Bumisita sa CalEITC4Me.org para
madagdagan ang kaalaman.

@CalEITC4Me

Alamin ang tungkol sa mga mapagkukunan

Ang Women, Infants, and Children
(WIC, Benepisyo sa mga Kababaihan,
Sanggol, at Bata) ay nagbibigay ng
edukasyon sa nutrisyon, nagbibigay ng
mga tseke para sa mga karagdagang
masusustansyang pagkain, at
nagbibigay ng mga referral sa
pangangalagang pangkalusugan at iba
pang mga serbisyo sa komunidad.
MAG-APPLY sa
m.wic.ca.gov

SA

AT
ON
ISY
TR
NU

M
A
AG
AN
G

N
O

Learn more at
CalEITC4Me.org

Ang Head Start ay nagbibigay ng
mga komprehensibong serbisyo
sa maagang edukasyon sa bata,
kalusugan, nutrisyon, at
pakikibahagi ng magulang sa mga
bata at kanilang mga pamilyang may
mababang kita.
MAG-APPLY sa
eclkc.ohs.acf.hhs.gov
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Walang Social Security Number? Walang problema!
Ang mga nagbabayad ng buwis na may ITIN
(Individual Taxpayer Identification Number o Numero
ng Pagkakakilanlan para sa Indibidwal na Nagbabayad
ng Buwis), kabilang ang mga imigranteng hindi
dokumentado, ay karapat-dapat na ngayon para sa
CalEITC at YCTC (Young Child Tax Credit o Kredito ng
Buwis para sa Bata).

California has a new Young Child Tax
Credit that could mean up to $1,000
additional for working parents in
their refund!
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Ang California Earned
Income Tax Credit
(CalEITC, Kredito ng Buwis
sa Kinita sa California) ay isang
maire-refund na kredito ng buwis
na makakabawas sa halaga ng
mga buwis na dapat mong bayaran o
makakadagdag sa iyong refund na buwis.

Department of Health Care Services

Ang programang Medicaid ng
California ay nagbibigay ng
saklaw sa kalusugan na libre o
nasa mababang halaga para sa
mga bata at
nasa hustong gulang na
may limitadong kita at mga
mapagkukunan.
MAG-APPLY sa
benefitscal.org
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California Earned
Income Tax Credit

Internet para sa lahat! Kumuha
ng internet sa mababang
halaga at mga computer na
libre o nasa mababang halaga
para sa mga pamilya, tawagan
ang 24/7 na walang bayad
na numerong (844) 841-INFO
(4636)
MAG-APPLY sa
everyoneon.org/eitc

Ang mga kredito ng buwis, gaya ng CalEITC at EITC,
ay hindi itinuturing na mga pampublikong benepisyo
sa ilalim ng public charge rule (patakaran sa saguting
pamahalaan) ng U.S. Citizenship and Immigration
Services (Mga Serbisyo sa Pagkamamamayan at
Imigrasyon ng Estados Unidos).

Upang malaman kung ikaw ay kuwalipikado at matantiya ang halaga
ng iyong kredito, gamitin ang aming calculator sa CalEITC4Me.org.
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Maaari ka ring maging
karapat-dapat para sa
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Kung katulad ka ng maraming Californians, sa kabila ng pagsusumikap sa
trabaho ay nahihirapan ka pa ring pagkasyahin ang kinikita. Huwag kaligtaan
ang ibang mga benepisyong nakuha mo — mga
benepisyong tumutulong sa paglalagay
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CalWORKs
at nagbibigay ng edukasyon
Ang
CalFresh
ay
nagbibigay
ng
Ang CalWorks ay isang programang
kung mayroon kang mga anak.
mga buwanang benepisyo sa
tulong ng pamahalaan na
pagkain upang tulungan ang mga
nagbibigay ng tulong na
Tuklasin kung
sambahayang may mababang
pera at mga serbisyo sa mga
kita sa pagbili ng pagkain upang
kuwalipikadong pamilya na may
anong mga programa ang
mapanatili ang mga sapat na antas
(mga) anak sa bahay.
ng nutrisyon.
MAG-APPLY sa
MAG-APPLY sa
benefitscal.org
mayroon at kung paano ka
getcalfresh.org
makakapagsimula.

