
در مورد منابع موجود اطالعات کسب کنید

برای کسب اطالعات بیشتر به CalEITC4Me.org مراجعه کنید.
@CalEITC4Me

اگر مانند بسیاری از مردم کالیفرنیا، علی رغم اینکه سخت کوشی، باز هم برای 
تأمین هزینه های زندگی خود با مشکل مواجه هستید، این مزایا را 

از دست ندهید - مزایایی که باعث می شود غذا روی میز 
خود بیاورید، امکان دسرتسی بهرت به مراقبت های 

بهداشتی داشته باشید و اگر بچه دار هستید 
حتی آموزش ببینید. برنامه هایی موجود 

را بررسی کرده و ببینید که چگونه می 
توانید رشوع کنید.

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

برای اطالع از واجد شرایط بودن خود و تخمین میزان اعتبار خود، از ماشین حساب ما در CalEITC4Me.org استفاده کنید.

شماره تأمین اجتماعی ندارید؟ مشکلی نیست! مالیات دهندگان دارای 
شماره ITIN )شماره شناسایی شخصی مالیات دهنده(، منجمله مهاجران 

 YCTC و CalEITC بدون مدرک، اکنون واجد شرایط دریافت
)اعتبار مالیاتی کودک خردسال( می باشند.

اعتبارات مالیاتی، مانند CalEITC و EITC، بخشی از مزایای 
عمومی در نظر گرفته نمی شوند؛ بنابراین تحت قانون اتهامات 

دریافت خدمات شهروندی و مهاجرت ایاالت متحده نیز محسوب 
نمی گردند.

اعتبار مالیات بر درآمد کالیفرنیا 
)CalEITC( یک اعتبار مالیاتی قابل 

اسرتداد است که می تواند بدهی مالیاتی 
شام را کاهش داده یا بازپرداخت مالیات 

شام را افزایش دهد.

همچنین ممکن است واجد رشایط 

دریافت

اعتبار مالیات بر درآمد کالیفرنیا باشید

برای کمک به خانوارهای کم درآمد در خرید 
مواد غذایی و حفظ سطح تغذیه مناسب، 

CalFresh مزایای غذایی ماهانه را فراهم 
می کند. برای ثبت نام مراجعه کنید به: 

getcalfresh.org

CalWorks یک برنامه مساعدت عمومی 
است که به خانواده های واجد شرایط 

دارای یک )یا چند( فرزند در خانه، کمک و 
مساعدت نقدی ارائه می دهد. برای ثبت نام 

benefitscal.org :مراجعه کنید به

برنامه Head Start خدمات جامع آموزشی، 
بهداشتی، تغذیه ای و مشارکت والدین را برای 
خردساالن کم درآمد و خانواده های آنها ارائه 

eclkc. :می دهد. برای ثبت نام مراجعه کنید به
ohs.acf.hhs.gov

 California’s Medicaid برنامه
پوشش درمانی رایگان یا کم هزینه 

ای را برای کودکان و بزرگساالن 
با درآمد و منابع محدود فراهم می 

آورد. برای ثبت نام مراجعه کنید به: 
benefitscal.org

برنامه WIC )زنان، نوزادان و کودکان( 
ارائه دهنده برنامه های آموزشی تغذیه، 
صادر کننده چک برای تهیه مواد غذایی 

مکمل سالم و ارجاع اعضاء به مراکز 
مراقبت های بهداشتی و سایر خدمات 

اجتماعی می باشد. برای ثبت نام مراجعه 
m.wic.ca.gov :کنید به

اینترنت برای همه! خانواده ها می توانند 
برای دریافت اینترنت کم هزینه و کامپیوتر 

رایگان یا ارزان با شماره تلفن رایگان و 24 
ساعته 8448414636 در تمام طول هفته 

تماس بگیرند. برای ثبت نام مراجعه کنید به: 
everyoneon.org/eitc

ش بیمه درمانی                                        کمک های نقدی
                    برنامه آموزشی مراقبت های بهداشتی و تغذیه                   پوش
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