لیست کنترل
مزایا
یک لیست کنترل منابع جهت کمک به ارزیابی اینکه آیا مشتری شما تمام
برنامه هایی که ممکن است واجد شرایط دریافت آن باشید را ارائه داده است.
CalEITC

 CalEITCیک اعتبار مالیاتی بازپرداخت پول نقد برای کارکنان
است .درخواست  CalEITCبر سایر مزایایی که مشتری تان می
تواند دریافت نماید تأثیری ندارد.

از وبسایت  CalEITC4Me.orgدیدن کنید

Young Child Tax Credit

اعتبار مالیاتی کودک کم سن و سال ( ،)YCTCیک اعتبار
مالیاتی جدید در کالیفرنیا است .خانواده هایی که دارای حداقل
یک فرزند زیر  6سال هستند ،به هنگام ارسال اوراق مالیاتی
سال  2019خود ،می توانند تا  1000دالر اضافی بازپرداخت پول
نقد دریافت نمایند.

از وبسایت  CalEITC4Me.org/YCTCدیدن کنید

CalFresh

 CalFreshبرنامه تغذیه غذایی کالیفرنیا است ،که قبال ً کوپن
غذا ( )food stampsنام داشت .به مجرد تأیید ،خانواده ها یک
کارت  TBEحاوی پول برای خرید خواربار دریافت می کنند.

از وبسایت  getcalfresh.orgدیدن کنید

CalWorks

 CalWorksیک برنامه کمک عمومی است که به خانواده هایی که
در منزل کودکانی دارند کمک نقدی و خدمات فراهم می کند.

از وبسایت  benefitscal.orgدیدن کنید

!GetConnected

! GetConnectedبه خانواده هایی که درآمد محدود دارند کمک می
کند تا خدمات اینترنت کم هزینه و کامپیوترهای کم هزینه پیدا کنند.
از everyoneon.org/EITC
دیدن کنید یا با شماره رایگان  24ساعته  7روز درهفته
) (844) 841-INFO (4636تماس بگیرید

WIC

 WICآموزش تغذیه ای ارائه می دهد ،برای غذاهای مکمل
سالم کمک ارائه داده ،و برای دریافت مراقبت بهداشتی و
سایر خدمات اجتماعی ارجاع می دهد.

از  m.wic.ca.govدیدن کنید

Medi-Cal

 Medi-Calبرنامه  Medicaidکالیفرنیا است که پوشش رایگان
یا کم هزینه بهداشتی برای کودکان و بزرگساالنی که درآمد و
منابع محدود دارند فراهم می کند.

از وبسایت  coveredca.com/medi-calدیدن کنید

Head Start

برنامه  Head Startآموزش زودهنگام کودکی ،بهداشت،
تغذیه ،و خدمات مشارکت والدین را برای کودکان کم درآمد
و خانوادهایشان فراهم می کند.

از وبسایت  eclkc.ohs.acf.hhs.govدیدن کنید

می توانید طی تمامی سال درخواست خود را برای CalEITC
ارسال کنید! برای کسب اطالعات بیشتر به وبسایت
 CALEITC4ME.ORGمراجعه نمایید.
برای کسب اطالعات بیشتر و آگاهی در مورد مقدار پولی که از  CalEITCمی تواند به
شما بازگردانده شود ،از طریق پیامک  EITCرا به شماره  555-888ارسال نمایید.
*نرخ پیامک و داده ممکن است اعمال گردد

