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TSEKLIST NG MGA BENEPISYO
Isang sangguniang tseklist upang matulungan kayo na matasa
kung ang inyong kliyente ay nakakuha na ng lahat ng programa
na maaaring karapat-dapat nilang matanggap.
CalEITC
Ang Cal EITC ay ang bagong CA Earned Income Tax Credit.
Ang pagkuha sa Cal EITC ay hindi nakaka-apekto sa
iba pang mga benepisyo na maari ninyong matanggap.
Para sa mas marami pang impormasyon, bisitahin ang:
CalEITC4Me.org/
CALFRESH
Buwanang benepisyong pagkain upang matulungan
ang mga sambahayang may mababang kita na
makabili ng pagkaing kailangan nila upang
mapanatiling sapat ang antas ng kanilang nutrisyon.
benefitscal.org

CalWORKs

CALWORKS
Programang tulong sa publiko na nagbibigay ng tulong
na pera at mga serbisyo sa mga karapat-dapat na
pamilya na may (mga) anak sa tahanan.
benefitscal.org
GET CONNECTED!
Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa mas
mabababang presyo ng internet at libre/mura na
kompyuter para sa pamilya. Tumawag nang libre 24/7 sa:
(844) 841-INFO (4636)
internetforallnow.org
WIC
Nagbibigay ng edukasyon ukol sa nutrisyon, nag-iisyu
ng mga tseke para sa mga nakapagpapalusog na
pandagdag na pagkain, at nagtuturo kung nasaan ang
mga nangangalaga ng kalusugan at ang iba pang mga
serbisyong pang-komunidad.
m.wic.ca.gov
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MEDI-CAL
Programang Medicaid ng California, nagbibigay ng
libre o murang segurong pangkalusugan para sa mga
bata at matatanda na may limitadong kita at mga
napagkukunan.
coveredca.com/medi-cal

Head
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HEAD START
Programa na nagbibigay ng komprehensibong maagang
edukasyon para sa mga bata, kalusugan, nutrisyon, at
mga serbisyong may kaugnayan sa pagsali ng mga
magulang para sa mga bata at sa kanilang mga pamilya
na may mabababang kita.
eclkc.ohs.acf.hhs.gov

*I-TEXT ANG EITC sa 555-888
upang malaman ang tantiya ng mababawi ninyong Cal EITC!

Bisitahin ang CalEITC4Me.org/benefits para sa karagdagang impormasyon.

