hiểm  qua  MA  Group  Insurance  Commission  (Ủy  ban  bảo  hiểm  nhóm,  gọi  tắt  là  GIC).  
  
Trong  khi  ông/bà  đang  nghỉ  việc  tạm  thời,  ông/bà  đủ  điều  kiện  để  duy  trì  đăng  ký  tham  gia  bảo  hiểm  y  tế,  
bảo  hiểm  nhân  thọ  cơ  bản,  và  (nếu  ông/bà  đã  chọn  trước  đó)  bảo  hiểm  nhân  thọ  tùy  chọn  và  bảo  hiểm  tàn  
tật  dài  hạn  hiện  tại  của  ông/bà  do  GIC  cung  cấp.  Trường  Đại  học  sẽ  tiếp  tục  chi  trả  phần  phí  bảo  hiểm  
thuộc  trách  nhiệm  của  họ,  và  ông/bà  sẽ  tiếp  tục  đóng  phí  bảo  hiểm  theo  mức  nhân  viên.  Nếu  ông/bà  có  ý  
định  giữ  lại  bảo  hiểm  của  mình  trong  thời  gian  nghỉ  việc  tạm  thời,  chúng  ta  cần  phải  xác  định  cách  thức  
ông/bà  sẽ  thanh  toán  phần  phí  bảo  hiểm  này  của  mình.    
  
Có  hai  cách  để  thanh  toán  phí  bảo  hiểm  để  bảo  hiểm  GIC  của  ông/bà  vẫn  có  hiệu  lực  trong  thời  gian  
ông/bà  nghỉ  việc  tạm  thời.  Vui  lòng  đọc  kỹ  những  phần  sau  đây.  
  
1.   Ông/bà  có  thể  thanh  toán  phí  bảo  hiểm  của  mình  trực  tiếp  cho  GIC.  

•   Trong  khi  đang  nghỉ  việc  tạm  thời  toàn  thời  gian  không  hưởng  lương,  GIC  sẽ  xuất  hóa  đơn  trực  
tiếp  cho  ông/bà  phí  bảo  hiểm  mà  đúng  ra  sẽ  được  khấu  trừ  vào  tiền  lương  (gửi  bằng  thư  bưu  
điện  thông  thường).  

•   Kiểm  tra  HR  Direct  để  đảm  bảo  rằng  địa  chỉ  gửi  thư  bưu  điện  của  ông/bà  là  chính  xác.  
•   Nếu  ông/bà  không  thanh  toán  hóa  đơn  đúng  hạn  (bằng  séc,  tiền  mặt  hoặc  sử  dụng  thẻ  ghi  nợ  

hoặc  thẻ  tín  dụng),  GIC  sẽ  hủy  bảo  hiểm  của  ông/bà.    
•   Nếu  bảo  hiểm  của  ông/bà  bị  hủy,  có  thể  là  ông/bà  sẽ  không  thể  đăng  ký  lại  cho  đến  khi  kỳ  đăng  

ký  được  mở  sau  khi  ông/bà  trở  lại  làm  việc  sau  thời  gian  nghỉ  việc  tạm  thời  với  tư  cách  là  một  
nhân  viên  được  hưởng  phúc  lợi.  

—HOẶC—  

2.   Ông/bà  có  thể  sử  dụng  ngày  phép  tích  lũy  của  mình  để  thanh  toán  phần  phí  bảo  hiểm  của  
ông/bà.  
•   Số  ngày  phép  tích  lũy  cho  mỗi  kỳ  thanh  toán  sẽ  khác  nhau  tùy  thuộc  vào  số  tiền  cần  thiết  để  

trang  trải  cho  các  khoản  khấu  trừ  của  ông/bà.  
•   Nếu  ông/bà  chọn  sử  dụng  ngày  phép  tích  lũy  của  mình,  trường  Đại  học  sẽ  thanh  toán  hai  ngày  

phép  tích  lũy  cho  mỗi  kỳ  thành  toán  theo  thứ  tự  sau:  nghỉ  bù,  nghỉ  vì  lý  do  cá  nhân,  nghỉ  phép,  và  
nghỉ  bệnh  với  mục  đích  trang  trải:  

•   phần  phí  bảo  hiểm  GIC  của  ông/bà  
•   phí  công  đoàn    
•   các  Tài  khoản  Chi  tiêu  Linh  hoạt  GIC*  
•   các  khoản  khấu  trừ  thuế  thu  nhập  tiểu  bang  và  liên  bang*  
•   các  khoản  đóng  góp  quỹ  hưu  trí  tự  nguyện*  
•   các  khoản  khấu  trừ  khác  xuất  hiện  trong  bảng  kê  lương  mỗi  hai  tuần  của  ông/bà*  
  

•   Nếu  ông/bà  hết  ngày  phép  tích  lũy,  2  ngày  phép  tích  lũy  không  đủ  để  trang  trải  cho  phí  bảo  hiểm  
của  ông/bà,  hoặc  GIC  không  khấu  trừ  thành  công  tiền  lương  cho  phí  bảo  hiểm  của  ông/bà,  
ông/bà  sẽ  nhận  được  một  hóa  đơn  gửi  qua  bưu  điện  từ  GIC  và  ông/bà  sẽ  cần  phải  thanh  toán  
phí  bảo  hiểm  của  mình  trực  tiếp  cho  GIC.  Nếu  ông/bà  không  thanh  toán  hóa  đơn  đúng  hạn  
(bằng  séc,  tiền  mặt  hoặc  sử  dụng  thẻ  ghi  nợ  hoặc  thẻ  tín  dụng),  GIC  sẽ  hủy  bảo  hiểm  của  
ông/bà.    

•   Kiểm  tra  HR  Direct  để  đảm  bảo  rằng  địa  chỉ  gửi  thư  của  ông/bà  là  chính  xác  và  xem  ông/bà  có  
bao  nhiêu  ngày  phép  tích  lũy.  

  



Department  of  Unemployment  Assistance  (DUA)  (Ban  hỗ  trợ  thất  nghiệp):  Nếu  ông/bà  đang  nhận  
hoặc  có  ý  định  nhận  tiền  trợ  cấp  thất  nghiệp,  ông/bà  phải  khai  báo  số  tiền  ông/bà  kiếm  được  từ  
việc  sử  dụng  ngày  phép  tích  lũy  để  thanh  toán  phí  bảo  hiểm  của  mình  khi  ông/bà  nộp  hồ  sơ  xin  
hưởng  trợ  cấp  thất  nghiệp.  Nếu  ông/bà  không  làm  như  vậy  thì  sẽ  có  thể  ảnh  hưởng  tiêu  cực  đến  khả  
năng  nhận  tiền  trợ  cấp  thất  nghiệp  của  ông/bà.  Ông/bà  có  thể  tìm  thấy  số  tiền  thu  nhập  cần  báo  cáo  trên  
phiếu  lương  của  ông/bà  thông  qua  HR  Direct.  Thông  tin  về  cách  thức  mở  lại  tình  trạng  thất  nghiệp  hiện  tại  
có  thể  được  tìm  thấy  trực  tuyến  online  (www.mass.gov/managing-your-unemployment-benefits);;  vui  lòng  
liên  hệ  DUA  nếu  có  thắc  mắc:  số  điện  thoại  877-626-6800.  
  
Vui  lòng  gửi  email  tới  askhr@umass.edu  để  báo  cho  chúng  tôi  biết  ông/bà  dự  định  thanh  toán  phí  
bảo  hiểm  của  mình  như  thế  nào,  hạn  chót  ngày  20/9/2020  để  chúng  tôi  có  kế  hoạch  phù  hợp.  Nếu  
đến  hạn  mà  chúng  tôi  vẫn  không  nhận  được  phản  hồi  gì  từ  ông/bà,  chúng  tôi  sẽ  sử  dụng  ngày  
phép  tích  lũy  của  ông/bà  theo  như  các  bước  đã  được  nêu  trong  phương  án  2  ở  trên.  Nếu  ông/bà  
không  có  đủ  ngày  phép  tích  lũy  để  trang  trải  cho  phí  bảo  hiểm,  chúng  tôi  sẽ  thực  hiện  theo  
phương  án  1  và  GIC  sẽ  xuất  hóa  đơn  phần  phí  bảo  hiểm  y  tế  của  ông/bà  cho  ông/bà.  

  
Nếu  ông/bà  có  câu  hỏi  nào  khác  liên  quan  đến  bảo  hiểm  và  các  khoản  khấu  trừ,  vui  lòng  liên  hệ  với  
Nhân  sự  trong  bộ  phận  của  ông/bà.      
  

  
*  Vui  lòng  tham  khảo  tài  liệu  “Ảnh  hưởng  của  Nghỉ  việc  tạm  thời  mùa  Thu  2020  đến  các  phúc  lợi”  
được  cung  cấp  cùng  với  thông  báo  nghỉ  việc  tạm  thời  để  được  hướng  dẫn  về  cách  thay  đổi  những  
khoản  khấu  trừ  này.  Ngoài  ra:  
  

Nếu  ông/bà  muốn  hủy  một  số,  hoặc  tất  cả  (các)  bảo  hiểm  GIC  của  mình  
Nghỉ  việc  tạm  thời  là  trường  hợp  đủ  điều  kiện  để  hủy  một  số,  hoặc  tất  cả  các  bảo  hiểm  GIC  có  hiệu  
lực  vào  ngày  đầu  tiên  của  tháng  trong  tương  lai.  Trở  lại  làm  việc  sau  thời  gian  nghỉ  việc  tạm  thời  
không  phải  là  trường  hợp  đủ  điều  kiện  để  đăng  ký  lại  bảo  hiểm.  

Trước  ngày  lịch  30  của  giai  đoạn  nghỉ  việc  tạm  thời  (đối  với  những  cá  nhân  có  giai  đoạn  nghỉ  việc  
tạm  thời  bắt  đầu  từ  ngày  13/9/2020  và  không  trễ  hơn  ngày  9/10/2020)  ông/bà  có  thể:  

•   Hoàn  tất  và  nộp  đơn  GIC  Enrollment/Change  Form  (“Form  1a”)  trực  tuyến  online  qua  
MyGICLink  hoặc  đến  nộp  trực  tiếp  tại  Human  Resources  Employee  Service  Center  (Trung  tâm  
Dịch  vụ  Nhân  viên  của  Ban  Nhân  sự)  để  hủy  bảo  hiểm  y  tế,  bảo  hiểm  nhân  thọ  tùy  chọn,  bảo  
hiểm  tàn  tật  dài  hạn  và/hoặc  bảo  hiểm  nhân  thọ  cơ  bản  của  GIC.  

•   Hoàn  tất  Ông/bà  có  thể  giảm  hoặc  hủy  đăng  ký  tham  gia  vào  Dependent  Care  Assistance  Plan  
(Chương  trình  Hỗ  trợ  Chăm  sóc  Người  phụ  thuộc)  của  ông/bà  bằng  cách  hoàn  tất  mẫu  đơn  
“Change  in  Status”  (Thay  đổi  tình  trạng)  trực  tuyến  online  với  Benefits  Strategies  (Chiến  lược  
Phúc  lợi)  (www.benstrat.com/gic-fsa/)  
Nghỉ  việc  tạm  thời  không  phải  là  trường  hợp  đủ  điều  kiện  để  hủy  hoặc  thay  đổi  việc  đăng  ký  
tham  gia  vào  Health  Care  Spending  Account  (Tài  khoản  Chi  tiêu  Chăm  sóc  Sức  Khỏe,  gọi  tắt  
là  HCSA).  Trong  khi  đang  nghỉ  không  hưởng  lương,  ông/bà  không  thể  chịu  các  chi  phí  hợp  lệ  
theo  HCSA  trừ  khi  các  khoản  đóng  góp  được  thực  hiện  bằng  khấu  trừ  tiền  lương  hoặc  ông/bà  
đang  thanh  toán  trực  tiếp  cho  Benefits  Strategies.  

Nếu  ông/bà  hủy  (các)  bảo  hiểm  GIC  của  mình:  

•   Bảo  hiểm  y  tế  và/hoặc  bảo  hiểm  nhân  thọ  cơ  bản:  cơ  hội  kế  tiếp  của  ông/bà  để  đăng  ký  lại  với  
tư  cách  là  một  nhân  viên  được  hưởng  phúc  lợi  là:  

o   Trong  thời  gian  mở  đăng  ký  (thông  thường  là  vào  tháng  Tư  cho  bảo  hiểm  có  hiệu  lực  
vào  ngày  1  tháng  7  kế  tiếp)  

o   Trong  vòng  60  ngày  (và  bằng  chứng)  của  trường  hợp  đủ  điều  kiện,  ví  dụ  như  mất  bảo  
hiểm  do  không  cố  ý  dưới  dạng  một  chương  trình  bảo  hiểm  y  tế  khác,  kết  hôn,  sinh/nhận  
(các)  con  nuôi.  

•   Bảo  hiểm  nhân  thọ  tùy  chọn  và/hoặc  bảo  hiểm  tàn  tật  dài  hạn:  ông/bà  có  thể  đăng  ký  tham  gia  
lại  sau  khi  trở  lại  làm  việc  sau  giai  đoạn  nghỉ.  Đơn  đăng  ký  bảo  hiểm  có  thể  bị  từ  chối  dựa  trên  



các  yêu  cầu  về  Bằng  chứng  về  Khả  năng  bảo  hiểm  (đánh  giá  y  tế  về  khả  năng  bảo  hiểm  bởi  
công  ty  bảo  hiểm).  


