
ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ।
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CalSavers ਕੀ ਹੈ?
CalSavers ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਿੀਆ ਦਾ ਿਿਾ ਂ
ਨਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੱਚਤ ਪ੍੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਜਹਿਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਿੱਚ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਬੱਚਤ ਕਰਿ ਦਾ 
ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਸਾਿ ਅਤੇ ਪੂ੍ਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੈ-ਇੱਨਿਤ ਹੈ।

• ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ (ਕੋਈ ਿੌਕਰੀਦਾਤਾ ਫੀਸਾਂ ਜਾ ਂ
ਯੋਗਦਾਿ ਿਹੀਂ)

• ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪੂ੍ਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੈ-ਇੱਨਿਤ ਅਤੇ ਉਹ ਨਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ 
ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

•  ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨਿੱਤੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍੍ਰਬੰਨਿਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜਾਿਚੀ ਦੀ ਪ੍੍ਰਿਾਿਗੀ 
ਨਿੱਚ ਪ੍ਬਨਲਕ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ

ਸੀਵਿਤ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਦੀ ਭੂਵਿਕਾ
•  CalSavers ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪ੍ਲੋਡ ਕਰੋ

•  ਆਸਾਿ ਪ੍ੇਰੋਲ ਕਟੌਤੀ ਰਾਹੀਂ CalSavers ‘ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੋਗਦਾਿ 
ਸਬਨਮਟ ਕਰੋ

•  ਪ੍੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਸਾਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿੌਕਰੀਦਾਤਾਿਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਿਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 
ਿੌਕਰੀਦਾਤਾ ਪ੍੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਿੰਮੇਿਾਰ ਨਿਅਕਤੀ ਿਹੀਂ ਹਿ

CalSavers ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ
ਹਰ ਬਸੰਤ ਨਿੱਚ, CalSavers ਨਪ੍ਿਲੇ ਸਾਲ ਨਿੱਚ ਰੁਿਗਾਰ ਨਿਕਾਸ ਨਿਭਾਗ (EDD)* ਨੂੰ ਸੌਂਪ੍ੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਿਾਰ ‘ਤੇ ਰੁਿਗਾਰਦਾਤਾਿਾ ਂਲਈ 
ਆਦੇਸ਼ ਸਨਿਤੀ ਨਿਰਿਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

5 ਜਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਕਰਿਚਾਰੀਆ ਂਿਾਲੇ ਿਾਲਕ
ਰੁਿਗਾਰਦਾਤਾਿਾ ਂਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ CalSavers ਨਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ 
ਜੇਕਰ ਉਹਿਾ ਂਿੇ ਨਪ੍ਿਲੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਿ ਔਸਤਿ ਪ੍ੰਜ ਜਾ ਂਿੱਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ 
ਿੌਕਰੀ ਨਦੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਯੋਜਿਾ ਨੂੰ ਸਪ੍ਾਸਂਰ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੁਿਗਾਰਦਾਤਾ 
ਬਸੰਤ ਨਿੱਚ ਯੂਐਸ ਮੇਲ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਆਪ੍ਣੀ ਅਨਿਕਾਰਤ ਰਨਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਿ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਿਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਰਵਜਸਟ੍੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਤਿ ਤਾਰੀਖ: 31 ਦਸੰਬਰ  (ਔਸਤਿ ਪ੍ੰਜ ਜਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਿੱਿ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਨਰਪ੍ੋਰਟ ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਦਾ)

1-4 ਕਰਿਚਾਰੀਆ ਂਿਾਲੇ ਿਾਲਕ
2022 ਨਿੱਚ, ਕੈਲੀਫੋਰਿੀਆ ਿੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਾਲੇ ਰੁਿਗਾਰਦਾਤਾਿਾ ਂ
ਲਈ CalSavers ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰ ਕਰਿ ਲਈ ਕਾਨੂੰਿ (SB 1126) 
ਪ੍ਾਸ ਕੀਤਾ। ਰੁਿਗਾਰਦਾਤਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਿੀਿ ਹਿ ਜੇਕਰ ਉਹਿਾ ਂਿੇ ਔਸਤਿ 1-4 
ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਯੋਜਿਾ ਨੂੰ ਸਪ੍ਾਸਂਰ ਿਹੀਂ 
ਕਰਦੇ ਹਿ। ਰੁਿਗਾਰਦਾਤਾ ਯੂਐਸ ਮੇਲ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਅਨਿਕਾਰਤ ਰਨਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਿ 
ਸੂਚਿਾਿਾ ਂਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਿਗੇ।

ਰਵਜਸਟ੍੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਿਤੀ: 31 ਦਸੰਬਰ, 2025
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ਵਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਸੋਿਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਿਾਰ, ਸਿੇਰੇ 8:00 ਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 8:00 PT CalSavers

(855) 650-6916 @CalSavers

clientservices@calsavers.com

*ਰੁਿਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਪ੍ਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਿ ਰੁਿਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਔਸਤ ਸੰਨਖਆ ‘ਤੇ ਅਿਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਨਖਆ ਦੀ ਗਣਿਾ ਨਪ੍ਿਲੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਤੋਂ DE9/DE9C 
ਫਾਈਨਲੰਗ ‘ਤੇ EDD ਨੂੰ ਨਰਪ੍ੋਰਟ ਕਰਿ ਿਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਰੁਿਗਾਰਦਾਤਾਿਾ ਂਦੀ ਨਗਣਤੀ ਦੀ ਔਸਤ ਿਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਨਭੰਿਾ ਂਨੂੰ ਿਿਦੀਕੀ ਪ੍ੂਰਿ ਸੰਨਖਆ ਨਿੱਚ ਪ੍ੂਰਿ ਸੰਨਖਆ ਨਿੱਚ 
ਨਗਨਣਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।



ਲੋਚਸ਼ੀਲ ਕਰਿਚਾਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਨਿੇਸ਼ ਚੋਣ

•  ਨਮਆਰੀ ਨਿਿੇਸ਼ ਨਿਕਲਪ੍ ਅਤੇ 5% ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਰ

•  ਬੱਚਤ ਦਰ1 ਅਤੇ ਨਿਿੇਸ਼ਾ ਂਦੇ ਚੋਣ ਦੀ ਲੋਚਸ਼ੀਲਤਾ

•  ਨਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਜਾ ਂਮੁੜ ਿਾਨਪ੍ਸ ਚੁਣੋ।2

ਕਰਿਚਾਰੀ ਲਈ ਖ਼ਰਚ

•  ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨਿਿੇਸ਼ ਚੋਣ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨਿੱਚ 
ਹਰ $100 ਲਈ ਪ੍੍ਰਤੀ ਸਾਲ $0.83 - $0.99

•  ਹੇਠਾ ਂਨਦੱਤੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਦਾ ਹੈ:

 - ਪ੍੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍੍ਰਬੰਿਿ
 - ਅੰਤਰਨਿਨਹਤ ਫੰਡ ਖ਼ਰਚ
 - ਇਹ-ਸੰਪੱ੍ਤੀ – ਆਿਾਨਰਤ ਫੀਸ ਨਿਯਨਮਤ ਆਿਾਰ ‘ਤ ੇਖਾਤ ੇਦੇ  
  ਬਲੈੈਂਸ ਨਿਚੱੋਂ ਆਟਮੈੋਨਟਕਲੀ ਕੱਟੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ

ਇੱਕ ਵਰਟ੍ਾਇਰਿੈਂਟ੍ ਸੇਵਿੰਗਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ ‘ਤੇ ਕਰਿਚਾਰੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
CalSavers ਨਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਬੱਚਤ ਕਰਿ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿਾਸਤੇ ਆਸਾਿ, ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:

1 ਯੋਗਦਾਿ Roth IRA ਲਈ ਤੈਅ ਫੈਡਰਲ ਯੋਗਦਾਿ ਸੀਮਾਿਾ ਂਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ।

2 ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਾਤੇ ਨਿੱਚ ਕੋਈ  ਬਕਾਇਆ ਬੈਲੈਂਸ ਿੱਡ ਸਕਦੇ ਹਿ, ਜਾ ਂਦੂਜੇ Roth IRA ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਸਂਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ ਜਾ ਂਸਕਦੇ ਹਿ, ਜਾ ਂਨਿਤਰਣ ਦੀ ਬੇਿਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਨਿਤਰਣ 
ਲਈ ਬੇਿਤੀ ਦਾ ਿਤੀਜਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ੈਿਲਟੀਆ ਂਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3 ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੋਗਦਾਿ 30 ਨਦਿਾ ਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਿੀ ਮਾਰਨਕਟ ਫੰਡ ਨਿੱਚ ਨਿਿੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਿੀ ਮਾਰਨਕਟ ਫੰਡ ਨਿੱਚ ਕਮਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭਨਿੱਖ ਦੇ ਯੋਗਦਾਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਿਾਰ 
‘ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਨਿੱਚ ਨਿਿੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

CalSavers ਨਰਟਾਇਮੈਂਟਸ ਸੇਨਿਗੰਸ ਪ੍੍ਰਗੋਰਾਮ (“CalSavers” ਜਾ ਂ“ਪ੍੍ਰਗੋਰਾਮ”) CalSavers ਨਰਟਾਇਮੈਂਟ ਸੇਨਿਗੰਸ ਬਰੋਡ (“ਬਰੋਡ”) ਦੁਆਰਾ ਆਟਮੈੋਨਟਕ ਿਾਮਾਕਂਣ ਕਟਤੌੀ IRA ਨਿਗਰਾਿੀ ਹ।ੈ 
ਐਸਸੈਿਸਸ ਕਾਲਜ ਸੇਨਿਗੰਸ ਨਰਕਾਰਡਕੀਨਪੰ੍ਗ ਸੇਿਾਿਾ ਂLLC (“ACSR”) ਪ੍੍ਰਗੋਰਾਮ ਪ੍੍ਰਬਿੰਕ ਹ।ੈ ACSR ਅਤ ੇਇਸਦੇ ਸਨਹਯਗੋੀ ਨਦਿ ਪ੍੍ਰਤੀ ਨਦਿ ਪ੍੍ਰਗੋਰਾਮ ਸੰਚਾਲਿਾ ਂਲਈ ਨਿਮੇੰਿਾਰੀ ਹਿ। CalSavers 
ਿਰੀਏ ਪ੍੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਬਚੱਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਰੱਖਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸਦਾ saver.calsavers.com ਨਿਚੱ ਉਪ੍ਲਬਿ ਪ੍੍ਰਗੋਰਾਮ ਪ੍੍ਰਗਟਾਅ ਪੁ੍ਸਨਤਕਾ ਨਿਚੱ ਨਦੱਤ ੇਅਿੁਸਾਰ, ਆਪ੍ਣ ੇIRAs ‘ਤ ੇਨਿਯਤੰਰਣ 
ਹ।ੈ CalSavers ਿੌਕਰੀਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਪ੍ਾਸਂਰਡ ਿਹੀਂ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਇਸ ਲਈ ਿੌਕਰੀਦਾਤਾ ਪ੍੍ਰਗੋਰਾਮ ਲਈ ਨਿਮੇੰਿਾਰ ਿਹੀਂ ਹ ੈਜਾ ਂਪ੍੍ਰਗੋਰਾਮ ਸਪ੍ਾਸਂਰ ਦੇ ਤਰੌ ‘ਤ ੇਉੱਤਰਦਾਈ ਿਹੀਂ ਹ।ੈ ਿੌਕਰੀਦਾਤਾਿਾ ਂਨੂੰ ਪ੍੍ਰਗੋਰਾਮ 
ਸਮੱਰਿਿ ਕਰਿ ਜਾ ਂਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਉਤਸਾਨਹਤ ਕਰਿ ਜਾ ਂਸਲਾਹ ਦੇਣ, ਨਕੰਿਾ (ਜੇ ਕੋਈ) ਯਗੋਦਾਿ ਪ੍ਾਉਣ ਜਾ ਂਨਿਿੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਦੀ ਇਜਾਿਤ ਿਹੀਂ ਹ।ੈ

CalSavers ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਨਿਿੇਸ਼ ਨਿਕਲਪ੍ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। CalSavers ਦੇ ਨਿਿੇਸ਼ ਨਿਕਲਪ੍ਾ ਂਬਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ saver.calsavers.com ‘ਤੇ ਜਾਓ। CalSavers ਨਿੱਚ ਖਾਤੇ ਦੇ 
ਬਕਾਏ ਮਾਰਨਕਟ ਦੀਆ ਂਸਨਿਤੀਆ ਂਅਿੁਸਾਰ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ। CalSavers ਨਿੱਚ ਨਿਿੇਸ਼ ਬੋਰਡ ਸਟੇਟ ਆੱਫ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਿੀਆ,ਂ ਫੈਡਰਲ ਨਡਪ੍ਾੱਨਿਟ ਇਸੰ਼ੋਰੈਂਸ ਕੋਰਪ੍ੋਰੇਸ਼ਿ, ਜਾ ਂਨਕਸੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਿ 
ਦੁਆਰਾ ਗਾਰੰਨਟਡ ਜਾ ਂਬੀਨਮਤ ਿਹੀਂ ਹਿ।

CalSavers ਪ੍ੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸਿੈ-ਇੱਨਿਤ ਨਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪ੍੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਸੇਿਰਸ ਤੋਂ ਨਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਨਿਕਨਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਪ੍ੇਰੋਲ ਦੇ ਯੋਗਦਾਿਾ ਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਂਿਿਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੇਿਰ ਨਿੱਚੋਂ 
ਨਿਕਨਲਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਬਾਅਦ ਨਿੱਚ CalSavers ਨਿੱਚ ਮੁੜ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਿ।

IRA ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਤ ਹਰੇਕ ਨਿਅਕਤੀ ਲਈ ਉਨਚਤ ਿਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। CalSavers ਦੇ ਿੌਕਰੀਦਾਤਾ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਿੌਕਰੀਦਾਤਾ, IRAs ਜਾ ਂCalSavers ਦੁਆਰਾ ਨਦੱਤੇ ਨਿਿੇਸ਼ ਨਿਕਲਪ੍ ਰਾਹੀਂ 
ਤਸਦੀਕ ਜਾ ਂਨਸਫਾਇਸ਼ ਿਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। IRAs CalSavers ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਹੀਂ ਹਿ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿੀ ਿਹੀਂ ਹਿ ਅਤੇ ਪ੍ੇਰੋਲ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਿੀ ਯੋਗਦਾਿ ਪ੍ਾ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਪ੍ੇਰੋਲ 
ਕਟੌਤੀ ਰਾਹੀਂ CalSavers IRA ਨਿੱਚ ਯੋਗਦਾਿ ਪ੍ਾਉਣ ਿਾਲ ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਅਤੇ ਿਤੀਜੇ ਨਮਲ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਹਾਲਾਨਂਕ, ਹਰ ਕੋਈ Roth IRA ਨਿੱਚ ਯੋਗਦਾਿ ਪ੍ਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਿਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਿਰਸ 
ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਜਾ ਂਨਿੱਤੀ ਸਲਾਹਦਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਿਾ ਂਦੇ ਟੈਕਸ ਜਾ ਂਨਿਿੇਸ਼ ਸਬੰਿੀ ਸਿਾਲ ਹਿ। ਨਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਿਹੀਂ ਨਦੰਦੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਨਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਿੌਕਰੀਦਾਤਾ ਿਾਲ 
ਸੰਪ੍ਰਕ ਿਹੀਂ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਿੌਕਰੀਦਾਤਾਿਾ ਂਨੂੰ ਪ੍੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਿਾਲਾ ਂਲਈ CalSavers ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿੌਕਰੀਦਾਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਿੀਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋਡ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਿ 100034 ਦੇ 
ਅਿੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਨਿਰਨਣਆ ਂਲਈ ਉੱਤਰਦਾਈ ਿਹੀਂ ਹਿ।
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•  ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ੇਰੋਲ ਯੋਗਦਾਿਾ ਂਰਾਹੀਂ ਬੱਚਤ ਕਰਦੇ ਹਿ
•  ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦਾ ਖਾਤਾ ਕਾਇਮ ਰਨਹੰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜੇ ਉਹ ਿੌਕਰੀ  

ਬਦਲਦੇ ਹਿ

•  ਆਸਾਿ, ਆਟੋਮੈਨਟਡ ਿਾਮਾਕਂਣ
•  ਰੋਿ ਨਿਅਕਤੀਗਤ ਨਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਖਾਤਾ (IRA)

ਵਨਿੇਸ਼ ਿੈਨਯੂ

CalSavers ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਮਆਰੀ ਨਿਿੇਸ਼ ਨਿਕਲਪ੍ਾਂ ਿਾਲ ਜੁੜੇ ਰਨਹ 
ਸਕਦੇ ਹਿ ਜਾਂ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਗਤ ਨਿਿੇਸ਼ ਨਿਕਲਪ੍ਾ ਨਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਸਾਿ ਮੈਿਯੂ 
ਤੋਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਿ ਜੋ ਉੱਚ ਿਾਨਪ੍ਸੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਅਕਰਾਮਕ 
ਨਿਿੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੂਲਿਿ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਖੋਜਦੇ ਹਿ। ਜਦੋਂ 
ਕਰਮਚਾਰੀ CalSavers ਨਿੱਚ ਨਿਿੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਿ, ਉਹਿਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ 
ਕਿਾਨਲਟੀ ਨਮਊਚਅਲ ਫੰਡਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਿੇਸ਼ ਨਿਕਲਪ੍ਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਹੁੰਚ 
ਨਮਲਦੀ ਹੈ, ਨਜਹਿਾਂ ਦਾ ਮੱੁਲ ਮਾਰਨਕਟ ਦੀਆਂ ਸਨਿਤੀਆਂ ਅਿੁਸਾਰ 
ਿੱਖ-ਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਚੋਣਾਂ ਨਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

• ਮਿੀ ਮਾਰਨਕਟ ਫੰਡ3

• ਟੀਚਾ ਨਰਟਾਇਟਮੈਂਟ ਡੇਟ ਫੰਡਸ3

• ਬਾਂਡ ਫੰਡ

• ਗਲੋਬਲ ਇਕਨਿਟੀ ਫੰਡ

• ਿਾਤਾਿਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਨਜਕ ਪੱ੍ਖੋਂ ਸਜਗ ਫੰਡ

ਕਰਮਚਾਰੀ saver.calsavers.com ‘ਤੇ ਨਿਿੇਸ਼ ਨਿਕਲਪ੍ਾਂ ਦੀ 
ਪ੍ੂਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਿ।


