
Bảo hiểm thương  
tật là gì?

Ai cung  
cấp chính 
sách này?

Ai đủ  
điều kiện 
nhận phúc 
lợi này?

Chủ lao động của quý vị 
có thể cung cấp bảo hiểm 
thương tật ngắn hạn nếu 
quý vị (nhân viên) đã chọn 
và trả tiền cho loại bảo 
hiểm này. Một số người 
chọn trả tiền cho một 
chính sách tư nhân  
thay thế.

Chủ lao động của quý vị 
có thể cung cấp bảo hiểm 
thương tật dài hạn nếu quý 
vị (nhân viên) đã chọn và 
trả tiền cho loại bảo hiểm 
này. Một số người chọn trả 
tiền cho một chính sách tư 
nhân thay thế.

Bảo hiểm thương tật là một quyền lợi cung cấp một số khoản bồi thường hoặc thay thế thu 
nhập cho những chấn thương hoặc bệnh tật không liên quan đến công việc, khiến quý vị không 
thể làm việc trong một khoảng thời gian giới hạn.

THƯƠNG TẬT NGẮN  
HẠN (SHORT-TERM  
DISABILITY, STDI) 

THƯƠNG TẬT DÀI  
HẠN (LONG-TERM  
DISABILITY, LTDI)

THƯƠNG TẬT AN SINH  
XÃ HỘI (SOCIAL SECURITY 

DISABILITY, SSDI)

Bảo hiểm Thương tật An 
sinh Xã hội là một chương 
trình liên bang do Cơ quan 
An sinh Xã hội quản lý.

Chỉ nhân viên toàn thời 
gian (30+ giờ/tuần) mới đủ 
điều kiện.

Chỉ nhân viên toàn thời 
gian (30+ giờ/tuần) mới đủ 
điều kiện.

Ứng viên phải:
n Bị thương tật, không 

thể làm việc trong ít 
nhất 1 năm hoặc mắc 
một bệnh lý dẫn đến 
tử vong

n Có (hoặc đã có) một 
công việc được trả 
lương vào hệ thống 
An sinh Xã hội

n Có 40 tín chỉ công việc 
được hệ thống An sinh 
Xã hội đo lường. Người 
lao động dưới 31 tuổi 
có thể đủ điều kiện 
nhận SSDI dựa trên 
số lượng tín chỉ công 
việc được tính theo tỷ 
lệ. (Mỗi năm làm việc 
có thể nhận được 4 tín 
chỉ. Phải nhận được  
20 tín chỉ trong  
10 năm qua.)

Ngay cả khi quý vị không 
phải là công dân Hoa Kỳ, 
quý vị có thể đủ điều kiện 
nhận các quyền lợi SSDI 
thông qua quá trình làm 
việc, nghĩa vụ quân sự 
hoặc các tiêu chí khác.

Để biết thêm thông tin và tài nguyên, vui lòng truy cập Dịch vụ Hỗ trợ tại utswmed.org/cancer/support-services.1



Tôi có cần 
phải nộp 
đơn hoặc 
đăng ký 
phúc lợi 
này không? 
Điều đó  
sẽ mất  
bao lâu?

Tôi sẽ được 
chi trả  
bao nhiêu?

Có. Nhiều chính sách có 
yêu cầu về số ngày quý vị 
không làm việc trước khi 
có thể nộp đơn yêu cầu. 
Hãy trao đổi với bộ phận 
nhân sự của chủ lao động 
để biết thêm thông tin.

Có. Nhiều chính sách có 
yêu cầu về số ngày quý vị 
không làm việc trước khi 
có thể nộp đơn yêu cầu. 
Hãy trao đổi với bộ phận 
nhân sự của chủ lao động 
để biết thêm thông tin. 
(Lưu ý rằng khi phúc lợi 
ngắn hạn chuyển sang 
phúc lợi dài hạn, quý vị 
cũng phải đăng ký Bảo 
hiểm Thương tật An sinh 
Xã hội).

 
THƯƠNG TẬT NGẮN 

HẠN (STDI)

 
THƯƠNG TẬT DÀI  

HẠN (LTDI)

Có. Sau khi quý vị gửi đơn 
đăng ký, Cơ quan An sinh 
Xã hội thường mất  
3-5 tháng để đưa ra quyết 
định. Đơn đăng ký Trợ cấp 
Nhân ái mất khoảng  
19 ngày để xử lý. Nếu đơn 
đăng ký của quý vị được 
chấp thuận, có khoảng thời 
gian 5 tháng chờ đợi để quý 
vị nhận được khoản thanh 
toán đầu tiên. Sau khi 
nhận trợ cấp SSDI trong 
24 tháng (2 năm), quý vị  
tự động đủ điều kiện  
nhận Medicare.

Trợ cấp thu nhập thường là 
50-80% mức lương cơ bản 
kiếm được của quý vị.

Trợ cấp thu nhập thường là 
40-60% mức lương cơ bản 
kiếm được của quý vị.

Các khoản thanh toán 
phúc lợi phụ thuộc vào 
thu nhập trung bình trong 
đời của quý vị. Nếu quý 
vị nhận được các phúc lợi 
khác của chính phủ, những 
phúc lợi đó có thể ảnh 
hưởng đến khoản thanh 
toán SSDI của quý vị. Vào 
năm 2020, khoản thanh 
toán SSDI trung bình 
hàng tháng cho một cá 
nhân là 1.258 đô-la. Quý vị 
có thể truy cập trang web 
Cơ quan An sinh Xã hội để 
tính toán ước tính phúc  
lợi SSDI.

Bảo hiểm thương  
tật là gì?

 
THƯƠNG TẬT AN SINH  

XÃ HỘI (SSDI)

Chủ lao động 
của tôi có bắt  
buộc phải áp 
dụng chính  
sách này 
không?

Không. Chỉ một số tiểu 
bang (CA, HI, NJ, NY và RI) 
yêu cầu chủ lao động cung 
cấp chính sách thương tật 
ngắn hạn.

Không. Ít hơn 1 trong  
3 người lao động ở Hoa Kỳ 
có chính sách thương tật 
dài hạn. 

Không áp dụng.

2 Để biết thêm thông tin và tài nguyên, vui lòng truy cập Dịch vụ Hỗ trợ tại utswmed.org/cancer/support-services.



Chi phí 
của một 
chính sách 
bảo hiểm 
thương 
tật là bao 
nhiêu?

Khi chủ lao động đưa ra 
một chính sách, thông 
thường, 1-3% tổng tiền 
lương hàng năm của quý 
vị được giữ lại theo chính 
sách đó. Chi phí thay đổi 
tùy thuộc vào các yếu tố 
như cân nặng, tình trạng 
sử dụng thuốc lá, giới tính, 
tuổi tác, nghề nghiệp, mã 
bưu điện, tình trạng bệnh 
từng có, v.v.

Khi chủ lao động đưa ra 
một chính sách, thông 
thường 1-4% tổng tiền 
lương hàng năm của quý 
vị được giữ lại theo chính 
sách đó. Chi phí thay đổi 
tùy thuộc vào các yếu tố 
như cân nặng, tình trạng 
sử dụng thuốc lá, giới tính, 
tuổi tác, nghề nghiệp, mã 
bưu điện, tình trạng bệnh 
từng có, v.v.

 
THƯƠNG TẬT NGẮN  

HẠN (STDI)

 
THƯƠNG TẬT DÀI  

HẠN (LTDI)

SSDI được tài trợ bởi các 
khoản đóng góp thuế 
lương của người lao động 
Hoa Kỳ và chủ lao động 
của họ.

Bảo hiểm thương  
tật là gì?
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THƯƠNG TẬT AN SINH  

XÃ HỘI (SSDI)

Phúc lợi  
này kéo dài 
bao lâu?

Phúc lợi thường kéo dài 
từ 3-6 tháng. Một số chính 
sách kéo dài đến 1 năm.

Phúc lợi thường kéo dài 
1-2 năm, một số chính 
sách kéo dài tới 5 năm. Các 
chính sách khác sẽ kết thúc 
khi quý vị đến tuổi nghỉ 
hưu theo An sinh Xã hội.

Điều này phụ thuộc vào 
một vài yếu tố. Nếu quý vị 
được nhận trợ cấp SSDI, 
Cơ quan An sinh Xã hội có 
thể định kỳ xem xét trường 
hợp của quý vị để xem quý 
vị có tiếp tục đáp ứng các 
tiêu chí cho những phúc lợi 
này hay không. Quý vị có 
thể nhận trợ cấp SSDI cho 
đến khi đến tuổi nghỉ hưu.

3 Để biết thêm thông tin và tài nguyên, vui lòng truy cập Dịch vụ Hỗ trợ tại utswmed.org/cancer/support-services.


