قم بزيارة  CalEITC4Me.orgلمعرفة المزيد.

@CalEITC4Me

.ةحاتملا دراوملا ىلع فرعت
إذا كنت مثل العديد من سكان واليه كاليفورنيا  ،وعىل الرغم من
العمل الجاد  ،قد ال تزال متر بوقت عصيب
لتلبيه االحتياجات الرضوريه .ال تفوت فرصة أخرى لتلك
قدية
الفوائد التي اكتسبتها  -الفوائد التي
الن
عدة
تساعد يف وضع الطعام عىل الطاولة  ،وتعطيك
سا
ا لم
CalWORKs
فرص أفضل للحصول عىل الرعاية الصحية ،
 CalWorksهو برنامج مساعدة عامة
وحتى توفري التعليم إذا كان لديك أطفال.
لتقدم المساعدات النقدية والخدمات
للمستحقين
اكتشف ما هي الربامج املتاحة وكيف
من العائالت التي لديها طفل (أطفال)
في المنزل .قم بالتقديم عبر @
featurescal.org
ميكنك البدء.

ا لم

إنترنت منخفض التكلفة

ال ت

النساء والرضع واألطفال  .يوفر
برنامج ( )WICالتثقيف الغذائي ،
كما انه يصدر شيكات ماليه من أجل
األطعمة صحية و التكميلية  ،ويجعل
اإلحاالت إلى
الرعاية الصحية والخدمات
المجتمعية األخرى.قم بالتقديم عبر
@ m.wic.ca.gov

يوفر برنامج  Head Startخدمات شامله في
كال من  :التعليم المبكر في الطفوله  ،الصحة ،
التغذية  ،وخدمات مشاركة الوالدين لألطفال ذوي
الدخل المنخفض وأسرهم.
قم بالتقديم عبر @
eclkc.ohs.acf.hhs.gov
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االعتمادات الضريبية  ،مثل  CalEITCو  ، EITCهي
ال تعتبر منافع عامة بموجب خدمات المواطنة والهجرة في الواليات
المتحدة
حكم تهمة عام.

ة ال

ائتمان ضريبة الدخل المكتسبة في
كاليفورنيا ( )CalEITCهو ائتمان
ضريبي قابل لالسترداد
يمكنه تقليل مقدار الضرائب المستحقة عليك أو
زيادة استرداد الضرائب الخاصة بك.

صح
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ائتامن رضيبة الدخل املكتسبة يف كاليفورنيا

California has a new Young Child Tax
Credit that could mean up to $1,000
additional for working parents in
!their refund

اإلنترنت للجميع! احصل على أسعار إنترنت
منخفضة التكلفة ـ أو مجانيه أوأجهزة كمبيوتر
مجانية أو منخفضة التكلفة للعائالت ،
اتصل على مدار الساعة طوال أيام األسبوع
على الرقم المجاني
()INFO) 841 844 )4636
قم بالتقديم عبر @ everyon.org/eitc

Learn more at
CalEITC4Me.org
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قد تكون مؤهالً أيضً ا للحصول عىل

غذا
ئية

يوفر  CalFreshمزايا غذائية شهرية
لـمساعدة األسر ذات الدخل المنخفض في شراء
الغذاء للحفاظ على مستويات غذائية كافية.
قم بالتقديم عبر @ getcalfresh.org

Department of Health Care Services

يقدم من خالل برنامج  Medicaidفي
واليه كاليفورنيا مجا ًنا
أو التغطية الصحية منخفضة التكلفة
لألطفال والكبار ذوي الدخل والموارد
المحدودة .قم بالتقديم عبر @
featurescal.org
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ال يوجد رقم ضمان اجتماعي؟ ال توجد مشكلة!
إن دافعو الضرائب مع ( ITINالرقم التعريفي لدافع الضرائب الفردي ) ،
بما في ذلك
المهاجرين غير المسجلين  ،هم مؤهلون اآلن للقبول في برامج
لـ  CalEITCو ( YCTCائتمان ضريبة األطفال الصغار).

لمعرفة ما إذا كنت مؤهالً ولتقدير
مبلغ االئتمان الخاص بك  ،استخدم اآللة الحاسبة الخاصة بنا على موقعنا االلكتروني.CalEITC4Me.org

