
Տեղեկացեք առկա ռեսուրսների մասին

Ավելին իմանալու համար այցելեք CalEITC4Me.org։ @CalEITC4Me

Եթե դուք նման եք Կալիֆոռնիայի բնակչության մեծ մասին, թեև քրտնաջան 
աշխատանքին, միգուցե դժվարանաք ծայրը ծայրին հասցնել։ Բաց մի՛ թողեք 
այն նպաստները, որոնք դուք վաստակել 
եք․ նպաստներ, որոնք օգնում են 
սնունդ գնել, բարելավում են 
առողջապահությանը ձեր 
հասանելիությունը և եթե ունեք 
երեխաներ, մինչև անգամ 
ապահովում են կրթությամբ։ 
Բացահայտեք, թե ինչ 
ծրագրեր կան և ինչպես 
կարող եք սկսել։
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California has a new Young Child Tax 
Credit that could mean up to $1,000 

additional for working parents in 
their refund!

Learn more at 
CalEITC4Me.org

DepartmentofHealthCareServices

CalWORKs

Պարզելու համար՝ արդյո՞ք իրավասու եք և ձեր փոխհատուցման չափը հաշվարկելու 
համար օգտվեք CalEITC4Me.org-ի մեր հաշվիչից։

Չունե՞ք Սոցիալական ապահովության համար: 
Խնդիր չկա։ Հարկ վճարողի անհատական 

նույնականացման համար (Individual 
Taxpayer Identification Number, 

ITIN) ունեցողները, ներառյալ ապօրինի 
ներգաղթյալները, այժմ իրավասու են CalEITC-ին 
և YCTC-ին (Մանկահասակ երեխայի հարկային 

արտոնություն)։

Հարկային արտոնությունները, ինչպես ,,,,,,,-ն 
և ,,,,-ն, չեն համարվում հանրային նպաստներ, 
համաձայն ԱՄՆ Քաղաքացիության և ներգաղթի 

ծառայությունների պետական գանձման կանոնի,

Կալիֆոռնիայի Վաստակած 
եկամտահարկի 
արտոնությունը (CalEITC) 
վերադարձելի հարկային 
արտոնություն է, որը կարող է 
նվազեցնել ձեր կողմից վճարվելիք 
հարկի չափը կամ մեծացնել ձեր 
հարկային փոխհատուցման չափը։

Դուք կարող եք նաև 
իրավասու լինել

Կալիֆոռնիայի Վաստակած 
եկամտահարկի 
արտոնությանը

CalFresh-ը տրամադրում է 
սննդի ամենամսյա նպաստներ 

ցածր եկամուտ ունեցող տնային 
տնտեսություններին՝ օգնելով ձեռք 

բերել սննդամթերք՝ բավարար 
սննդային մակարդակները 

պահպանելու համար։ 
ԴԻՄԵՔ @ getcalfresh.org

CalWorks-ը հանրային օգնության 
ծրագիր է, որը դրամական 

աջակցություն և ծառայություններ 
է մատուցում այն   իրավասու 

ընտանիքներին, որոնք ունեն 
երեխա(ներ): 

ԴԻՄԵՔ @ benefitscal.org

Head Start-ը ցածր եկամուտ 
ունեցող երեխաներին և նրանց 
ընտանիքներին ապահովում է 

վաղ մանկության համապարփակ 
կրթություն, առողջություն, սնուցում 

և ծնողների ներգրավվածության 
ծառայություններ։ 

ԴԻՄԵՔ @ eclkc.ohs.acf.hhs.gov

Կալիֆոռնիայի Medicaid 
ծրագիրը սահմանափակ 

եկամուտներ և ռեսուրսներ 
ունեցող երեխաներին 
և մեծահասակներին 

տրամադրում է անվճար 
կամ ցածր գնով բժշկական 

ապահովագրություն։ 
ԴԻՄԵՔ @ benefitscal.org

Կանայք, Նորածիններ և Երեխաներ 
(Women, Infants, and Children, WIC)-ը 

տրամադրում է սննդի վերաբերյալ 
կրթություն, հավելյալ առողջարար 

սննդամթերքի համար դուրս է գրում 
չեկեր և ուղեգրում առողջապահական 
և այլ համայնքային ծառայություններ 

ստանալու։ 
ԴԻՄԵՔ @ m.wic.ca.gov 

m.wic.ca.gov

Ինտերնետ բոլորի համար։ 
Ձեռք բերեք ցածր գնով 

ինտերնետ և անվճար կամ 
ցածր գնով համակարգիչներ 

ընտանիքների համար, 
անվճար զանգահարելով (844) 
841-INFO (4636) 24/7 ռեժիմով
ԴԻՄԵՔ @ everyoneon.org/eitc


