Hãy truy cập trang CalEITC4Me.org
để biết thêm chi tiết

@CalEITC4Me

Tìm hiểu về các nguồn có sẵn

Learn more at
CalEITC4Me.org
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Không có số An Sinh Xã Hội thì sao? Không
sao! Những người nộp thuế với Mã số Nộp
Thuế Cá nhân (ITIN), bao gồm cả những
người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp,
hiện tại đủ điều kiện để nhận Tín Thuế
CalEITC và Tín Thuế Trẻ Nhỏ (YCTC).

eclkc.ohs.acf.hhs.gov

Tổ chức Phụ nữ, Trẻ sơ sinh, và
Trẻ nhỏ (WIC) cung cấp chương
trình giáo dục dinh dưỡng, phát
hành ngân phiếu cho người
nhận để mua các loại thực phẩm
bổ sung dinh dưỡng, và thực
hiện việc giới thiệu đến dịch vụ
chăm sóc y tế và các dịch vụ
cộng đồng khác. NỘP ĐƠN TẠI
m.wic.ca.gov
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Tổ chức Head Start cung cấp các
dịch vụ giáo dục, sức khỏe, dinh
dưỡng sớm và toàn diện cho trẻ
nhỏ và các dịch vụ có sự tham
gia của phụ huynh cho những gia
đình có trẻ nhỏ và thu nhập thấp.
NỘP ĐƠN TẠI

benefitscal.org
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Tín Thuế Lợi Tức Do Lao
Động California (CalEITC)
là một khoản tín dụng thuế
được hoàn lại giúp giảm số
tiền thuế bị nợ hoặc tăng số tiền
hoàn thuế.

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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everyoneon.org/eitc

Department of Health Care Services

Chương trình Medicaid của
California cung cấp bảo
hiểm y tế miễn phí hoặc giá
thấp cho trẻ em và người lớn
có thu nhập và nguồn lực
hạn chế.
NỘP ĐƠN TẠI

H
IN
D

Tín Thuế Lợi Tức Do
Lao Động California

Internet cho tất cả mọi
người! Đăng ký để được
nhận dịch vụ internet giá rẻ
và máy tính miễn phí hoặc
giá rẻ cho các gia đình bằng
cách gọi đến số điện thoại
(844) 841-INFO (4636) miễn
phí 24/7. NỘP ĐƠN TẠI

Các tín dụng thuế, như Tín Thuế CalEITC tiểu
bang và tín thuế EITC liên bang, không được
coi là phúc lợi công theo quy tắc về gánh
nặng xã hội của Cơ quan Di trú và Nhập tịch
Hoa Kỳ.

Để tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện không và ước tính số tín dụng của
mình, hãy sử dụng máy tính CalEITC của chúng tôi.
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Quý vị cũng có thể đủ
điều kiện để được nhận
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Nếu quý vị giống như nhiều người dân California, mặc dù làm
việc chăm chỉ mà vẫn có thể gặp khó khăn kiếm sống. Đừng
bỏ lỡ các phúc lợi mà quý vị xứng đáng
được hưởng – các phúc lợi hỗ trợ
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tế, và thậm chí hỗ trợ về
TR
CalWORKs
Ỗ
giáo dục nếu quý vị có
CalWorks là một chương trình
CalFresh cung cấp phúc lợi
hỗ trợ cộng đồng cung cấp
con cái. Hãy tìm hiểu
thực phẩm hàng tháng để trợ
các dịch vụ và trợ giúp tiền
giúp những gia đình có thu
mặt cho các gia đình có con
những chương trình
nhập thấp trong việc mua thực
nhỏ đủ điều kiện.
phẩm để duy trì chế độ dinh
NỘP ĐƠN TẠI
nào có sẵn và cách
dưỡng hợp lý. NỘP ĐƠN TẠI
benefitscal.org
getcalfresh.org
bắt đầu như thế nào.

