Danh sách
các quyền lợi
Danh sách thông tin để giúp quý vị xem khách hàng của quý vị đã
dùng hết tất cả các chương trình họ có thể đủ điều kiện nhận.
CalEITC

CalEITC là tín thuế tiền mặt cho những người làm việc.
Nộp đơn xin CalEITC không ảnh hưởng gì đến các
quyền lợi khác mà khách hàng của quý vị có thể được.
Hãy truy cập CalEITC4Me.org

Young Child Tax Credit

Tín Thuế cho Con Nhỏ (Young Child Tax Credit, hay
YCTC) là tín thuế MỚI của California. Gia đình có
ít nhất một trẻ dưới 6 tuổi có thể được trả lại thêm
đến $1,000 tiền mặt khi họ khai thuế 2019 của họ.
Hãy truy cập CalEITC4Me.org/YCTC

CalFresh

CalFresh là chương trình dinh dưỡng thực phẩm của
California, tiền thân là chương trình phiếu thực phẩm.
Sau khi được chấp thuận, các gia đình được một thẻ
EBT có tiền để mua thực phẩm ở các cửa hàng tạp hóa.
Hãy truy cập getcalfresh.org

CalWorks

CalWorks là chương trình trợ giúp công cộng hỗ
trợ tiền mặt và phục vụ các gia đình đủ tiêu chuẩn
có con nhỏ sống chung.
Hãy truy cập benefitscal.org

GetConnected!

GetConnected! giúp các gia đình có lợi tức giới hạn được
các dịch vụ internet và máy điện toán ở mức giá thấp.
Hãy truy cập everyoneon.org/EITC hoặc
gọi số miễn phí 24/7 (844) 841-INFO (4636)

WIC

WIC cung cấp giáo dục về dinh dưỡng, hỗ trợ lấy thực
phẩm bổ sung lành mạnh, và giấy giới thiệu đến những
trung tâm chăm sóc sức khỏe và dịch vụ cộng đồng khác.
Hãy truy cập m.wic.ca.gov

Medi-Cal

Medi-Cal là chương trình Trợ Giúp Y Tế của California
cung cấp bảo hiểm y tế miễn phí hoặc chi phí thấp cho
trẻ em và người lớn có lợi tức và nguồn lợi tức hạn chế.
Hãy truy cập coveredca.com/medi-cal

Head Start

Chương trình Head Start cung cấp cho các gia đình có
con nhỏ có lợi tức thấp, dịch vụ giáo dục trẻ nhỏ, dịch
vụ sức khỏe, dinh dưỡng và có phụ huynh tham gia.
Hãy truy cập eclkc.ohs.acf.hhs.gov

QUÝ VỊ CÓ THỂ ĐÒI TIỀN CalEITC VÀO BẤT
CỨ THỜI ĐIỂM NÀO TRONG NĂM!
TRUY CẬP CALEITC4ME.ORG ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN.
*Hãy gởi tin nhắn EITC tới số 555-888 để biết thêm thông
tin và sử dụng công cụ tính trực tuyến của chúng tôi để biết
quý vị có thể được nhận bao nhiêu tiền hoàn lại từ CalEITC!
*Có thể phải trả phí tin nhắn và dữ liệu

