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1/- HỎI: Tôi đang lãnh tiền hưu bệnh (Disability Insurance Benefits). Số tiền này bị giảm 
thiểu vì tôi lãnh tiền bảo hiểm nghhề nghiệp (Workers ‘ Compensation). Xin cho biết 
cách tính để biết số tiền bị trừ hàngtháng và trong bao lâu? 
ÐÁP: Theo luật lệ hiện hành, nếu ông đang lãnh tiền hưu bệnh và tiền bảo hiểm nghề 
nghiệp, số tiền hưu bệnh (DIB) sẽ bị khấu trừ theo lối tính như sau: 
         Lấy 80% lương trung bình hàng tháng (Average current earnings, viết tắt ACE) của 
naăm làm việc trước khi ngã bệnh, so chiếu với tổng số tiền hưu bệnh (DIB) và tiền bảo 
hiểm nghề nghiệp (Workers’Compensation, viết tắt là WC). Nếu tổng số DIB và WC cao 
hơn 80% của ACE, số tiền DIB sẽ bị khấu trừ bằng số sai biệt đó.. Lấy một thí dụ để dễ 
hiểu hơn: 
         Ông Giáp lương trung bình hàng tháng (ACE) trước khi bị thương tại sở làm là 
$1,200, 80% của ACE là $960. Tiền WC hàng tuần là $175, tính ra hàng tháng là $758, 
tiền DIB hàng tháng là $582. Tổng cộng DIB và WC là: $582 + $ 758 = $1,340, lấy  
$1,340 - $ 960 = $ 202. 
         Khi không còn lãnh tiền WC nữa, ông Giáp sẽ lãnh đủ $582 tiền DIB hàng tháng. 
Vắn tắt lại, chỉ cần lấy: $960  trừ đi $758 là biết tiền DIB hàng tháng là bao nhiêu ($960 - 
$ 758 = $ 202). 
         Giả dụ ông Giáp không lãnh tiền WC mà chỉ lãnh tiền SDI, vì ông bị bện tại gia, lối 
tính cũng như lãnh WC. Khi không còn lãnh SDI nữa, ông Giáp sẽ lãnh đủ tiền DIB. 
         Giả dụ ông Giáp có bà vợ là bà Tám và hai con nhỏ dưới 16 tuổi, mỗi người được 
lãnh $90. Do đó, tiền DIB tổng cộng là: $ 582 + ($ 90 x 3) = $852, tiền WC là $758 nên 
tổng cộng là: $852 + $ 758 = $1,610. So chiếu với 80% ACE là $960, tiền DIB sẽ bị khấu 
trừ: 
   $1,610 - $ 960 = $650. Tổng cộng gia đình là $852. Nay, vì bị khấu trừ $650 nên chỉ 
còn $202. Vắn tắt lại, chỉ cần lấy $960 trừ đi $758 là được $202. 
 
2/- HỎI: Nếu tôi được tiền DIB, tôi có được hưởng Medicare  phần A và B không? 
ÐÁP: Không. Ông phải đợi hai năm nữa kể từ ngày lãnh được tiền DIB. Ông nạp đơn 
tháng 9 năm 2007, đơn chấp thuận cho ông được hưởng tiền DIB kể từ ngày 1 tháng 9 
năm 2007. Ông phải đợi đền  ngs3y 1 tháng 9 năm 2009 mới có phần A miễn phí, vì ông 
đã đóng thuế 1.45% trên tiền lương khi đi làm. Còn phần B phải trả. Họ sẽ trừ vào tiền 
DIB mà ông lãnh được hàng tháng. Năm 2007 mỗi tháng  ông phải trả $ 57.80. Năm 
2009, chắc cao hơn. Do đó ông phải tiếp tục mua bảo hiểm tại sở ông làm cho đến khi có 
medicare.  
Ts Nguyễn Trọng Liệu. 



 
 


