
 

Câu hỏi thường gặp về chi trả của đại dịch IHSS COVID 19 
 
1. Tiêu chí nhận Lương đại dịch COVID-19 của quận là gì? 
Quận đang sử dụng các hướng dẫn tương tự như tiểu bang, bao gồm: 
IHSS của Hạt Santa Clara hiện tại / đang hoạt động, người đã cung cấp dịch vụ IHSS cho 
người nhận trong tối thiểu hai tháng từ ngày 1 tháng 3 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 
năm 2021.   
 
 
2. Đại dịch phải trả bao nhiêu? 
Hạt Santa Clara đang trả $500.00 cho các nhà cung cấp IHSS đáp ứng các tiêu chí của 
tiểu bang.  Điều này là ngoài bất kỳ khoản thanh toán nhà nước nào qúy vị cũng có thể 
nhận được.  
 
3. Đại dịch có phải nộp thuế không? 
Các nhà cung cấp độc lập có trách nhiệm trả bất kỳ khoản thuế áp dụng nào.  Vui lòng 
tham khảo ý kiến cố vấn tài chính để biết thêm thông tin. 
 
4. Khoản thanh toán đại dịch của tiểu bang sẽ được bao gồm trong W2 của tôi cho 

năm 2022 không?  
Có. Kể từ khi khoản thanh toán của nhà nước được phát hành vào năm 2022, khoản thanh 
toán sẽ được bao gồm trong W2 của qúy vị cho năm 2022. 
 
5. Khoản thanh toán của quận sẽ được bao gồm trong W2 của tôi cho năm 2022?  
Không.  Khoản thanh toán của quận sẽ không được bao gồm trong W2 của qúy vị cho 
năm 2022; Tuy nhiên, qúy vị nên tham khảo ý kiến cố vấn tài chính để biết thêm thông 
tin. 
 
6. Tôi liên lạc với ai nếu tôi cảm thấy tôi nên nhận được tiền lương đại dịch? 
Xin vui lòng gửi câu hỏi của qúy vị cho IHSSpandemicpay@ssa.sccgov.org 
 
7. Tôi đã nhận được Tiền lương đại dịch của Quận nhưng đã thất lạc / mất séc. Tôi 

phải làm gì đây? 
Xin vui lòng gửi câu hỏi của qúy vị cho IHSSpandemicpay@ssa.sccgov.org 
 
 
 
 


