
ਰਿਟਾਇਿਮੈੈਂਟ ਲਈ ਬੱਚਤ ਕਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਾਨ, ਭਿੋਸੇਮੈੰਦ ਤਿੀਕਾ
CalSavers ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਿੀਆ ਦਾ ਿਿਾ ਂਨਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੱਚਤ ਪ੍੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਜਹਿਾ ਂਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਿੱਚ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਬੱਚਤ ਕਰਿ ਦਾ 
ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਿਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿੌਕਰੀਦਾਤਾ ਿੇ CalSavers ਲਈ ਰਨਜਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਾਮਾਕਂਣ ਆਸਾਿ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਨਟਕਲੀ 30 ਨਦਿਾ ਂਨਿੱਚ ਿਾਮਾਨਂਕਤ ਹੋ ਜਾਿੋਗੇ ਿਹੀਂ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ 
ਨਿਕਲਣਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੈ-ਨਿਯੋਨਜਤ ਹੋ ਜਾ ਂCalSavers ਿੌਕਰੀਦਾਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਿਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਿਾਮਾਕਂਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਬੱਚਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।1

ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਿੱਖ।
saver.calsavers.com

ਇਹ ਰਿਟਾਇਿਮੈੈਂਟ ਲਈ ਰਤਆਿ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮੈਾ ਂਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਧਿ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਮਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਧਿ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਿੱਚ ਨਲਆਉਣ ਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਨਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਲਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਨਸਕਊਨਰਟੀ 
ਭੁਗਤਾਿ ਕਾਫੀ ਿਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਨਰਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦਾ 
ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਥੋੜ੍੍ਹੀ ਰਿਹੀ ਬੱਚਤ ਕਿਨਾ ਿੀ ਸੰਭਾਰਿਤ ਤੌਿ ‘ਤੇ 
ਬਾਅਦ ਰਿੱਚ ਿੱਡਾ ਅੰਤਿ ਪੈਦਾ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ: 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿੱਚ ਪ੍੍ਰਤੀ 
ਮਹੀਿਾ $125 ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 
65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿੱਚ ਸੰਭਾਨਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਢਾਈ 
ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ?3

ਰਿੱਥੇ ਰਿਟਾਇਿਮੈੈਂਟ ਆਮੈਦਨ ਔਸਤਨ 
ਆਉਂਦੀ ਹੈ4

33%
67%

ਨਿੱਜੀ IRA (ਨਿਅਕਤੀਗਤ ਨਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਖਾਤਾ) ਨਿੱਚ ਯੋਗਦਾਿ ਦੇਣਾ ਜੋ 
ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਬੱਚਤ ਦਰਾ ਂਅਤੇ ਨਿਿੇਸ਼ ਨਿਕਲਪ੍ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹਿ।

ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਤਦ ਿੀ ਰਨਹੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿੌਕਰੀਆ ਂਬਦਲਦੇ ਹੋ।

ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸਿੈ-ਇੱਨਿਤ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਂ
ਨਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਮੁੜ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।2

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਾਤਾ ਕੰਟਿੋਲ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ

• ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈਨਟੰਗਾਂ ਿਾਲ ਜੁੜੇ ਰਨਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਂ
ਖੁਦ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਨਿਿੇਸ਼ ਨਿਕਲਪ੍ਾਂ ਦੇ ਆਮ ਮੈਿਯੂ ਤੋਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਤੋਂ ਆਟੋਮੈਨਟਕ ਯੋਗਦਾਿ ਸੈਟ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਪ੍ੈਿਲਟੀ ਬਗੈਰ ਆਪ੍ਣੇ ਯੋਗਦਾਿ ਿਾਪ੍ਸ ਲੈ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਨਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਿਾਨਪ੍ਸ 
ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।2

ਸੋਸ਼ਲ ਨਸਕਊਨਰਟੀ ਤੋਂ

•  ਨਿੱਜੀ ਸੰਪ੍ੱਤੀਆ ਂਤੋਂ

•  ਕਾਰਜ ਸਥਾਿ 
ਨਰਟਾਇਰਮੈਂਟ 
ਪ੍੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਜਿੇਂ 
CalSavers ਤੋਂ
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ਰਿਆਦਾ ਿਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਿੋ

ਸੋਮੈਿਾਿ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਿਿਾਿ, ਸਿੇਿੇ 8:00 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੈ 8:00 PT CalSavers

(855) 650-6918 @CalSavers

clientservices@calsavers.com



        ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ Roth IRA ਹਿੇੋਗਾ। Roth IRA ਨਿਚੱ ਯਗੋਦਾਿ ਟਕੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤ ੇਜਾਦੇਂ ਹਿ ਤਾ ਂਜੋ ਤਹੁਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣ ੇਯਗੋਦਾਿਾ ਂ‘ਤ ੇਟਕੈਸ ਿਾ ਦੇਣਾ ਪ੍ਿੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 
ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਦੇ ਹ।ੋ ਉਹਿਾ ਂਯਗੋਦਾਿਾ ਂ‘ਤੇ ਕਮਾਈ ਟਕੈਸਮੁਕਤ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ ੈਜੇ ਤਸੁੀਂ ਕੁਝ IRS ਮਾਪ੍ਦੰਡ ਪੂ੍ਰਾ ਕਰਦੇ ਹ।ੋ

        ਰਮੈਆਿੀ ਯਗੋਦਾਨ ਬਚੱਤ ਦਿ 5% ‘ਤੇ ਤੈਅ ਹ।ੈ ਹਾਲਾਰਂਕ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਰਕਸ ੇਿੀ ਸਮੈੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਜੇ ਤਸੁੀਂ ਇੱਕ ਿੱਖਰੀ ਦਰ ਚੁਣਦੇ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡ ੇਯਗੋਦਾਿ 
ਆਪਣੇ ਆਪ 1% ਸਲਾਨਾ ਿਧਦ ੇਰਨਹਣਗ ੇਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਨਧਕਤਮ 8% ਤਕੱ ਿਹੀਂ ਪ੍ਹੁਚੰਦੇ।

        ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਿੂਆਤੀ ਯੋਗਦਾਨ 30 ਰਦਨਾ ਂਲਈ CalSavers ਮੈਨੀਮੈਾਿਰਕਟ ਫੰਡ ਰਿੱਚ ਰਨਿੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੈੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਮੈੌਿੂਦਾ 
ਬੱਚਤਾ ਂਅਤੇ ਭਰਿੱਖ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੈਿ ਦੇ ਆਧਾਿ ‘ਤੇ  CalSavers ਟਾਿਗੇਟ ਰਿਟਾਇਿਮੈੈਂਟ ਫੰਡ ਰਿੱਚ ਰਨਿੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ, 
ਨਿਰਧਾਨਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਕ ਇਸ ਫੰਡ ਨਿੱਚ ਨਿਿੇਸ਼ ਕਰਿਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਹੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿਾਤਾਿਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਪੱ੍ਖੋਂ ਸਜਗ ਫੰਡ, ਬਾਂਡ ਫੰਡ, ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਇਕਨਿਟੀ ਫੰਡ ਸਮੇਤ 
ਹੋਰ ਨਿਿੇਸ਼ ਨਿਕਲਪ੍ਾਂ ਦੇ ਆਸਾਿ ਮੈਿਯੂ ਨਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

       CalSavers ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਤਮੈਕ ਚਾਿਰਿਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਿੇਸ਼ ਚੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 0.825% ਤੋਂ 0.99%  ਦੀ ਸਲਾਿਾ ਸੰਪ੍ੱਤੀ – ਆਧਾਨਰਤ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ੍ 
ਨਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਤੇ ਰਿਚਲੇ ਹਿ $100 ਲਈ $0.83 - $0.99 ਰਿਚਕਾਿ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਬੱਲ ਿਹੀਂ ਨਮਲੇਗਾ। ਇਹ ਲਾਗਤ ਪ੍੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ 
ਪ੍੍ਰਬੰਧਿ ਲਈ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਨਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਨਿਯਨਮਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ CalSavers ਬੈਲੈਂਸ ਨਿੱਚੋਂ ਆਟੋਮੈਨਟਕਲੀ ਲਈ ਜਾਿੇਗੀ।

       ਆਪਣੇ ਨੌਕਿੀਦਾਤਾ ਿਾਹੀਂ ਸ਼ੁਿੂ ਕਿਨਾ। CalSavers ਹੁਣ ਿੌਕਰੀਦਾਤਾ ਰਨਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਿ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਾਮਾਕਂਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿੌਕਰੀਦਾਤਾ ਿਰਕਪ੍ਲੇਸ 
ਨਰਟਾਇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਲਾਿ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾ ਂਉਹਿਾ ਂਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾ-ਂਸੀਮਾਿਾ ਂਿਾਲ CalSavers ਲਈ ਰਨਜਸਟਰ ਕਰਿਾ ਪ੍ਿੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਰਨਜਸਟਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹਿਾ ਂਨੂੰ CalSavers ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦਾ ਰੋਸਟਰ ਸਬਨਮਟ ਕਰਿਾ ਪ੍ਿੇਗਾ। ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਨਫਰ CalSavers ਤੋਂ ਸੂਚਿਾ ਨਮਲੇਗੀ 
ਅਤੇ ਉਹਿਾ ਂਕੋਲ ਆਪ੍ਣਾ ਖਾਤਾ ਕਸਟਮਾਇਜ਼ ਕਰਿਾ ਨਿਰਧਾਨਰਤ ਕਰਿ, ਪ੍੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਿ ਲਈ 30 ਨਦਿ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਮਆਰੀ ਬੱਚਤ ਚੋਣਾ ਂਿਾਲ ਆਟੋਮੈਨਟਕਲੀ 
ਿਾਮਾਨਂਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ੇਚੈਕ ਯੋਗਦਾਿ ਇਸ 30 ਨਦਿਾ ਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਿੇਗਾ।

       ਆਪ੍ਣੀਆ ਂਬੱਚਤਾ ਂਬਾਰੇ ਨਸਖਰ ‘ਤੇ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਨਜੱਥੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਨਿਧਾਜਿਕ ਹੋਿੇ। ਤੁਸੀਂ CalSavers ਐਪ੍ ਿਰਤ ਕੇ ਆਸਾਿੀ ਿਾਲ ਆਪ੍ਣਾ ਖਾਤਾ 
ਮਾਿੀਟਰ ਅਤੇ ਮੈਿੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਪ੍ਲ ਅਤੇ ਐਂਡ੍ਰੋਇਡ ਨਡਿਾਇਸਾ ਂਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ।

1 CalSavers ਨਿੱਚ ਿਾਮਾਕਂਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਨਸਕਊਨਰਟੀ ਿੰਬਰ ਜਾ ਂਨਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਨਹਚਾਣ ਟੈਕਸ ਿੰਬਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ 
ਖਾਤਾ ਪ੍ਤਾ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪ੍ਿੇਗੀ।

2 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬੱਚਤ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਖਾਤੇ ਨਿਚਲਾ ਧਿ ਿੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸਨੂੰ ਨਕਸੇ ਹੋਰ Roth IRA ਨਿੱਚ ਟ੍ਰਾਸਂਫ਼ਰ ਜਾ ਂਰੋਲ ਓਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਂਨਿਤਰਣ ਦੀ 
ਬੇਿਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਧਆਿ ਰੱਖੋ, ਨਿਤਰਣ ਲਈ ਬੇਿਤੀ ਕਰਿ ਦਾ ਿਤੀਜਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ੈਿਲਟੀਆ ਂਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3 ਇਹ ਨਧਆਿ ਰੱਖੋ, ਨਿਰਤਣ ਲਈ ਬੇਿਤੀ ਕਰਿ ਦਾ ਿਤੀਜਾ ਟੈਕਸਾ ਂਅਤੇ ਪ੍ੈਿਲਟੀਆ ਂਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਇਹ ਕਲਨਪ੍ਤ ਉਦਾਹਰਿ ਕੇਿਲ ਨਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂਮਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ – ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਅਕਤੀਗਤ ਿਤੀਜੇ ਿੱਖ-
ਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਉਦਾਹਰਿ ਨਿੱਚ ਨਿਿੇਸ਼ ਦੀ ਿਾਪ੍ਸੀ 6% ਮੰਿੀ ਗਈ ਹੈ।

4 ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਨਸਕਊਨਰਟੀ ਪ੍੍ਰਬੰਧਿ, ਸੋਸ਼ਲ ਨਸਕਊਨਰਟੀ ਬਾਰੇ ਫਾਸਟ ਫੈਕਟ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ, 2017।

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 ਪ੍੍ਰਬਧੰਕ ਹ।ੈ ACSR ਅਤ ੇਇਸਦੇ ਸਨਹਯਗੋੀ ਨਦਿ ਪ੍੍ਰਤੀ ਨਦਿ ਪ੍੍ਰਗੋਰਾਮ ਸੰਚਾਲਿਾ ਂਲਈ ਨਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀ ਹਿ। CalSavers 
ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਬਚੱਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਰੱਖਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸਦਾ saver.calsavers.com ਨਿਚੱ ਉਪ੍ਲਬਧ ਪ੍੍ਰਗੋਰਾਮ ਪ੍੍ਰਗਟਾਅ ਪੁ੍ਸਨਤਕਾ ਨਿਚੱ ਨਦੱਤ ੇਅਿੁਸਾਰ, ਆਪ੍ਣ ੇIRAs ‘ਤ ੇਨਿਯਤੰਰਣ 
ਹ।ੈ CalSavers ਿੌਕਰੀਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਪ੍ਾਸਂਰਡ ਿਹੀਂ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਇਸ ਲਈ ਿੌਕਰੀਦਾਤਾ ਪ੍੍ਰਗੋਰਾਮ ਲਈ ਨਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਿਹੀਂ ਹ ੈਜਾ ਂਪ੍੍ਰਗੋਰਾਮ ਸਪ੍ਾਸਂਰ ਦੇ ਤਰੌ ‘ਤ ੇਉੱਤਰਦਾਈ ਿਹੀਂ ਹ।ੈ ਿੌਕਰੀਦਾਤਾਿਾ ਂਨੂੰ ਪ੍੍ਰਗੋਰਾਮ 
ਸਮੱਰਥਿ ਕਰਿ ਜਾ ਂਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਉਤਸਾਨਹਤ ਕਰਿ ਜਾ ਂਸਲਾਹ ਦੇਣ, ਨਕੰਿਾ (ਜੇ ਕੋਈ) ਯਗੋਦਾਿ ਪ੍ਾਉਣ ਜਾ ਂਨਿਿੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿ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 ਂਸਨਥਤੀਆ ਂਅਿੁਸਾਰ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ। CalSavers ਨਿੱਚ ਨਿਿੇਸ਼ ਬੋਰਡ ਸਟੇਟ ਆੱਫ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਿੀਆ,ਂ ਫੈਡਰਲ ਨਡਪ੍ਾੱਨਜ਼ਟ ਇਸ਼ੰੋਰੈਂਸ 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 ਂਿਧਾਈ 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 ਸਬੰਧੀ 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।

1032380-SFRP-1039257-CA-PJ (11/2022)

ਮੈਰਆਿੀ ਬੱਚਤ ਚੋਣਾਂ:


