Tseklist
ng mga
Benepisyo
Isang tseklist ng mga mapagkukunan upang matulungan kayo na
matasa kung nagamit na ng inyong kliyente a ng lahat ng mga
programang maaaaring karapat-dapat na matanggap nila.
CalEITC
Ang CalEITC ay isang cash back na kreditong buwis para
sa mga manggagawa. Ang pagkuha ng CalEITC ay hindi
makakaapekto sa ibang mga benepisyo na maaaring
matanggap ng iyong kliyente.
Bisitahin ang CalEITC4Me.org

Young Child Tax Credit
Ang Young Child Tax Credit (YCTC) ay isang BAGONG kredito
ng California. Ang mga pamilya na may hindi bababa sa
isang anak na wala pang 6 na taong gulang ay maaaring
makakuha ng hanggang $1,000 na karagdagang cash back
kapag isinumite nila ang kanilang 2019 na buwis.
Bisitahin ang CalEITC4Me.org/YCTC

CalFresh
Ang CalFresh ay programa ng California ukol sa nutrisyon
ng pagkain, na dating kilala bilang food stamps. Kapag
naaprubahan, ang mga pamilya ay tatanggap ng isang kard
ng EBT na may pera para sa mga groseri.
Bisitahin ang getcalfresh.org

CalWorks
Ang CalWorks ay isang programang tulong sa publiko na
nagbibigay ng tulong na pera at mga serbisyo sa mga
karapat-dapat na pamilya na may mga bata sa tahanan.
Bisitahin ang benefitscal.org

GetConnected!
Ang GetConnected! ay tumutulong sa mga pamilya na may
limitadong kita na makakita ng mga serbisyong internet at
mga kompyuter na may mababang halaga.
Bisitahin ang everyoneon.org/EITC
o tumawag nang libre 24/7 sa
(844) 841-INFO (4636)

WIC
Ang WIC ay nagbibigay ng edukasyon tungkol sa
nutrisyon, nag-iisyu ng tulong na sumplementong
pagkain, at nagtuturo kung saan makakakuha ng tulong
pangkalusugan at iba pang mga serbisyo ng komunidad.
Bisitahin ang m.wic.ca.gov

Medi-Cal
Ang Medi-Cal ay isang programang Medicaid ng California
na nagbibigay ng libre o murang health coverage para
sa mga bata at mga matatanda na may limitadong kita at
mga mapagkukunan.
Bisitahin ang coveredca.com/medic-cal

Head Start
Ang programang Head Start ay nagbibigay ng maagang
edukasyon sa pagkabata, kalusugan, nutrisyon at mga
serbisyon ng pagsasali sa mga magulang sa mga bata na
may mababang kita at sa kanilang mga pamilya.
Bisitahin ang eclkc.ohs.acf.hhs.gov

MAKUKUHA NINYO ANG CalEITC BUONG TAON!
BISITAHIN ANG CALEITC4ME.ORG
PARA SA KARAGDAGANG KAALAMAN.
*I-text ang EITC sa 555-888 para sa karagdagang kaalaman at gamitin ang aming online
calculator upang malaman kung magkano ang perang makukuha ninyo mula sa CalEITC!
*Maaaring may bayad ang mensahe at data

